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§ 276 

 

Diarienr: KS-2021/00122 

Motion 1/2021: Lägg ner Kvinnohistoriskt 

museum; Lars-Arne Ivert, Maria Nilsson och Petter 

Nilsson (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 1/21: Lägg ner Kvinnohistoriskt museum enligt 

kulturnämndens och jämställdhetsutskottets yttranden. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M). Moderaterna reserverar sig till förmån för bifall till 

motionen. Se reservationstext under näringslivs- och arbetsutskottets 

beslutsordning. 

 

Christina Sjödin (SD). Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om bifall till motionen. Se reservationstext under 

beslutsordning. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i januari 2021 yrkar Lars-Arne 

Ivert (SD), Maria Nilsson (SD) och Petter Nilsson (SD): 

 

att Umeå kommun avvecklar kvinnohistoriska museet. 

 

Kulturnämnden och jämställdhetsutskottet har yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Motionen  

Kulturnämndens protokoll 2021-04-21, § 21. 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-05-20, § 21 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Bifall till motionen 
Hans Lindberg (S) och Mattias Larsson (C) – Bifall till tjänsteskrivelsens 
förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot Ågrens förslag 

om bifall till motionen. Ordföranden finner att näringslivs- och 

arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag om att avslå motionen. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M). Moderaterna vill sedan tidigare avveckla 

Kvinnohistoriskt museum i kommunal regi. Undertecknad reserverar sig 

därför till förmån för bifall på motionen. Vi moderater tycker det är rätt 

att satsa på kultur för att utveckla Umeå som en attraktiv kommun, men 

anser däremot att budgetramen kan minskas. Då kommunens 

kulturbudget redan är omfattande, och M har för avsikt att minska den, 

så anser vi att det inte finns något ekonomiskt utrymme att behålla 

Kvinnohistoriska museet i kommunal regi. Deras befintliga lokaler bör 

hyras ut till en extern aktör som kan passa in och som har ett intresse av 

det perfekta läget i Väven. Detta sparar ca 11 miljoner kronor för 

kommande år, fördelat på olika nämnders ramar. Det som är 

bevarandevärt kan överföras till Västerbottens museum, på samma sätt 

som vi hanterat Regementsmuseet på I20- området. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Lars Forsgren (SD), Anders Ågren (M) och Veronica Kerr (KD) – bifall till 

motionen 

Mattias Larsson (C), Tomas Wennström (S), Nils Seye Larsen (MP), Ellen 

Ström (V) och Peder Westerberg (L) – bifall till näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att avslå motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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Reservation 

Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

att bifalla motionen (se reservationstext ovan). 

Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Maria Nilsson, Helena Smith, Kjerstin Widman, 
Christina Sjödin, Andreas Sjögren, Veronica Kerr, Anders Norqvist, Sven-
Olov Edvinsson, Davis Kaza, Ali Yasin Dahir, Lennart Holmlund, Maria 
Myrstener och Anders Ågren. 
 
Yrkanden 
Helena Smith (S), Andreas Sjögren (S), Anders Norqvist (L), Sven-Olov 
Edvinsson (C), Davis Kaza (AP), Ali Yasin Dahir (S), Lennart Holmlund (S), 
Maria Myrstener (V) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå 
motionen). 
 
Maria Nilsson (SD), Kjerstin Widman (M), Christina Sjödin (SD), Veronica 
Kerr (KD) och Anders Ågren (M) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation 
Anders Ågren (M). Moderaterna reserverar sig till förmån för bifall till 

motionen. Se reservationstext under näringslivs- och arbetsutskottets 

beslutsordning. 

 
Christina Sjödin (SD). Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för 

eget förslag att bifalla motionen. Sverigedemokraterna har under lång tid 

varit skeptiska mot kvinnohistoriska museet i synnerhet men även 

kommunfinansierad könsdikotomi i allmänheten. Pengar som läggs på 

kultur och så kallad "jämställdhet" kan användas att gynna jämlikhet på 

riktigt i den kommunala kärnverksamheten. Kvinnohistoriska är en klen 

tröst till den kvinna som tvingas arbeta deltid i en äldreomsorg med 

alldeles för låg lön. 
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Beslutet ska skickas till 
Motionärerna   
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