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Yttrande angående – Motion av Stina 
Svensson (FI) om att uppföra en staty för 
svensk damfotboll vid nationalarenan 
 
Vi vill bifalla motionens förslag att uppföra en staty över svensk damfotboll vid 
Nationalarenan för det svenska damlandslaget, Gamla Ullevi. En sådan konstgestaltning 
vore, som konstateras både i motionen och i remissyttrandena, en viktig signal om att 
staden tar jämställdhet inom fotbollen på allvar samt betydelsefull för alla barn som 
utövar sporten. 
 
När det gäller finansieringen och realiserandet av statyn så har vi dock tagit intryck av det 
remissyttrande som har lämnats av kulturnämnden. Nämnden förespråkar att motionen 
hanteras tillsammans med andra motioner i kommunfullmäktige rörande Charles Felix 
Lindbergs donationsfond. Nästa tillfälle att motionera är hösten 2020. Vi håller med om 
att det är ett tydligare och enklare förfarande än motionens förslag som skulle innebära att 
ge Higab AB i uppdrag att uppföra statyn.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
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(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
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Yrkande angående – Motion av Stina Svensson (FI) om att uppföra 
en staty för svensk damfotboll vid nationalarenan.  

Förslag till beslut: 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 

Yrkandet 

Vi delar motionärens förslag om uppförandet av en staty över svensk damfotboll med placering vid 
Nationalarenan för det svenska damlandslaget, Gamla Ullevi, vore lämpligt. I december månad 
förlängdes avtalet med Gamla Ullevi som Sveriges damlandslags nationalarena ytterligare fem år.  

Det finns en brist på statyer av kvinnliga förebilder i staden vilket behöver jämnas ut inom flera 
områden varav sporten är ett. Damfotboll är en mer och mer populär sport men tyvärr är det långt 
kvar innan herr- och damfotbollen är jämställda gällande bland annat spelarnas villkor och löner. En 
konstgestaltning av en kvinnlig fotbollsspelare kan bidra till att synliggöra den ojämlika situationen.  

Vi anser att motionen bör hanteras tillsammans med övriga motioner gällande stadens utsmyckning 
som hanteras via medel ur Charles Felix Lindberghs donationsfond. Genom att hantera motionen 
inom ramen för den ordinarie processen rörande Charles Felix Lindbergs donationsfond säkerställs 
en jämställd och rättvis hantering av de medel som utdelningsstyrelsen förfogar över. Det är sedan 
via kulturnämnden som arbetet med att ta fram statyer sker och det är också här som kompetensen 
inom konstnärlig gestaltning finns. Framtagande av en staty sker inom Göteborgs Konst, som ingår i 
kulturförvaltningen, där flera parter samverkar för att uppfylla motionernas intentioner.  

Med detta avslår vi motionen och uppmanar motionären att motionera igen hösten 2020 då det är 
motionsdags till Charles Felix donationsfond.     
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Motion av Stina Svensson (FI) om att uppföra 
en staty för svensk damfotboll vid 
nationalarenan 
Motionen 
Stina Svensson (FI) förslår att kommunfullmäktige ger det kommunala bolaget Higab AB 
i uppdrag att uppföra en staty över svensk damfotboll vid Nationalarenan för det svenska 
damlandslaget, Gamla Ullevi. 

Motionären anser att det är angeläget att Göteborgs Stad visar på att vi tar arbetet för 
jämställdhet inom fotbollen på allvar. Därför föreslår motionären att en beständig staty 
över en ikonisk fotbollshjälte inom svensk damfotboll placeras vid ingången till Gamla 
Ullevi. Den nuvarande statyn kan antingen kvarstå på plats, eller flyttas till annan 
placering. Higab AB äger Gamla Ullevi och bör ha möjlighet att undersöka uppförande 
av en staty över svenska damfotboll vid nationalarenan, eventuellt i samverkan med Got 
Event som förvaltar arenan. 

Motionären föreslår vidare att en lämplig person att avbilda kan vara 
damfotbollslegenden och Göteborgsdottern Anette Börjesson. Anette Börjesson var 
lagkapten och ledde det svenska damlandslaget till det historiska EM-guldet 1984. 
Anette Börjesson är född och uppvuxen i Göteborg, och spelade över 70 landskamper för 
Sverige över 14 år. Hon tog även 6 SM-guld för Jitex, och spelade även för GAIS. Anette 
Börjesson är en av 5 kvinnor i SFS ”Hall of Fame”, där också 56 män fått ta plats.  

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till kulturnämnden, Higab AB och GotEvent AB. 
Remissinstansernas svar är sammanställda i nedanstående tabell. 

Remissinstans Beslut Kommentar 

Kulturnämnden Avstyrker  

Översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till 
kommunstyrelsen.  

Yttrande S 

 

Kulturnämnden hänvisar till 
Charles Felix Lindbergs 
donationsfond, där 
kommunfullmäktiges ledamöter 
kan motionera om att använda 
medel till en staty över svensk 
damfotboll. Nästa tillfälle att 
motionera är hösten 2020. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-01-09 
Diarienummer 0979/19 
 

Handläggare  
Hedwig Andrén 
Telefon: 031-368 02 33 
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se  
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Higab AB  Tillstyrker Styrelsen beslutade att ställa sig 
bakom förslaget om att uppföra 
en staty för svensk damfotboll 
vid nationalarenan, Gamla 
Ullevi, förutsatt att arenans 
kontrakt som nationalarena 
förnyas vid nyår. 

GotEvent AB Tillstyrker Styrelsen för Got Event AB 
beslutar ställa sig bakom 
förslaget om att uppföra en staty 
för svensk damfotboll vid 
nationalarenan, Gamla Ullevi, 
förutsatt att arenans kontrakt 
som nationalarena förnyas samt 
under förutsättningen att det 
inte tillkommer några kostnader 
för Got Event. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Higab AB kan komma att påverkas ekonomiskt beroende på hur statyn ska finansieras. 

Kulturnämnden förespråkar att motionen hanteras tillsammans med andra motioner i 
kommunfullmäktige rörande Charles Felix Lindbergs donationsfond. 

Om medel beviljats ur fonden sker ingen utbetalning till sökande förening eller 
organisation. Medlen behålls av fonden som bekostar åtgärder förbundna med de 
beslutade gestaltningsuppdragen. Projekten genomförs som samarbetsprojekt där 
representanter för kulturnämnden, kulturförvaltningen, brukarna och konstnärer 
medverkar. 

Stadsledningskontoret konstaterar att kommunfullmäktige behöver anvisa finansiering av 
förslaget vid ett eventuellt bifall av motionen.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Higab AB är positiv till förslaget som syftar till jämställdhet och menar att det ger ett 
viktigt signalvärde till flickor som är intresserade av och/eller spelar fotboll. Frågan om 
manliga respektive kvinnliga förutsättningar kan också adresseras genom konsten, vilket 
signalerar att staden tar arbetet för jämställdhet inom fotbollen i beaktande och på allvar.  
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Stadsledningskontorets kommentar 
Avtalet om att Gamla Ullevi fortsatt ska vara Sveriges damlandslags nationalarena för 
fotboll förlängdes i december 2019 i ytterligare minst fem år. 

 

 

Magnús Sigfússon Eva Hessman 

Direktör Stadsutveckling Stadsdirektör 

 

Bilagor: 
1. Motionen 
2. Kulturnämndens handlingar 
3. Higab AB:s handlingar 
4. GotEvent AB:s handlingar 
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Motion av Stina Svensson (FI) om att uppföra 
en staty för svensk damfotboll vid 
nationalarenan 
 

Förslag till beslut 
Att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunala bolaget Higab att uppföra en staty över 

svensk damfotboll vid Nationalarenan för det svenska damlandslaget, Gamla Ullevi. 

Motion 
Sommaren 2019 så var det nationella fotbollsyra i Sverige när damlandslaget i fotboll tog 

brons vid VM i fotboll i Frankrike. Göteborg är hemmaort för det svenska damlandslaget, 

och till firandet på Götaplatsen samlades nära 30.000 personer för att hylla dem vid 

hemkomsten. 

Samtidigt fördes åter upp i den allmänna debatten hur damfotbollen inte spelar på samma 

villkor som herrfotbollen. Allt ifrån spelarnas villkor och löner, till unga tjejers möjlighet 

att träna och bristande intresse från både media och politiken diskuterades.  

Utvecklingen inom damfotbollen går framåt. När det allra första Europamästerskapet 

spelades så var Sverige pionjärer inom damfotbollen och skrev in sig i historieböckerna 

som första landslag att vinna guld i EM för damer 1984. Sverige låg långt före de andra 

europeiska länderna. Men det svenska landslaget har alltid fått kämpa för sina rättigheter 

och lika villkor på fotbollsplanen.  

 

Sommaren 2019 vandaliseras temporära gipsstatyer (som sponsrades av Coca-Cola inför 

VM i Frankrike) över fyra av våra stora svenska stjärnor. Ett exempel är Nilla Fischers 

staty som nu har vandaliserats flera gånger. Även Caroline Segers staty har vandaliserats. 

Fortfarande är damfotbollen inte helt accepterad. 

I Göteborg möts publiken till nationalarenan för svenska damfotbollslandslaget idag av 

en staty på en manlig fotbollsspelare, Gunnar Gren. 

Vi i Feministiskt initiativ anser att det är angeläget att Göteborgs stad visar på att vi tar 

arbetet för jämställdhet inom fotbollen på allvar. Därför vill vi att en beständig staty över 

en ikonisk fotbollshjälte inom svensk damfotboll placeras vid ingången till Gamla Ullevi. 

Den nuvarande statyn kan antingen kvarstå på plats, eller flyttas till annan placering. 

 

 

Kommunfullmäktige 

 
  

  

Handling 2019 nr 151 
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En lämplig person att avbilda skulle vara damfotbollslegenden och Göteborgsdottern 

Anette Börjesson. Anette Börjesson var lagkapten och ledde det svenska damlandslaget 

till det historiska EM-guldet 1984. Anette Börjesson är född och uppvuxen i Göteborg, 

och spelade över 70 landskamper för Sverige över 14 år. Hon tog även 6 SM-guld för 

Jitex, och spelade även för GAIS. Anette Börjesson är en av 5 kvinnor i SFS ”Hall of 

Fame”, där också 56 män fått ta plats. Del av motiveringen lyder: 

 

”Den första stora svenska damfotbollsspelaren. Av Sveriges landskamper nr 5-79 spelade 

Anette i 70 av dem. Som libero och lagkapten stod hon under 14 år för rutinen och 

stabiliteten.” 

Higab äger Gamla Ullevi och bör ha möjlighet att undersöka uppförande av en staty över 

svenska damfotboll vid nationalarenan, eventuellt i samverkan med Got Event som 

förvaltar arenan.  

 

Stina Svensson (FI) 
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Yttrande till kommunstyrelsen över motion av 
Stina Svensson (FI) om att uppföra en staty 
för svensk damfotboll vid nationalarenan 

§ 179, 0746/19 
 

Beslut 
I kulturnämnden  

1. Kulturnämnden avstyrker motion av Stina Svensson (Fi) om att uppföra en staty 

över svensk damfotboll vid nationalarenan.  

2. Kulturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen.   

Handlingar 
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-09-02. 

Remiss från kommunstyrelsen – motion av Stina Svensson (Fi) om att uppföra en staty 

över svensk damfotboll vid nationalarenan.  

Yttrande från (S) 2019-09-23 enligt bilaga 2 till protokollet.  

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen.  

Dag för justering 

2019-09-27 

 

Vid protokollet 

 

Kultur 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-09-23 

Sekreterare 

Stina Borrman 

 

 

Ordförande 

Ann Catrine Fogelgren 

 

Justerande 

Grith Fjeldmose 

 



 

 

 

 

 

Yttrande (S) 
Kulturnämnden 

                                   Ärende 13 

 

Yttrande gällande motion av Stina Svensson (Fi) om att uppföra en staty över svensk 
damfotboll vid nationalarena 

 

Det finns alldeles för få kvinnliga statyer i Göteborg. Samtidigt som det finns gott om kvinnor 
som är värda att uppmärksammas och har kämpat för kvinnors rätt att delta på lika villkor. 
Bland dessa kvinnor finns berömda konstnärer och kulturarbetare, idrottare, välfärdsarbetare 
och framgångsrika företagare. Utan deras engagemang inom konst och kultur, idrott, näringsliv 
och politik, utan deras kamp för kvinnlig rösträtt, bättre arbetsvillkor och mänskliga rättigheter 
hade Göteborg inte blivit den staden den är i dag. Dessa kvinnor förtjänar att ta plats i det 
offentliga rummet.  

Vi sympatiserar med motionens andemening att uppföra en staty över svensk damfotboll. Vi 
delar även bilden att utvecklingen går framåt men oroas över hat, fördomar och sexuella 
trakasserier som svensk damfotboll möter dagligen. Ojämställdheten tar sig olika uttryck och 
den är påtagligt synlig i form av dåliga arbetsvillkor och ojämlika löner. Här finns en hel del att 
göra för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen som vi socialdemokrater har ställt oss bakom 
såväl lokalt som nationellt. 

Vi föreslår att motionen bör hanteras tillsammans med övriga motioner som läggs av 
kommunfullmäktige om användning av disponibla medel ur Charles Felix Lindbergs 
donationsfond 2020. På detta sätt säkerställer vi att motionen åter hänvisas till kulturnämnden 
som är styrelse för donationsfonden. Det är i kulturnämnden kunskap och kompetens om 
konstnärlig gestaltning finns. Förverkligandet av de initiativ som förekommer i motionerna 
genomförs i samarbete med representanter för Göteborg Konst, medborgare, konstnärer och 
eventuellt arkitekter.  
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Yttrande till kommunstyrelsen över motion av 
Stina Svensson (Fi) om att uppföra en staty 
över svensk damfotboll vid nationalarenan  

Förslag till beslut 

I kulturnämnden  

1. Kulturnämnden avstyrker motion av Stina Svensson (Fi) om att uppföra en staty 

över svensk damfotboll vid nationalarenan.  

2. Kulturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen.   

Sammanfattning 

Stina Svensson (Fi) har i kommunfullmäktige motionerat om att ge det kommunala 

bolaget Higab i uppdrag att uppföra en staty över svensk damfotboll vid nationalarenan 

för det svenska damlandslaget, Gamla Ullevi. Kommunstyrelsen har översänt motionen 

till kulturnämnden, Higab och Got Event för yttrande senast den 2019-11-29.  

Kulturförvaltningen hänvisar till Charles Felix Lindbergs donationsfond, där 

kommunfullmäktiges ledamöter kan motionera om att använda medel till en staty över 

svensk damfotboll. Nästa tillfälle att motionera är hösten 2020. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan ur detta perspektiv, utan 

förespråkar att motionen hanteras tillsammans med andra motioner i kommunfullmäktige 

rörande Charles Felix Lindbergs donationsfond.   

Om medel beviljats ur fonden sker ingen utbetalning till sökande förening eller 

organisation. Medlen behålls av fonden som bekostar åtgärder förbundna med de 

beslutade gestaltningsuppdragen. Projekten genomförs som samarbetsprojekt där 

representanter för kulturnämnden, kulturförvaltningen, brukarna och konstnärer 

medverkar.  

Barnperspektivet 

Att se och möta offentliga konst i sin vardag har en stor betydelse. En konstgestaltning 

över svensk damfotboll kan ha stor betydelse för alla barn som utöver sporten. 

Kultur 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-09-02 

Diarienummer 0746/19 

 

Cecilia Borgström-Fälth/Kultur/GBGStad 

Telefon: 031-368 32 66 

E-post: cecilia.borgstrom-falth@kultur.goteborg.se 
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Jämställdhetsperspektivet 

Med hänvisning till den allmänna debatten hur damfotbollen inte spelar på samma villkor 

som herrfotbollen, gällande bland annat spelarnas villkor och löner, är det av vikt att 

frågan adresseras. Konst i det offentliga rummet utlöser ofta diskussioner som gör att 

samhällskonflikter kommer upp till ytan. På det sättet kan en konstgestaltning av en 

kvinnlig fotbollsspelare bidra till det demokratiska samtalet. 

Att hantera motionen inom ramen för den ordinarie processen rörande Charles Felix 

Lindbergs donationsfond säkerställer en jämlik och rättvis hantering av de medel som 

utdelningsstyrelsen förfogar över.  

Miljö-, mångfalds- och omvärldsperspektivet 

Kulturförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 

perspektiv.  

 

 

Bilaga  

Remiss från kommunstyrelsen – motion av Stina Svensson (Fi) om att uppföra en staty 

över svensk damfotboll vid nationalarenan.  

Expedieras till 

Kommunstyrelsen.  
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Ärendet  

Kulturnämnden har att ta ställning till den i kommunfullmäktige väckta motionen av 

Stina Svensson (Fi) om att uppföra en staty över svensk damfotboll vid nationalarenan.  

Kulturnämndens yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 2019-11-29. 

Beskrivning av ärendet 

Stina Svensson (Fi) har i kommunfullmäktige motionerat om att ge det kommunala 

bolaget Higab i uppdrag att uppföra en staty över svensk damfotboll vid nationalarenan 

för det svenska damlandslaget, Gamla Ullevi. Kommunstyrelsen har översänt motionen 

till kulturnämnden, Higab och Got Event för yttrande senast den 2019-11-29.  

Motionen i korthet 

Sommaren 2019 var det nationell fotbollsyra i Sverige när damlandslaget i fotboll tog 

brons vid VM i Frankrike. Göteborg är hemmaort för det svenska damlandslaget och vid 

nationalarenan Gamla Ullevi står en skulptur av fotbollsspelaren Gunnar Gren. 

Motionären önskar att även ikonisk fotbollshjälte inom svensk damfotboll möter publiken 

vid Gamla Ullevis entré.  

Motionären ser det angeläget att Göteborgs Stad visar att arbetet med jämställdhet inom 

fotbollen tas på allvar. En skulptur över svensk damfotboll ger ett signalvärde att staden 

tar diskussionen kring jämlikhet på allvar. 

Charles Felix Lindbergs donationsfond 

Stiftelsen Charles Felix Lindbergs donationsfond är en stiftelse med anknuten 

förvaltning, vilket innebär att kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för stiftelsens 

angelägenheter. Enligt testamentet ska fondens avkastning var tredje år användas till 

stadens prydande och förskönande och avkastningen ska användas till skulpturer, 

parkanläggningar och planteringar.  

Förslag på utsmyckningsuppdrag väcks av kommunfullmäktiges ledamöter genom 

motioner. Nästa möjlighet att motionera är hösten 2020. Fullmäktige uppdrar därefter åt 

kulturnämnden att yttra sig över de inkomna motionerna samt att återkomma med förslag 

till fördelning av fondens disponibla medel (våren 2021). Hela proceduren beräknas vara 

klar i och med fullmäktiges beslut hösten 2021.  

Kulturnämnden ansvarar sedan för att fullmäktiges beslutade gestaltningsuppdrag 

förverkligas. Projekten genomförs som samarbetsprojekt där representanter för 

kulturnämnden, kulturförvaltningen, brukarna och konstnärer medverkar. Politisk 

beslutsinstans för olika åtgärder under projektens gång är kulturnämnden.   

Förvaltningens bedömning och förslag 

Förvaltningen hänvisar till Charles Felix Lindbergs donationsfond, där 

kommunfullmäktiges ledamöter kan motionera om att använda disponibla medel ur 

fonden till en staty över svensk damfotboll. Nästa tillfälle att motionera är hösten 2020. 

Förvaltningen föreslår med ovanstående som bakgrund att motionen om att uppföra en 

staty över svensk damfotboll vid nationalarenan (Gamla Ullevi) avstyrks.  

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING 
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Anna Rosengren  

 

Förvaltningsdirektör  

 

Jonna Ulin  

 

Sektorchef Fri konst och kultur  

 



Org nr 556015-9823 

Got 
Event 

2019-12-20 

Utdrag ur Got Event AB:s styrelseprotokoll nr 9/19, 2019-12-16 

§ 6  VERKSAMHET

6.9 Remissvar på motion – Motion av Stina Svensson (FI) om att uppföra en staty 
för svensk damfotboll vid nationalarenan. 
Styrelsen för Got Event AB beslutar ställa sig bakom förslaget om att uppföra en staty för 
svensk damfotboll vid nationalarenan, Gamla Ullevi, förutsatt att arenans kontrakt som 
nationalarena förnyas samt under förutsättningen att det inte tillkommer några kostnader 
för Got Event. 

Rätt utdraget, intygar i tjänsten 

VD-assistent 

Box 349 • 401 25 Göteborg• Besöksadress Ullevi, Skånegatan 10· Telefon +46 (0)31-368 45 00 • Fax: +46 (0)31-368 43 11 
Email: gotevent@gotevent se• Postgiro 49555139 • Bankgiro 3384666 

Org nr: 5560159823 • Moms reg nr/val nr SE556015982301 • Got Event AB är ett av Göteborgs Stad helägt bolag 
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- en del av Göteborgs Stad   

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-12-16 
Bilaga 6.9 
Diarienummer 0218/19 

Handläggare 
Marita Kärnstrand 
Telefon: 031-368 44 30 
E-post: marita.karnstrand@gotevent.se  

Remissvar på motion – Motion av Stina 
Svensson (FI) om att uppföra en staty för 
svensk damfotboll på nationalarenan 
 
Förslag till beslut 
i styrelsen för Got Event AB 
 

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås ställa sig bakom förslaget om att uppföra en 
staty för svensk damfotboll vid nationalarenan, Gamla Ullevi, förutsatt att 
arenans kontrakt som nationalarena förnyas. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har mottagit en motion avseende att uppföra en staty för svensk 
damfotboll vid nationalarenan, Gamla Ullevi. Feministiskt initiativ har i sin motion 
föreslagit att en ny staty över en svensk damfotbollsspelare skall uppföras med placering 
vid ingången till Gamla Ullevi. Motionen anger även som förslag att Higab ska undersöka 
uppförandet av en staty över svensk damfotboll vid nationalarenan. 
 
Got Event ställer sig positiv till förslaget om att uppföra en staty för svensk damfotboll 
vid nationalarenan, Gamla Ullevi. 
 
 
Bedömning ur ekonomisk dimension 
Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.    
  
Bedömning ur ekologisk dimension 
Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.    
 
Bedömning ur social dimension 
Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 
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Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-12-16 
Bilaga 6.9 
Diarienummer 0218/19 

Handläggare 
Marita Kärnstrand 
Telefon: 031-368 44 30 
E-post: marita.karnstrand@gotevent.se  

 
 
Ärendet  
Kommunfullmäktige har mottagit en motion avseende att uppföra en staty för svensk 
damfotboll vid nationalarenan, Gamla Ullevi. Utanför Gamla Ullevi finns en staty av 
Gunnar Green som uppfördes den 29 september 1993. Feministiskt initiativ har i sin 
motion föreslagit att en ny staty över en svensk damfotbollsspelare ska uppföras med 
placering vid ingången till Gamla Ullevi. 
 
Motionens förslag till beslut lyder: att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunala bolaget 
Higab att uppföra en staty över svensk damfotboll vid Nationalarenan för det svenska 
damlandslaget, Gamla Ullevi. 
 
Stadsledningskontoret har beslutat att skicka motionen till Higab AB, Got Event AB och 
kulturnämnden för yttrande. 
 
 
Bolagets ställningstagande 
Styrelsen för Got Event AB anser att frågan som motionen berör är viktig ur ett 
jämställdshetsperspektiv och ställer sig bakom förslaget att uppföra en staty för svensk 
damfotboll vid nationalarenan, Gamla Ullevi. En förutsättning är att avtalet med Svenska 
Fotbollförbundet om nationalarenan förlängs. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marita Kärnstrand 
Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning 

Lotta Nibell 
VD 
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Motion av Stina Svensson (FI) om att uppföra 
en staty för svensk damfotboll vid 
nationalarenan 
 

Förslag till beslut 
Att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunala bolaget Higab att uppföra en staty över 
svensk damfotboll vid Nationalarenan för det svenska damlandslaget, Gamla Ullevi. 

Motion 
Sommaren 2019 så var det nationella fotbollsyra i Sverige när damlandslaget i fotboll tog 
brons vid VM i fotboll i Frankrike. Göteborg är hemmaort för det svenska damlandslaget, 
och till firandet på Götaplatsen samlades nära 30.000 personer för att hylla dem vid 
hemkomsten. 

Samtidigt fördes åter upp i den allmänna debatten hur damfotbollen inte spelar på samma 
villkor som herrfotbollen. Allt ifrån spelarnas villkor och löner, till unga tjejers möjlighet 
att träna och bristande intresse från både media och politiken diskuterades.  

Utvecklingen inom damfotbollen går framåt. När det allra första Europamästerskapet 
spelades så var Sverige pionjärer inom damfotbollen och skrev in sig i historieböckerna 
som första landslag att vinna guld i EM för damer 1984. Sverige låg långt före de andra 
europeiska länderna. Men det svenska landslaget har alltid fått kämpa för sina rättigheter 
och lika villkor på fotbollsplanen.  
 
Sommaren 2019 vandaliseras temporära gipsstatyer (som sponsrades av Coca-Cola inför 
VM i Frankrike) över fyra av våra stora svenska stjärnor. Ett exempel är Nilla Fischers 
staty som nu har vandaliserats flera gånger. Även Caroline Segers staty har vandaliserats. 
Fortfarande är damfotbollen inte helt accepterad. 

I Göteborg möts publiken till nationalarenan för svenska damfotbollslandslaget idag av 
en staty på en manlig fotbollsspelare, Gunnar Gren. 

Vi i Feministiskt initiativ anser att det är angeläget att Göteborgs stad visar på att vi tar 
arbetet för jämställdhet inom fotbollen på allvar. Därför vill vi att en beständig staty över 
en ikonisk fotbollshjälte inom svensk damfotboll placeras vid ingången till Gamla Ullevi. 
Den nuvarande statyn kan antingen kvarstå på plats, eller flyttas till annan placering. 
 
 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2019 nr 151 
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En lämplig person att avbilda skulle vara damfotbollslegenden och Göteborgsdottern 
Anette Börjesson. Anette Börjesson var lagkapten och ledde det svenska damlandslaget 
till det historiska EM-guldet 1984. Anette Börjesson är född och uppvuxen i Göteborg, 
och spelade över 70 landskamper för Sverige över 14 år. Hon tog även 6 SM-guld för 
Jitex, och spelade även för GAIS. Anette Börjesson är en av 5 kvinnor i SFS ”Hall of 
Fame”, där också 56 män fått ta plats. Del av motiveringen lyder: 
 
”Den första stora svenska damfotbollsspelaren. Av Sveriges landskamper nr 5-79 spelade 
Anette i 70 av dem. Som libero och lagkapten stod hon under 14 år för rutinen och 
stabiliteten.” 

Higab äger Gamla Ullevi och bör ha möjlighet att undersöka uppförande av en staty över 
svenska damfotboll vid nationalarenan, eventuellt i samverkan med Got Event som 
förvaltar arenan.  
 
Stina Svensson (FI) 

 



Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för Higab AB 2019‐10‐24 

Kicki Johanson 
Sekreterare 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

§ 8 Svar på motion – Motion av Stina Svensson (FI) om att uppföra en staty för 
svensk damfotboll vid nationalarenan 

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar. 

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom förslaget om att uppföra en staty för 
svensk damfotboll vid nationalarenan, Gamla Ullevi, förutsatt att arenans 
kontrakt som nationalarena förnyas vid nyår. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Handläggare:  Pontus Isaksson 

Telefon:  031‐368 53 85 

E‐post:  pontus.isaksson@higab.se 

 

 

Svar på motion‐Motion av Stina Svensson (FI) om att uppföra en 
staty för svensk damfotboll vid nationalarenan 

Förslag till beslut i styrelsen för Higab AB 
1. att ställa sig bakom förslaget om att uppföra en staty för svensk damfotboll vid 

nationalarenan, Gamla Ullevi, förutsatt att arenans kontrakt som nationalarena 
förnyas vid nyår. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har mottagit en motion avseende att uppföra en staty för svensk 
damfotboll vid nationalarenan, Gamla Ullevi. Feministiskt initiativ har i sin motion 
föreslagit att en ny staty över en svensk damfotbollsspelare skall uppföras med placering 
vid ingången till Gamla Ullevi. 
 
Motionen anger även som förslag att Higab ska undersöka uppförandet av en staty över 
svensk damfotboll vid nationalarenan. 
 
Vi har inga skiljaktiga meningar i förhållande till förslagsställaren om att uppföra en staty 

för svensk damfotboll vid nationalarenan, Gamla Ullevi, förutsatt att arenans kontrakt 
som nationalarena förnyas vid nyår. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förlaget kan komma att påverka Higab ekonomiskt beroende på hur statyn ska 
finansieras. 

Barnperspektivet 
Higab har i detta läget inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.  

Jämställdhetsperspektivet 
Higab har i detta läget inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.  

Mångfaldsperspektivet 
Higab har i detta läget inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.  

Miljöperspektivet 
Higab har i detta läget inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.  
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Omvärldsperspektivet 
Higab har i detta läget inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.  

Bilagor 

‐ Svar på motion – Motion av Stina Svensson (FI) om att uppföra en staty för 
svensk damfotboll vid nationalarenan  

Expediering 
‐ Stadsledningskontoret 



DATUM 

 

HANDLÄGGARE 

 

DIREKTTEL 

 

E‐POST 

 

BETECKNING 

 

2019‐09‐24 

 

Pontus Isaksson 

 

031‐368 53 85 

 

pontus.isaksson@higab.se 
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Svar på motion – Motion av Stina Svensson (FI) om att uppföra en staty för svensk 
damfotboll vid nationalarenan ‐ Handling 2019 nr 151 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har mottagit en motion avseende att uppföra en staty för svensk 
damfotboll vid nationalarenan, Gamla Ullevi.  

Utanför Gamla Ullevi finns en staty av Gunnar Green som uppfördes den 29 september 
1993. Feministiskt initiativ har i sin motion föreslagit att en ny staty över en svensk 
damfotbollsspelare ska uppföras med placering vid ingången till Gamla Ullevi. 

Motionens förslag till beslut lyder: att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunala bolaget 
Higab att uppföra en staty över svensk damfotboll vid Nationalarenan för det svenska 
damlandslaget, Gamla Ullevi. 

Stadsledningskontoret har beslutat att skicka motionen till Higab AB, Gotevent AB och 
kulturnämnden för yttrande. 

Higabs ställningstagande 
Styrelsen för Higab AB anser att frågan som motionen berör är viktig och ställer sig bakom 
förslaget att uppföra en staty för svensk damfotboll vid nationalarenan, Gamla Ullevi, 
förutsatt att arenans kontrakt som nationalarena förnyas vid nyår. 

 
Konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser  
Förlaget kan komma att påverka Higab ekonomiskt beroende på hur statyn ska finansieras. 
Barnperspektivet  
Higab ser förslaget som ett viktigt signalvärde till flickor som är intresserade av och/eller 
spelar fotboll. 
Jämställdhetsperspektivet 
Förslaget syftar till jämställdhet vilket Higab ställer sig positiv till. 
Mångfaldsperspektivet 
Higab har i detta läget inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
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Miljöperspektivet 
Higab har i detta läget inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
Omvärldsperspektivet 
Higab har i detta läget inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
 

Higab AB 

 

Pontus Isaksson 
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