Utlåtande 2016:144 RII (Dnr 106-1598/2015)

Frisinnad och folkligt förankrad namngivning av
platser i Stockholms stad
Motion (2015:72) av Rasmus Jonlund och Björn Ljung (båda L)

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motion (2015:72) av Rasmus Jonlund och Björn Ljung (båda L) om
frisinnad och folklig förankrad namngivning av platser i Stockholms stad
anses besvarad med vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Roger Mogert anför följande.
Ärendet
Rasmus Jonlund och Björn Ljung (båda L) anger i motionen att ge namn åt fler
platser i Stockholm är en möjlighet att stadfästa redan förankrade, inofficiella
namn; att bidra till lokal identitet; att minnas och uppmärksamma fler förtjänta
stockholmare; att förenkla orienteringen i staden. Med skyltar som förklarar
platsens namn, historik och kulturella betydelse förstärks upplevelsen. Namn
på mer ”oprecisa” platser förekommer för övrigt idag i Stockholm men praxis
verkar enligt motionärerna något svårgenomtränglig.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, idrottsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Kungsholmens stadsdelsnämnd,

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd och Älvsjö
stadsdelsnämnd.
Stadsledningskontoret menar att staden har i och med nuvarande namn- och
belägenhetsadresstadga nödvändig formalia, arbetssätt och metodik på plats
för att hantera namngivningsfrågor i enlighet med vad som efterfrågas i
motionen.
Idrottsnämnden menar att förslag om en namngivningspolicy för platser
som idag saknar namn kan förstärka det positiva intrycket av Stockholm.
Stadens idrottshistoria är rik och kan bidra med namnförslag.
Stadsbyggnadsnämnden menar att den praxis av sammanvägd
helhetsbedömning som namnberedningen tillämpar är fullt tillräcklig och att
det därför inte finns någon anledning att utforma en särskild
namngivningspolicy.
Trafiknämnden har inte något emot att flera platser namnges och förs in i
stadens kartverktyg men att fler namnskyltar i staden ökar också kostnaderna
för drift och underhåll för dessa.
Kungsholmens stadsdelsnämnd har inga invändningar mot att
namnberedningen får i uppdrag att namnge kajen vid Kungsholmstorg.
Namngivningen av gator, platser och parker i Stockholm bör fortsatt fungera
som tidigare, med en central namnberedning så att samma principer gäller i
hela staden.
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd menar vad gäller förslaget om en särskild
namngivningspolicy att det redan finns regler och rutiner för namnsättning.
Skärholmens stadsdelsnämnd anser att det inom nuvarande
namngivningspolicy genom Stockholms stads Namnberedning, vid behov,
redan finns utrymme att namnge platser av allmänintresse.
Älvsjö stadsdelsnämnd ser inga behov av ändrade regler för namngivning.
Mina synpunkter
Jag delar i grunden motionärernas syn att namn på platser är en viktig
komponent i att skapa orienterbarhet och identitet. Vad gäller motionens
specifika förslag instämmer jag dock med namnberedningens bedömning att
kajen på Kungsholmen inte är en sådan plats som bör namnges. Det är viktigt
att staden följer sina allmänna principer i dessa frågor och är restriktiv med att
namnge platser utan tydlig geografisk avskildhet.
Jag instämmer också i namnberedningens bedömning att det inte finns
någon anledning att revidera stadens policys för namngivning. De
instruktioner som antogs 2011 ger tillräckliga möjligheter för en lokalt
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förankrad namngivning. Något som också namnberedningens genomgång av
förslag och motioner visar. Den helhetsbedömning och avvägning som görs
idag bör kvarstå och stadens namngivningsprinciper inte ändras.
Att däremot öka informationen om platser och personer är en ambition jag
delar. Därför fick också stadsbyggnadsnämnden i uppdrag i 2016 års budget
att utreda om ett skyltsystem likt de i Berlin eller London är en bra och
genomförbar idé i Stockholm.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motion (2015:72) av Rasmus Jonlund och Björn Ljung (båda L) om
frisinnad och folklig förankrad namngivning av platser i Stockholms
stad
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarrådet Lotta Edholm (L) enligt följande.
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Motion (2015:72) av Rasmus Jonlund och Björn Ljung (båda L) om en
frisinnad och folkligt förankrad namngivning av platser i Stockholms stad
bifalls.
2. Därutöver anförs följande.
I takt med att Stockholm byggs tätare används fler gaturum allt mer och fler platser får
inofficiella namn. Andra platser som kajen vid Norr Mälarstrand är i behov av namn i
takt med att allt fler använder sig av platsen som ett riktmärke när man orienterar sig i
staden.
Utvecklingen mot ett mer tättbebyggt Stockholm motsvaras inte av
namnberedningens tolkning av praxis och av hävd gällande regler. Kajen vid Norr
Mälarstrand har ett behov av namngivning då ett namn (”vid macken”) redan börjar
växa fram. Flera andra platser i Stockholm står inför liknande situationer där ett behov
långsamt har vuxit sig fram och där det är rimligt att namnberedningen namnger
platsen.
Namnberedningens inställning till namngivning av idag ickenamngivna platser är
allt för konservativ. Stockholm växer starkt och kommer att fortsätta att växa starkt.
Som en följd kommer behovet av namngivning i staden att öka.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
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Motion (2015:72) av Rasmus Jonlund och Björn Ljung (båda L) om
frisinnad och folklig förankrad namngivning av platser i Stockholms stad
anses besvarad med vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 14 september 2016
På kommunstyrelsens vägnar:
KARIN WANNGÅRD
Roger Mogert
Ulrika Gunnarsson
Reservation anfördes av Lotta Edholm (L) med hänvisning till Liberalernas
reservation i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Rasmus Jonlund och Björn Ljung (båda L) anger i motionen att ge namn åt fler
platser i Stockholm är en möjlighet att stadfästa redan förankrade, inofficiella
namn; att bidra till lokal identitet; att minnas och uppmärksamma fler förtjänta
stockholmare; att förenkla orienteringen i staden. Med skyltar som förklarar
platsens namn, historik och kulturella betydelse förstärks upplevelsen.
Namn på mer ”oprecisa” platser förekommer för övrigt idag i Stockholm
men praxis verkar enligt motionärerna något svårgenomtränglig.
Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige beslutar att
1) Uppdra att finna ett lämpligt och värdigt namn på platsbildningen vid
Norr Mälarstrands kaj nedanför Kungsholmstorg;
2) Uppdra att utforma en namngivningspolicy som intar en positiv
inställning till namngivning av platser som idag saknar officiella
namn.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, idrottsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Kungsholmens stadsdelsnämnd,
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd och Älvsjö
stadsdelsnämnd.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 8 januari 2016 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadens Namn och belägenhetsadresstadga antogs av kommunfullmäktige 2011,
vilken ersatte Namn- och adressnummerstadga (Kfs 1994:34). Av ärendet framgår att
stadsbyggnadsnämnden bestämmer namn på gator, torg, parker och andra allmänna
platser efter förslag från namnberedningen. Namn av principiell natur, som till
exempel namngivning efter personer, bestäms av kommunfullmäktige efter
godkännande i stadsbyggnadsnämnden.
Namnberedningen är stadsbyggnadsnämndens expertorgan som instiftades 1920.
Ledamöterna i beredningen representerar skilda kunskapsområden (bland annat
namnforskning, språkhistoria, språkvård, historia, Stockholmskunskap, arkitektur och
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arkivkunskap) som är viktiga när namn inom Stockholms stad ska väljas och vårdas.
Namnberedningens väljs av stadsbyggnadsnämnden, med undantag för två
ledamöter som är politiskt tillsatta. Förnärvarande representeras politiken genom en
representant från Socialdemokraterna och en från Liberalerna.
Namnberedningens arbete med att ta fram förslag till nya namn sker i enlighet med
-

instruktioner i stadens namn- och belägenhetsadresstadga

-

delar av kulturminneslagen

- praxis som utvecklats inom namngivningen i Sverige
Namn som avser stadsdelar eller så kallade ”traktsnamn” fastställs av Lantmäteriet.
Nya namn som föreslås anknyter nästan alltid till en namnkategori som redan finns
alternativt att de får bilda en ny kategori med någon koppling till den aktuella platsen
och/eller dess historia. Befintliga namn ändras endast om det finns starka skäl till
detta.
Principen är att namnen ska vara enkla att uppfatta även i en nödsituation; de ska
inte vara svåra att uttala eller skriva; nya namn som föreslås ska helst inte kunna
förväxlas med befintliga i samma kommun eller i närliggande kommuner.
Stadsledningskontoret anser att de konsekvensändringar och uppdateringar som
kommunfullmäktige gjorde 2011 av den dåvarande Namn- och adressnummerstadgan
var väl avvägda och relevanta. Staden har i och med nuvarande namn- och
belägenhetsadresstadga nödvändig formalia, arbetssätt och metodik på plats för att
hantera namngivningsfrågor i enlighet med vad som efterfrågas i motionen.
Stadsledningskontoret anser det därför inte motiverat att inleda en revidering av namnoch belägenhetsadresstadgan med anledning av yrkandena i motionen.

Idrottsnämnden
Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 2 februari 2016 att
överlämna kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Reservation anfördes av Daniele Fava (L), bilaga 1.
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 2 februari 2016 har i
huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen anser att namngivna platser runt om i staden ökar kunskapen om
Stockholm och bidrar till att förstärka bilden av en levande stad för både stockholmare
och besökare. Förvaltningen har goda erfarenheter av detta från stadens jubileum år
2012 till minne av de olympiska spelen i Stockholm 1912.
Under Stockholms stads omfattande OS-jubileum lät idrottsnämnden genom
idrottsförvaltningen sätta upp omkring 15 OS-minnesskyltar på platser där tävlingar
eller andra aktiviteter ägt rum 1912. Flera olympier uppmärksammas också med
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koppling till de aktuella platserna. Ytterligare skyltar kom på plats i de
kranskommuner som haft olympiska arenor och tävlingar.
Varje skyltuppsättning hade ett invigningsprogram med tal och oftast musik.
Tavlorna blev och är mycket uppskattade och förklarar eller lyfter byggnader och
platser. Tavlorna vårdas nu av Stockholms idrottshistoriska förening i samverkan med
förvaltningen.
OS i Stockholm 1912 har levt vidare som Solskensolympiaden och flera av
idrottsutövarna har också behållit sin ryktbarhet. Det ger möjligheter till namngivning.
I motionen exemplifieras kajen vid Norr Mälarstrand som en plats som saknar
namn. Inte särskilt långt från den platsen föddes Anna Teresa Margareta "Greta"
Johansson, som levde 1895-1978. Greta växte upp på Hantverkargatan 1, kvarteret
Eldkvarn, där Stockholms stadshus står idag. Greta var en svensk simhoppare och
simmare och har gått till den olympiska historien som den som erövrade Sveriges
första kvinnliga OS-guld, i simhopp. Greta tränade också i just Riddarfjärden, i
Strömbadet.
Greta Johansson flyttade senare till USA där Greta och hennes make var drivande
till att bygga upp den moderna och framgångsrika amerikanska simsporten. Som första
kvinna tog Greta Johansson plats i simningens Hall of Fame i Fort Lauderdale i
Florida, USA. Minnen av Greta lever vidare och under våren 2016 är det premiär för
en dokumentärfilm om henne som producerats av Jens Lind, som skapat en rad
idrottsdokumentärer.
Det är relativt ont om platser i Stockholm som namngivits efter idrottsutövare och
inte minst kvinnliga sådana. Detta kan också motivera att en plats uppkallas efter
Greta Johansson.
Motionärernas förslag om en namngivningspolicy för platser som idag saknar
namn kan förstärka det positiva intrycket av Stockholm. Stadens idrottshistoria är rik
och kan bidra med namnförslag.

Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 februari 2016
att godkänna och överlämna namnberedningens utlåtande som svar på
remissen.
Reservation anfördes av Peter Backlund (L), bilaga 1.
Namnberedningens tjänsteutlåtande daterat den 16 december 2015 har i
huvudsak följande lydelse.
Vid sitt sammanträde 2015-12-07 diskuterade namnberedningen en motion av Rasmus
Jonlund (L) och Björn Ljung (L) angående en frisinnad och folkligt förankrad
namngivning av platser i Stockholms stad och beslöt avstyrka motionens yrkanden att
1) uppdra att finna ett lämpligt och värdigt namn på platsbildningen vid Norr

7

Mälarstrands kaj nedanför Kungsholms Torg;
2) uppdra att utforma en namngivningspolicy som intar en positiv ställning till
namngivning av platser som idag saknar officiella namn.
Beträffande motionens första yrkande diskuterade namnberedningen vid sitt
sammanträde 2015-09-14 en skrivelse från tidningen Vårt Kungsholmen med förslag
om namnsättning av kaj vid Norr Mälarstrand, Kungsholmen. Namnberedningen
konstaterade att det pågående planarbetet inte motiverar namnsättning av kajen.
Namnberedningen behandlade även 2011-06-13 ett annat förslag om namnsättning av
motsvarande plats men avslog förslaget eftersom inga egentliga skäl för namnsättning
då framfördes. Namnberedningen anser att inte heller skrivelsen från tidningen Vårt
Kungsholmen innehåller några skäl för namnsättning. Namnberedningen anser
dessutom att platsen inte är tillräckligt avgränsad för att ett särskilt namn på den skulle
vara motiverat.
Generellt när det gäller förslag om namnsättning av tidigare icke-namngiven plats
inom befintlig detaljplan eller inom pågående planarbete utgår namnberedningen från
namn- och belägenhetsadresstadgan för Stockholms stad (Kfs 2011:6) Enligt stadgan
ska stadsbyggnadsnämnden fastställa namn på ”gator, torg, parker och andra allmänna
platser enligt detaljplan, kvarter, namn på andra områden, nyttjade eller avsedda för
allmän trafik eller i övrigt för allmänt begagnande”. Namnberedningen anser att
allmänna platser som föreslås namnsättas ska vara väl avgränsade enligt detaljplanen.
Därutöver ska det föreligga ett faktiskt behov av namn, ett behov av att referera till
och kommunicera om just den aktuella platsen. Namnberedningen bedömer att ett
sådant behov inte föreligger för den plats som avses i motionen.
Beträffande motionens andra yrkande anser namnberedningen att det finns en väl
fungerande praxis för namngivning utifrån förslag som inkommer till staden. Denna
praxis innebär en sammanvägd bedömning av behovet av namn för en föreslagen plats
liksom av det föreslagna namnets syftning, språkliga form och position i den befintliga
lokala namnfloran. Namnberedningen är positiv till att spontant framvuxna och
folkligt förankrade namn fastställs för platser om namnen redan finns i omlopp bland
boende eller besökare i området, om namnen i sin syftning och språkliga form är
lämpliga och om det finns behov av namn för platsen.
Stadsbyggnadsnämndens namnberedning bereder årligen 10–15 inkomna förslag
om namnsättning av viss plats, ändring av befintliga namn eller namnsättning efter
viss person. Det rör sig om förslag från enskilda medborgare, föreningar, stadsdelsoch fackförvaltningar, fastighetsägare och tidningsredaktioner samt motioner från
politiker.
När det gäller förslag om ändring av ett redan fastställt namn utgår
namnberedningen från paragrafen om god ortnamnssed 1 kap. 4 § i kulturmiljölagen
(SFS 1988:950, ändrad 2000:265), enligt vilken det krävs starka skäl för att ändra
hävdvunna namn. Namnberedningen gör utifrån kulturmiljölagen och den praxis som
har etablerats bland annat vid Lantmäteriet en sammanvägd bedömning av de skäl som
framförs i förslaget och synpunkter som vid behov inhämtas.
När det gäller förslag om att uppkalla plats efter en person, så kallade
memorialnamn, utgår namnberedningen från det nationella Ortnamnsrådets
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rekommendation, vilken baseras på en resolution i Förenta nationerna (FN), att vänta
minst tre till fem år efter personens död. Därutöver tillämpar namnberedningen ett
antal kriterier som har lång hävd, bland annat att personens namn ska vara särskiljande
och att personen ska vara känd för allmänheten.
Under 2013–2015 har över hälften av de inkomna förslagen och motionerna
bifallits av namnberedningen, exempelvis
- Ulf Fridebäcks (L) motion med förslag om att namnge plats efter Yngve
Larsson (dnr 2014-12681)
- förslag från medborgare om namnsättning efter Peter Weiss (dnr 2015-19316)
- förslag från koloniträdgårdsförening om namnsättning av trappor och
gångstigar i Tanto Södra koloniområde, Södermalm (dnr 2015-01353)
- förslag från medborgare om namnsättning av bro mellan Djurgården och
Ladugårdsgärdet (dnr 2015-00926)
- förslag från hembygdsförening om namnsättning av torg vid Svartlösavägen,
Långbro (dnr 2014-15502)
- förslag från Älvsjö stadsdelsnämnd om namnsättning av gångvägar i Solberga
(dnr 2014-07681)
Som framgår av dessa exempel är det en mångfald av ärenden som vart och ett kräver
sin egen utredning, bedömning och avvägning. Namnberedningen utreder för varje
ärende bland annat behovet av namn på platsen samt det föreslagna namnets syftning,
anknytning till platsen och språkliga form. Namnberedningen inhämtar i vissa fall
också synpunkter från andra berörda. Namnberedningen ser till såväl namnens
grundläggande funktion att underlätta orientering och kommunikation som till
namnens kulturhistoriska värde för Stockholms stad. I vissa fall avvaktar
namnberedningen med att lämna förslag till stadsbyggnadsnämnden om ärendet berörs
av kommande detaljplan eller om behov av namnsättning av viss plats behöver utredas
vidare. En mycket stor andel av de förslag och motioner som namnberedningen
behandlar avser Stockholms innerstad. Innerstaden är redan mycket namntät och det
finns all anledning att iaktta en viss restriktivitet när det gäller nya namn på tidigare
icke-namngivna platser.
En namngivningspolicy som föreslås i motionen skulle behöva utformas mycket
generellt och kräva tolkning i varje ärende. Namnberedningen anser att den praxis av
sammanvägd helhetsbedömning som namnberedningen tillämpar är fullt tillräcklig och
att det därför inte finns någon anledning att utforma en särskild namngivningspolicy.

Trafiknämnden
Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 10 mars 2016 att
överlämna kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Reservation anfördes av Jill Eriksson (L), bilaga 1.
Trafikkontorets tjänsteutlåtande daterat den 4 februari 2016 har i huvudsak
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följande lydelse.
Stadsbyggnadsnämnden bestämmer namn på gator, torg, parker och andra allmänna
platser efter förslag från namnberedningen. Namnberedningen består av ledamöter
som representerar skilda kunskapsområden (exempelvis språkhistoria, namnforsning,
språkvård, Stockholmskunskap, arkitektur, arkivkunskap, historia) och den väljs av
stadsbyggnadsnämnen, med undantag för två ledamöter som utses av de politiska
blocken.
Nya namn av principiell natur, som till exempel namngivning efter personer,
bestäms av kommunfullmäktige efter godkännande i stadsbyggnadsnämnden.
Trafikkontoret har inte något emot att flera platser namnges och förs in i stadens
kartverktyg. En förutsättning är att platsen tydligt går att definiera som en plats, park,
kaj etc. Är dessa förutsättningar uppfyllda kan namngivning underlätta för Trafik
Stockholms operatörer att, vid exempelvis renhållning, tydligt kunna beskriva en plats,
park, kaj etc. för städpersonal. Likaså skulle namngivning av fler platser, parker, kajer
etc. göra det lättare för medborgare att beskriva en plats när medborgaren vill anmäla
något och inte befinner sig på platsen. Idag kan man i tyck till-appen uppge
koordinater för en plats men detta förutsätter att man är på platsen. Om man anmäler
från annan plats krävs istället en beskrivning av platsen och en sådan beskrivning blir
lättare om platsen, parken, kajen etc. har ett namn.
Med fler namnskyltar i staden ökar också kostnaderna för drift och underhåll för
dessa.

Kungsholmens stadsdelsnämnd
Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 10 mars
2016 att överlämna kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Reservation anfördes av Lars Lundqvist m.fl.(alla L), bilaga 1.
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 februari
2016 har i huvudsak följande lydelse.
Kajen nedanför Kungsholmstorg har efterhand fått olika funktioner/attraktioner som
gör den välbesökt. Förvaltningen har därför inga invändningar mot att
namnberedningen får i uppdrag att namnge kajen.
Namngivningen av gator, platser och parker i Stockholm bör fortsatt fungera som
tidigare, med en central namnberedning så att samma principer gäller i hela staden.
Förvaltningen har dock inte kunskaper nog att bedöma om beredningens instruktioner
behöver förändras i någon riktning.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
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Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 28
januari 2016 att överlämna kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 14 januari
2016 har i huvudsak följande lydelse.
Kommunstyrelsen har remitterat Motion (2015:72) av Rasmus Jonlund och Björn
Ljung (båda L) om en frisinnad och folkligt förankrad namngivning av platser i
Stockholms stad till bl.a. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd för yttrande senast den 3
februari 2016.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ett uppdrag att finna ett
lämpligt namn på en plats vid Norr Mälarstrands kaj nedanför Kungsholmstorg och att
utforma en namngivningspolicy för platser som idag saknar officiella namn. Flera
exempel anges på platser som, enligt motionärerna, borde namnges. Möjligheten att
fastställa redan förankrade inofficiella namn uppges kunna bidra till lokal identitet, att
fler förtjänta stockholmare uppmärksammas och att orienteringen i staden underlättas.
Förklarande skyltar skulle kunna förstärka upplevelsen. Motionen bifogas.
Stadsdelsförvaltningen avstår från att ha synpunkter om förslaget att namnge
platsen vid Norr Mälarstrands kaj nedanför Kungsholmstorg eftersom det inte
ankommer på
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd att yttra sig i denna fråga. Vad gäller förslaget om
en särskild namngivningspolicy, konstaterar förvaltningen att det redan finns regler
och rutiner för namnsättning. Det är stadsbyggnadsnämnden som beslutar om namn på
gator, torg, parker och andra allmänna platser i Stockholms stad efter förslag från en
särskild namnberedning. Stadsdelsförvaltningen ser, för egen del, inte behov av att se
över nuvarande regelverk. När lokala behov av att officiellt namnge platser inom
Rinkeby-Kista stadsdelsområde har uppstått, har nuvarande regler fungerat väl.
Förvaltningen konstaterar att remissen också kommer att beredas av
stadsbyggnadskontoret som bättre kan bedöma om ett sådant behov av översyn
föreligger.

Skärholmens stadsdelsnämnd
Skärholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 28 januari
2016 att överlämna kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Skärholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 17 december
2016 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen är ense med motionärerna om att platsers namn är viktiga för identitet
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och orientering, för en stad och för människorna som lever och rör sig i den.
Platsnamn förmedlar en historia och ger gemensamma referenspunkter, och att nya
platsnamn kan vara en betydelsefull del i utvecklingen av staden. Förvaltningen anser
att det inom nuvarande namngivningspolicy genom Stockholms stads Namnberedning,
vid behov, redan finns utrymme att namnge platser av allmänintresse.

Älvsjö stadsdelsnämnd
Älvsjö stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 4 februari 2016
att överlämna kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Särskilt uttalande gjordes av Evy Kjellberg (C), Johan Nilsson m.fl. (alla M)
och Jan Bressler (L), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Camilla Sarfors (KD) som instämde i det särskilda
uttalandet från Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna.
Älvsjö stadsdelsförvaltning tjänsteutlåtande daterat den 4 januari 2016 har i
huvudsak följande lydelse.
Älvsjö stadsdelsnämnd har vid två tillfällen skickat in önskemål till
stadsbyggnadsnämndens namnberedning och vid båda tillfällena fått dem
tillgodosedda. Det ena gällde ändring från Älvsjö stationsplan till Älvsjö torg, när det
nya torget genom ett förbiseende råkat få den gamla bussterminalens namn. Det andra
gällde namngivning av sex parkvägar i Solberga.
Stadsdelsförvaltningen känner inte till namnberedningens principer för
namngivning av platser som tidigare saknat namn. När det gäller namngivning som
påverkar olika verksamheters adresser bör man naturligtvis vara restriktiv, eftersom
det kan medföra stora kostnader för ett företag att byta adress. När det däremot gäller
parker kan förvaltningen inte se att det borde finnas något hinder för namngivning om
det kan underlätta orienteringen i staden.
Platsen på Norr Mälarstrand, samt de parker som nämns i motionen, saknar
förvaltningen kunskap om. Förvaltningen föreslår att motionen remitteras till
Kungsholmens stadsdelsnämnd, vilka inte står med på sändlistan för denna remiss.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Idrottsnämnden
Reservation anfördes av Daniele Fava (L) enligt följande.
motionen tillstyrkes
därutöver anföra följande:
Vi vill börja med att tacka förvaltningen för det positiva svaret på Liberalernas
motion, och det mycket intressant förslaget om att namnge en plats i Stockholm efter
Sveriges första kvinnliga OS-guldmedaljör, Greta Johansson.
Precis som vi framför i vår motion konstaterar förvaltningen att namngivna platser
runt om i staden ökar kunskapen om Stockholm och bidrar till att förstärka bilden av
en levande stad för både stockholmare och besökare.
Motionen bör därför tillstyrkas.

Trafiknämnden
Reservation anfördes av Jill Eriksson (L) enligt följande.
att nämnden tillstyrker motionen och anför därutöver följande:
I takt med att Stockholm byggs tätare används fler gaturum allt mer och fler platser
får inofficiella namn. Andra platser som kajen vid Norr Mälarstrand är i behov av
namn i takt med att allt fler använder sig av platsen som ett riktmärke när man
orienterar sig i staden.
Utvecklingen mot ett mer tätbebyggt Stockholm motsvaras inte av
namnberedningens tolkning av praxis och av hävd gällande regler. Kajen vid Norr
Mälarstrand har ett behov av namngivning då ett namn (”vid macken”) redan börjar
växa fram. Flera andra platser i Stockholm står inför liknande situationer där ett behov
långsamt har vuxit sig fram och där det är rimligt att namnberedningen namnger
platsen.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
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Reservation anfördes av Lars Lundqvist m.fl. (L) enligt följande.
I takt med att Stockholm byggs tätare används fler gaturum allt mer och fler platser får
inofficiella namn. Andra platser som kajen vid Norr Mälarstrand är i behov av namn i
takt med att allt fler använder sig av platsen som ett riktmärke när man orienterar sig i
staden.
Utvecklingen mot ett mer tätbebyggt Stockholm motsvaras inte av
namnberedningens tolkning av praxis och av hävd gällande regler. Kajen vid Norr
Mälarstrand har ett behov av namngivning då ett namn (”vid macken”) redan börjar
växa fram. Flera andra platser i Stockholm står inför liknande situationer där ett behov
långsamt har vuxit sig fram och där det är rimligt att namnberedningen namnger
platsen.
Namnberedningens inställning till namngivning av idag icke-namngivna platser är allt
för konservativ. Stockholm växer starkt och kommer att fortsätta att växa starkt. Som
en följd kommer behovet av namngivning i staden att öka.

Stadsbyggnadsnämnden
Reservation anfördes av Peter Backlund (L) enligt följande.
att stadsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka motionen, samt att därutöver anföra
följande:
I takt med att Stockholm byggs tätare används fler gaturum allt mer och fler platser
får inofficiella namn. Andra platser som kajen vid Norr Mälarstrand är i behov av
namn i takt med att allt fler använder sig av platsen som ett riktmärke när man
orienterar sig i staden.
Utvecklingen mot ett mer tättbebyggt Stockholm motsvaras inte av
namnberedningens tolkning av praxis och av hävd gällande regler. Kajen vid Norr
Mälarstrand har ett behov av namngivning då ett namn (”vid macken”) redan börjar
växa fram. Flera andra platser i Stockholm står inför liknande situationer där ett behov
långsamt har vuxit sig fram och där det är rimligt att namnberedningen namnger
platsen.
Namnberedningens inställning till namngivning av idag ickenamngivna platser är
allt för konservativ. Stockholm växer starkt och kommer att fortsätta att växa starkt.
Som en följd kommer behovet av namngivning i staden att öka.

Älvsjö stadsdelsnämnd
Särskilt uttalande gjordes av Evy Kjellberg (C), Johan Nilsson m.fl. (M) och
Jan Bressler (L enligt följande.
Förvaltningen skriver i sitt utlåtande. ”Stadsdelsförvaltningen anser att
namnändringar som påverkar olika verksamhetsadresser bör vara restriktiva, men när
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det gäller parker kan förvaltningen inte se att det borde finnas något hinder för
namngivning om det kan underlätta orienteringen i staden”.
Centerpartiet anser att förutom parker även större stigar/gång- och cykelvägar,
grillplatser etc. bör kunna namnges i t.ex. Älvsjöskogens naturreservat. Detta för att
nya besökare ska kunna orientera sig men också för att polis och räddningstjänst
snabbt ska kunna rycka ut och finna platsen för en ev. olycka, brott eller brand om det
skulle behövas. I ett sådant läge är varje minut dyrbar och det är viktigt att den som
anmäler kan uppge en exakt plats.
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