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§ 20
Motion om namngivning av platser i Stockholms stad
Remiss från kommunstyrelsen av motion (2015:72) av Rasmus Jonlund
och Björn Ljung (båda L) (KS dnr 106-1598-2015)
Beslut
1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.
2. Omedelbar justering.
Ärendet
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 Kungholmstorg 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.
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.
Ärendets beredning
Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
från den 14 januari 2016.
Dnr 1.5.1.-650-2015.
Beslutsgång
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Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

