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§ 15 Frisinnad och folkligt förankrad
namngivning av platser i Stockholms stad
– svar på remiss från kommunstyrelsen

Stadsdelsnämndens beslut
1. Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutade att besvara
remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 22 februari 2016, dnr 1.5.1.-0022016.
Förvaltningen har 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.
Förslag till beslut
Ordförande Arvid Vikman m.fl. (S), Anders Ödmark m.fl.
(MP) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
Lars Lundqvist m.fl.(L) föreslog att stadsdelsnämnden skulle
besluta enligt ett förslag från Liberalerna.
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Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att
stadsdelsnämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Lars Lundqvist m.fl.(L) reserverade sig mot beslutet med
hänvisning till Liberalernas förslag.
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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 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.
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