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Namnge en gata eller plats efter Tage Erlander –
motion till kommunfullmäktige av Tomas Rudin
och Arhe Hamednaca (båda s)
Svar på remiss

Förvaltningens förslag till beslut
Remissen besvaras med detta tjänsteutlåtande

Karin Norman
stadsdelsdirektör

Thomas Levin
avdelningschef

Sammanfattning
Tage Erlander var mångårig statsminister och stockholmare. Till skillnad från
många andra viktiga företrädare för Sverige har Erlander inte ärats med sitt namn
på en gata eller plats. Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige
beslutar namnge en plats eller gata efter Tage Erlander.
Förvaltningen har inga invändningar mot förslaget, men har heller inte något
konkret förslag till lämplig plats eller gata.
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Ärendets beredning
Remissen har sänts också till Bromma och Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnder samt till stadsbyggnadsnämnden och stadsledningskontoret.
Avdelningen för gemensam service har berett stadsdelsförvaltningens förslag till
remissvar.
Bakgrund
Motionärerna finner det märkligt att Tage Erlander, som är den statsminister i
modern tid som innehavt posten längst, inte hedrats med en plats eller gata i
Stockholm. Erlander bodde i Stockholm en stor del av sitt liv och hade stor
betydelse för både Sverige och Stockholm, hävdar motionärerna. Motionen
bilägges.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Tage Erlander valdes in i riksdagen 1932 och fanns sedan dess i Stockholm, i
riksdagen och på olika positioner inom regeringskansliet/regeringen, fram till sin
avgång som statsminister 1969. Erlander bodde i många år på Fyrverkarbacken på
Kungsholmen, i ett hus som ofta fått namn efter honom; ”Erlanderhuset” –
Fyrverkarbacken 21-27. Familjen Erlander flyttade in i huset när det var nybyggt
1962. Tage Erlander avled 1985. Begravningen ägde rum i Stockholms stadshus.
Erlander är gravsatt i Ransäter i Värmland, där han växte upp.
Namngivning av gator och platser i Stockholm bereds av stadsbyggnadsnämndens
namnberedning, för beslut i kommunfullmäktige. Stadsdelsförvaltningen har inga
invändningar mot att beredningen får i uppdrag att söka lämplig gata eller plats att
uppkalla efter Tage Erlander. Förvaltningen har dock inte något konkret förslag
till gata eller plats lämplig att namnge efter Tage Erlander.
Bilaga
Motionen från Tomas Rudin och Arhe Hamednaca (båda s)
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