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§ 183 Dnr KS 2020/01893-10.4.3 

Beslut - Svar på motion från (M) om en mer jämställd 
namngivning 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

En motion inkom den 3 december 2020 från (M) via Caroline Högström, 

Elisabet Unell och Anna Hård af Segerstad. Motionens intentioner var att i 

jämställdhetens namn och för att också påminna om framgångsrika kvinnor 

föreslå byggnadsnämnden att arbeta med att öka antalet platser namngivna 

efter kvinnor. Det finns en hel del kvinnor som gjort bra saker, är värda att 

minnas och har koppling till Västerås. 

Från motionen kan det utläsas att genom att namnge gator, parker eller torg 

finns det möjlighet att uppmärksamma individer som på olika sätt har 

bidragit till en bättre värld och som har koppling till Västerås. Staden har 

sedan tidigare minst 15 platser och gator som är namngivna efter kända män 

men bara tre som rör kvinnor.  

Motionen föreslår att:  

Byggnadsnämnden får i uppdrag att öka antalet parker, platser och gator 

namngivna efter framstående kvinnor med koppling till Västerås. 

Byggnadsnämnden återkopplar till kommunfullmäktige när de ökat 

jämställdheten vad gäller namngivning av gator, platser och parker. 

Kommunstyrelsen remitterade ärendet till byggnadsnämnden för vidare 

utredning. 

Byggnadsnämnden inkom med yttrande från Byggnadsnämndens 

sammanträde den 2 mars 2021 om att Stadsbyggnadsförvaltningen kommer 

fortsätta arbeta för en jämställd namnsättning med memorialnamn. 

Byggnadsnämnden ser dock inget behov av att starta ett särskilt ärende för 

att ändra riktlinjerna för namnsättning, eller för att kompensera för gamla 

namn beslut. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Yrkanden 

Carin Lidman (S), Vicki Skure Eriksson (C), Anna Maria Romlid (V), 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Amanda Grönlund (KD) 

yrkar bifall till motionen. 
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Proposition 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, bifall till 

motionen, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.  

Kopia till 

Byggnadsnämnden 

 



 

 Diarienr KS 2020/01893 

Svar på Motion från (M) om en mer jämställd namngivning 
Majoritetens förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen ska bifallas. 

Politisk bedömning 

Majoriteten håller med motionärerna om att flera gator och torg borde döpas efter 
kvinnor, för att uppnå en mer jämställd fördelning. Därför anser vi att motionen ska 
bifallas.  

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Camilla Goliath 
Epost: camilla.goliath@vasteras.se 
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Kopia till 

Byggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Motion från (M) om en mer jämställd 
namngivning 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

Ärendebeskrivning 

En motion inkom den 3 december 2020 från (M) via Caroline Högström, 

Elisabet Unell och Anna Hård af Segerstad. Motionens intentioner var att i 

jämställdhetens namn och för att också påminna om framgångsrika kvinnor 

föreslå byggnadsnämnden att arbeta med att öka antalet platser namngivna 

efter kvinnor. Det finns en hel del kvinnor som gjort bra saker, är värda att 

minnas och har koppling till Västerås. 

Från motionen kan det utläsas att genom att namnge gator, parker eller torg 

finns det möjlighet att uppmärksamma individer som på olika sätt har 

bidragit till en bättre värld och som har koppling till Västerås. Staden har 

sedan tidigare minst 15 platser och gator som är namngivna efter kända män 

men bara tre som rör kvinnor.  

Motionen föreslår att:  

- Byggnadsnämnden får i uppdrag att öka antalet parker, platser och 

gator namngivna efter framstående kvinnor med koppling till 

Västerås. 

  

- Byggnadsnämnden återkopplar till kommunfullmäktige när de ökat 

jämställdheten vad gäller namngivning av gator, platser och parker. 

 

Kommunstyrelsen remitterade ärendet till byggnadsnämnden för vidare 

utredning. 

 

Byggnadsnämnden inkom med yttrande från Byggnadsnämndens 

sammanträde den 2 mars 2021 om att Stadsbyggnadsförvaltningen kommer 

fortsätta arbeta för en jämställd namnsättning med memorialnamn. 

Byggnadsnämnden ser dock inget behov av att starta ett särskilt ärende för att 

ändra riktlinjerna för namnsättning, eller för att kompensera för gamla namn 

beslut. 
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Beslutsmotivering 

Namn på gator och platser speglar alltid den tidsepok under vilka de 

tillkommit. Även memorialnamnen i Västerås är en produkt av den tid vid 

vilken de tillkommit, och de allra flesta är av gammalt datum då 

jämställdhetstankar inte var lika aktuella som idag.  

 

Idag eftersträvar Namnberedningen en jämn könsfördelning vid 

namnsättning med memorialnamn. Namnberedningen har dock använt 

memorialnamn relativt sparsamt på senare år. De senaste 15 åren rör det sig 

om tio gator och platser, varav fem har tillkommit på politiskt initiativ för att 

uppmärksamma Tomas Tranströmer, Aina Wifalk, Hakon Swenson, Erling 

Persson och Lars Gustafsson. Av de övriga fem är tre efter män och två efter 

kvinnor.  

För närvarande finns två nya förslag till memorialnamn, bägge tillkomna 

som förslag från (M). Det gäller Lydia Wahlström och Curt Nicolin, där 

Lydia Wahlströms väg är på förslag i den pågående detaljplanen i Barkarö.  

 

Stadsledningskontoret bedömer att namnberedningen idag beaktar 

jämställdhetsperspektivet vid namnsättning av gator, parker eller torg och att 

namngivning från tidigare tidsepoker inte behöver kompenseras i efterhand.  

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 

kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 

Ej relevant. 

Hållbar utveckling 

En mer jämställd namngivning är positivt sett utifrån ett socialt 

hållbarhetsperspektiv. 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden, 

Direktör strategisk 

samhällsutveckling 
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§ 44 Dnr BN 2020/01257-1.7.1 

Remiss - Motion från (M) om en mer jämställd namngivning 

Beslut 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande daterad 2021-02-22 

godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har remitterat ärende om motion från Caroline Högström 

(M), Elisabet Unell (M) och Anna Hård af Segerstad (M), om att öka antalet 

parker, platser eller gator namngivna efter framstående kvinnor med 

koppling till Västerås. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 

förslag till beslut:  

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande daterad 2021-02-22 

godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande Remiss - Motion från (M) om en mer jämställd 
namngivning 

Namn på gator och platser speglar alltid den tidsepok under vilka de 

tillkommit. Även memorialnamnen i Västerås är en produkt av den tid vid 

vilken de tillkommit, och de allra flesta är av gammalt datum då 

jämställdhetstankar inte var lika aktuella som idag.  

 

Idag eftersträvar Namnberedningen en jämn könsfördelning vid 

namnsättning med memorialnamn. Vi har dock använt memorialnamn 

relativt sparsamt på senare år. De senaste 15 åren rör det sig om tio gator och 

platser, varav fem har tillkommit på politiskt initiativ för att uppmärksamma 

Tomas Tranströmer, Aina Wifalk, Hakon Swenson, Erling Persson och Lars 

Gustafsson. Av de övriga fem är tre efter män och två efter kvinnor.   

För närvarande finns två nya förslag till memorialnamn, bägge tillkomna 

som förslag från (M). Det gäller Lydia Wahlström och Curt Nicolin, där 

Lydia Wahlströms väg är på förslag i den pågående detaljplanen i Barkarö. 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen kommer fortsätta arbeta för en jämställd 

namnsättning med memorialnamn. Förvaltningen ser dock inget behov av att 

starta ett särskilt ärende för att ändra riktlinjerna för namnsättning, eller för 

att kompensera för gamla namnbeslut. 
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