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§ 182 Dnr KS 2018/01231-1.2.1 

Beslut - Återrapportering av uppdrag - Uppkalla en plats eller 
gata efter Lars Gustafsson 
Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 
1. Fastställandet av namnet ”Lars Gustafssons plats” för den öppna platsen i 
nordvästra hörnet av Botaniska trädgården godkänns. 
2. Uppdraget avslutas. 
 
Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden har efter en motion, daterad 2017-03-09, från Elisabet 
Unell (M) fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att namnge en gata eller 
plats efter författaren Lars Gustafsson. Claes Kugelberg (M) inkom med ett 
nämndinitiativ, daterat 2019-05-20, med en påminnelse om detta uppdrag 
samt förslag på lämpliga platser. 
Byggnadsnämnden fastställde namnet ”Lars Gustafssons plats” för den 
öppna platsen i nordvästra hörnet av Botaniska trädgården på 
Byggnadsnämndens sammanträde den 18 februari 2021.  
De närmast anhöriga är informerade och ställer sig positiva till förslaget. 
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige: 
1. Fastställandet av namnet ”Lars Gustafssons plats” för den öppna platsen i 
nordvästra hörnet av Botaniska trädgården godkänns. 
2. Uppdraget avslutas. 
 
Yrkanden 
Elisabeth Unell (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 
 
Kopia till 
Byggnadsnämnden 
 
 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Camilla Goliath 
Epost: camilla.goliath@vasteras.se 
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Datum 

2021-03-30 
Diarienr 

KS 2018/01231- 1.2.1  

  

 

Kopia till 

Byggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande – Återrapportering av uppdrag - Uppkalla en 
plats eller gata efter Lars Gustafsson 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Fastställandet av namnet ”Lars Gustafssons plats” för den öppna platsen i 

nordvästra hörnet av Botaniska trädgården godkänns. 

2. Uppdraget avslutas. 

 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden har efter en motion, daterad 2017-03-09, från Elisabet Unell 

(M) fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att namnge en gata eller plats efter 

författaren Lars Gustafsson. Claes Kugelberg (M) inkom med ett 

nämndinitiativ, daterat 2019-05-20, med en påminnelse om detta uppdrag samt 

förslag på lämpliga platser. 

 

Byggnadsnämnden fastställde namnet ”Lars Gustafssons plats” för den öppna 

platsen i nordvästra hörnet av Botaniska trädgården på Byggnadsnämndens 

sammanträde den 18 februari 2021.  

 
De närmast anhöriga är informerade och ställer sig positiva till förslaget. 

Beslutsmotivering 

Lars Gustafsson var född och uppvuxen i Västerås. Han var en välmeriterad 

poet, författare, professor, filosof och redaktör, och utkom med ett stort antal 

romaner, diktsamlingar och essäsamlingar. I sina romaner återvände Gustafsson 

ofta till uppväxtens Västmanland, till exempel i romansviten Sprickorna i 

muren. Han har tilldelats mängder med utmärkelser och priser, däribland 

Svenska Dagbladets litteraturpris, Aftonbladets litteraturpris, Bellmanpriset, 

Gerard Bonniers pris, Tranströmerpriset och Stiftelsen Selma Lagerlöfs 

litteraturpris. Få svenskar författare kan mäta sig med Gustafssons 

internationella räckvidd då han även mottagit en rad utländska kulturpriser.  

 

Stadsledningskontoret bedömer att val av plats är lämpligt och föreslår att 

uppdragsåterrapporteringen godkänns och att uppdraget avslutas. 

 

Kartbilden nedan visar det geografiska läget på den fastställda platsen. 
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Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 

kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 

Investeringskostnaden beror på hur namnet väljs att presenteras på platsen. 

Det kan ske på olika sätt, alltifrån en enkel skylt till inskription i en stenhäll. 

Hållbar utveckling 

Ej relevant. 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden,  

Direktör strategisk 

samhällsutveckling 
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§ 38 Dnr BN 2021/00086-3.4.3 

Namngivning efter Lars Gustafsson 

Beslut 

Byggnadsnämnden fastställer namnet ”Lars Gustafssons plats” för den öppna 

platsen i nordvästra hörnet av Botaniska trädgården.  

Särskilt yttrande 

Claes Kugelberg (M) lämnar följande särskilda yttrande: "Att det är Lars 

Gustafssons plats bör framgå på ett estetiskt tilltalande sätt t.ex. genom en 

större marksten med namnet inhugget." 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden har efter en motion, daterad 2017-03-09, från Elisabet 

Unell (M) fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att namnge en gata eller 

plats efter författaren Lars Gustafsson. Claes Kugelberg (M) inkom med ett 

nämndinitiativ, daterat 2019-05-20, med en påminnelse om detta uppdrag 

samt förslag på lämpliga platser.  

De närmast anhöriga är informerade och ställer sig positiva till förslaget. 

Lars Gustafsson var född och uppvuxen i Västerås. Han var en välmeriterad 

poet, författare, professor, filosof och redaktör, och utkom med ett stort antal 

romaner, diktsamlingar och essäsamlingar. I sina romaner återvände 

Gustafsson ofta till uppväxtens Västmanland, till exempel i 

romansviten Sprickorna i muren. Han har tilldelats mängder med 

utmärkelser och priser, däribland Svenska Dagbladets litteraturpris, 

Aftonbladets litteraturpris, Bellmanpriset, Gerard Bonniers pris, 

Tranströmerpriset och Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris. Få svenskar 

författare kan mäta sig med Gustafssons internationella räckvidd då han även 

mottagit en rad utländska kulturpriser. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 

förslag till beslut: 

Byggnadsnämnden fastställer namnet ”Lars Gustafssons plats” för den öppna 

platsen i nordvästra hörnet av Botaniska trädgården. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 

med redaktionell ändring under ärendebeskrivningen. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Elisabet Unell (M) 

Krister Sikström, Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Eriks Svensson, Teknik- och fastighetsförvaltningen 



 

 

 

Bilaga 1. Kartbild 
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