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§6

Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD)
avseende att namngivning av skolbyggnad till
Olle Flodby skolan

Sammanfattning

Christian Lindefjärd (SD) föreslår i motionen att kommunen ska
namnge en skolbyggnad till Olle Flodby skolan. I motionen
framgår att Olle Flodby varit en känd Haningeprofil som tidigare
arbetat som skoldirektör och varit engagerad i skolfrågor. Olle
Flodby har skrivit flera böcker om Haninges historia.
Förvaltningens synpunkter

I kommunens Policy vid namn- och adressnummergivning i
Haninge kommun framgår att kommunen av praxis står för
huvuddelen av den officiella namngivningen inom kommunen.
Kommunen har sedan länge ansvarat förnamngivning av gator,
vägar, torg, parker, allmänna platser och byggnader samt
fastställande av belägenhetsadresser inklusive adressnumreringar.
Stadsbyggnadsnämnden beslutar på uppdrag av
kommunfullmäktige i namn- och adressärenden. Därvid ska
stadsbyggnadsnämnden handlägga namn- och adressärenden enligt
policyn och dess riktlinjer.
Av policyn framgår att det finns viktiga principer när det gäller
namngivning med personnamn som bör beaktas. Vid namngivning
med personnamn och memorialnamn ska följande principer
tillämpas:
- God ortnamnssed uppmanar till försiktighet och eftertanke när det
gäller namngivning med s k memorialnamn.
- Gator och vägar, allmänna platser, byggnader och anläggningar
namnges inte efterlevande personer. Det är dessutom lämpligt att
låta tiden hinna ge perspektiv på personen och personens gärning
(minst 3 år efter att personen avlidit).
- Personen bör vid tiden för namngivningen helst vara så pass känd
att allmänheten inte omgående behöver en kommentar till
namnvalet. Det kan dock finnas fall då det är motiverat att på detta
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sätt hedra en person, som inte är så känd, men som har betytt
mycket för bygden i gången tid eller haft stark anknytning till
densamma.
- Personen ifråga ska vara en så förtjänt medborgare att hon eller
han är värd en platsuppkallad efter sig. Namnet ska ge positiva
associationer och väcka intresse hos allmänheten.
- Ett memorialnamn bör ha en klar och tydlig relation till den
namngivna platsen.
- Namn bör ej kunna förväxlas med andra namn. Likartade namn
får i princip inte finnas i Stockholmsregionen. Namnen bör vara
språkligt lätthanterliga och inte för långa.
- En övervägande del av de memorialnamn som finns i kommunen
är av olika skäl givna efter män. Vid framtida namngivning med
personnamn ska ur jämställdhetssynpunkt flerkvinnonamn
etableras för att på sikt åstadkomma en jämnare könsfördelning av
memorialnamn.
Utbildningsförvaltningen anser att det , i enlighet med gällande
policy, är lämpligt att låta tiden hinna ge perspektiv på personen
och personens gärningar varför ett memorialnamn kan vara aktuellt
först tre år efter att personen avlidit. Av policyn framgår andra
viktiga aspekter, exempelvis att namnet helst ska vara lokaliserande
i sig själv, vilket utbildningsförvaltningen anser vara av central vikt
då verksamheten enkelt ska kunna lokaliseras av såväl elever,
vårdnadshavare, personal och blåljuspersonal. Med utgångspunkt i
ovanstående finner utbildningsförvaltningen att det i dagsläget inte
är aktuellt att namnge en skolbyggnad till Olle Flodby skola.
Underlag för beslut

- Motion från Christian Lindefjärd (SD) avseende att namnge
skolbyggnad till Olle Flodby skola.
- Policy vid namn- och adressnummergivning i Haninge kommun
SBN 2017/345, KS 2017/616.
Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden överlämnar
synpunkterna till kommunstyrelsen.
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Arbetsutskottets förslag till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Överläggningar i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Erika Olofsson (SD) yrkar på att nämnden förslår fullmäktige att
bifalla motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Erika
Olofssons (SD) ändringsyrkande. Ordföranden finner att nämnden
har bifallit arbetsutskottets förslag till beslut.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden överlämnar
synpunkterna till kommunstyrelsen.
Reservationer

Erika Olofsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt, registrator kommunstyrelseförvaltningen
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