Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (2)

Sammanträdesdatum

2020-03-30

Dnr KS 2019/418

§ 56

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

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Christian Lindefjärd (SD) yrkar i en motion att Haninge kommun
ska uppkalla en skola till Olle Flodby-skolan. Motionären beskriver
att Olle Flodby var en känd Haningeprofil som tidigare arbetat som
skoldirektör och varit engagerad i skolfrågor. Olle Flodby har
skrivit flera böcker om Haninges historia.
Motionen har remitterats till grund- och förskolenämnden samt
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
I sina remissvar redogör nämnderna för innehållet i kommunens
policy vid namn- och adressnummergivning. Av policyn framgår
att det finns viktiga principer när det gäller namngivning med
personnamn som ska tillämpas.
Mot bakgrund av policyn anser grund- och förskolenämnden samt
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att det är lämpligt att låta
tiden hinna ge perspektiv på personen och personens gärningar.
Därmed anses det i dagsläget inte aktuellt att namnge en
skolbyggnad till Olle Flodby-skolan.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att anföra,
utöver vad som framgår av grund- och förskolenämndens samt
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens behandling av ärendet.
Förvaltningen konstaterar att det finns en praxis för processen kring
namngivning i Haninge kommun som inte är i linje med
motionärens förslag.
Underlag för beslut

- Motionen
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- Grund- och förskolenämndens beslut 2020-02-05 § 7
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2020-02-04 § 6
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Sverigedemokraternas
yrkande om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Christian Lindefjärd (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären
Grund- och förskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

