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Samhällsbyggnadsförvaltningen               
Katarina Nilsson 

Till Kommunstyrelsen 
 

Dnr KS 2022/0061 
Datum 2022-08-15 

 
Svar på medborgarförslag 4/2022 – Santos Torg 
 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom den 7 mars 2022 föreslås att Österåkers kommun byter namn på 
torget i Åkersberga centrum till Santos Torg. Förslagsställaren anser att Santos, som är en 11-årig 
katt, sprider glädje till människor som möter honom då han går sina dagliga turer genom centrumet. 
Ingen går opåverkad förbi honom och genom sin uppenbarelse ger så mycket till så många. 
Namnberedningen anser att torget i Åkersberga centrum (Storängstorget) är ett lokaliserande, 
välkänt och inarbetat namn i kommunen. 
 
Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen beslutar 
Avslå medborgarförslag 4/2022 - Santos Torg om ändring av namn på torget i Åkersberga centrum, 
med hänvisning till Österåkers namnberednings utlåtande, bilaga 1 med motiveringen att torget i 
Åkersberga centrum (Storängstorget) är ett lokaliserande, välkänt och inarbetat namn i kommunen. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 1994-05-19, efter en torgnamnstävling, att torget i Åkersberga centrum 
ska heta Storängstorget, bilaga 2. Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag om 
ändring av beslutat namn. I medborgarförslaget framförs att Santos som är en 11-årig katt går sina 
dagliga rundor i centrumet till mångas glädje. Santos är unik av sitt slag och skänker glädje till 
människor som möter honom.  
 
Medborgarförslaget har remitterats till Kommunstyrelsen som på delegation från Fullmäktige och 
efter samråd med Österåkers namnberedning, fatta slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 
 
Förvaltningens slutsatser 
Österåkers namnberedning hänvisar till det nuvarande namnet Storängstorget. Namnberedningen 
anser att Storängstorget är ett lokaliserande, välkänt och inarbetat namn i kommunen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig bakom Österåkers namnberednings utlåtande. 
 
Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Österåkers namnberedning, utlåtande, 2022-06-17 
Kommunstyrelsen beslut, 1994-05-19 
 

Bilagor 
1. Utlåtande Österåkers namnberedning, 2022-06-17 
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2. Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens beslut, 1994-05-19 
3. Medborgarförslag 4/2022 - Santos Torg, 2022-03-07 
 

 
Kent Gullberg   Per-Olof Kroon 
Samhällsbyggnadsdirektör   Bitr. Samhällsbyggnadsdirektör 
_________ 
Expedieras 

- Förslagsställaren 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Österåkers namnberedning 
- Kansliet 
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