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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katarina Nilsson  Till Kommunstyrelsen 
Datum  2022-03-23 
Dnr  KS 2021/0157 

 
Svar på motion nr 19/2021 från Lars Frid (S) - Namn på särskilt boende 
på Ljusterö 
 
 

Sammanfattning 
En motion har inkommit från Socialdemokraterna om att ändra namn på det nya särskilda boendet 
på Ljusterö, från redan beslutade namnet Görjansängen till Ljusterö särskilt boende. S anser att det 
finns risk för en sammanblandning med Görjansgården och att namnet Ljusterö särskilt boende, 
visar tydligt på den geografiska placeringen samt verksamhetens innehåll. Namnberedningen anser 
att man i första hand ska använda en belägenhetsadress, och att namnsättning ska ske så att det inte 
uppfattas som ett institutionsnamn, då det är människors bostäder det handlar om. 
 
 
Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
Avslå motion nr 19 2021 om ändring av namn på särskilt boende på Ljusterö, med hänvisning till 
det beslutade namnet Görjansängen i bilaga 2 samt namnberedningens utlåtande i bilaga 1 med 
motiveringen att dessa – särskilda boenden – inte bör utmärkas då det skulle kunna vara känsligt 
samt att Görjansängen har mer positiva associationer kopplat till sig. 
 
 
Bakgrund 
Ett särskilt boende har byggts på Ljusterö och fått namnet Görjansängen av Österåkers 
namnberedning. S har inkommit med en motion om ändring av beslutat namn. I motionen framförs 
att det finns risk för en sammanblandning med Görjansgården och att namnet Ljusterö särskilt 
boende, visar tydligt på den geografiska placeringen samt verksamhetens innehåll. 
 
Motionen har remitterats till namnberedningen och Kommunstyrelsen (SBF) i samråd med 
Produktionsförvaltningen. 
 
 
Förvaltningens slutsatser 
Österåkers namnberedning hänvisar till det beslutade namnet Görjansängen. Namnberedningen 
anser att man i första hand ska använda belägenhetsadress, även när det handlar om särskilt boende, 
då det är människors bostäder det handlar om. I det tagna beslutet Görjansängen har Österåkers 
namnberedning även tagit ställning till att viss risk finns för sammanblandning, men valt att gå vidare 
med det, i och med att namnet har trevligare associationer.  
 
Namnberedningen anser att namnet inte ska uppfattas som ett institutionsnamn och att det är 
belägenhetsadress som i först hand ska användas. Rätt adress är viktigt för att utryckningsfordon, 



 
 

Tjänsteutlåtande 
 

Österåkers kommun  | 184 86 Åkersberga  | Tel 08-540 810 00  |  Fax 08-540 810 20  |  servicecenter@osteraker.se  |  www.osteraker.se 

 
Sida 2 av 3 

taxi, hemtjänst och besökare lätt ska kunna orientera sig då de kommer in på vägen. 
Belägenhetsadress är enligt Svenska institutet för standarder, SIS, en adress som anger var en 
geografisk plats är belägen. Det kan finnas en risk för sammanblandning med Görjansgården, men 
Österåkers namnberedning har valt att gå vidare med namnet Görjansängen, då det har trevligare 
associationer och att det är människors bostäder det handlar om. Namnberedningen har berett 
ärendet till Kommunstyrelsens ordförande, som har fattat beslut enligt Kommunstyrelsens 
delegationsordning, 1.4. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig bakom Kommunstyrelsens ordförandes beslut och 
remissutlåtande som Österåkers namnberedning har inkommit med. 
 
Samråd har även skett med Produktionsförvaltningen som inte har något att erinra. De menar att 
namnet nu är inarbetat och ser gärna att beslutat namn blir kvar. 
 
 
 
Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Österåkers namnberedning, remissutlåtande, 2021-06-28 
Kommunstyrelsens ordförande, delegationsbeslut, 2021-05-10 
 
Bilagor  
1. Remissutlåtande,  2021-06-28 
2. Delegationsbeslut,  2021-05-10 
3. Remiss av motion nr 19 2021 
4. Motion till Österåkers Fullmäktige,  2021-05-10 

 
 

 

Kent Gullberg  Per-Olof Kroon 
Samhällsbyggnadschef  Bitr. samhällsbyggnadschef 

 

    

 

 

______________ 
Expedieras 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Österåkers namnberedning 
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