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§ 74 Dnr KS 2022/00384-3.4.3 

Beslut - Motion från (M) om att byta namn på Atmosfärvägen till 
Fria Ukrainas väg 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen avslås. 

Särskilt yttrande 

Anna Maria Romlid (V), Staffan Jansson (S), Amanda Grönlund (KD) och 
Vicki Skure Eriksson (C) inkommer med särskilt yttrande enligt följande: 

"Västeråsmajoriteten anser att det är viktigt att Västerås stad står upp för det 
ukrainska folket och med ord och handlingar visar vårt stöd. Några exempel 
på sådant är att Stadshusets tak har haft den ukrainska flaggan hissad, vi har 
delat ut avgiftsfria busskort till ukrainska flyktingar samt bidragit med 
pengar till Stadsmissionen till deras stödcenter för ukrainska flyktingar. 

Vårt fokus är på människorna som drabbats av kriget och att underlätta 
vardagen för dem som kommit till Västerås. Vi anser att det är viktigare med 
konkret handling än symbolpolitik." 

Reservation 

Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) förslag. 

Erik Johansson (SD) och Caroline Frisk (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Erik Johanssons (SD) förslag. 

Roger Haddad (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) samt Anna Hård af Segerstad (M) har i en motion med 
rubriken Motion från (M) om att byta namn på Atmosfärvägen till Fria 
Ukrainas väg föreslagit att ge byggnadsnämnden i uppdrag att byta namn på 
Atmosfärsvägen till Fria Ukrainas väg eller motsvarande. 

Kommunfullmäktige har den 7 april 2022 §152 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen har remitterats till byggnadsnämnden för yttrande senast den 9 
september 2022.  

Vägnamn är något som berör oss alla som medborgare och därför finns det 
tydliga riktlinjer och lagar att följa inom området. Vid namnsättning av 
kommunal platsmark, följa god ortnamnssed enligt Kulturmiljölagen. God 
ortnamnssed innebär bland annat att befintliga ortnamn inte ska ändras utan 
starka skäl. Utöver god ortnamnssed ska namn inte heller väcka anstöt på ett 
sätt som går emot vår grundlag.  
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Att lyfta frågan om att byta namn på en gata i fullmäktige är att frångå den 
praxis vi använder i Västerås och riskerar att urholka den princip som råder 
inom området. Dessutom skulle ett namnbyte öppna upp för att politisera en 
fråga som tidigare varit fredad från politiken och där det idag finns tydliga 
riktlinjer. Det här är inget som Västeråsmajoriteten tycker är lämpligt. Om 
man, som motionärerna, vill namnge en gata bör man istället följa den praxis 
som finns i Västerås och skicka ett förslag till stadens namnberedningsgrupp 
som arbetar med frågan. 

Västeråsmajoriteten har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen avslås. 

Yrkanden 

Elisabeth Unell (M), Erik Johansson (SD) och Roger Haddad (L) yrkar bifall 
till motionen. 

Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till Västeråsmajoritetens förslag.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till motion-
en från Elisabeth Unell (M), Erik Johansson (SD) och Roger Haddad (L), 
dels bifall till Västeråsmajoritetens förslag från Anna Maria Romlid (V). 
Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 
varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning 
varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Västeråsmajoritetens förslag. 

Kopia till 

Byggnadsnämnden 

 



                     MOTIONSSVAR Sida 1 (1) 

    Datum Diarienummer  

                 2023-02-14         2022/00384 

Svar på motion från (M) om att byta namn på Atmosfärvägen till Fria 

Ukrainas väg 

 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen: 

Att  motionen avslås 

 
Motivering 

Vägnamn är något som berör oss alla som medborgare och därför finns det tydliga 
riktlinjer och lagar att följa inom området. Vid namnsättning av kommunal platsmark, följa 
god ortnamnssed enligt Kulturmiljölagen. God ortnamnssed innebär bland annat att 
befintliga ortnamn inte ska ändras utan starka skäl. Utöver god ortnamnssed ska namn 
inte heller väcka anstöt på ett sätt som går emot vår grundlag.  

Att lyfta frågan om att byta namn på en gata i fullmäktige är att frångå den praxis vi 
använder i Västerås och riskerar att urholka den princip som råder inom området. 
Dessutom skulle ett namnbyte öppna upp för att politisera en fråga som tidigare varit 
fredad från politiken och där det idag finns tydliga riktlinjer. Det här är inget som 
Västeråsmajoriteten tycker är lämpligt. Om man, som motionärerna, vill namnge en gata 
bör man istället följa den praxis som finns i Västerås och skicka ett förslag till stadens 
namnberedningsgrupp som arbetar med frågan. 
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§ 420 Dnr KS 2022/00384-3.4.3 

Beslut - Svar på motion från (M) om att byta namn på 
Atmosfärvägen till Fria Ukrainas väg 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen avslås. 

Reservation 

Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) förslag. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) samt Anna Hård af Segerstad (M) har i en motion med 

rubriken Motion från (M) om att byta namn på Atmosfärvägen till Fria 

Ukrainas väg föreslagit att ge byggnadsnämnden i uppdrag att byta namn på 

Atmosfärsvägen till Fria Ukrainas väg eller motsvarande. 

Kommunfullmäktige har den 7 april 2022 §152 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen har remitterats till byggnadsnämnden för yttrande senast den 9 

september 2022.  

Byggnadsnämnden har inkommit med remissvar där de framhåller att 

namnsättning enligt motionens förslag inte kan rekommenderas. Vid 

namnsättning av kommunal platsmark ska god ortnamnssed enligt 

Kulturmiljölagen följas. 

Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av 

yttrandet från byggnadsnämnden. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen avslås. 

Yrkanden 

Thomas Karlsson (S) yrkar att motionen avslås i enlighet med 

stadsledningskontorets förslag. 

Elisabeth Unell (M) yrkar bifall till motionen.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels avslag till 

motionen i enlighet med stadsledningskontorets förslag från Thomas 

Karlsson (S), dels bifall till motionen från Elisabeth Unell (M). 

Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 

varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

2 (2) 
Kommunstyrelsen 2022-12-14 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att i 

enlighet med stadsledningskontorets förslag. 

Kopia till 

Byggnadsnämnden 

 



 

 
 

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

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1 (3) 

Datum 
2022-10-12 

Diarienr 
KS 2022/00384- 3.4.3  

  

 
Kopia till 
Byggnadsnämnden 
 

Kommunstyrelsen 

 

Svar på Motion från (M) om att byta namn på Atmosfärvägen till 
Fria Ukrainas väg 

Förslag till beslut  
Förslag till kommunfullmäktige:  
Motionen avslås. 
Ärendebeskrivning 
Elisabeth Unell (M) samt Anna Hård af Segerstad (M) har i en motion med 
rubriken Motion från (M) om att byta namn på Atmosfärvägen till Fria 
Ukrainas väg föreslagit att ge byggnadsnämnden i uppdrag att byta namn på 
Atmosfärsvägen till Fria Ukrainas väg eller motsvarande. 
Kommunfullmäktige har den 7 april 2022 §152 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
Motionen har remitterats till byggnadsnämnden för yttrande senast den 9 
september 2022.  
Byggnadsnämnden har inkommit med remissvar där de framhåller att 
namnsättning enligt motionens förslag inte kan rekommenderas. Vid 
namnsättning av kommunal platsmark ska god ortnamnssed enligt 
Kulturmiljölagen följas. 
Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av 
yttrandet från byggnadsnämnden. 
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige:  
Motionen avslås. 

Beslutsmotivering 
God ortnamnssed innebär bland annat att befintliga ortnamn inte ska bytas 
utan starka skäl. Vid namnbyte finns det befintliga adresser längs 
Atmosfärsvägen som påverkas och ett byte av namn på Atmosfärsvägen är 
därför inte lämpligt.  
I översikten nedan visas med röd markering var i Västerås Atmosfärsvägen 
ligger:  



VÄSTERÅS STAD 
 

Datum 
2022-10-25 

Diarienr 
KS 2022/00384- 
3.4.3  

Sida 
2 (3) 

 

 

 
Denna kartbild visar var Atmosfärsvägen ligger i förhållande till 
Väderleksgatan och Hässlögatan som den ansluter till: 

 

Juridisk bedömning 
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 
Förslaget medför ingen ekonomisk påverkan. 

Hållbar utveckling 
Förslaget utgör ingen påverkan på en framtida hållbar utveckling. 
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Helene Öhrling 
Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 
Direktör strategisk 
samhällsutveckling 
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§ 185 Dnr BN 2022/00315-1.7.1 

Remiss - Motion från (M) om att byta namn på Atmosfärvägen till 
Fria Ukrainas väg 

Beslut 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande daterat 2022-05-18 antas 

och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har remitterat ärende, om motion från (M) om att byta 

namn på Atmosfärsvägen till Fria Ukrainas väg, till Byggnadsnämnden. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 

förslag till beslut: 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande daterat 2022-05-18 antas 

och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 

beslutar enligt detta. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



 

 
 

 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Ida Fritzdorf Pettersson 
Epost: ida.fritzdorf.pettersson@vasteras.se 

YTTRANDE 
Sida 

1 (2) 

Datum 

2022-05-18 
Diarienr 

BN 2022/00315- 1.7.1  

  

 

 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande Remiss - Motion från (M) om att byta namn på 
Atmosfärvägen till Fria Ukrainas väg 

M har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att ändra namn på 

Atmosfärsvägen till Fria Ukrainas väg. Se kartbild nedan.  

Namnsättning enligt motionens förslag kan inte rekommenderas.  

Vid namnsättning av kommunal platsmark ska god ortnamnssed enligt 

Kulturmiljölagen följas. God ortnamnssed innebär bland annat att befintliga 

ortnamn inte ska bytas utan starka skäl. Vid namnbyte finns det befintliga 

adresser längs Atmosfärsvägen som påverkas. Ett byte av namn på 

Atmosfärsvägen är därför inte lämpligt.  

I denna översikt visas med röd markering var i Västerås Atmosfärsvägen 

ligger: 

 
 

 

Denna kartbild visar var Atmosfärsvägen ligger i förhållande till 

Väderleksgatan och Hässlögatan som den ansluter till: 
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Motion 2022-03-11  
 

 

1 

 

Byt namn på Atmosfärvägen till Fria 
Ukrainas väg 
Runt om i Europa och i Sverige ser vi att städer och kommuner byter 
namn på vägar och gator med ryskrelaterade byggnader. Detta i syfte att 
stå upp mot kriget i Ukraina och för det ukrainska folkets frihet.   

I Västerås stad finns Atmosfärvägen där den rysk-ortodoxa kyrkan ligger. Det är 
därför naturligt att byta namn på just Atmosfärvägen precis som man gör i andra 
europeiska städer som har ryska ambassader. Västerås har ingen ambassad 
men en ryskortodox kyrka där ett namnbyte är mycket lämpligt. Västerås visar 
på detta sätt sitt stöd för ett fritt Ukraina.  

Det är angeläget att frågan om namnbytet av Atmosfärvägen skyndsamt kan 
verkställas för att skicka en tydlig signal. 

  

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

Att ge byggnadsnämnden i upp att byta namn på Atmosfärvägen till Fria 
Ukrainas väg eller motsvarande. 
  
 
 
Elisabeth Unell (M)    Anna Hård af Segerstad (M) 
 
 
 
 
Marcus Jacobson (M) 
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