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§ 43 Dnr KS 2021/00662-3.12.1 

Beslut - Motion från (KD) och (M) om namngivning av plats, torg 
eller gata i Västerås 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Den första och tredje att-satsen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

2. Den andra att-satsen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Anna Hård af Segerstad (M) och Samuel Stengård (KD) har i en motion till 

kommunfullmäktige föreslagit att namnsätta ett torg, en gata eller plats efter 

Lydia Wahlström. Lydia Wahlström Västerås var en av Sveriges främsta 

kvinnliga förkämpar för allmän och lika rösträtt i Sverige.   

Motionärerna föreslår: 

1. att det på lämplig gata, torg eller plats sker en namngivning till minne av 

Lydia Wahlström (ex. Lydia Wahlströms torg, gata eller plats)  

2. att på denna plats det även uppförs på lämpligt sätt en beskrivande text 

över henne som person och hennes gärning  

3. att detta sker till 100-årsjubileet den 18 september 2021 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till byggnadsnämnden med 

önskan om att yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 

augusti 2021. 

Byggnadsnämnden tog beslut om yttrande 2021-05-27 där de upplyser om 

att det i byggnadsnämnden redan finns ett nämndinitiativ av MP, S, C och 

KD från maj 2017, där man föreslår att uppkalla en plats eller gata i Västerås 

efter Lydia Wahlström. Initiativet bifölls av nämnden 2017-06-15. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Den första och tredje att-satsen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

2. Den andra att-satsen bifalls. 

Yrkanden 

Elisabeth Unell (M), Vicki Skure Eriksson (C) och Anna Maria Romlid (V) 

yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Kopia till 

Byggnadsnämnden 



 

 
 

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

Byggnadsnämnden 
 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Motion från (KD) och (M) om namngivning av 
plats-torg eller gata i Västerås 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Den första och tredje att-satsen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

2. Den andra att-satsen bifalls. 

 

Ärendebeskrivning 

Anna Hård af Segerstad (M) och Samuel Stengård (KD) har i en motion till 

kommunfullmäktige föreslagit att namnsätta ett torg, en gata eller plats efter 

Lydia Wahlström. Lydia Wahlström Västerås var en av Sveriges främsta 

kvinnliga förkämpar för allmän och lika rösträtt i Sverige.   

Motionärerna föreslår: 

1. att det på lämplig gata, torg eller plats sker en namngivning till minne 

av Lydia Wahlström (ex. Lydia Wahlströms torg, gata eller plats)  

2. att på denna plats det även uppförs på lämpligt sätt en beskrivande 

text över henne som person och hennes gärning  

3. att detta sker till 100-årsjubileet den 18 september 2021 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till byggnadsnämnden med 

önskan om att yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 

augusti 2021. 

Byggnadsnämnden tog beslut om yttrande 2021-05-27 där de upplyser om 

att det i byggnadsnämnden redan finns ett nämndinitiativ av MP, S, C och 

KD från maj 2017, där man föreslår att uppkalla en plats eller gata i Västerås 

efter Lydia Wahlström. Initiativet bifölls av nämnden 2017-06-15. 

 

Beslutsmotivering 

Lydia Wahlström växte upp i Barkarö prästgård och flyttade sedan från 

Västerås för att hela sitt vuxna liv bo på annan ort. Hennes koppling till 

Västerås gäller alltså i första hand Barkarö. Under 2018 startade arbetet med 

en ny detaljplan, dp 1900, i närheten av Barkarö prästgård. 

Namnberedningen ansåg det då lämpligt att föreslå att en gata inom 

planområdet skulle heta ”Lydia Wahlströms väg” enligt byggnadsnämndens 

nämndinitiativ av MP, S, C och KD från maj 2017. Den intilliggande vägen 
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fick namnförslaget ”Rösträttsvägen” för att tydliggöra Lydias betydelsefulla 

roll inom kampen för kvinnlig rösträtt. Dp 1900 var ute på samråd i början 

av 2020 och på granskning i mars 2021. Inga synpunkter på namnförslagen 

inkom. Byggnadsnämnden antog detaljplanen den 16 juni 2021. Detaljplanen 

överklagades dock. 

Motionens första att-sats är genomförd och den tredje att-satsen var inte 

möjlig att genomföra den 18 september då detaljplanen är överklagad. 

Att på denna plats också uppföra en beskrivande text, enligt motionens andra 

att-sats bedöms enligt stadsledningskontoret vara möjligt att genomföra. 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 

kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 

En engångskostnad tillkommer för uppsättandet av en informationsskylt på 

lämplig plats i anslutning till Lydia Wahlströms väg. Val av utförandet på 

skylten påverkar utgiftsposten för detta. 

Hållbar utveckling 

Att uppmärksamma betydelsefulla personer från trakten stärker västeråsarnas 

stolthet och kan bidra till ökad social hållbarhet. 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör Strategisk 

Samhällsutveckling 
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§ 154 Dnr BN 2021/00494-1.7.1 

Remiss - Motion från (KD) och (M) om namngivning av plats, torg 
eller gata i Västerås 

Beslut 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande daterad 2021-05-05 

godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Reservation 

Claes Kugelberg (M) och Jens-Ove Johansson (-) reserverar sig mot beslutet 

med följande motivering:  

Att det kommer att finnas Lydia Wahlströms gata i Barkarö utgör inget 

hinder för att namnge en plats till hennes ära i centrala Västerås. Minitorget 

vid f.d. Leanders Antikvariat vid Stora Gatan är exempel på en lämplig plats.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har remitterat ärende om motion från Samuel Stengård 

(KD) och Anna Hård af Segerstad (M), om att namnge ett torg, en plats eller 

en gata efter demokratiförkämpen Lydia Wahlström från Västerås. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 

förslag till beslut:  

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande daterad 2021-05-05 

godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Claes Kugelberg (M) yrkar att yttrandet kompletteras med ”Att det kommer 

att finnas Lydia Wahlströms gata i Barkarö utgör inget hinder för att namnge 

en plats till hennes ära i centrala Västerås.”  

Yngve Wernersson (S) yrkar avslag till Claes Kugelbergs (M) 

tilläggsyrkande med motiveringen att det inte är rimligt att ha flera platser 

med samma namn i en stad. 

Proposition 

Ordföranden föreslår en beslutsordning där nämnden först tar ställning till 

Claes Kugelbergs (M) och Yngve Wernerssons (S) yrkanden och därefter till 

liggande förslag till beslut. 

Ordföranden finner att nämnden godkänner beslutsordningen varvid den 

genomförs. 

Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med Yngve 

Wernerssons (S) yrkande att avslå Clas Kugelbergs (M) tilläggsyrkande, 

samt att nämnden beslutar enligt liggande förslag till beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



 

 
 

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

 

Yttrande Remiss - Motion från (KD) och (M) om namngivning av 
plats, torg eller gata i Västerås 

M och KD har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att namnsätta 

ett torg, en gata eller plats efter Lydia Wahlström. 

I byggnadsnämnden finns dock redan ett nämndinitiativ av MP, S, C och KD 

från maj 2017, där man föreslår att uppkalla en plats eller gata i Västerås 

efter Lydia Wahlström. Initiativet bifölls av nämnden 2017-06-15.  

Lydia Wahlström växte upp i Barkarö prästgård och flyttade sedan från 

Västerås för att hela sitt vuxna liv bo på annan ort. Hennes koppling till 

Västerås gäller alltså i första hand Barkarö. Under 2018 startade arbetet med 

en ny detaljplan, dp 1900, i närheten av Barkarö prästgård. 

Namnberedningen ansåg det då lämpligt att föreslå att en gata inom 

planområdet skulle heta ”Lydia Wahlströms väg”. Den intilliggande vägen 

fick namnförslaget ”Rösträttsvägen” för att tydliggöra Lydias betydelsefulla 

roll inom kampen för kvinnlig rösträtt. 

Dp 1900 var ute på samråd i början av 2020 och på granskning i mars 2021. 

Inga synpunkter på namnförslagen inkom. Antagande av planen antas tas 

inom kort, och det innebär också att namn fastställs. 

 

 



 

  

Motion  
 Kristdemokraterna och Moderaterna i Västerås 

 

 
MOTION OM ATT NAMNGE TORG – PLATS – GATA EFTER 
DEMOKRATI FÖRKÄMPEN LYDIA WAHLSTRÖM FRÅN VÄSTERÅS  

  

Vi moderater och kristdemokrater sluter upp bakom det uppmärksammade konstaterande som 

Biskop Mikael Mogren så förtjänstfullt lyft fram. Det faktum att vi från Västerås har en av 

Sveriges främsta kvinnliga förkämpar för allmän och lika rösträtt i Sverige, Lydia Wahlström.  
 

Lydia Wahlström var och är ett föredöme för demokratin, kampen för allas lika värde och hennes 

röst och gärning får inte glömmas bort i Västerås.  
 

Vi ser att det i en skyndsam process nu till 100 års jubileet av införande av allmän och lika 

rösträtt den 18 september i år 2021 ska ske en namngivning och uppmärksammande av en av 

demokratins förkämpar, bördig från Västerås, Lydia Wahlström.  
 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta;  

 

att  det på lämplig gata, torg eller plats sker en namngivning till minne av Lydia 

Wahlström (ex. Lydia Wahlströms torg, gata eller plats) 

 

att   på denna plats det även uppförs på lämpligt sätt en beskrivande text över henne 

som person och hennes gärning 
 

att   detta sker till 100-årsjubileet den 18 september 2021 
 

 

 

 

Västerås 2021-04-14 

 

 

 

Samuel Stengård (KD) Anna Hård af Segerstad (M) 
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