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Tekniska nämnden

Dnr Ten 2017/763
Namnsättning av ny skola i Barkarbystaden
Förslag till beslut

Namnberedningens förslag till tekniska nämnden
1. Den nya skolan i Barkarbystaden ges namnet Ålstaskolan.
Ärendet i korthet

En ny skola ska byggas i Barkarbystaden. Skolan föreslås få namnet Ålstaskolan.
Handlingar

1. Namnberedningens tjänsteskrivelse 2018-01-22
2. Namnberedningens protokoll 2017-12-12
Bakgrund

I detaljplanen för Barkarbystaden III finns mark reserverad för en ny grundskola som
även inrymmer en förskola. Detaljplanen var utsänd för granskning under hösten
2017 och planarbete pågår fortfarande. Skolan är under projektering och det finns
önskemål om namnsättning redan nu.
Järfälla har en namnsättningsprincip där kommunalt ägda anläggningar för förskolor
och grundskolor i första hand ges namn efter närliggande gårdar och byar.
Överväganden

Den nya skolan kommer att ligga nära Ålsta. Ålsta har rötter ned i yngre järnålder (ca
550 – 1050 e Kr) och utvecklades under medeltiden till en by med fyra gårdar. Den
sista gården revs på 1960-talet. Ålsta torg och Ålstavägen samt Ålsta hage ligger i
närheten. Ålstaskolan bedöms därför som ett lämpligt namn.
Det finns en Ålsta skola i Hallsberg. I Årsta söder om Stockholm finns Årstaskolan.
Barnkonsekvensanalys

Barn och unga har inte hörts i ärendet. I och med den ovan nämnda
namnsättningsprincipen finns inte så stort utrymme för alternativa namnförslag.
Tekniska nämnden namnsätter dock endast själva skolanläggningen. Det kan finnas
möjligheter för barn och unga att delta i namnsättning av exempelvis olika enheter
eller avdelningar inom skolan. Den typen av namnsättning ligger dock utanför
tekniska nämndens ansvar.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för kostnader för skyltning.
Slutsatser

Namnberedningen anser att Ålstaskolan är ett lämpligt namn på den nya skolan i
Barkarbystaden.
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