Utlåtande Rotel X (Dnr KS 2019/405)

Hedra minnet av Izzy Young med en egen plats
Motion av Olle Burell (S)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Jonas Naddebo anför följande.
Ärendet
Olle Burell (S) föreslår i motion till kommunfullmäktige att namnge en plats
efter Izzy Young. Förslaget motiveras med att Izzy Young var en kulturprofil
som bland annat startade ett Folklore center i New York 1957 där Tim
Buckley, Patti Smith, Joni Mitchell och Joan Baez uppträdde. Det var han som
arrangerade Bob Dylans första spelning 1961. Han flyttade till Stockholm
1973 och öppnade ett Folklore Centrum. Där arrangerades konserter och
musikkvällar samt såldes böcker och skivor. Centret byggde också upp
Nordens största samling av material om amerikansk folkmusik från 50- och
60-talet. Centret stängdes i november 2018. En plats som enligt motionen
skulle kunna namnges efter Izzy Young är utanför den lokal på Wollmar
Yxkullsgatan där Folklore Centrum fanns.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, kulturnämnden,
stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Norrmalms stadsdelsnämnd, RinkebyKista stadsdelsnämnd, Södermalms stadsdelsnämnd, Stockholms Stadshus AB
och Riksförbundet för folkmusik och dans. Trafiknämnden, Norrmalms
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stadsdelsnämnd och Riksförbundet för folkmusik och dans har avstått från att
svara på remissen.
Stadsledningskontoret har inget i sak att anföra om lämpligheten i att en
plats namnges efter Izzy Young och upplyser om Stockholms stads Namn- och
belägenhetsadresstadga som stipulerar att nya namn av principiell natur, som
till exempel namngivning efter person, ska bestämmas av kommunfullmäktige
efter godkännande av stadsbyggnadsnämnden.
Kulturnämnden anser att Izzy Youngs haft stor betydelse för Stockholms
musikliv och att förslaget att uppmärksamma hans gärning är angeläget.
Nämnden anser dock inte att det bör ske genom en namnändring på gatan utan
föreslår att det lämpligen sker genom en informationsskylt i anslutning till
platsen för det tidigare Folklore Centrum.
Stadsbyggnadsnämnden anser att förslaget om att namnsätta en plats efter
Izzy Young strider mot FN:s resolution om memorialnamn, vilken
rekommenderar en bestämd väntetid efter en persons död innan en plats kan
uppkallas efter honom eller henne. Nämnden poängterar att det finns andra
möjligheter än namngivning av en plats att i det offentliga rummet att hedra en
person som gjort stora insatser, exempelvis genom minnestavlor och plaketter
på fasader eller genom statyer, statyetter, byster och konstverk med
informationstexter.
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd anser det positivt att personer som haft
betydelse för stadens invånare inom kultur uppmärksammas. Nämnden
framhåller därutöver vikten av ett jämställdhetsperspektiv vid val av vilka
personer som ska uppmärksammas genom att namnge platser.
Södermalms stadsdelsnämnd anser att den övervägande delen av gatorna i
kvarteren runt Wollmar Yxkullsgatan och Björngårdsgatan bär namn efter män
och att det bör övervägas om också namn efter betydelsefulla kvinnor kan
väljas. Ett alternativ till att namnge en plats efter Izzy Young kan också vara
att exempelvis placera ut en parkbänk som bär hans namn.
Stockholms Stadshus AB anser att namnförändringar för offentliga platser
och byggnader alltid i vedertagen ordning bör förankras med berörda parter.
Mina synpunkter
Att i den offentliga stadsmiljön uppmärksamma minnet av personer som haft
betydelse för Stockholm är ett utmärkt sätt att minnas och hedra dem.
Samtidigt värnar jag om att staden tar hänsyn till gällande rekommendationer
och regelverk om vad som gäller för namngivning av platser. Som en följd av
FN-resolutionen om så kallade memorialnamn har Sveriges nationella
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Ortnamnsråd, där bland annat Sveriges kommuner och regioner ingår, slagit
fast en minsta väntetid på tre till fem efter personens död år är att
rekommendera. Då Izzy Young avled i februari 2019 har således alltför kort
tid förflutit för att namnsättning efter honom skulle kunna vara aktuell. Det
finns dock naturligtvis andra möjligheter att hedra en person som gjort stora
insatser, exempelvis genom minnestavlor, plaketter eller informationstexter.
Att upprätta en informationsskylt eller liknande på platsen för det tidigare
Folklore Centrum på Södermalm vore ett lämpligt och positivt sätt att
uppmärksamma en kulturlegendar som Izzy Young.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motionen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet Emilia Bjuggren (S) och
borgarrådet Clara Lindblom (V) enligt följande.
Vi välkomnar att förvaltningen i linje med motionens intention ser värdet av att
uppmärksamma minnet av Izzy Young.
En minnesskylt i anslutning till det tidigare Folklore Centrum anser vi vara en god
kompromiss till motionens ursprungliga förslag.
Detta utesluter naturligtvis inte att platsen i framtiden kan döpas efter honom.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 15 januari 2020
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Jonas Naddebo
Mats Larsson
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Särskilt uttalande gjordes av Karin Wanngård, Jan Valeskog och Emilia
Bjuggren (alla S) och Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V) med
hänvisning till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma
särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Olle Burell (S) föreslår motion till kommunfullmäktige att namnge en plats
efter Izzy Young. Förslaget motiveras med att Izzy Young var en kulturprofil
som bland annat startade ett Folklore center i New York 1957 där Tim
Buckley, Patti Smith, Joni Mitchell och Joan Baez uppträdde. Det var han som
arrangerade Bob Dylans första spelning 1961. Han flyttade till Stockholm
1973 och öppnade ett Folklore Centrum. Där arrangerades konserter och
musikkvällar samt såldes böcker och skivor. Centret byggde också upp
Nordens största samling av material om amerikansk folkmusik från 50- och
60-talet. Centret stängdes i november 2018. En plats som enligt motionen
skulle kunna namnges efter Izzy Young är utanför den lokal på Wollmar
Yxkullsgatan där Folklore Centrum fanns.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, kulturnämnden,
stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Norrmalms stadsdelsnämnd, RinkebyKista stadsdelsnämnd, Södermalms stadsdelsnämnd, Stockholms Stadshus AB
och Riksförbundet för folkmusik och dans. Trafiknämnden, Norrmalms
stadsdelsnämnd och Riksförbundet för folkmusik och dans har avstått från att
svara på remissen.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 6 juni 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret har inget i sak att anföra om lämpligheten i att en plats namnges
efter Izzy Young. Enligt Stockholms stads Namn- och belägenhetsadresstadga ska nya
namn av principiell natur, som till exempel namngivning efter person, bestämmas av
kommunfullmäktige efter godkännande av stadsbyggnadsnämnden.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

5

Kulturnämnden
Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 juni 2019 följande.
Att godkänna och överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen
Särskilt uttalande gjordes av Torun Boucher m.fl. (V), Olle Burell m.fl. (S),
bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Sofia Lundin (Fi) som instämde i det särskilda
uttalandet av Torun Boucher m.fl. (V), Olle Burell m.fl. (S).
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 20 maj 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
Kulturförvaltningen anser att Izzy Youngs haft stor betydelse för Stockholms
musikliv och att förslaget att uppmärksamma hans gärning är angeläget.
Förvaltningen anser dock inte att det bör ske genom en namnändring på gatan utan
föreslår att det lämpligen sker genom en informationsskylt i anslutning till platsen för
det tidigare Folklore Centrum. Skulle en minnesskylt bli aktuell så kan
kulturförvaltningen svara för text och utformning. För uppsättningen svarar lämpligen
trafikkontoret.

Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 oktober
2019 följande.
1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna namnberedningens
yttrande som svar på remissen från kommunstyrelsen.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.
Särskilt uttalande gjordes av Jan Valeskog m.fl. (S), bilaga 1.
Stadsbyggnadsnämndens namnberednings yttrande daterat den 17 juni
2019 har i huvudsak följande lydelse.
Förslaget att namnsätta en plats efter Izzy Young strider mot Förenta nationernas
(FN:s) resolution om memorialnamn, vilken rekommenderar en bestämd väntetid efter
en persons död innan en plats kan uppkallas efter honom eller henne. Som en följd av
FN-resolutionen har det nationella Ortnamnsrådet, där bland annat Sveriges
kommuner och regioner ingår, slagit fast en minsta väntetid på tre till fem år. Izzy
Young avled i februari 2019 vilket således är en alltför kort tid för att namnsättning
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efter honom överhuvudtaget skulle kunna vara aktuell. Namnberedningen vill även
understryka att memorialnamn, dvs. namn på en gata eller plats som ges för att hedra
en viss person, generellt kan sägas vara resultat av en bakvänd och onaturlig
namngivning, eftersom det då inte handlar om att stadens invånare behöver ett namn
för en viss plats utan det omvända, att ett visst namn föreslås, för vilket man behöver
finna en lämplig plats. Namnberedningen vill poängtera att det finns andra möjligheter
än namngivning av en plats att i det offentliga rummet att hedra en person som gjort
stora insatser, exempelvis genom minnestavlor och plaketter på fasader eller genom
statyer, statyetter, byster och konstverk med informationstexter. Sådana kan dessutom
förmedla betydligt mer information om personen än ett gatu-, plats-, torg- eller
parknamn. Avslutningsvis vill namnberedningen starkt understryka att fördelningen är
mycket ojämn – till männens fördel – beträffande hur gator, platser, torg och parker
genom åren har namnsatts och fortfarande föreslås namnsättas efter män respektive
kvinnor. Detta faktum har många gånger påpekats såväl av politiker som i media.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 19 juni
2019 följande.
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 7 maj 2019
har i huvudsak följande lydelse.
Stadsdelsförvaltningen är positiv till att personer som haft betydelse för stadens
invånare inom kultur uppmärksammas. Att namnge platser efter dessa kan vara ett sätt
att minnas och hedra dem. I Stockholms stad är det stadsbyggnadsnämnden som
bestämmer namn på gator, torg och platser m.m. efter förslag från namnberedningen.
Nya namn av principiell natur, som till exempel namngivning efter personer, bestäms
av kommunfullmäktige efter godkännande i stadsbyggnadsnämnden. Eftersom den
person som anges i motionen inte har någon anknytning till Rinkeby-Kista
stadsdelsområde, avstår förvaltningen från att ha synpunkter på förslaget.
Förvaltningen vill ändå framhålla vikten av ett jämställdhetsperspektiv vid val av
vilka personer som ska uppmärksammas genom att namnge platser efter dem. Det
behöver finnas en balans mellan kvinnor och män i det sammanhanget.
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Södermalms stadsdelsnämnd
Södermalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 13 juni
2019 följande.
Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen.
Södermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 16 maj 2019
har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen konstaterar att den övervägande delen av gatorna i kvarteren runt
Wollmar Yxkullsgatan och Björngårdsgatan bär namn efter män. Om staden väljer att
ge platser i detta område personnamn kan det enligt förvaltningen övervägas om namn
efter betydelsefulla kvinnor kan väljas. Ett alternativ till att namnge en plats efter Izzy
Young kan också vara att exempelvis placera ut en parkbänk som bär hans namn.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Stockholms Stadshus AB
Stockholms Stadshus AB beslutade vid sitt sammanträde den 13 juni 2019
följande.
Remissen besvaras med koncernledningens tjänsteutlåtande.
Stockholms Stadshus AB:s yttrande daterat den 13 juni 2019 har i huvudsak
följande lydelse.
Koncernledningen har inget att invända till förslaget utöver att namnförändringar för
offentliga platser och byggnader alltid i vedertagen ordning bör förankras med
berörda parter.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Kulturnämnden
Särskilt uttalande gjordes av Torun Boucher m.fl. (V), Olle Burell m.fl. (S)
enligt följande.
Vi välkomnar att förvaltningen i linje med motionens intention ser värdet av att
uppmärksamma minnet av Izzy Young. En minnesskylt i anslutning till det tidigare
Folklore Centrum anser vi vara en god kompromiss till motionens ursprungliga
förslag. Detta utesluter naturligtvis inte att platsen i framtiden kan döpas efter honom.

Stadsbyggnadsnämnden
Särskilt uttalande gjordes av Jan Valeskog m.fl. (S) enligt följande.
Vi välkomnar och stödjer det förslag som kulturnämnden tidigare beslutat om att
uppföra en minnesskylt i anslutning till platsen för det tidigare Folklore centrum. Izzy
Young bedrev ett betydande arbete för ökad spridning av musik och kultur och hans
eftermäle bör uppmärksammas på den plats där han var verksam sen många decennier
tillbaka.
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