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TJÄNSTESKRIVELSE

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Medborgarförslag om namn på torg
Inkom den 4 december 2021
Förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget om att uppkalla
plats i Henriksdal efter författaren Katarina Taikon. Nämnden beslutar att platsnamnet på
torg/busstorg öster Henriksdalsringen är Katarina Taikons torg, enligt karta i bilaga 2 till
tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag om att namnge en plats i Henriksdal efter författaren Katarina Taikon
har inkommit. Katarina Taikon bodde i Henriksdalsringen 1969-1987 och var aktiv i
grannskapet. Hon är känd för sina böcker om Katitzi och sitt samhällsengagemang för
romers rättigheter i Sverige. Katarina Taikon var välkänd i samhällsdebatten.
Polisen, Räddningstjänsten, Posten & Nacka hembygdsförening har getts möjlighet att yttra
sig i ärendet. Inga negativa synpunkter på förslaget har inkommit. Katarina Taikons två
kvarlevande barn ställer sig positiva till förslaget. Namnet är unikt i Nacka kommun.

Ärendet

En medborgare har inkommit med förslaget att namnge busstorget/platsen utanför
Henrikdalsringen efter Katarina Taikon eller att döpa lekparken i Henriksdalsringen till t.ex.
Katitzis lekpark. De förtroendevalda i namnberedningen är positiva till förslaget och anser
att Katarina Taikons torg är ett passande memorialnamn att gå vidare med. Busstorget har
idag inget platsnamn och förslaget ändrar inte nuvarande adressplatser för boende på
Henrikdalsringen.
Katarina Taikon föddes 1932 och är känd för bland annat sitt engagemang i
samhällsdebatten om rättigheter för personer med romskt ursprung och sitt författarskap.
Hon växte upp i en tid där romer var starkt diskriminerade och inte fick tillgång till svensk
skola. Katarina Taikon lärde sig läsa ordentligt när hon var 26 år och gick på folkhögskola.
Hon skrev i pressen, anordnade demonstrationer och startade skolor. Hon uppvaktade både
Tage Erlander och Olof Palme under deras tid som statsminister och var välkänd i
samhällsdebatten. Hon debuterade som författare 1963 och hennes välkända barn- och
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ungdomsböcker om Katitzi gavs ut mellan 1969 och 1986. Serien är självbiografisk och
följer den romska flickan Katitzi från ca 7 års ålder upp till övre tonåren. Böckerna
behandlar ämnen som skolgång, förtryck, barnäktenskap och misshandel. Böckerna fick ett
enormt genomslag och kom att påverka synen på de romer som levde i Sverige.
Katarina Taikon bodde i Henriksdalsringen från 1969 fram till 1987. Katarina Taikon var
fram till att hon blev sjuk 1982 mycket aktiv i grannskapet på Henrikdalsringens
gemensamma aktiviteter så som sommarfester och dylikt. Hennes man avled 1986 och då
flyttade hon till Svegs sjukhem för att vara nära sin syster Rosa Taikon. Hon bodde där till
sin död 1995.
Namnberedningen har undersökt förekomsten av andra kända personer som också har
koppling till Henriksdalsringen. Då memorialnamn endast bör ges till personer som inte
längre är i livet finns inga andra alternativ med samma tydliga koppling till platsen. Katarina
Taikons samhällsengagemang ger dignitet åt ett memorialnamn på den plats hon levde.
Polisen, Räddningstjänsten, Posten & Nacka hembygdsförening har getts möjlighet att yttra
sig i ärendet. Inga negativa synpunkter på förslaget har inkommit i ärendet. Nacka
hembygdsförening meddelar att de ställer sig mycket positiva till förslaget.
Namnansvarig handläggare har varit i kontakt med Katarina Taikons två kvarlevande barn
som återkopplat att de är positiva till förslaget.
De förtroendevalda i namnberedningen är eniga. Namnen är unika i Nacka kommun.
Enligt 25 § lagen om lägenhetsregister, vilken anger att beslut, enligt 10 §, om
belägenhetsadress, får inte beslutet överklagas.
Därmed föreslås att miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla
medborgarförslaget om att uppkalla plats i Henriksdal efter författaren Katarina Taikon.
Nämnden beslutar att platsnamnet på torg/busstorg öster Henriksdalsringen är Katarina
Taikons torg, enligt karta i bilaga 2 till tjänsteskrivelsen.
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