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Kulturnämndens arbetsutskott 2021-03-10

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12
Byte av namn på Disponentvillan (KN 2021.016)
Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till kulturnämnden utan eget 
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Från 2021 hyr kulturförvaltningen den så kallade Disponentvillan på Åby gata 3 i Vallentuna. 
Villan ska bli mötesplats för kulturverksamhet i centrala Vallentuna och kan hyras av 
kulturföreningar, enskilda kulturaktörer och studieförbund. För att bättre beskriva 
verksamheten i villan så föreslår kulturförvaltningen att byta namn på byggnaden från 
Disponentvillan till Kulturvillan. Disponentvillan är inget officiellt namn men används i 
folkmun. Den officiella benämningen är adressen, Åby gata 3. Namnberedningen har via 
kulturförvaltningens antikvarie tyckt att det finns ett värde utifrån ett historiskt perspektiv att 
behålla namnet. Viktigare än namnet är att förvaltningen bevarar byggnaden och berättar om 
byggnadens historia. Detta planeras att göras med informationstext och bildinformation vid 
byggnaden men även på kommunens hemsida. Byggnaden finns även dokumenterad i 
kommunens bildarkiv.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar att kulturnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet 
till kulturnämnden utan eget ställningstagande.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-24, Byte av namn på Disponenvillan
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Tjänsteskrivelse

Byte av namn på Disponentvillan

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att byta namn på Disponentvillan till Kulturvillan.

Sammanfattning av ärendet
Från 2021 hyr kulturförvaltningen den så kallade Disponentvillan på Åby gata 3 i 
Vallentuna. Villan ska bli mötesplats för kulturverksamhet i centrala Vallentuna och 
kan hyras av kulturföreningar, enskilda kulturaktörer och studieförbund. För att 
bättre beskriva verksamheten i villan så föreslår kulturförvaltningen att byta namn på 
byggnaden från Disponentvillan till Kulturvillan. Disponentvillan är inget officiellt 
namn men används i folkmun. Den officiella benämningen är adressen, Åby gata 3. 
Namnberedningen har via kulturförvaltningens antikvarie tyckt att det finns ett värde 
utifrån ett historiskt perspektiv att behålla namnet. Viktigare än namnet är att 
förvaltningen bevarar byggnaden och berättar om byggnadens historia. Detta 
planeras att göras med informationstext och bildinformation vid byggnaden men även 
på kommunens hemsida. Byggnaden finns även dokumenterad i kommunens 
bildarkiv.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Petri Peltonen Anders Dahlgren
Förvaltningschef Kulturchef

Expedieras till:
Akten

Handlingar:
Tjänsteskrivelse, 2021-02-24, Byte av namn på Disponentvillan.
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