SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-09-22
Samhällsnämnden

§ 165

Dnr 2016-000066 311

Medborgarförslag - Sockervägen istället för
Sockenvägen
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att avslå medborgarförslaget
Bakgrund
Det har
inkommit ett medborgarförslag med förslag om byte av gatunamnet
Sockenvägen till Sockervägen, detta för att ära, visa uppskattning och stödja
ett gammalt, lokalt företag med stort engagemang för Härnösand.
I Kulturminneslagen finns en hänsynsparagraf angående god ortnamnssed.
4 § Vid statlig och kommunal verksamhet skall god ortnamnssed iakttas.
Detta innebär bland annat att hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl
och att påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av
ortnamn.Med ortnamn menas namn på geografiska lokaliteter, stora som
små, som blivit inarbetat som namn på en plats, till exempel namn på gator,
kvarter och torg. Rekommendationen från SKL och Ortnamnsrådet är att inte
ändra ortnamn mer än om det är absolut nödvändigt.
Vid arbetet med namngivning av gator och vägar bör också namnets
betydelse som bärare av ett historiskt kulturarv inte åsidosättas. Namnbyte
av ett redan etablerat namn vållar nästan alltid problem och räknas då inte
som god ortnamnsed. Företag och medborgare med befintliga, etablerade
kontaktuppgifter måste själva göra adressändringen samt kontakta alla sina
leverantörer, kunder och företag. Om räkningar, brev och andra viktiga
handlingar inte kommer fram får det naturligtvis konsekvenser för både
medborgare och företag.
Att namnsätta gator efter något av de företag som idag är etablerade på olika
platser är inte rimligt. Ett gatunamn ska sättas med det perspektiv att det ska
leva för mycket lång tid framåt. Dels kan företag både flytta och upphöra
med sina verksamheter och dels är det en typ av marknadsföring av ett enda
företag som kommunen inte bör ägna sig åt.
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Nya gatunamn blir därför oftast aktuella om det finns en gata som saknar
namn, till exempel vid om- och nybyggnader i gatunätet.
Vid framtagande av detaljplaner sätts gatunamnet redan i planprocessen, och
här finns då möjligheten att låta medborgarna komma med förslag och rösta
fram ett namn på en gata i staden.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-13.
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