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Medborgarförslag om att ge Namnlösa gatan ett namn
Martin Wass anför följande i ett medborgarförslag 2006‐10‐04.
”Luleå är Norrlands pärla och kulturhuset mitt i centrum är en diamant vars
strålglans kommer att skina över hela Bottenviken” sade dåvarande
statsminister Göran Persson under regeringsbesöket i juni 2006. Jag instämmer
och har med stor tillfredsställelse noterat hur min stad växer i attraktionskraft,
från hamn till hamn.
Norra hamn – Luleås ansikte utåt – har snart två pärlor, Teatern och
Kulturhuset. Förbindelsen dem emellan genomgår just nu en välbehövlig
”makeover”. Som en form av grädde på moset i denna nydaning föreslår jag
att ni ger gatdelen i Norra hamn ett namn som harmonierar med den
förnyelse området befinner sig i. Namnet kan förslagsvis ha en koppling till
området, alternativt en kulturpersonlighet – kanske något för medborgarna att
rösta om?
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____
BYGGNADSNÄMNDENS YTTRANDE
Kommunerna har i praktiken ett omfattande ansvar för namngivning och
namnvård trots att det inte är lagreglerat. En kommun sätter naturligen namn
på egna anläggningar och verksamheter såsom skolor, idrottsanläggningar
mm.
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Kommunerna har, enligt praxis, också ett ansvar för namnsättning på gator,
vägar, kvarter och stadsdelar. Sammantaget benämnes detta kommunal
ortnamnsverksamhet.
I Sverige är Lantmäteriverket den officiella ortnamnsmyndigheten. Sedan år
1985 finns ett rådgivande samarbetsorgan, Ortnamnsrådet, knutet till
Lantmäteriverket. Rådet ska vägleda namngivare samt sprida kunskap och
information om ortnamnsvårdens principer. Rådet har gett ut en handledning
i namnvård.
I Luleå kommun är byggnadsnämnden det kommunala organ som beslutar i
namnsättningsfrågor. Ärendena bereds av en namnberedningskommitté. I
den deltar företrädare för byggnadsnämnden, stadsbyggnadskontoret,
tekniska förvaltningen, räddningstjänsten, Posten och Taxi. Vissa namn‐
ärenden remitteras till byagrupper eller hembygdsföreningar.
Sedan 2000‐07‐01 finns en hänsynsparagraf om ortnamn införd i kultur‐
minneslagen. Där stadgas i kulturminneslagens 1: a kapitel 4 §:
Vid statlig och kommunal verksamhet ska god ortnamnssed iakttagas.
Detta innebär att
•
hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl,
•
ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om
inte hävdvunna stavningsformer talar för annat,
•
påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn,
•
svenska, samiska och finska namn så långt möjligt används samtidigt
på kartor samt vid skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga
områden.
Namn som godkänts för offentlig kartproduktion skall även i andra
sammanhang användas i sin godkända form.
Ortnamnen särskiljer, identifierar, lokaliserar och effektiviserar. Deras
kulturella och historiska koppling har medfört ovan nämnda skrivning i
kulturminneslagen. Alla håller också med om namnens betydelse för att taxi,
varubilar, brandkår, polis och andra utryckningsfordon snabbt ska kunna
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vara på plats. Namnen måste därför vara tydliga, välgrundade och
rättvisande. De måste vara användbara av alla i olika situationer men de
måste också ibland kunna omprövas i takt med samhällets krav.
Ändringar av namn väcker ofta starka känslor hos de berörda. Ibland
kommer ersättningsanspråk från företag med upptryckta brevpapper och
adressetiketter m.m. när namnändring sker.
Mot bakgrund av skrivningen i Kulturminneslagen och syftena med
namnsättning måste namnsättningen vara genomtänkt och långsiktig.
I detta sammanhang är den generella uppfattningen hos namnvårdare därför
att mana till försiktighet och eftertanke när det gäller s.k. memorialnamn,
d.v.s. sätta namn på platser efter enskilda personer. Särskilt ifrågasätts om
namnsättning med ännu levande personers namn är exempel på ”god
ortnamnssed”. Mer än en gång har det hänt att en person under sin levnads
lopp har blivit föremål för olika berömmelse. Det finns därför anledning att
låta tiden ge perspektiv på personen och hans/hennes gärning innan namnet
används på en plats eller dyl. Eftersom dessutom namnsättningen främst
pågår ute i nybebyggelseområdena, ofta geografiskt perifera i förhållande till
centrum, kan det ifrågasättas om den ”förtjänta personen” ska glädjas åt ett
gatunamn ute i ett ytterområde eftersom namnändring på centrala ”kända”
platser ska undvikas.
Mot ovan angiven bakgrund anser stadsbyggnadschefen att organisera
namngivningen i Luleå kommun enligt förslagsställarens idé med
inriktningen på namn med medial uppmärksamhet och förslagen att byta
namn på Namnlösa gatan inte är i överensstämmelse med god ortnamnssed.
Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
medborgarförslaget.
Mattias Karlsson yrkar bifall till medborgarförslaget.
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Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
-

i enlighet med byggnadsnämndens förslag.

Mattias Karlsson reserverar sig mot beslutet.
_____
Mattias Karlsson yrkar bifall till medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.
Mattias Karlsson reserverar sig mot beslutet.
_____
Mattias Karlsson (m) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Börje Lööw (v) och Ylva Strutz (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att
avslå medborgarförslaget.
_____
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