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Kommunstyrelsens förvaltning 

Datum 2022-12-21 
Dnr KS 2022/0185 

Till Kommunstyrelsen 
 

 
Tjut - Svar på Motion nr 28/2022 av Ann-Christine Furustrand (S) och 
Margareta Olin (S) - Ny modern och parlamentarisk namnberedning 
 
 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2022-06-20, § 4:22 anser motionärerna att en ny 
namnberedning bör tillsättas med en representant från varje parti, som finns representerad i 
Österåkers kommunfullmäktige samt att namnberedningen ges administrativt stöd samt i övrigt stöd 
från sakkunniga i kommunförvaltningen. 
 
 
Beslutsförslag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
Anse motionen besvarad med hänvisning till att sammansättningen av Österåkers namnberedning 
vilar på god sakkunskap samt att namnberedningen följer antagna riktlinjer. 
 
 
Bakgrund 
Österåkers namnberedning föreslår namn på exempelvis gator och parker. Namnberedningen 
granskar namnförslagen ur lämplighets och funktionsaspekt. När namnberedningen tar fram ett 
namnförslag beaktas till exempel faktorer som platsens historiska användningssätt, språkriktigheten 
samt lokaliserande funktion. Nya ortnamn beslutas därefter av Kommunstyrelsens ordförande, enligt 
Kommunstyrelsens delegation. Namnberedningen består av en ordförande, en sekreterare och tre 
ledamöter. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-26 om riktlinjer vid namnsättningen inom Österåkers 
kommun, och om vilka personer som skulle ingå i Namnberedningen. Riktlinjerna har sedan dess 
uppdaterats 2016.  
 
Motionen har remitterats till Kommunstyrelsens förvaltning som begärt in yttrande från Österåkers 
namnberedning. 
 
Förvaltningens slutsatser 
I riktlinjerna för Österåkers namnberedning framgår det att ledamöterna av namnberedningen ska ha 
sakkunskap inom och erfarenhet av ortnamns frågor. Att så är fallet med nuvarande namnberedning 
är något som betonas i ett utlåtande från Österåkers namnberedning daterat 2022-12-09. Vidare 
framgår det av riktlinjerna att beredningen ska följa kraven på god ortnamnssed enligt 
Kulturmiljölagen (1988:950) 1 kap. 4 §. Av riktlinjerna framgår också att det historiska kulturarvet 
inte får glömmas bort. Namnberedningen studerar därför särskilt äldre kartor för att se om det finns 
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gamla namn på exempelvis gårdar, torp och ängar. Genom att använda dessa namn vid 
namnsättningen förhindras att de glöms bort, och om de redan blivit bortglömda kan de få en ny 
aktualitet. 
 
Förvaltningen har inget att erinra mot utlåtandet från Österåkers namnberedning och föreslår att 
motionen anses vara besvarad.  
 
 
Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Österåkers namnberedning har yttrat sig i ärendet 2022-12-09 
 

Bilagor 
1. Motion nr 28/2022. 
2. Remissutlåtande motion nr 28/2022, Österåkers namnberedning, 2022-12-09. 
3. Riktlinjer för namnberedning i Österåkers kommun 2016-03-16. 

 

 

Staffan Erlandsson  Peter Freme 
Kommundirektör  Kanslichef 
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