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Sara Nässing

Från: Sara Nässing för Kommun Info
Skickat: den 22juni201713:25
Till: 'hjeltemedia©telia.com'

Kopia: Carola Gunnarsson
Ämne: SV: Medborgarförslag

Medborgarförslag om minnesplats för Bror-Erik Andersson, vårt dnr 2017/831

Sala kommun har tagit emot ditt medborgarförslag.

Ditt medborgarförslag kommer att anmälas på kommunfullmäktige. Därefter överlämnas ärendet till

kommunstyrelsen för beredning. Det innebär att ärendet sänds på internremiss och sedan behandlas det

politiskt i ledningsutskott, kommunstyrelsen och slutligen i kornmunfullmäktige. Tidsåtgången är svår att

beräkna. Kommunfullmäktige sammanträder 11 gånger per år.

Protokollsutdrag skickas till dig efter beslut i kommunfullmäktige.

Med vänlig hälsning

Sara Nässing
Administratör
Medborgarkontoret/administrativa enheten

0224-74 70 67, saranassinggEsalase

Besöksadress: Rådhusgatan 4C, Sala

SALA KOMMUN

Medborgarkontoret

Box 304

733 25 Sala

Kommunhuset, Stora Torget 1B

0224-74  70 DO

www.sala.se

Från: Lars-Erik Hjelte [mailto:h'eltemedia telia.com]
Skickat: den 21 juni 2017 23:30
Till: Carola Gunnarsson
Ämne: Medborgarförslag

Hej Carola!

Som bekant har Sala förlorat en fantastiskt duktig person som betytt så mycket för vår stads utveckling.

Bror-Erik Andersson har gått bort alldeles för tidigt. Jag tycker att Sala Kommun skall hedra hans minne

genom att uppkalla en gata eller en plats med hans namn.

Mitt konkreta förslag är att Bror-Eriks Plats skapas vid Södra Esplanaden mellan Galleria Sala Torg och

restaurang Gillet 6 vilka båda är hans skapelser.

Vänlig hälsning

Lars—Erik Hjelte

Hyttgatan 36 B
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73332 Sala

0224- 10566

070-3306555
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YTTRANDE

Medborgarförslag om minnesplats för Bror-Erik Andersson — dnr  2017/831

ÄRENDEBESKRIVNING

Rubricerat medborgarförslag har inkommit från Lars—Erik Hjelte.

Lars-Erik Hjelte föreslår att Sala kommun ska hedra Bror-Erik Anderssons minne genom att
uppkalla en gata eller en plats med hans namn. Det konkreta förslaget är att Bror-Eriks Plats

skapas vid Södra Esplanaden mellan Galleria Sala Torg och restaurang Gillet 6, vilka båda är

hans skapelse.

YTTRANDE

Sveriges kommuner har ett omfattande ansvar för namngivning och namnvård (undantag är
kvartersnamn i fastighetsregistret samt belägenhetsadresser). Även nanm på gator, vägar, torg,
parker och andra allmänna platser faller inom kommunens ansvarsområde. Beslutandcrätten i
kommunala ortnamnsfrågor ligger hos kommunfullmäktige.

Som utgångspunkt inför beslut finns en hänsynsparagraf i Kulturmiljölagens första kapitel.

Den anger att ”god ortnanmssed” ska iakttas vid statlig och kommunal verksamhet. innehållet
i begreppet god ortnamnssed bygger på Förenta Nationernas arbete med geografiska namn.

I Sverige finns ett ortnamnsråd köpplat till myndigheten Lantmäteriet. Rådets huvuduppgifter
är att tolka och informera om innebörden av god rutmnmssed Skriften ”God ortnamnssed” är
ortnamnsrådets handledning i namnvård].

Namn på platser som fått namn efter avlidna personer kallas memorinlnanm. Det är en katego—
ri som bör användas ytterst restriktivt. En grundläggande tanke med god orlmmmssed är bland

annat att bruket av memorialnamn ska minska generellt, bl a för att förhindra politiskt och
kommersiellt utnyttjande av kända personer (eller motsatsen) samt att motverka känslostyrda,
opportunistiska beslut. Många är förtjänta och subjektiva värderingar kan inte uteslutas. Ett

konkret kriterium för att ett memorialnamn ska komma i fråga är att det ska ha förflutit minst
tre år innan en avliden persons namn får användas.

Ovanstående innebär att det saknas stöd i beskrivet regelverk att tillmötesgå förslagsställarens
önskan.

[ Se Lantmäteri-rapport 2016:9. Finns på www.lantmateriet.se/ortnanm eller att beställa hos
Lantmäteriet i Gävle
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Svar på  medborgarförslag om minnesplats för Bror-Erik
Andersson

Lars-Erik Hjelte inkom den 28  augusti  2017 med ett medborgarförslag om en

minnesplats för Bror-Erik Andersson.

Förslagsställaren skriver att Sala kommun ska hedra Bror-Erik Anderssons minne

genom att  uppkalla  en gata eller en plats med hans namn. Det konkreta förslaget är

att Bror-Eriks Plats skapas vid Södra Esplanaden mellan Galleria Sala Torg och

restaurang Gillet 6, vilka båda är hans skapelse.

Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsen förvaltning för yttrande.

Förvaltingen skriver i sitt svar att Sveriges kommuner har ett omfattande ansvar för

namngivning och namnvård (undantag är kvartersnamn i fastighetsregistret samt

belägenhetsadresser). Även namn på gator, vägar, torg, parker och andra

allmänfarliga platser faller inom kommunens ansvarsområde. Beslutanderätten i

kommunala ortsnamnfrågor ligger hos kommunfullmäktige.

Som utgångspunkt inför beslut finns en hänsynsparagrafi Kulturmiljölagens första

kapitel. Den anger att ”god ortnamnssed" ska iakttas vid statlig och kommunal

verksamhet. Innehållet i begreppet god ortnamnssed bygger på Förenta Nationernas

arbete med geografiska namn.

I Sverige finns ett ortnamnsråd kopplat till myndigheten Lantmäteriet. Rådets

huvuduppgifter är att tolka och informera om innebörden av god ortnamnssed.
Skriften ”God ortnamnssed” är ortnamnsrådet handledning i namnvård.

Namn på platser som fått namn efter avlidna personer kalls memoriainamn. Det är

en kategori som bör användas ytterst restriktivt. En grundläggande tanke med god

ortnamnssed är bland annat att bruket av memorialnamn ska minska generellt,

bland annat för att förhindra politisk och kommersiellt utnyttjande av kända

personer (eller motsatsen] samt att motverka känslostyrda opportunistiska beslut.

Många är förtjänta och subjektiva värderingar kan inte uteslutas. Ett konkret

kriterium för att ett memorialnamn ska komma i fråga är att det ska ha förflutit

minst tre år innan en avliden persons nanm får användas.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget  1 Carola Gunnarsson

Kommunstyrelsen Växel: 0224-74 70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax: 0224-188 SD caroäagunnarssonfélsala.se

733 25 Sala kommun.info©saia.se Direkt: 0224-74 ?1 DO
www.sa1a.se
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Kommunstyrelsen

Ovanstående  innebär  att det saknas stödi  beskrivet regelverk att tillmötesgå
förslagsställarens önskan.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att avslå medborgarförslaget.

,w./

Carola Gunnarsson (C)
Kommunstyrelsens ordföran


