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Reglemente för Namnberedningen i Kristianstads
kommun
1§ Namnberedningens uppgifter
Namnberedningen är ett beredande organ under kultur- och fritidsnämnden i Kristianstads kommun. Namnberedningen skall, inför beslut om
namnfrågor, allsidigt belysa och analysera förutsättningar för val av
namn på gator, vägar, kvarter och platser (parker, broar) i Kristianstads
kommun.
Namnberedningen förbereder således och lägger fram förslag till beslut
som behandlas av kultur- och fritidsnämnden. Dessa beslut kan fattas
med omedelbar justering.
Den lagstiftning som reglerar namnsättningen där kommunen är beslutande finns att söka i kulturmiljölagen. Kulturmiljölagens 1 kap § 4 är en
hänsynsparagraf om god ortnamnssed som vänder sig till statliga och
kommunala namngivare. God ortnamnssed innebär bland annat att hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl, att påverkan på hävdvunna
namn beaktas vid nybildning av ortnamn samt att ortnamnen stavas enligt
vedertagna regler för språkriktighet om inte hävdvunna stavningsformer
talar för annat.
2 § Principer namnsättning
Namnberedningen äger rätt att ta initiativ till namnsättning av gator,
vägar, kvarter och platser (t ex parker, broar) i Kristianstads kommun.
Vid namngivning av gator, vägar, kvarter och platser skall följande principer tillämpas: i första hand bevara befintliga äldre namn och där så är
möjligt anknyta till kultur- och hembygdsintressen. När äldre namn saknas skall i första hand befintliga namnkategorier och i andra hand skapas
nya kategorier och i tredje hand tillämpas enskild namnsättning.
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Namnet skall:
•

Vara lätt att uttala och uppfatta

•

Vara lätt att skriva

•

Inte kunna förväxlas med andra namn och vara unikt i kommunen

•

Inte inbjuda till löje eller mindre behagliga associationer

•

Vara språkriktigt och följa svenska skrivregler

•

I sig självt helst vara lokaliserande

•

Vara tidlöst

3§ Sammansättning av namnberedningen
Kultur- och fritidsnämnden utser tre ledamöter till namnberedningen vid
varje ny mandatperiod. Ingen ordförande utses bland dessa. Därtill beslutar nämnden om tre ersättare som endast inkallas då en ordinarie ledamot
inte kan närvara vid sammanträde.
Till namnberedningen är adjungerade stadsantikvarien från miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, en lantmäteriingenjör från miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och nämndsekreteraren från kultur- och
fritidsförvaltningen. Vidare är en representant från Regionmuseet Kristianstad och en lokalhistoriskt sakkunnig person adjungerade till namnberedningen.
Nämndsekreteraren från kultur- och fritidsförvaltningen är sekreterare i
namnberedningen.
3§ Arbetsformer
Namnberedningen sammanträder vid behov, oftast 2-3 gånger per år.
Nämndsekreteraren på kultur- och fritidsförvaltningen garanterar tillsammans med ansvarig lantmäteriingenjör på stadsbyggnadskontoret för
att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen innehåller en dagordning med en ärendelista.
På miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedrivs ett ständigt arbete
med primärkarta, kommunkarta, adresskarta och övrig kartproduktion
som föranleder ett ständigt behov av att bevaka och utveckla god ortnamnssed i samarbete med namnberedningen.
Protokoll skrivs av nämndsekreteraren på kultur- och fritidsförvaltningen. Detta protokoll justeras sedan av beredningens ordinarie politiska
ledamöter inom två veckor från sammanträdesdatumet. I protokollet skall
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resonemang i olika frågor och beslut framgå på ett tydligt sätt. Protokollet fungerar även som minnesanteckningar för beredningens ledamöter.
Offentlig namngivning görs förutom av kommunen av bland annat Lantmäteriet (namn på allmänna kartor, traktnamn i fastighetsregistret), Trafikverket (större trafikplatser, vägskyltning), Länsstyrelsen (natur- och
kulturreservat), Svenska kyrkan, (församlingar, kyrkliga byggnader),
Region Skåne (busshållplatser) och Posten (postorter).
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