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1. Namnsättning inom Kumla kommun 

I Kumla kommun fattas beslut i namnsättningsfrågor gällande kvarter och allmänna 
platser, det vill säga gator, vägar, parker och torg, av Samhällsbyggnadsnämnden enligt 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente. Nämnden namnsätter även vid behov annan 
offentlig plats. 
 
En namnsättningsgrupp bestående av tjänstepersoner förbereder alla namnärenden 
och namnsättningsgruppens förslag ligger som beslutsunderlag. 
 
Annan kommunal namnsättning 
Vid all annan kommunal namnsättning, t ex namn på skolor, förskolor, äldreboenden, 
lekplatser mm, bör namnsättningsgruppen alternativt gruppens företrädare ges 
möjlighet att yttra sig eller delta i diskussion om lämpligt namn. Beslut tas därefter av 
respektive nämnd. 

a. Namnsättningsgruppen - sammansättning 

och arbete 

Förslag till nya och ändrade kvarters-, gatu-, väg-, och områdesnamn o s v lämnas av en 
namnsättningsgrupp bestående av representant från Mark och exploatering 
(sammankallande), representant från Plan- och geodataenheten samt representant från 
Kultur- och fritidsförvaltningen. Sammankallande fungerar som gruppens ordförande, 
och kan företräda gruppen vid vissa typer av namnfrågor. 
Namnsättningsgruppen ska diskutera förslaget utifrån funktionella, språkliga och 
andra aspekter, och kan vid behov samråda med andra personer samt inhämta 
synpunkter och förslag från allmänheten. Vid vissa tillfällen kan olika förslag diskuteras 
och samrådas med t ex boende vid gata/väg, fastighetsägare eller andra berörda. 

b. Registrering av beslutade namn 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och geodataenheten, ansvarar för de rutiner som 
behövs för att beslutade namnsättningar ska tas med i olika register, förteckningar, 
nybyggnadskartor och annat kartmaterial. Kommunens kartdatabas och adressregister 
ska ajourhållas med beslutade namn. Registreringen av gatu-/vägnamn, gårdsnamn och 
adressplatsnummer ska ske i Lantmäteriets adressregister via LINA.  

c. Inkomna önskemål och förslag 

Önskemål om nya gatu-, väg-, områdes- och kvartersnamn mm kan lämnas från 
allmänheten, boende i samband med planläggning av nya bostads- eller 
verksamhetsområden, kommunala eller statliga myndigheter m fl. Önskemålen ska 
skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning. 



 
 

d. Annan namnsättning än den kommunala  

Vid annan namnsättning än den kommunala handlägger namnsättningsgruppen 
alternativt gruppens företrädare remissen. 

2. Vad styr namnsättningen 

a. God ortnamnssed 

Enligt första kap. 4 § Kulturmiljölagen (1988:950) ska statlig och kommunal 
verksamhet iaktta god ortnamnssed. Det 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, och 
 namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt möjligt används 

samtidigt på kartor samt vid skyltning och övrig utmärkning i 
flerspråkiga områden. 
 

Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och kommunal verksamhet ska enligt 
kulturmiljölagen användas i sin godkända form. 

b. Ortnamn 

Begreppet ortnamn innefattar inte enbart namn på orter i mer allmänspråklig mening, 
såsom samhällen, städer och liknande, utan är ett sammanfattande begrepp för alla 
geografiska namn. Ortnamn är namn på städer, byar, sjöar, berg och andra geografiska 
företeelser - helt enkelt namn på platser.  



 
 

3. Allmänna principer vid namnsättning i 

kommunen 

Namnsättningen i Kumla kommun ska spegla kommuninvånarna och traktens 
historia.  
Vid namngivning av gator och vägar, allmänna platser, byggnader och 
anläggningar mm ska följande principer tillämpas: 
  

• I första hand bevara befintliga äldre namn och där så är möjligt anknyta 
till kulturvårds- och hembygdsintressen. Namnsättning ska utgå från en 
inkluderande historiesyn. 

• När äldre namn saknas ska i första hand befintliga namnkategorier 
användas. I andra hand skapas nya kategorier och i tredje hand sker 
enskild namnsättning 

• Namnet bör: 
- vara lätt att uttala, uppfatta och minnas 
- vara lätt att skriva 
- inte kunna förväxlas med andra namn och helst vara unikt i 

regionen 
- inte inbjuda till löje eller ge anledning till mindre behagliga 

associationer 
- vara språkriktigt och följa svenska skrivregler 
- vara lokaliserande i sig själv 

• Kortare återvändsgator får i regel inga egna namn, utan adress sätts efter 
intilliggande större gata. 

• Namnsättningen ska eftersträva ett mångfaldsperspektiv. 
 

a. Namnsättning med personnamn - 

memorialnamn 

Vid namngivning med personnamn av gator och vägar, allmänna platser, byggnader och 

anläggningar med mera ska följande principer tillämpas:  

 

• Memorialnamngivning används restriktivt. Gator och vägar, allmänna 
platser, byggnader och anläggningar mm namnsätts i princip inte efter 
levande personer. Det är dessutom lämpligt att låta tiden hinna ge 
perspektiv på personen och hens gärning.  

• Personen bör vid tiden för namnsättningen helst vara så pass känd att 
allmänheten inte omgående behöver en kommentar till namnvalet. Det 
kan dock finnas fall då det är motiverat att på detta sätt hedra en person 
som inte är så känd, men som har betytt mycket för eller haft anknytning 
till bygden.  



 
 

• Personen ifråga skall vara en så förtjänt medborgare att hen är värd en 
plats uppkallad efter sig. Namnet skall ge positiva associationer och väcka 
intresse hos allmänheten.  

• Ett memorialnamn bör ha en klar och tydlig relation till den namngivna 
platsen.  

• Namn bör inte kunna förväxlas med andra namn. Likartade namn får i 
princip inte finnas i kommunen. Namnen bör vara språkligt lätthanterliga 
och inte för långa.  

• En jämn könsfördelning vid namnsättning med personnamn bör alltid 
eftersträvas.  

b. Ändring och upphävande av befintliga 

ortnamn 

God ortnamnssed innebär enligt kulturmiljölagen att allmänt erkända ortnamn inte ska 

ändras utan starka skäl.  

En anledning till att se över befintliga ortnamn, t ex väg- och kvartersnamn, kan vara 

vid förändringar av vägnätet i samband med nya eller ändrade detaljplaner, eller vid 

utbyggnader och andra förändringar i samhället. Ett annat skäl kan vara utifrån 

säkerhets- eller trygghetsaspekter, om det finns risk för förväxling för polis, 

räddningstjänst m fl.  

Vid ändring av befintligt ortnamn, t ex namn på vägar, parker o d, ska det tidigare 

namnet upphävas genom beslut i Samhällsbyggnadsnämnden. Kommunen ska samråda 

med berörda vid en eventuell ändring.  


