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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsens

allmänna

utskott

Kommunstyrelsen

KSAU S, 84

Dnr KSN 2020-000243

Verkställande
av nainngivning
och uppmärkning
Bergers
plats och Gordon
Skoglunds
rondell

av

Erik

2018-10-01 beslutade fullmäktige (I(F 8,103) att bifalla motion från Stig
Beitilsson (M) och att nainnge platsen mellan Storgatan 24 och Storgatan 26
till Erik Bergers plats samt att nainnge cirkulationsplatsen i korsningen
Kinadalsvägen/Storgatan
till Gordon Skoglunds rondell. Kommunfullmäktige
beslutade att uppdra åt koiui'nunstyrelsen att verkställa nainngivning
ocli
uppmärkning.
Förvaltningen

l'iar nu till uppdrag att verkställa fullmäktiges

beslut om

namngivning och uppmärkning av platseina. Då fullmäktiges beslut inte anger
liur uppmärkning ska utfoimas och liur finansiering av detta ska ske lyfter
förvaltningen frågan på nytt för ett beslut i dessa delar.
Erik Bergers

plats

Eiik Bergers plats utgörs av platsen mellan Storgatan 24 och Storgatan 26, se
markerad plats A ikarta nedan. Platsen utgörs av en grönyta samt en öppen
yta med vacker markbeläggning i form av en kompassros. Då platsen är
uppkallad efter en person, Erik Berger, bedömer förvaltningen att en lämplig
utsmyckning kan vara att det på platsen uppförs en inforinationstavla
med
infori'nation om Erik Berger. Informationstavlan
placeras lämpligen inom
grönytan på platsen. Kornmunens webbstrateg har upprättat ett förslag till hur
en sådan tavla skulle kunna komma att utfori'nas både till innehåll, utseende
samt placering, se fotomontage bilaga 1. Förslag till infotnationstext
har
skickats till Erik Bergers arfööriga för synpunkter, de har meddelat att de är
positiva till utsmyckningen av platsen och innehållet i den text som
föreslagits.

Förvaltningen bedömer att kostnaden för utsmyckning av platsen uppgår till
ca lO OOOkr vilket innefattar kostnad för inköp av skylt samt montering.
Platsen sköts ocli underhålls idag av koinrnunens gata-, parkförvaltning,
uppsättning av en skylt på platsen medför inga tillkoi'ni'nande
skötsel- eller
underhå1lskostnader. Finansieiing föreslås ske genom kommunstyrelsens
konto för oförutsedda utgifter.
Gordon Skoglunds rondell
Gordon Skoglunds rondell utgörs av cirkulationsplatsen
som är belägeni
korsningen Kinadalsvägen/Storgatan,
se markerad plats B i karta nedan.
Platsen utgörs av en cirkulationsplats, i mitten har en stor urna placerats som
planteras efter säsong. Cirkulationsplatsen
ingår i det kommunala vägnätet
och en bedöinning måste därför göras att de åtgärder man vidtar inte medf?5r
Utdragsbestyrkande
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Datum

2021 -03-23
Kommunstyrelsens

allmänna

en försän'irad

utskott

trafiksäkerl'iet.

på så sätt att trafikanter
av själva

Utsmyckning

lockas

cirlculationsplatsen

som påkallar

trafikanters

fall. Förvaltningen

uinan

till att titta på ai'uiat än vägen.

uppmärksainhet

föreslår

istället

plats i närheten

upprättat

bedömer

ca 15 000 kr vilket

skötsel-

att kostnaden

ii'inefattar

kostnad

Beredande

rondelr'.

denna lösning

I ocli
och

inte

webbstrateg

skulle

till

liar

lcunna se ut, se

lokaliseiing

samt

med motionären

för utsmyclcning
för inköp

på befintlig

eller under1iållskostnader.
konto

i sarni'na

ocli
innan
uppgår

till

samt montering.

gata-, parkförvaltning,

urna medför

Finansieiing

för oförutsedda

av platsen

av bård/krans

idag av koininunens

av en bård/krans

koininunstyrelsens

sätts

sker.

sköts och undeföålls

monteiing

av urnan

webbstrateg

av platsen,

Skoglund

cirkulationsplatsen

Koini'nunens

för avstäinning

av infotinationstavla

Förvaltningen

bedöms

på platsen.

i detta

dels att den befintliga

Skoglunds
invid

ska ta fram förslag

av inforinationstavla

monteiing

Platsen

utsmyckning

2. Kominunens

Sarnhäl1sbyggnadsenheten
utfoimiffng

text "Gordon

inte sätts upp direkt

till hur en utsmyckning

bilaga

om Gordon

förses med en bård/krans

trafiksäkerhet

ett förslag

fotomontage

eller bilder

av utsmycla'iing

av cirku1ationsp1atsen,

att urnan förses med en diskret
en försämrad

En utsmyckning

inte vara lämpligt

en kombination

som uianan med utstansad

med att inforinationstavlan
iiskera

bedöms

med inforinationstext

som står vid cirkulationsplatsen

materiel

bör inte ske

med en skylt med inforii'iationstext

dels att en inforinationstavla
upp på lämplig

av en cirkulationsplats

inga tillkomi'nande

föreslås

ske genom

utgifter.

organ

Koini'nunchefens

tjänsteskrivelse

2020-03-06

Koi'nmunstyrelsensallmänna utskotts 2020-03-17 EB59
Korni'nuncliefen,

Plan - och bygglovschefen,

samt webbstrategens

tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsens
Koininunstyrelsen
Eiik

Berger

förslag,

beslutar

Skoglunds

för utsmyckning

sker genom

utskotts

att verkställa

plats och Gordon

Kostnad

finansieiing

allmänna

projektledaren

gata och park

2021-03-17

förslag

namngivning
rondell

av platseina

komi'nunstyrelsens

till

och uppmärkning

i enlighet
uppgår

konto

beslut

till

ca 25 000 kr,

för oförutsedda

Utdragsbestyrkande

av

med förvaltningens
utgifter.

Sida

SAMIS/lANTRADt:-SPROT()KOLI

29(60)

LlF'.lllln

2020-0

4-0-/

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

KS e372

Dnr KSN 2020-000243

F:nans:ec:ng
Ioktober

och

2018 fattade

uppövag

p[aesev

nambqg:vna

komn"irmtu11mäktige

ett beslut om att nanmge

en

rondell cftcr Gordon Skoglund och en Iilals efter Eric Berger. 2010-10-01
(I(Fg 103) Komn"iruiful]inäktige
fattade inga lieslut om finansiering
asi
beslutade

åtgärder

utan uppdrog

ti]l konununstyrelsen

verkställa

namngivning

ocli uppmärkning.
Efter en motion
ronde]lefter

så fattade

Gordon

komnuinfii]1n'iäktige

Skog]rmd

ett bes]ut om att nan"inge en

och en p]ats efter Eric Berger.

2010-10-0]

(I(F6 103) Komn"iunfu]1mä1ctigefallatle inga L»eslut on"ifinansiering av
beslutade

åtgärder

utai'i uppdrog

till ]<ommiuqstyrelsen

verkställa

nanutgivning

oc]i rippmärkning.

Ärendet bereddes innan licslut i fu].lmäktige

asi f'örvaltningen

platser

Ibeslutet

föreslogs

saml en tän]<t finansiering.

där 2 lämp]iga

fi'ån

kon"in'iunful1mäktige så ändrades lokaliseringen asiI:ilats.
Beslutet

i koi'i'u'i'ninfu1Imäktige

uppdraget

SOI'l1

beslutades

]iar inte ]ianterats

av ful]mäktige

av koi'i'ununstyrelsen

siar att verkställa

där

namngivning

ocli

rippmärkning.
Om konununslyrelsen

ska]l vei'kstäl]a

förvaltningen

få i uppdrag

gestaltningen

kan se ut. Upp'inärkningen

att föreslå

namngivning
finansiering

och i.ippmärkning
av en uppn'iärlaiing

asi Eric Bergers

så 1x'jr
sai-iqt lun

plats är en enklare

fråga än en rippmärkning av en rondell i en trafikmi5ö.
När det gäller
med förs]ag

gestaltning
SO]I1

Beredlanöe

Konununstyrelsens

Komnyunstyre[sens
Kominunstyrelsen

Justerandes

sign

får lies]utas

få i rippdrag

i kon'imunstyrelsen

samt finansiering

tjänstesla:ivelse

av dessa.

allmäi'uia

2020-03-06

utskotts

förslag

till beslut

2020-03-31

öesJut
beshttar

att förvaltningen

av de platser

skall rippdras

som år namngivna

att ta fram förslag

samt förslag

Uldragsbestyrkande

"'i"I:"'X'

att återkomi'ita

ocgan

Kommuncliefens

på uppmärlaiing

så bör förvaltningen

på finansiering.
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Dalum

2020-03-17

utskott

Kommunstyrelsen

Dnr KSN 2020-000243

KSAU fi 59

Finansiering
I oktober

och

uppdrag

2018 fattade

rondell

ett beslut om att namnge en
ocli en plats efter Ei'ic Berger. 2010-10-01
fattade inga beslut om finansiering
av

Skoglund

(I(F FS;
103) Kon'u'nunfu1lmäktige
åtgärder

platser

kommunfullmäktige

efter Gordon

beslutade

namngivna

utan uppdrog

till kon'u'nunstyrelsen

verkställa

nan'u'igivning

och uppmärlaiing.
Efter

en motion

rondell

så fattade

efter Gordon

kominunfullmäktige

Skoglund

ett beslut

O1'l]

och en plats efter Eric Berger.

att namnge

en

2010-10-01

(I(F5 103) Kommunfullmäktige fattade inga beslut om finansiering av
beslutade

åtgärder

utan uppdrog

till kommunstyrelsen

verkställa

nan'ingivning

ofö uppmärlaiing.
Ärendet
platser

bereddes
föreslogs

iiuian

beslut i 'fullmäktige
samt en täi'ilct finansiering.

kommunfullmäktige
Beslutet

så ändrades

ikotni'nunful1mäktige

uppdraget

som beslutades

av förvaltningen
I beslutet

lokaliseringen

av plats.

liar ii'ite liai'iterats
av fullmäktige

där 2 lämpliga

från

av komtnunstyrelsen

var att verkställa

där

naii'u'igivning

ocli

uppmärkning.
Om kommunstyrelsen
förvaltningen

fa i uppdrag

gestaltningen

kan se ut. Uppmärkningen

att föreslå

namngivning
finansiering

av en rondell

När det gäller

så bör förvaltningen

gestaltning

som får beslutas

Beredande

så bör
samt liur

plats är en ei'iklare

i en trafikmiljö.
få i uppdrag

ikoiniuunstyrelsen

att återkoini'na

samt finansiering

av dessa,

organ

Koini'nundiefens

Kommunstyrelsens
Koini'nunstyrelsen
på uppmärkning

ocli uppmärkning
av en uppmärkning

av Eric Bergers

fråga än en uppmärkning

med förslag

Justerandes

skall verkställa

tjänsteslaivelse

2020-03-06

allmänna
beslutar

att förvaltningen

av de platser

sign

utskotts

förslag

skall uppdras

som är namngivna

att ta fram förslag

samt förslag

Utdragsbestyrkande
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till beslut
på finansieiing.
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Datum

2020-03-06

KommunIedningskontoret
Göran

Eriksson

goran.eriksson@bengtsfors.se

Finansiering

och uppdrag

namngivna

platser

Sammanfattning
I oktober

2018 fattade

rondell

efter Gordon

kommunfullmäktige
Skoglund

ett beslut

och en plats efter Eric Berger.

(KFg 103) Koi'nu'nunful1mäktige

fattade

beslutade

till kommunstyrelsen

åtgärder

om att namnge

utan uppdrog

inga beslut

en

2010-10-01

om finansiering
verkställa

av

namngivning

och uppmärkning.

Bakgrund
Efter

en motion

rondell

så fattade

efter Gordon

koinmun'fullmäktige

Skoglund

ett beslut

(KFg 103) Komi'nunfullmäktige

fattade

beslutade

till kommunstyrelsen

åtgärder

om att namnge

och en plats efter Eric Berger.

utan uppdrog

inga beslut

en

2010-10-01

om finansiering
verkställa

av
namngivning

och uppmärkning.

Ärendet bereddes iru'ian beslut i fullmäktige

av förvaltningen

platser

I beslutet

föreslogs

samt en tänkt

kommunfullmäktige

Beslutet

finansiering.

så ändrades

i kommunfullmäktige

uppdraget

som beslutades

lokaliseringen

av plats.

har inte hanterats
av fullmäktige

där 2 lämpliga

från

av kommunstyrelsen

var att verkställa

där

namngivning

och

uppmärkning.

Analys
Om kommunstyrelsen

skall verkställa

förvaltningen

få iuppdrag

att föreslå

gestaltningen

kan se ut. Uppmärla'iingen

namngivning
finansiering

av Eric Bergers

fråga än en uppmärkning

av en rondell

När det gäller

så bör förvaltningen

med förslag

gestaltning

som får beslutas

och uppmärkning

så bör

av en uppmärkning

samt hur

plats är en enklare

i en trafikmiljö.

i komi'nunstyrelsen

få i uppdrag

att återkomrna

samt finansiering

av dessa.
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Bengtsfors

kommun

kommun@bengtsfors.se
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T JÄNSTESKRIVELSE

kommun

Datum

KommunIedningskontoret

2020-03-06

Förvaltningens
Kotnmunstyrelsen

på uppmärkning

Koinmunchef

Bilagor
"[Slaiv

text här]"

förslag

till

beslut

beslutar

att förvaltningen

skall uppdras att ta fram förslag

av de platser som är nainngivna

samt förslag på finansiering.
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Dalum

2018-10-01

Kommunfullmäktige

Sam häIIsbyggnadsenheten

KF

g 103

Dnr KSN 2018-000691

Motion

om

offentligt

namngivning

rum

efter

av gata,

Erik

Berger

trafikplats

och

Stig Bettilsson

(m) liar den 25 oktober

20151änuiat

liemställan

att kon'umuållmäktige

i avsikt

Gordon
nun

O11]

Skoglund,

beslutar

låta nan'inge

eller

Gordon

annat

Skoglund

in en motion

att l'iedra Eiik

med

Berger

gator eller andra lämpliga

ocli

offentliga

efter dem.

Tidigare

under

rondellen

2015

vid First

ansökte

Hotell

konununen

Bengtsfors

av Trafikverket,

med liänvisning

användas

som är lokaliserande

namn

San"itidigt

diskutcrades

korsningen
tävling

Berger.

till

till

Erik

att

det istället

som Dalslänningen

rondell,

men fick

avslag

bör

til] sin karaktär.
den då nya roxidellen

i'iamnge

OC1'lStorgatan

Där blev

Bergers

om att få döpa

att det ur ett sälcerlietsperspektiv

möjlig]ieten

Kinadalsvägen

eller Eiik

)ios Trafikverket

efter antingen

Kina-rondellei'i

Gordon
efter en

i

Skoglund
namngivi'iings-

initierade.

God ortnamnssed

Sedan den 1 juli 2000 finns en l'iänsynsparagi-afinförd iku1tunni5ö1agen med
föreslaifter

om att tillämpa

verksai't'ffiet.
offentliga

Kommuner
byggnader

konu'nunen.

Oitnamnsrådet
i namnvård,

Till

statlig

och genom

adressättning

liar gett ut ski-iften
reviderad

ocli kommunal

av gator,

kvarter

inom

God ortnainutssed

senast 2016,

där finns

och

liela
-

följande

räd om så

memoiialnanin.

de svårare

ärenden

som innehåller

förslag

som kominuneriias

plats uppkallas

ställas

är att den memorerade

för namngivningen
förklaiing

till

ai'ilci'iytning
I enlighet

efter l'ionom

personen

där namnet

med Förenta

Nationeriias

att iiite

genom

att en gata eller
krav

som kan

att lian eller

lion vid tiden

inte omgående

i fråga liar någon

liör de

beliöver

fonn

av

ska placeras.
resolution

om standardisering
Ortnan'insrådet

liar att liantera

Generella

är avliden,

ocli att personen

till platsen

koi'iferens

ska hedras

eller liei'ine.

är så pass känd att allmärföeten

nami'ivalet

rekornmenderar

nainnorgan

om att en person

allmän

åttonde

inom

för naini'igivning

oc]i platser

Handledning
kallade

god ortnamnssed

ansvarar

av geografiska

Sveriges

skapa nya memoriaföamn

VIII/2,

komrmtner

baserade

antagen
nainn

vid FN:s

(Berlin

2002),

ocli andra namngivare

på ännu levande

personers

namn

att praktisera
rimlig,
Jusferandes

sign

memoiialnamngivning

av kommunen

själv

fastlagd

inom

kominunen

på så sätt att en

tid måste ha gått innan
Lltdtagsbestytkande

en avliden

en
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Datum

2018-10-01

Kommunfullmäktige

persons namn får användas i ortnamn
allmäi'uia

platser).

SO11]rimlig

(t.ex. i nan'in på gator, torg och

tid rekon'u'i'ienderas

3 -5 år.

Vad kan namnsättas?
Det är inte lämpligt

att ändra namn på en gata eller plats som redan liar ett

namn. Det kan leda till förvirring

ocli i värsta fall misstag

kan bli

som

allvarliga.
Man kan OCkSå vänta på att nya gator byggs ocli nainnge
ta lång tid ocli det blir ingen logisk koppling.
Det tredje alteri'iativet
namn sedan tidigare.

är att namngivning
Viktigt

befintliga

ge nairui till platsen, annars kan effekten
syftet.
Förutsättningar
Gordon

plats, som förjänar

koppling

betydelsefiilla

till den person som får

bli den motsatta

ocli Eiik

insatser för Bengtsfors.

Eiik Berger

bar bara för någi-a år sedan

od'i Gordon

utgivare av tidningen Dalslänningen
gjort stora avtryck
bott stöi're delen av sina liv i Bengtsfors centnu'n.
Erik Berger är naturligtvis
mellan

till vad son'i var

Berger liar var ocli en på sitt sätt gjoit

en unilct ]ång kaii-iär SO1I] racerförare

Storgatan

att

i Bengtsfors

Skoghind

avslutat

platser som inte liar något

är då att platsen är tydlig

lia ett namn ocli lielst bör det finnas en tydlig

dessa, men det kan

byggdes

även förlaiippad

om 2010-2012

en kompassros

ocli Storgatan

i markbeläggiffngen.

omsorg

har SOl]I
Båda har

När

på att göra platsen

26 till en vacker plats med bl.a.

Denna plats skulle kui'uia ges namnet

Eiik Bergers plats. Platsen är markerad
Ca 30 meter från Gordon

med Bergers bosättning.

lades särskild

Bergers bosättningsafför

Slcoglund

i Bengtsfors.

Skoglunds

so'in plats A i bilaga 1.

hem finns en liten grönyta

alldeles intill

Storgatan(inom fastighetenMusikeit'i 11). I förslagettill deta5p1anför
Bengtsfors

centnun

föreslås

deiuia plats avsättas som park. Platsen består idag

av en gräsyta som avgränsas bakåt av en bctagvägg med lite buskar framför
ocliikanten

ett stort vackett

ocli lite planteringar
namnet Gordon

lönnträd.

kan platsen bli en riktigt

Skoglunds

rekoiru'nendationer

att det i detta fall kan vara lämpligt

platser efter Erik Berger respektive
På båda platserita

föreslås

om Erik Berger respektive
Kostnaden

komrmuistyrelsens

Justetandes

sign

som plats B i bilaga 1.

är lielt uppfyllda
att namnge

Skoglunds

Gordon

bedömer

två ovanstående

plats.

att det sätts upp en informationstavla

för att iordningställa

beräknas till 20 tkr, vilket

Gordon

såsom en ny parkbänk

fiii plats som skulle kunna ges

plats. Platsen är markerad

Även om inte Oitnamnsrådet
förvaltningen

Med lite omsorg

som berättar

Skoglund.

parkområdet

samt sätta upp två skyltar

bedöms lainna finansieras

konto för oförutsedda

utgifter.

Utdragsbestyrkande

genom
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Datum
2018-10-01

Kommunfullmäktige

Yrkanden
Stig Bertilsson

(M),

Per Eriksson

(S), Per Jonsson

(C) OC1] Jerker

Jol'ianssori

(C) yrkarienlighet med kommunstyrelsens förslag med fö5ande ändiing.
att kommurrfullmäktige
att nan'uige

platsen

beslutar
mellan

plats ocl'i Kinarondellen
Slcoglunds

rondell.

att bgj;ct17ainotioiqeii

Storgatan

24 och Storgatan

i korsningen

att verkställa

26 till

aig positiv

Erik

Kinadalsvägen/Storgatan

I(ommunfullmäktige

1comn'iruistyrelsen

OC/? ställa

beslutar

namngivning

vidare

till

att uppdra

till

Bergers
Gordon
till

och uppmärkning.

Propositionsordning
Ordföranden

fii'uier

att det fiiuis

1.

Komn"iunstyrelsens

2.

Stig Bertilsson

Ordföranden
beslutari

ställer

enlighet

ocli Jerker

Storgatan

Kinarondellen
rondell.

förslag
(M),

Per Eiikssoii

proposition

beslutar

att bifalla

24 oc]i Storgatan

i korsningen

att verkställa

namngivniiig

Beredande

organ

att fiil]mäktige

Per Ei'iksson

motionen

26 till

Erik

(S), Per Jonssons

OC11att namnge

Bergers

I(inadalsvägen/Storgatan
beslutar

vidare

platsen

plats ocb
till

att rippdra

Gordon

Skoglunds

till kommunstyrelsen

ocli rippmärkning.

ocli plai'icliefens

Kommunstyrelsens

(M),

ocli fii'iner

(C) förslag

(C)förslag:

Koinimtntullmäktige

Konununcliefen

(S) och Per Jorissons

på förslagen

med Stig Beitilsson

Jo]ianssons

Kommunfullmäktige
n'iellan

två förslag:

allmänna

tjänsteskrivelse

utskotts

förslag

2018-08-16
till beslut

2018-08-21

!g 133

Kommunstyrelsens förslag till beshit 2018-09-13 F:3178
Kommunfullmäktiges
Koini'nunfullmäktige
mellan

Storgatan

Kinarondellen
rondell,

sign

beslutar

att bifalla

24 0C1] Storgatan

i korsningen

Kommunfulln'iäktige

att verkställa

Jusletandes

beslut

naini'igivi'iii'ig

motionen

26 till

Erik

ocl'i att nami'ige

Bergers

Kinada1svägen/Storgatan
beslutar

vidare

till

att uppdra

och uppmärkning.

Utdragsbestyrkande

platsen

plats ocl'i
Gordon
till

Skoglunds

koini'nunstyrelsen

(C)

m

BENGTSFORS
KOMMUN

T JÄN8TE8KRIVE1SE
Datiim

Dnr

2018-09-05

KSN 2015-000691

Kommunledningskontoret,
samhälIsbyggnadsenheten
Annika Karlsson, tel 0531-52 60 12
E-post: annika.karIsson@bengtsfors.se

Motion om namngivning
offentfigt
rum efter Erik

av gata, trafikplats
Berger och Gordon

eller annat
Skoglund

Bakgrund
Stig Beitilsson
hemställan
Gordon

(m) har den 25 oktober

2015 lämnat in en motion

om att kommunfulltnäktige

Slcoglund,

beslutar

iavsikt

låta namnge

med

att hedra Erik Berger och

gator eller andra läinpliga

offentliga

ium efter dem.
Tidigare

under 2015 ansökte kommunenhos

rondellen

vid First HoteII

av Trafikverket,

Bengtsfors

med liänvisning

diskuterades

korsningen
elIer Eiik
tävling

möjligheten

Kinadalsvägen

till Erik Bergers rondell,

men fick avsIag
bör

till sin karaktär,
att namnge den då nya rondellen

och Storgatan

Berger. Där blev det istället

som Dalslänningen

om att få döpa

till att det ur ett säkerhetsperspektiv

m'ivändas naxnn som år lokaliserande
Samtidigt

Trafikverket

efter antingen

Kina-rondellen

Gordon

i

Skoglund

efter en namngivnings-

initierade.

Analys
God ortnamnssed
Sedan den l juli
föreskrifter

om att tillämpa

verksamhet,
offentliga

2000 finns en hänsynsparagraf

Kommuner
byggnader

i kultuljölagenmed

inom statlig

ansvarar för namngivning

Ortnamnsrådet

Handledning

i namrivård,

har gett ut skriften
reviderad

ochkoininunal

av gator, kvarter

och platser och genom adressättning

kommunen.
kallade

god oitnamnssed

införd

och

inom liela

God ortnamnssed

-

senast 2016, där finns följande

råd om så

memoria!namn.

Till de svårare ärenden somkommunes
namnorgan har att hantera hör de som
innehåller förslag om att en person slca hedras genom att en gata eller allmänplats
uppkallas efter honom eller henne, Generella krav som kan ställas är att den
memorerade personen 'u avliden, att han eller hon vid tiden för namngimingen är så
pass känd att allmänheten inte omgående behöver en förklaring till nmnnvalet och att
personen i fråga har någon form av anknytning till platsen där namnet ska placeras.

v:1klklgemensamlljänsteskrivelserV0181planchefltjänsteskriveIse

- motlon om namngivnlng.docx

E-post

Telefon

Bengtsforskommun

kommun@bengtsfors.se

0531-526000

%)adrass
Box 14
666 21 Bengtsfors

Bssöksadtesa

(kganlsstlonsnr

MaJbergsvägen
1
Bengtsfors

21 2000-1470

Fax
0531-52 61 19

Hemaida

www.bengtsfors.se

TJÄNSTESKRlVELSE

Bengtsfors kommun

Datum

samhällsbyggnadsenheten

KommunIedningskontoret,

20"18-09-05

Förenta Nationernas resolution VIII/2, antagen vid FN:s
I enlighetmed
av geografiska namn (Berlin 2002),
åttonde konferens om standardisering
kommuner ocli andra namngivare
Syeriges
Ortnatnnsrådet
rekoinmenderar
att inte skapa nya memorialnamn

baserade på ännu levandepersoners

namn

inom kommunen pä så sätt att en
att praktisera memorialnainngivning
själv fastlagd tid måste ha gått innan en avliden
rimlig, av kotnmtmeii
persons namn får användas i oitiiai'nn (t,ex, i nainn på gator, torg och
3-5 år.
allmänna platser). Som rim]ig tid rekorninenderas
Vad kan namnsättas?
Det är inte lämpligt att ändra nainn på en gata eller plats som redan har ett
och i värsta fall misstag som kan bli
nainn. Det kan leda till förviföng
allvarliga.
Man 1can också vänta på att nya gator byggs och namnge dessa, men det kan
ta lång tid och det blir ingen Iogisk koppling,
befintliga platser som inte har något
är att namng'vning
namn sedai'i tidigare, Viktigt är då att platsen L tydlig plats, som förjänar att
ha ett namn och lielst bör det fimias en tydlig koppling till den person som får
ge namn till platsen, annars kan effekten bli den motsatta till vad som var

Det tedje

alternativet

syftet,
Förutsättningar

i Bengtsfors

var och en på sitt sätt gjort
insatser för Bengtsfors. Erik Berger har bara för några år sedan
betydelsefulla
avslutat en unilct lång karrför som racerförare och Gordon SkogIund har som
gjort stora avt.ryck i Bengtsfors. Båda har
utgivare av tidningen Dalslänningen
Gordon

Skoglund

och Erik Bergerhar

bott större delen av sina liv i Bengtsfors

centrum,

även förknippad med Bergers bosättning. När
Erik Berger är naturligtvis
Storgatan byggdes om 2010-2012 lades särskild omsorg på att göraplatsen
och Storgatan 26 till en vacker plats med bl.a,
mellan Bergers bosättningsaf&
ges namnet
Denna plats skullekunna
en kompassros i markbeläggningen,
Erilc Bergers plats. Platsen är markerad

som plats A ibilaga

1.

Ca 30 meter från Gordori Skoglunds hem fintts en liten grönyta alldeles intill
Storgatan (inom fastigheten Musikern 11), l förslaget till detaljplan för
Bengtsfors cenföun föreslås denna plats avsättas som park, Platsen består idag

av en gräsyta som av@änsas bakåt av en 'tergvägg med lite buskar framför
ett stoit vackert lönnträd, Med lite omsorg såsom en ny parlcbänk
kan platsen bli en riktigt fin plats som skulle kunna ges
och lite planteringat
namnet Gordon Skoglunds plats. Platsen är markerad som plats B i bilaga 1.
och ikanten

är helt uppfyllda bedömer
rekommendationer
Även om inte Ortnamnsrådet
att det idetta fall kan vara lämpligt att namnge två ovarmtäende
förvaltningen
p]aföer efter Erik Bergcr respektive Gordon Skoglunds plats.
På bådaplatserna

föreslås

om Erilc Berger respektive

att det sätts upp en informationstavla
Gordon Skoglund.

som berättar

T JÄNSTESKRIVELSE

Bengtsfors kommun

Datum

Kommunledningskontoret,

Kostnaden
berälaias

samhällsbyggnadsenheten

för att iordningställa
till 20 tkr, vilket

konununstyrelsens

Alteriiativ

förslag

n"iellan Storgatan

till

genom

utgifter.

beslut

beslutar

att ställa sig positiv

till att nan'nnge platsen

24 ocli 26 till Erik Berger plats ocli grönytan

Skoghinds

kon'untmstyi-elsen
komrminstyrelsens

Alternativ

samt sätta upp två skyltar

1

Komrnunfcillmäktige
1l Gordon

parkområdet

bedöms lamna finansieras

konto för oföiutsedda

Förvaltningens

2018-09-05

plats. Kommunfullmäktige

beshitar

att verkställa nanuigivi'iing.
Finansieiing
konto för oföiutsedda ritgifter.

2

Koi'nununfu11mäktige

o

7Koirunundief

Bilagor
Platsbeskrivning

beslutar

avslå motioi'ien

Ai'inika

Planclief

Karlsson

inom Musikei'n

att uppdra till
sker genom

Sida

Bengtsfors
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kommun

4(4)

Datum

KommunIedningskontoret,

Bilaga

samhälIsbyggnadsenheten

2018-09-05

- Platsbeskrivning

A

Förslag till Erik Bergers plats

B

Förslag till Gordon

A Förslag till Erik Bergers plats

Skoglunds

plats

B Förslag

till Gordon

Skoglunds

plats

