Medborgarförslaget
om
ortsnamnet Handen, rapport
I september lämnade Dag Swenson in ett medborgarförslag till kommunen om
hanteringen av ortsnamnet Handen och namnsättning av platser i samhället över
huvud taget.
https://www.haninge.org/2016/09/16/medborgarforslag-om-ortsnamnet-handen/
Han har nu varit på besök hos Stadsbyggnadsnämnden och lämnar denna
rapport:
Vilja våga värna och bevara ortnamnen i Haninge
Vid Stadsbyggnadsnämndens sammanträde i onsdags kommenterade jag mitt
ovannämnda medborgarförslag. I slutet av detta bad ordföranden Göran
Svensson mig vänligt och trevligt att hålla mig till ämnet. Det
uppmärksammade mig på att i kommunens hantering av ärendet har förslagets
rubrik ändrats till ” att utforma en ny, aktuell och utförlig policy för god
ortnamnssed i Haninge kommun.” vilket jag inte tidigare observerat och
vilket förklarade hans påpekande.
Med den nya rubriken har syftet med mitt förslag reducerats till en påminnelse
till kommunen om dess skyldighet att se över sin inaktuella information rörande
god ortnamnssed i tidigare policy och på kommunens hemsida. Det
huvudsakliga syftet med mitt förslag var dock att få till stånd åtgärder för att få
politiker och handläggare att lära känna och inse betydelsen av gällande lag
och förordning rörande ortnamnshantering samt tillämpa det i sitt arbete –
detta för att förhindra misstag såsom Vegastaden, Haninge City, Haninge
Centrum, Haninge Stad, Haningeterrassen m fl i pågående och framtida
aktiviteter. Som Haningebo skäms jag över alla begångna misstag och hoppas
innerligt på en seriösframtida hantering av dessa frågor med konsultation av
fackinstanser såsom Lantmäteriets experter, Ortnamnsrådet, Institutionen för
språk- och fornminnen (SOFI) samt lokala instanser som Haninge
Hembygdsgille.
Originalrubriken på förslaget är Vilja våga värna och bevara ortnamnen i

Haninge och förslaget består av tre punkter:
Utforma en ny. aktuell och utförlig policy för god ortnamnssed i
Haninge kommun som ger tjänstemän och politiker råd och anvisningar
i frågor rörande namnsättning av orter, platser m m samt bevarande av
kommunens ortnamn. Klargör även i vad mån myndigheter såsom
Lantmäteriet har en beslutande- samt tillsynsfunktion.
Genomför sedan en informationsaktivitet som gör gällande lag och
kommunens policy känd och diskuterad samt tillämpad i alla ärenden
som berörs.
Följ upp att politiker och tjänstemän tillämpar god ortnamnssed enligt
gällande lag och kommunens policy samt stoppa och förhindra framtida
missbruk enligt anförda exempel.
Om strykningen är avsiktlig eller inte vet jag inte. Kan hända har man endast
velat förtydliga innehållet kortfattat och totalt misslyckats. Kanske har
vederbörande inte läst innehållet eller inte begripit dess innebörd. Tanken på
att det är en avsiktlig förvrängning och begränsning inför den fortsatta
handläggningen av ärendet gör mig upprörd. Ordförandens påpekande, vilket
jag är tacksam för, om att jag inte höll mig till ämnet tyder på det senare.
Jag förutsätter att ärendet rubriceras om och att mitt förslag behandlas i sin
helhet. Jag ser också gärna en förklaring till misstaget. Då ärendet främst är
en språkvårds- och fornminnesfråga och inte en byggnadsteknisk fråga såg jag
gärna att även kultur– och fritidsnämnden blev involverad i handläggningen av
förslaget.

