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Regler för namnsättning i Botkyrka kommun (sbf/2020:259) 
 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta namnberedningens förslag till Regler  
för namnsättning i Botkyrka kommun, i enlighet med protokoll från namnbered- 
ningen 2020-09-03, punkt 1.  
 
Sammanfattning 

En arbetsgrupp inom samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram nya regler för 
namnsättning i Botkyrka kommun. De gamla reglerna är från 2001 och stämde dåligt 
överens med hur kommunen numera gör sin namnsättning. 
 
Reglerna är till för den namnsättning som görs inom samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde, men är också en rekommendation till övriga förvaltningar.  
 
Ärendet 

Namnberedningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta de 
reviderade reglerna för namnsättning inom Botkyrka kommun.   
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-01, utgör 
underlag för beslutet.  
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1. Inledning 
 
I Sverige har vi mycket som måste namnsättas genom någon form av 
beslut. Ett flertal instanser har i uppdrag att ägna sig åt namngivning 
och vård av ortnamn, varav kommunerna är en av dem. Städer och 
kommuner har sedan länge bestämt namnen på gator, vägar, torg, 
byggnader och annat. 
 
 
2. Lagstiftning  
 
Det vanligaste är att kommunerna i sin namngivning får stödja sig på 
sedvana, äganderätt eller huvudmannaskap för den anläggning som 
skall få ett namn, eftersom det inte finns någon samlad lag för hur 
namnsättningen skall gå till. Det finns dock förordningar och kungörel-
ser, men också några lagar, som ingriper i delar av arbetet med namn-
givningen. Bl a finns, från 2001-07-01, en hänsynsparagraf om ortnamn 
införd i kulturminneslagen. I denna lags § 4 står följande: 
 
Vid statlig och kommunal verksamhet skall god ortnamnssed iakttagas. 
Detta 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 
- svenska, samiska och finska namn så långt möjligt används samti-

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

 
Namn som godkänns för offentlig kartproduktion skall även i andra 
sammanhang användas i sin godkända form. (Lag 2000:265). 
 
 

3. Behovet av ortnamn 
 
Platser där folk bor eller har sin verksamhet behöver ha namn för att 
kunna lokaliseras. I och med detta blir kommunernas befattning med 
ortnamnen viktig och omfattande. 
 
Det är i det kommunala dagliga arbetet med planering och service till 
invånarna som man har lättast att inse behoven av namnsättning. 
Denna underlättar både för utryckningsfordon och allmänhet. Men nya 
behov av namn uppstår inte enbart när ett nytt bostads- eller industri-



 

område etableras, utan också när gamla områden behöver namnsättas 
mer officiellt, t ex ett gammalt koloniområde. .  
 
 
4. Botkyrka kommuns namnsättning 
 
I Botkyrka föreslår Samhällsbyggnadsnämndens namnberedning namn 
på vägar, allmänna platser och kvarter. Dessa fastställes sedan av 
samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Namn på skolor, idrottsplatser, samt barnstugor och andra inrättningar 
inom det sociala verksamhetsområdet, fastställs av andra nämnder i 
kommunen. 
 
Namnberedningen avger i förekommande fall yttranden över andra 
namnärenden än samhällsbyggnadsnämndens. 
 
 
5. Namnberedningens principer 
 
Då namnberedningen lämnar namnförslag till samhällsbyggnadsnämn-
den skall följande principer vara vägledande. 
 
a) Bevara befintliga äldre namn och där så är möjligt anknyta till kultur-

vårdsintresset  
(främst hembygdsvårdens). 

 
b) När äldre namn saknas skall möjligheten undersökas att bygga ut 

befintlig namnkategori eller skapa ny kategori (och då helst med an-
knytning till lokal företeelse, geografiskt märke, annat minnesvärt 
ting eller dyl).  

 
c) Namnet skall: 

- vara lätt att uppfatta och minnas, 
- vara lätt att skriva,  
- inte kunna förväxlas, d v s vara unikt i regionen 
- inte inbjuda till löje eller ge anledning till mindre behagliga asso-

ciationer 
- vara lokaliserande i sig själv vid t ex kategorinamn 

 
d) Kortare återvändsgator åsätts inga särskilda namn, utan tar namn 

från ”huvudgatan” 
 

e) Namnsättning sker inte efter levande personer. Om namnsättning 
sker efter person, bör denna ha haft anknytning till platsen. 



 

 
 
6. Dokumentation av namnsättning 
 
Vid beslut i namnberedningen skall även skälen till namnbesluten 
anges för att skapa en dokumentation till ledning för kommande uttol-
kare av namnhistoria.
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