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Ärende 2: Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås – 
svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo 
Lundberg och Kim Wiking 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, 
daterat den 1 februari 2016, avslås medborgarförslaget vad avser att byta 
traktnamnet Östra Skogås till Drevviksstrand. 
 

2. Natur- och byggnadsnämnden får i uppdrag att göra en genomgång av de olika 
officiella geografiska namn som finns i kommunen som ett underlag för en fortsatt 
process om och i sådana fall vilka områdesnamn som kommunen ska besluta om och 
vilka namn kommunen särskilt vill lyfta fram. 
 

I övrigt avslår kommunstyrelsen förvaltningens förslag till beslut 
 
BAKGRUND 
 
Vi delar förslagsställarnas intresse för namnfrågor. Det är av stort värde att vi på olika sätt 
lyfter fram de olika geografiska områdena i kommunen för att bidra till samhörighet, 
hemkänsla och trivsel. Mot bakgrund av att det finns geografiska namn på olika nivåer och 
med olika syften och som beslutas på olika ställen uppstår ofta frågor om vilket namn som 
gäller för en viss del av kommunen. Till viss del går det inte att göra något åt, men om 
kommunen hade en idé om vilka geografiska namn som vi ville lyfta fram genom exempelvis 
skyltning skulle det vara möjligt att stärka känslan av tillhörighet till de olika områdena. 
Självklart är utgångspunkten att använda de hävdvunna namn som är etablerade i 
människors medvetande. Som det framgår av kulturminneslagen ska kommunen iaktta god 
ortnamnssed och vara restriktiv med namnändringar då de ofta ger negativa konsekvenser i 
samhället. 
 



Såvitt vi har fått förklarat för oss har Huddinge kommun i dag inte något enda beslutat 
områdesnamn, utan de namn vi i huvudsak använder vid skyltning och vid namnsättning av 
exempelvis skolor är traktnamnen. Mot den bakgrunden känns det fel att ge natur- och 
byggnadsnämnden i uppdrag att utreda införandet av ett områdesnamn. Vi tror att 
kommunen skulle tjäna på att först göra en genomgång av vilka geografiska namn vi 
använder och på vilket sätt för att efter det inleda ett arbete för att eventuellt införa nya 
områdesnamn och besluta hur vi vill använda dem.   
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