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Byt namn; från Olofsgatan till Olofsgatan nedre och övre
Svar på medborgarförslag
Beslut
Tekniska nämnden tackar for medborgarforslaget men avslår förslaget med mo
tiveringen att det skulle medföra kostnader för och märkbart påverka de bosatta
och verksamma längs med Olofsgatan.
Yrkanden
Lennart Olsson (KD) yrkar bifall till medborgarforslaget.
Krister Salomonsson (SD) och Lars-Ove Johansson (C) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar tekniska nämnden om beslut kan fattas i enlighet med
Krister Salomonsson (SD) m fl yrkande eller i enlighet med Lennart Olssons
yrkande. Ordföranden finneratt beslut fattas i enlighet med arbetsutskottets
förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelsen från 2018-06-14 om medborgarförslag föreslås Ljungby kommun
ändra namn på Olofsgatan i Ljungby till exempelvis Nedre och Övre Olofsga
tan. Detta med motivering att gatan idag är delad av bland annat Salutorget och
busstationen, vilket leder till svårighet att hitta rätt adress och att ta sig dit. I
skrivelsen påtalas detta även vara ett bekymmer för de som besöker kommunen.
I tekniska nämnden 2019-03-19 beslutades att ärendet skulle lyftas ut för att
kompletteras med en konsekvensbeskrivning av vad ett namnbyte på den östra
delen av Olofsgatan skulle innebära.
Inledningsvis konstateras att gatunamn och byten därav beslutas av Miljö- och
byggnämnden på förslag av Tekniska förvaltningen. Ett namnbyte på Olofsgatans östra del berör ca 75 bosatta och 10-tal företag längst med sträckan. Åtgär
der som skulle behövas utföras för Ljungby kommuns räkning är omkostnad för
utbyte av gatu-/hänvisningsskyltar, revidering av kartmaterial samt registerför
ändringar som t.ex. Nvdb (nationella vägdatabasen) som nyttjas av räddnings
tjänst m.fl.
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Tekniska nämnden
För de bosatta skulle det innebära adressändring samt information till bekanta
om adressändringen. För företag/föreningar/hyresvärdar skulle likaså adressänd
ring behöva utföras och information ges ut till kunder och myndigheter om för
ändringen. Det kan även tillkomma åtgärder såsom revidering av diverse tryck
saker och kontorsmaterial, register, hänvisningsskyltar och företagsinformation i
stort. Det kan i sammanhanget nämnas att då kommunen ändrat gatunamn tidi
gare har man fått framställan från enskilda om för dem uppkomna omkostnader.
Tekniska förvaltningen vidhåller därmed att rådande gatunamn inte ska ändras,
då åtgärder för att verkställa förslaget påföres de bosatta/verksamma längs med
sträckan och medföra oväntade merkostnader. Konsekvensen och utfallet av att
utföra åtgärden på del av Olofsgatan (den östra delen) är också svår att förutse
om den skulle vara direkt gynnsam eller skapa problem för de berörda.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 7 maj 2019 att tekniska nämnden
tackar för medborgarförslaget men avslår förslaget med motiveringen att det
skulle medföra kostnader för/och märkbart påverka de bosatta och verksamma
längs med Olofsgatan.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-18
Skickas till
Förslagsställaren
Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
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