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Till:
PostNord
Postnummergruppen
105 00 Stockholm

Ansökan om att Hovenäset blir egen postort
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-16 § 18 att ansöka hos Posten om att Hovenäset
ska bli en egen postort.
Bengt Arne Ljung, Kungshamn, föreslog i ett medborgarförslag att Sotenäs kommun
ansöker hos Posten AB om att Hovenäset blir egen postort. Förslaget att Hovenäset
skall bli en egen postort stöds av Hovenäsets Intresseförening med ca 200 medlemmar
där frågan har behandlats av två av varandra efterföljande årsmöten.
Kommunstyrelsen har utrett frågan i samråd med Posten som ställer sig positiv till
förslaget under förutsättning att området begränsas enligt förslag. En mindre justering
av berört område är därför gjord och det finns därmed inget hinder att bifalla förslaget.
Kommunen har inhämtat och bifogar till ansökan yttrande från Institutet för språk och
folkminnen.
Sotenäs kommun ansöker om att Hovenäset ska bli en egen postort.

Anna-Lena Höglund
Administrativ chef
Bilagor

Mätingenjörens tjänsteutlåtande 2016-11-25
Kartbilaga
Yttrande från Institutet för språk och folkminnen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-12-07 § 227
Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-01 § 8
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-16 18

Sotenäs kommun
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Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll | 2017-02-16 §§ 1-28

KF § 18

KA 2016/290

Medborgarförslag att Hovenäset blir egen postort
Sammanfattning

Bengt Arne Ljung, Kungshamn, föreslår i ett medborgarförslag att Sotenäs kommun ansöker hos
Posten AB om att Hovenäset blir egen postort.
Förslaget att Hovenäset skall bli en egen postort stöds av Hovenäsets Intresseförening med ca 200
medlemmar där frågan har behandlats av två av varandra efterföljande årsmöten.
Förvaltningen har utrett frågan i samråd med Posten som ställer sig positiv till förslaget under
förutsättning att området begränsas enligt förslag. En mindre justering av berört område är därför
gjord och det finns därmed inget hinder att bifalla förslaget.
Bakgrund

Byte eller återtagande av postortnamn kan ske om särskilda skäl föreligger. Ansökan om byte av
postort kan bara göras av kommuner och postoperatörer.
Några av de förutsättningar som gäller är att
•

•
•

Kommunen före ansökan ska inhämta och bifoga till ansökan yttrande från Institutet för språk och
folkminnen. Detta är klart och institutet tillstyrker förslaget.
Ansökan ska ha kommit Posten Meddelande, Postnummergruppen, 105 00 Stockholm tillhanda
senast den 1 mars. Beslut fattas omkring den 15 juni av Postnummerrådet.
Vid eventuellt bifall träder ändringen i kraft första helgfria måndagen i mars påföljande år.

Beslutsunderlag

Mätingenjörens tjänsteutlåtande 2016-11-25
Kartbilaga
Yttrande från Institutet för språk och folkminnen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-12-07 § 227
Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-01 § 8
Yrkande

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens och Mikael Sternemars (L) förslag och finner
att kommunfullmäktige antar detta.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:
35(46)

Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll | 2017-02-16 §§ 1-28

Forts. KF § 18
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att ansöka hos Posten om att Hovenäset ska bli
en egen postort.

Skickas till

Förslagsställaren
Kansliavdelningen
Kart- och mätingenjör

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:
36(46)

Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2017-02-01 § 1-43

KS § 8

KA 2016/290

Medborgarförslag att Hovenäset blir egen postort
Sammanfattning

Bengt Arne Ljung, Kungshamn, föreslår i ett medborgarförslag att Sotenäs kommun ansöker hos
Posten AB om att Hovenäset blir egen postort.
Förslaget att Hovenäset skall bli en egen postort stöds av Hovenäsets Intresseförening med ca 200
medlemmar där frågan har behandlats av två av varandra efterföljande årsmöten.
Förvaltningen har utrett frågan i samråd med Posten som ställer sig positiv till förslaget under
förutsättning att området begränsas enligt förslag. En mindre justering av berört område är därför
gjord och det finns därmed inget hinder att bifalla förslaget.
Bakgrund

Byte eller återtagande av postortnamn kan ske om särskilda skäl föreligger. Ansökan om byte av
postort kan bara göras av kommuner och postoperatörer.
Några av de förutsättningar som gäller är att
• Kommunen före ansökan ska inhämta och bifoga till ansökan yttrande från Institutet för
språk och folkminnen. Detta är klart och institutet tillstyrker förslaget.
• Ansökan ska ha kommit Posten Meddelande, Postnummergruppen, 105 00 Stockholm
tillhanda senast den 1 mars. Beslut fattas omkring den 15 juni av Postnummerrådet.
• Vid eventuellt bifall träder ändringen i kraft första helgfria måndagen i mars påföljande år.
Beslutsunderlag

Mätingenjörens tjänsteutlåtande 2016-11-25
Kartbilaga
Yttrande från Institutet för språk och folkminnen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-12-07 § 227
Yrkande

Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till förslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamsson (M) förslag och finner att kommunstyrelsen
antar detta.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att ansöka hos Posten om att Hovenäset ska bli
en egen postort.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:
15(71)
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Forts. KS § 8

Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:
16(71)

Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2016-12-07| §§ 214-242

KSAU § 227

KA 2016/290

Medborgarförslag att Hovenäset blir egen postort
Sammanfattning

Bengt Arne Ljung, Kungshamn, föreslår i ett medborgarförslag att Sotenäs kommun ansöker hos
Posten AB om att Hovenäset blir egen postort.
Förslaget att Hovenäset skall bli en egen postort stöds av Hovenäsets Intresseförening med ca 200
medlemmar där frågan har behandlats av två av varandra efterföljande årsmöten.
Förvaltningen har utrett frågan i samråd med Posten som ställer sig positiv till förslaget under
förutsättning att området begränsas enligt förslag. En mindre justering av berört område är därför
gjord och det finns därmed inget hinder att bifalla förslaget.
Bakgrund

Byte eller återtagande av postortnamn kan ske om särskilda skäl föreligger. Ansökan om byte av
postort kan bara göras av kommuner och postoperatörer.
Några av de förutsättningar som gäller är att
• Kommunen före ansökan ska inhämta och bifoga till ansökan yttrande från Institutet för
språk och folkminnen.
• Ansökan ska ha kommit Posten Meddelande, Postnummergruppen, 105 00 Stockholm
tillhanda senast den 1 mars. Beslut fattas omkring den 15 juni av Postnummerrådet.
• Vid eventuellt bifall träder ändringen i kraft första helgfria måndagen i mars påföljande år.
Beslutsunderlag

Mätingenjörens tjänsteutlåtande 2016-11-25
Kartbilaga
Yttrande från Institutet för språk och folkminnen
Yrkande

Mikael Sternemar (L) och Britt Wall (S) föreslår bifall till förslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att ansöka hos Posten om att Hovenäset ska bli
en egen postort.
Justerares
signatur:

Rätt utdraget
intygar:

Sida:
22(41)

Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2016-12-07| §§ 214-242

Forts. KSAU § 227

Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares
signatur:

Rätt utdraget
intygar:

Sida:
23(41)

Miljö Byggförvaltning
Stefan Mellgren
Telefon: 0523-66 46 51
E-post: Stefan.mellgren@sotenas.se
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Medborgarförslag. Att Hovenäset blir egen postort.
Sammanfattning

Medborgarförslag om att Sotenäs kommun ansöker hos Posten AB om att Hovenäset
blir egen postort.
Efter mindre justering av berört område finns inget hinder att bifalla sökanden.
Posten är underrättad och har inget att invända mot begärt område.
Bakgrund

Enligt Bengt Arne Ljung, ombud för "Hovenäsets intresseförening" och
"Vägsamhällighetsföreningen Vägga södra" är Hovenäset som ortsnamn ett gammalt
och välkänt namn bland lokalbefolkningen.
Namnet Hovenäset har funnits i olika former sedan tidigt 1900-tal.
Samhället fick sitt nuvarande namn 1937.
Av denna anledning ansöker de nu om att byta från nuvarande postort Kungshamn till
postort, Hovenäset.
Beskrivning av ärendet

2015-05-06 inkom ärendet för handläggning.
Telefonkontakt togs omgående med Bengt Arne Ljung om behovet av en detaljerad
avgränsning av postområdets utbredning. Ljung kunde som hjälp och underlag för detta
hämta en utskriven karta i receptionen på kommunhuset.
2016-02-09 Möte med B A Ljung där önskad utbredning av postområdet presenterades.
2016-02-26 Sände önskat framtaget postnummerområde till Posten, Sören Lindqvist
2016-02-29 Utlåtande från Posten som förhåller sig positiva till ett nytt
postnummerområde
Det krävs dock ett beslut från kommunen före 2016-03-20.
Besluten kommer inte att kunna fattas av kommunen inom denna tid
Inriktningen blir därmed att framföra ansökan till nästa år 2017-03-20
2016-05-04 Meddelade B A Ljung "Hovenäsets intresseförening" att posten varit positiv
till det nya området.
Skriver ett tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen för beslut.
2016-11-25 Tjänsteutlåtande till kommunsekreteraren jämte bifogad kartbilaga 1.
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Miljö Byggförvaltning
Stefan Mellgren
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Koppling till vision, programförklaring och mål
Konsekvensbeskrivning av ärendet
Ekonomi

Ingen påverkan
Regelverk

Ingen påverkan
Organisation och personal

Ingen påverkan
Medborgarperspektiv

En återgång till det ursprungliga namn Hovenäset för områdets post.
Analys
Slutsats

Efter mindre justering av berört område finns inget hinder att bifalla ansökan.
Posten är underrättad och har inget att invända mot begärt område.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige ger bifall till förslaget.
Bilaga/Bilagor
•

Kartbilaga 1

Skickas till

Stefan Mellgren
MBK-samordnare

Eveline Savik
Förvaltningschef

Sotenäs kommun
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Hovenäset

o

Hovenäs postort
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