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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-24 

§ 36 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista. 

§ 37 

Informationsärenden 

Beslut 
Namngivningsnämnden noterar följande information: 

a) Stadsdelsgränser 
b) Rutin vid brand 
c) Kungsängsgatan 
d) Skyltning av parker i Luthagen 
e) Promenad Ulleråker 
0 Jullunch 

§ 38 

Kurser och konferenser 
Kulturnämndens remisskonferens om förslag till nytt kulturpolitiskt program den 24 
september, klockan 13-15 är inställt. Kulturförvaltningen återkommer med ett nytt datum så 
snart som möjligt. 

I övrigt finns inga kurser eller konferenser att notera. 

Utdragsbestyrkande 

åck 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-24 

§ 39 

Uppföljning per augusti 2018, ekonomi och verksamhet 
NGN-2018-0046 

Beslut 
Namngivningsnänanden beslutar 

att godkänna upprättat periodbokslut och helårsprognos per mars och uppföljning av 
kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och riktade satsningar per augusti 2018 
enligt ärendets bilaga 1, 

att godkänna upprättad uppföljning av utvecklingen relativt nämndens verksamhetsplan per 
augusti 2018, 

att fastställa att redovisningen för ekonomi per augusti och verksamhet per augusti inte 
föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder utöver redan 
pågående arbete, 

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Uppföljning av verksamheten inom namngivningsnämndens ansvarsområde visar att 
nämndens arbete med att bidra till kommunfullmäktiges mål pågår enligt plan. 
Nettokostnaderna för narnngivningsnämnden per augusti är 25 tkr högre än budget. 
Avvikelsen består av högre kostnader för annonsering än estimerat för perioden. I prognosen 
för helåret förväntas kostnaderna överensstämma med tilldelat kommunbidrag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 13 september 2018. 
Ärendet har inte beretts av utskottet. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-24 

§ 40 

Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2018 
NGN-2017-0046 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att godkänna uppföljning av internkontrollplan per augusti 2018. 

Sammanfattning 
Internkontrollplanen omfattar två kontrollområden som ska granskas per augusti. 
Granskningen är genomförd utan anmärkning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 13 september 2018. 
Ärendet har inte beretts av utskottet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-24 

§ 41 

Namn på park i centrala Stenhagen 
NGN-2018-0048 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera parknamnet STG-
parken. 

Reservationer 
Inger Nilsson (L), Anna-Karin Westerlund (M), Anders Karlberg (M), Lars Bäcklund (M), 
Alexander Orscarsson (KD) samt Jan Palveus (L) tjänstgörande ersättare för (C) reserverar sig 
mot beslutet enligt bilaga A § 41. 

Sammanfattning 
I centrala Stenhagen planeras för en ny park. 

Behovet är ett parknamn. Parkområdet ligger söder om Stenhagsvägen omgiven av kvarteren 
Murstenen, Stenröset och Bergsprängaren, i anslutning till Stenhagsparken. 

I området finns namnkategorin stenarter. 

En medborgardialog med ungdomar på fritidsgården i Stenhagen ägde rum den 30 maj. 
Ungdomarnas namnförslag på parken var STG752 det vill säga en förkortning av stadsdelen 
Stenhagen och de tre första siffrorna i postnumret. 

Eftersom det är lite otympligt med både en förkortning och siffror i namnets uttal föreslår 
stadsbyggnadsförvaltningen namnet STG-parken. 

Yrkanden 
Inger Nilsson (L) yrkar på återremiss och att förvaltningen återkommer med ett nytt förslag 
till beslut. 

Jan Ask (S), ordförande, yrkar bifall till förvaltningen förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om ärendet ska beslutas i dag eller senare och finner att ärendet ska 
avgöras idag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-24 

Ordförande ställer därefter proposition på sitt eget yrkande. Namngivningsnämnden bifaller 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 9 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-24 

§ 42 

Namn på parker i Björklinge 
NGN-2018-0049 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera parknamnet 
Kyrkvreten, 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att namnge parkområdet, 
inom samfälligheten Björklinge S:1, efter Agneta Horn. 

Sammanfattning 
Björklinge hembygdsförening föreslår att parken, som ligger på den östra sidan av 
Gävlevägen, mitt emot kyrkan, ges namnet Agneta Horns park. Kyrkan rymmer Sätunakoret 
som tillkom på Agneta Horns initiativ 1657. Marken är emellertid en samfällighet med fyra 
delägare och ska därför inte namnges. 

Vid sitt sammanträde den 10 september 2018 föreslog namngivningsnämndens arbetsutskott 
att stadsbyggnadsförvaltningen fortsätter utreda frågan om möjlighet att, med 
fastighetsägarnas godkännande, namnge parkområdet inom samfälligheten efter Agneta Horn. 

Fastighetsägarna har senare meddelat att de är positiva till att parken namnges Agneta Horns 
park. Innan beslut kan fattas återstår den juridiska utredningen av ärendet. 

Björklinge hembygdsförening föreslår även att platsen väster om kyrkan i Björklinge ges 
namnet Kyrkvreten. Platsen avgränsas av Ramsjövägen och Södra Långåsvägen. Här 
anordnar Björklinge hembygdsförening valborgsmässofirande varje år. Marken ägs av 
kommunen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår parknamnet Kyrkvreten. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 28 augusti 2018, reviderad vid AU den 10 september 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-24 

§ 43 

Ett kompletterande vägnamn i Södra Gunsta, etapp 2 
NGN-2017-0018 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera vägnamnet 
Pärlbuskvägen. 

Sammanfattning 
Samrådet för detaljplanen för Södra Gunsta, etapp 2, är avslutat. Detaljplanen ingår i 
utvecklingsområdet Södra Gunsta som ska växa fram och utvecklas till en ny tätort med 
cirka 1 500 bostäder. Denna detaljplan utgör den andra etappen i utvecklingsområdet och 
möjliggör cirka 400 bostäder. 

Planområdet är beläget cirka en mil öster om Uppsala längs väg 282, direkt söder om 
bostadsområdet Bärby äng. 

Namnkategori i området är buskar. 

Namngivningsnämnden antog, vid sitt sammanträde den 18 juni 2018, nio nya vägnamn i 
området. Ett vägnamn saknas. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår vägnamnet Pärlbuskvägen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 9 juli 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-24 

§ 44 

Namn på kvarter inom detaljplan för Löten 1:12 
NGN-2018-0050 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera kvartersnamnet 
Cora Sandel. 

Sammanfattning 
Inom detaljplanen för Löten 1:12 saknas ett kvartersnamn. Syftet med planen är att 
möjliggöra ny fastighetsbildning och bekräfta befintlig markanvändning det vill säga planlagt 
som kvartersmark. 

Området ligger mellan Stagneliusgatan och Tycho Hedéns väg. I området finns 
namnkategorin författare. 

Stadbyggnadsförvaltningen föreslår kvartersnamnet Cora Sandel. 

Cora Sandel (Sara Fabricius) var en norsk författare som föddes den 20 december 1880 i 
Kristiania, Norge. Hon flyttade till Sverige 1921 och debuterade några år senare med sin 
första bok. Den ingick i den så kallade Alberte-serien och räknas som hennes stora litterära 
verk. Cora Sandel var under sina sista levnadsår bosatt i Uppsala där hon dog den 3 april 
1974. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 27 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Justerandes sign 

- / 
k 

åc 

 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-24 

§ 45 

Namn inom detaljplan för del av Gamla Uppsala 21:20 
NGN-2018-0010 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att upphäva beslutet att anta kvartersnamnet Öpir, 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera kvartersnamnet 
Vimur. 

Sammanfattning 
Granskningen av detaljplanen för del av Gamla Uppsala 21:20 är nu avslutad. 
Planområdet ligger i stadsdelen Nyby, cirka 3,5 km norr om Uppsala centrum. Planområdet 
omgärdas i väster och norr av småskalig villabebyggelse och i öster av flerbostadshus i två till 
sex våningar. Den föreslagna bebyggelsen är belägen på västra sidan av Gamla Uppsalagatan. 

I området finns namnkategorin fornnordisk myt och historia. På motsatta sidan av Gamla 
Uppsalagatan är namnkategorin svenska och finlandssvenska författare. 

Det finns behov av ett kvartersnamn. Det nybildade kvarteret gränsar till kvarteret Snorre. 

Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 juni 2018 att anta 
kvartersnamnet Öpir. Då kvartersnamnet redan finns i området föreslår 
stadsbyggnadsförvaltningen att beslutet upphävs. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår kvartersnamnet Vimur som namn på nämnda kvarter. 
Vimur är namnet på en älv i nordisk mytologi. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 5 juli 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-24 

§ 46 

Två kvartersnamn i Kåbo utgår 
NGN-2018-0052 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att kvartersnamnen Fältläkaren och Rosenlund utgår. 

Sammanfattning 
Fastighetsbildningen är klar enligt detaljplanen för Fältläkaren. Det innebär att kvarteren 
Haubitsen och Fältläkaren kommer att sitta ihop. Därutöver gränsar sedan tidigare, kvarteret 
Fältläkaren till kvarteret Rosenlund. Det innebär att två av kvartersnamnen utgår. 

Gården Rosenlund låg längre söderut än kvarteret Rosenlund. Det är okänt hur gammalt 
kvartersnamnet Haubitsen är. Kvartersnamnet Fältläkaren fastställdes 1967 och 
kvartersnamnet Rosenlund fastställdes 2007. 

Namngivningsnämndens arbetsutskott föreslog vid sitt sammanträde den 10 sep 2018 att 
kvartersnamnen Fältläkaren och Rosenlund utgår och att kvartersnamnet Haubitsen blir det 
gemensamma kvartersnamnet för det aktuella området. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 30 augusti 2018, reviderad vid AU den 10 september 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-24 

§ 47 

Kvartersnamn i Vilan utgår och ersätts med nytt namn 
NGN-2016-0023 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att kvartersnamnet Stoppnålen i Vilan utgår, 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera kvartersnamnet 
Tambursömmen. 

Sammanfattning 
Det finns två kvarter som har namnet Stoppnålen. Ett kvartersnamn i Nåntuna som antogs den 
17 dec 1973 och ett i Vilan som antogs den 5 september 2016. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att kvartersnamnet Stoppnålen i Vilan utgår och ersätts 
med kvartersnamnet Tambursömmen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 10 augusti 2018, reviderad vid AU den 10 september 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 
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LORA.* NAMNGIVNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-24 

§ 48 

Namn på parker i Ulleråker 
NGN-2018-0051 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera parknamnen 
Solglimtsparken och Hospitalsträdgården. 

Sammanfattning 
Hospitalet med park i Ulleråker ska säljas. Det kommer att utlysas genom tävling. Trädgården 
kommer även fortsättningsvis att vara ägd av kommunen. Namngivning av parken tillhörande 
hospitalet och hospitalets trädgård mellan Fyrisån och gång- och cykelbanan är därför aktuell. 

I planprogrammet benämns parken intill Hospitalet, Hospitalets park men har sedan kommit 
att kallas Hospitalparken. Området vid ån har endast benämnts Åstråket i planprogrammet 
och i andra sammanhang har området sammanfallit med Hospitalparken. 

I parken står en staty av Astri Taube kallad Solglimt. Statyn invigdes 1946 till minne av 
sjukhuschefen, professor Frey Svenson. 

Det är en före detta patient som, genom Frey Svensons änka Clary Svenson, donerat statyn. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår parknamnen Solglimtsparken och Hospitalsträdgården. 
Namnen är orienterande, särkiljande och kulturhistoriskt upplysande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 27 augusti 2018, reviderad vid utskottet den 10 september. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-24 

§ 49 

Namn på hundbad i Björklinge 
NGN-2018-0024 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att anta namnet Prästängens hundbad. 

Sammanfattning 
Vid Långsjön i Björklinge anläggs en hundbadplats och båtbrygga mellan Sjöhagsbadet och 
Sandviksbadet. 

För att undvika sammanblandning av badplatserna efterfrågas ett namn på hundbadet. 

Badet ligger nedanför bostadsområdet Prästgårdshöjden. Prästgårdens arrendator har marker 
som gränsar till området vid hundbadet och bryggan. 

Namngivningsnämndensbeslutade vid sitt sammanträde den 18 juni 2018 att remittera och 
ställa ut namnet Prästängens hundbad. 

Synpunkter på namnförslaget har inkommit. 

I ett yttrande från Institutet för språk och folkminnen förordas att platsen ges namnet 
Prästängsbadet eller eventuellt Prästängsstranden och att själva hundbadet meddelas på annat 
sätt än i namnet. Om det i namnet är nödvändigt att betona att det är fråga om en strand som 
är öppen för hundar rekommenderar institutet namnet Prästgårdsängens hundbad som blir mer 
korrekt i relation till existerande namn. 

I två av medborgarförslagen föreslås namnet Prästgårdsbryggans hundbad eftersom platsen 
enligt dem kallas Prästgårdsbryggan av Björklingeborna. 

En medborgare föreslår istället Tibble hundbad eftersom fastighetsägare runt sjön hade andel i 
Långsjön och fastighetsbeteckningen i området är Björklinge-Tibble. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 28 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Upliniut NAMNGIVNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-24 

§ 50 

Namn på plats inom detaljplan för kvarteret Konduktören 
NGN-2018-0021 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att anta namnet Anna Lindhs plats. 

Sammanfattning 
Inom detaljplanen för kvarteret Konduktören där kontorsbyggnaden Juvelen byggs finns 
behov av ett namn på en intilliggande plats för angöring. Byggnaden och platsen ligger i det 
östra stationsområdet vid Resecentrums södra uppgång. 

Redan den 24 maj 2004 beslutade kommunfullmäktige att hedra Anna Lindh med en plats 
inom området för resecentrum. Namn sattes i ett tidigt skede av områdets utformning och 
utfallet av detaljplanen för området blev på några platser förändrat. Den tänkta platsen för att 
hedra Anna Lindh kom att utgöra plats för en miljöstation och en transformatorstation. 

Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 juni 2018 att remittera och 
ställa ut namnet Anna Lindhs plats som namn på platsen inom kvarteret Konduktören. 

Yttrande från Institutet för språk och folkminnen har inkommit och de har inget att invända 
mot det föreslagna namnet. Synpunkt från en medborgare har inkommit och lyder: Inga 
ordinära politiker som namn. Deras gärning kan ifrågasättas. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

( 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-24 

§51 

Handlingsplan GottsundaNalsätra 
NGN-2018-0040 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande daterat den 24 september 2018 till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Handlingsplan Gottsunda /Valsätra ska användas för att samordna det kortsiktiga och det 
långsiktiga arbetet för ett socialt hållbart Gottsunda och Valsätra. 
Handlingsplanen innefattar mål med arbetet, förslag på åtgärder och insatser på kort sikt för 
att hantera nuläget och påbörja förändringsarbetet samt förslag på åtgärder och insatser på 
längre sikt för att ställa om mot målsättningar 2030. Handlingsplanen ska utgöra grunden för 
ett samlat och övergripande förbättringsarbete samt ge stöd vid utformningen av kommande 
åtgärder och insatser. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 11 september 2018. 
Ärendet har inte beretts av utskottet. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-24 

§ 52 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att notera anmälningsärenden till protokollet. 

Sammanfattning 
a) Protokoll namngivningsnämndens arbetsutskott 28 maj 2018. 
b) Protokoll namngivningsnämnden 18 juni 2018 
c) Granskning av kommunens rutiner kring offentlighetsprincipen 
d) Granskning av social arbetsmiljö 

Detaljplaner för kännedom 
Detaljplan för Börjetull, granskningstid 27 juni -3 september 2018. 
Detaljplan för bussterminal vid Uppsala C, samråd 20 augusti - 28 september 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upilellue NAMNGIVNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-24 

§ 53 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisning av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
a) Deltagande i kulturnämndens remisskonferens den 24 september. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

19(19) 

upPlfie NAMNGIVNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-24 

§ 54 

Övriga ärenden 

Namngivningsnämnden beslutar att nämndens jullunch den 14 december 2018 ska vara på 
Uppsala Konsert och Kongress samt att lunchen ska vara vegetarisk. För förtroendevalda som 
önskar finns specialkost. 

Utdragsbestyrkande 



7, 

Inger Nilsson ( L) 
i 

itik,(1.61 /  

iv) 

Bilaga A § 41 

RESERVATION 

Angående beslut om namngivning av park i stadsdelen Stenhagen (§ 3) 

Jag reserverar mig mot beslutet att ge en park i stadsdelen Stenhagen namnet STG-parken, 

vilket är ett oprövat sätt av namngivning och enligt min uppfattning inte förenligt med god 
ortnamnssed. 

Namnet är ett medborgarförslag och jag har den största respekt för principen att alltid lyssna 

på våra uppsalabors önskemål men måste ändå i detta fall hävda att Uppsala kommuns 

namngivningsnämnds uppgift är att fatta beslut om namngivning inom kommunen och då 

följa § 4 i Kulturmiljölagens Kap 1. Förslaget STG-parken är oförenligt med hävdvunna 

begrepp inom svensk namngivning av ortnamn. 

Ytterligare en risk med detta beslut är att namnkonstruktionen med förkortningen STG av 

namnet på stadsdelen Stenhagen kan bli prejudicerande vid fortsatt namngivning i Uppsala 

kommun. Stenhagsparken finns dessutom som vedertaget namn sedan 1988. 

Uppsala den 24 september 2018 

-7) 
r-,) CU) 5. 1• tt-- te (m) 
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