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Uppsala NAMNGIVNING SNÄMND EN 

1 (1 8) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-19 

Plats och tid: 	Storskogen, Stationsgatan 12. K1 15.00-16.20 

Beslutande: Jan Ask (S), ordförande 
Gunvor Jemberg (S) 
Björn-Erik Tapper (S) 
Guy Bastin (S) 
Lars Bäcklund (M) 
Anders Karlberg (m)  
Vivianne Eriksson (M) 
Andrea Byding (MP) 
Jan Hagerlid (MT) 
Lennart Larsson (V) 
Inger Nilsson (L) 
Daniel Solling (C) 
Petra Medin (KD) 

Ersättare: 	Hans Hård (S) 
Firdevs Anik (IVIP) 
Jan Palveus (L) 

Övriga 	Mats Eriksson, enhetschef stadsbyggnadsförvaltningen 
deltagare: 	Helen Eriksson Lind, processledare 

Reidar Oderth, nämndsekreterare 
Lissi Kahin, kommunikatör 

Utses att 
justera: 	Anders Karlberg (M) 

	
Paragrafer: 32-48 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter:  

St4sbyggnad ii -åltningen 2016-09-19 
i 2  

'an Ask Ordförande 

Reidar Oderth Oderth Sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift:  

Protokollet är justerat. 

Namngivningsnämndens arbetsutskott 
2016-09-19 	 Sista dag att överklaga: 
2016-10-10 	 Anslaget tas ner: 

uppsala.se  samt stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 

2016-10-31 
2016-11-01 



Uppsala NAMNGIVNINGSNÄMNDEN 

2(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-19 

§ 32 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 

Yttrande över reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

Privata initiativ till namngivning. 

Övriga frågor: jullunch 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Upesoll NAMNGIVNING SNÄMNDEN 

3(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-19 

§ 33 

Information 

Riktlinjer för namngivning 

Namn på cirkulationsplatser (skrivelser från Johnny Bergman) 

Cykelvägar och namn (skrivelse från Erik Assarsson) 

Stavning på skyltar (skrivelse från Ingemund Hägg) 

Namn i Ulleråker (skrivelse från Sven-Olov Larsson) 

Sammanställning av namnförslag i Ulleråker 

Memorialnamn (Signe Trotzig, 011e Meurling, Harald Edelstam, Alma Johansson) 

Grundläggande introduktion till barnets rättigheter med fokus på fonner för barns och ungas 
delaktighet 

Inbjudan från Barnombudsmannen 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala   NA.MNGIVNINGSNÄMNDEN 

4(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-19 

§ 34 

Uppföljning per augusti 2016 - ekonomi och verksamhet 
NGN-2016-0029 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att godkänna upprättat periodbokslut och helårsprognos per augusti 2016 samt nämndens 
uppföljning av inriktningsmål, 

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen, samt 

att godkänna föreslagen redovisningen av utvecklingen relativt strategierna :i nämndens 
verksamhetsplan för 2016. 

Reservationer 
Inger Nilsson (L) re erverar sig skriftligen mot beslutets första att-sats enligt bilaga 1 till 
protokollet. Även ders Karlberg (M), Vivianne Eriksson (M) och Petra Medin  (KD) 
reserverar sig skri ligen mot den första att-satsen (bilaga 2 till protokollet). 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till rapport beträffande uppföljningen 
per augusti 2016. Uppföljningen utgår från kommunstyrelsens krav på rapportering med 
avseende på periodbokslut och helårsprognos samt uppföljning av inriktningsmål i Mål och 
budget. 

Ut/icle 

L,51 
KAL. cw  

2.te-Jd,r ula 
Yrkanden 
Inger Nilsson (L), Lars Bäcklund (M), Anders Karlberg (M), Vivianne Eriksson (M)  och Petra 
Meclin  (KI)) yrkar avslag på den första att-satsen i förslaget till beslut (att godkänna upprättat 
periodbokslut och helårsprognos per augusti 2016 samt nämndens uppföljning av 
inriktningsmål). Ordföranden yrkar bifall till framskrivet förslag, inklusive den första att-
satsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer efter nämndens godkännande proposition på fram  skrivet förslag mot 
Inger Nilssonsm fl yrkande, och finner att nämnden beslutar enligt fram  skrivet förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse 2016-09-16. 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 2016-09-05. 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-19 

§ 35 

Remiss från kommunstyrelsen: Mål och budget 2017-2019 
NGN-2016-0033 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

• att anta upprättat förslag till yttrande enligt ärendets bilaga, och översända detsamma till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, 
den 6 september, § 5, beslutat att remittera ärendet till samtliga nämnder för kvalitetssäkring 
och kompletteringar med taxor och avgifter. Ärendet har beretts i nämnden och det framlagda 
förslaget för nämndens ansvarsområde föreslås underställas kommunfullmäktige för beslut 
om Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse 2016-09-16. 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 2016-09-05. 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala NAMNGIVNING SNÄMNDEN 

6(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-19 

§36 

Ny stadsdel och ändrade stadsdelsgränser 
NGN-2012-0016 

Beslut 
Narrmgivningsnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa den nya stadsdelen Rosendal, 

att godkänna förslaget till nya stadsdelsgränser, samt 

att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för beslut. 

Sammanfattning 
Ärendet återremitterades den 11 december 2015 till stadsbyggnadsförvaltningen för 
ytterligare beredning. Därefter har gränserna mellan Kungsgärdet-Kåbo-Luthagen, Kåbo-
Rosendal och Sävja-Bergsbrunna justerats utifrån de synpunkter som framfördes vid 
namngivningsnämndens sammanträden den 11 december 2015 och den 22 februari 2016. 

Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 maj 2016 att ge stads-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera förslaget. Inga synpunkter på 
förslaget har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse 2016-08-04 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 2016-09-05. 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala NAMNGIVNING SNÄMNDEN 

7(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-19 

§ 37 

Namn på kvarter i Kvarngärdet 60:1 m fl 
NGN-2016-0007 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera kvartersnamnen 
Mittskeppet, Sidoskeppet och Högkoret. 

Sammanfattning 
Detaljplan för Kvamgärdet 60:1 m.fl. har nått samråd. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra ny stadstruktur med blandning av bostäder och service i fortu av förskola, 
vårdboende och verksamhetslokaler. Detta förslås ske på befintliga markparkeringar samt 
på grönytor på nuvarande kvartersmark utmed Gamla Uppsalagatan, på sträckan mellan 
Vattholmavägen och Tycho Hedéns väg. Planområdet sträcker sig också söderut längs 
Vattholmavägen. Detaljplanen skapar förutsättningar för att bygga cirka 450 lägenheter. 
I området behövs tre kvartersnamn. Området ligger i stadsdelen Kvamgärdet inom det område 
som har namn inom kategorin kyrkotermer. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse 2016-09-05 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 2016-09-05. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 
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Uppsala NAMNGIVNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-19 

§45 

Yttrande: Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Uppsala kommun 
NGN-2016-0041 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att anta förslag till yttrande enligt ärendets bilaga, inklusive justeringar enligt nedan, och 
översända det tiLl kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Från kommunstyrelsen har inkommit remiss om reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Uppsala kommun. Stadsbyggnadsförvaltnin.gen har upprättat förslag till yttrande. 
Nämnderna ska beakta kommunekonomiska konsekvenser. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att meningen "Förtydligande om att ersättare som är vald att ingå i ett 
utskott får närvara vid utskottets sammanträden" stryks från nämndens yttrande. 

I övrigt föreslås redaktionella ändringar av yttrandet. 

Beslutsgång 
Efter att diskussionen förklarats avslutad, beslutar nämnden att bifalla ordförandens yrkande 
enligt ovan samt att godkänna förslaget till yttrande i övriga delar. Vidare beslutas att göra 
redaktionella ändringar i yttrandet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse 2016-09-19. 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande Justerandes si 



Uppsala NAMNGIVNINGSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-19 

§ 38 

Namn på kvarter och torg i Årsta torg 
NGN-2016-0036 

Beslut 
Namngivångsnämnden beslutar 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera kvartersnamnen 
Brytbönan, Kikärtan, Silverlöken, Spetskålen och Vaxbönan, samt 

att ställa ut och remittera torgnamnet Årsta torg. 

Sammanfattning 
Detaljplan för Årsta torg har nått samråd. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling 
av bostadsbebyggelse, kommersiell och offentlig service samt ett nytt torg. Torget planeras 
utgöra den mest centrala platsen i Östra Sala backe. 

I området behövs fem kvartersnamn och ett torgnamn. Området ligger i stadsdelen Årsta inom 
det område som har namn inom kategorin grönsaker. 

Arbetsutskottet föreslår kvartersnamnen Brytbönan, Kikärtan, Silverlöken, Spetskålen, 
Vaxbönan och torgnamnet Årsta torg. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse 2016-09-05 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 2016-09-05. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-19 

§ 39 

Förslag att namnge gång- och cykelvägar i Storvreta 
NGN-2016-0037 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att remittera och ställa ut namnförslagen 
Himmelsbanan, Molnbanan, Planetbanan och Skymningsbanan, samt 

att den gång- och cykelväg med namnförslaget Skymningsbanan ska börja där 
Skymningsvägen slutar, så att den namngivna sträckan utökas västerut. 

Sammanfattning 
Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 maj 2016 att ge 
stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten och behovet av att namnge 
gång- och cykelvägar i Björklinge och Storvreta. 

Björklinges gång- och cykelvägar finns inte på cykelkartan, varför förvaltningen föreslår att 
nämnden avvaktar med namngivningen där. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har identifierat fyra gång- och cykelvägar i Storvreta som går 
genom park- och skogsområden och som därmed bör namnges. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår namnen Himmelsbanan, Molnbanan, Planetbanan och 
Skymningsbanan som namn på dessa gång- och cykelvägar. 

Yrkanden 
Daniel Solling (C) yrkar att den gång- och cykelväg med namnförslaget Skymningsbanan ska 
börja där Skymningsvägen slutar, så att den namngivna sträckan utökas västerut. 

Beslutsgång 
Efter att diskussionen förklarats avslutad, beslutar nämnden att bifalla Daniel Sollings 
yrkande enligt ovan samt att godkänna övriga delar av framskrivet förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse 2016-07-05. 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 2016-09-05. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala NAMNGIVNINGSNÄMNDEN 

SAIVIIVIANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-19 

§ 40 

Namn på vägar i centrala Ulleråker 
NGN-2016-0021 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera vägnamnen 
Fylgiavägen, Poetens väg och Titaniavägen. 

Sammanfattning 
Planprogrammet för Ulleråkerområdet är antaget och detaljplaneringen är påbörjad. I området 
planeras för cirka 7 000 bostäder. Byggstart är beräknad till 2017. Detaljplanen för Centrala 
Ulleråker har nått samråd. De första vägnamnen i området har ställts ut och remitterats under 
sommaren. Det återstår tre vägnamn i det aktuella området. 

Namnkategori för området föreslås vara Gustav Fröding och litteraturbegrepp. De föreslagna 
namnen anspelar på dikter av Gustaf Fröding. 

Efter namngivningsnämndens medborgardialog om namnförslag till Ulleråker har över 400 
namnförslag inkommit, varav flera anspelar på Gustaf Fröding. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår vägnamnen Fylgiavägen, Poetens väg och Titaniavägen, 
vilka samtliga är medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse 2016-08-02. 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 2016-09-05. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppjela 
NAMNGIVNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-19 

§ 41 

Namn på kvarter i Gamla Uppsala 
NGN-2016-0039 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera kvartersnamnen 
Asgård och Midgård. 

Sammanfattning 
I Gamla Uppsala, norr om kvarteret Ragne, saknas två kvartemamn. Kvarteren omfattar 
Gamlishallen och Gamla Uppsala SK. I området finns namn med anknytning till nordisk 
mytologi. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår kvartersnamnen Asgård och Midgård. De föreslogs 
redan år 1997 men då planen ändrades fastställdes aldrig namnen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse 2016-08-23. 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 2016-09-05. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sigill 
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Uppsala NAMNGIVNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-19 

§ 42 

Namn på gata i Norra Kapellgärdet, Kvarngärdet 
NGN-2016-0026 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

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

Sammanfattning 
Detaljplan för Norra Kapellgärdet i Kvamgärdet har nått samråd. En ny lokalgata, Orgelgatan, 
delar kvarteret Orgeln och dänned behövs ett nytt kvartersnamn. 

I området finns namnkategorin kyrkotermer. 

Arbetsutskottet föreslår kvartersnamnet Dopfunten. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse 2016-09-05. 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 2016-09-05. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign!, 
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Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-19 

§ 43 

Namn på kvarter, vägar och torg i Centrala Ulleråker 
NGN-2016-0021 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att anta kvartersnamnen Kappåkningen, Livsglädjen, Livsäventyret och Vinghästen 

att anta vägnamnet Levnadsfärden 

att anta torgnamnet Vinghästtorget 

att remittera och ställa ut vägnamnen Bergtrollsvägen och Morgondrömsvägen. 

Sammanfattning 
Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 maj 2016 att ge 
stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera kvartersnamnen 
Kappåkningen, Livsglädjen, Livsäventyret och Vinghästen, vägnamnen Lycklandsresan, 
Levnadsfärden och Vinghästvägen och torgnamnet Vinghästtorget och att ge 
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram nya namnförslag på en väg och ett torg. 

Namngivningsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-09-05 att återremittera ärendet för att 
göra följande ändringar: 
Lycklandsresan ersätts med namnet Bergtrollsvägen 
Vinghästvägen ersätts med namnet Morgondrömsvägen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens-skrivelse 2016-09-05. 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 2016-09-05. 

Justerandes Tri 
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Uppsala NAMNGIVNING SNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-19 

§ 44 

Namn på gång- och cykelvägar, etapp 4 
NGN-2016-0031 

Beslut 
Namngivningsnäirmden beslutar 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att remittera och ställa ut namnen 
von Bahrska banan och Skogsvägsbanan. 

Sammanfattning 
År 2013 påbörjade namngivningsnämnden att namnge gång- och cykelvägar i park- och 
skogsområden. Sedan dess har tre etapper av gång- och cykelvägar namngivits. 

I ett medborgarförslag från Erik Assarsson har ytterligare nio gång- och cykelvägar föreslagits 
för namngivning. 

Av dessa har stadsbyggnadsförvaltningen valt ut två. Den ena löper genom von Bahrska 
häcken och den andra utgör fortsättningen på Gottsunda skogsväg i Gottsunda. 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att den förstnämnda banan förlängs västerut i 
förhållande till medborgarförslaget så att namnet även omfattar den gång- och cykelväg som 
går genom skogsområdet i norra Svartbäcken. Den andra banan föreslås kortas något för att 
inte sammanfalla med Fiolbanan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår namnen von Bahrska banan och Skogsvägsbanan. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse 2016-09-07. 

A 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala NAMNGIVNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-19 

§46 

Privata initiativ till namngivning 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att ge Helen Eriksson Lind, processledare, i uppdrag att utreda frågan om privata initiativ till 
namngivning i förhållande till kommunens roll. 

Sammanfattning 
Daniel Solling (C) initierar en diskussion om hur kommunen ska förhålla sig till privata 
initiativ till namngivning. Exempel finns där bostadsbolag själva namnger delar av ett område 
och sätter upp skyltar. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala NAMNGIVNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-19 

§48 

Anmälningsärenden 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-06-13 § 27: Förslag till ny nämndorganisation. 

Detaljplaner. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala NAMNGIVNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-19 

§49 

Övriga frågor 

Namngivningsnämnden enas om att nämndens jullunch 2016-12-09 på Uppsala Konsert och 
Kongress ska vara vegetarisk, närproducerad och ekologisk. 

‘ Justerandes si Utdragsbestyrkande 



RESERVATION 

Jag har tidigare dvs. redan 2015 reserverat mig mot hela upplägget av budget för 

Namngivningsnämnden och kan därför inte delta i beslutet i ärende 1 och godkänna den 

att- sats som innehåller att godkänna det upprättade periodbokslutet. 

Min uppfattning är den att nämnden bör ansvara och öppet redovisa hela sin budget och 

inte år efter år godkänna en underfinansiering för att därefter luta sig mot Plan- och 

byggnadsnämndens möjligheter att balansera underskottet. 

Uppsala den 19 september 2016 

Inger Nilsson 

Ledamot (L) 

i r•- •  
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,
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fil i 

6/4tial 
(M) och ivianne Erik 

";;» 
• (Petra Modin ( 

RESERVATION 

Vi reserverar oss mot den första att-satsen i nämndens beslut att godkänna upprättat 
periodbokslut och helårsprognos per augusti 2016 samt nämndens uppföljning av 
inriletningsmål, med de motiveringar och skäl, som framgår av den av Inger Nilsson (L) 
gjorda reservationen. 

Uppsala de 9 september 2016 
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