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Namngivningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-24 

§ 32 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

Utdragsbestyrkande Justerand ,sign 
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Uppsala 
kommun 

Sida 3 (18) 

Namngivningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-24 

§ 33 

Informationsärenden 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Enhetschef Pernilla Hessling informerar om att datumet för medborgardialogen har 
flyttats till den 8 oktober 2019. 

Information ges om att Forumgallerian som ligger i kvarteret Pantern har satt upp 
skyltar där det står "Forumkvarteret". Vidare informeras det om att 
namngivningsnämnden den 12 december kommer att ha jullunch efter 
nämndsammanträdet. 

Utdragsbestyrkande 
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Namngivningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-24 

§ 34 

Uppföljning per augusti 2019, ekonomi och verksamhet 
NGN-2019-0069 

Beslut 
Nannngivningsnämnden beslutar 

att godkänna upprättat periodbokslut och helårsprognos per mars och uppföljning av 
kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och riktade satsningar per augusti 2019, 

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, samt 

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Uppföljning av verksamheten inom nannngivningsnämndens ansvarsområde visar att 
nämndens arbete med att bidra till kommunfullmäktiges mål pågår enligt plan. 

Nämndens resultat per augusti är 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen består av lägre 

kostnader för annonsering än estimerat för perioden. 1 prognosen för helåret 

förväntas kostnaderna överensstämma med tilldelat kommunbidrag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 2 september 2019 
Namngivningsnännndens uppföljning av ekonomi och verksamhet per augusti 2019 
Arbetsutskottet har inte berett ärendet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Namngivningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-24 

§ 35 

Uppföljning av internkontrollplan 2019 
NGN-2018-0065 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan per augusti 2019. 

Sammanfattning 
Namngivningsnämnden beslutade den 5 februari 2019 om en internkontrollplan för 
verksamheten under 2019. Nämndens internkontrollplan utarbetades i enlighet med 
reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och dess helägda bolag (KF 2007). 
Planen syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt. 
!samband med delårsuppföljningarna och årsredovisningen följs arbetet med 
internkontrollplanen för innevarande år upp. 

Den 11 juni 2019 beslutade nämnden om rättelse i internkontrollplan för 2019. 

Granskningen per augusti 2019 visar att samtliga planerade kontrollmoment för 
perioden har genomförts. Samtliga fyra kontrollmoment har följts upp "utan 
anmärkning". 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 28 augusti 2019 
Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2019 
Internkontrollplan 2019 
Arbetsutskottet har inte berett ärendet. 

Utdragsbestyrkande 
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Namngivningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-24 

§36 

Yttrande om förslag till Mål och budget 2020 med plan för 
2021-2022 
NGN-2019-0075 

Beslut 
Namngivningsnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta förslaget till Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 avseende 
nämndens ansvarsområde. 

Lennart Larsson (V) deltar inte i beslutet. 

Särskilt yttrande 
Lennart Larsson (V) lämnar särskilt yttrande enligt följande: 

Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet om remiss på minoritetsstyrets 
budgetförslag då vi kommer att lägga lag till mål och budget i 
kommunfullmäktige. Ett förslag som kommer att prioritera välfärden och en 
politik förjämlikhet framför sparbeting. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, den 
28 augusti, 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 2020 med plan för 2021-2022. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Beslutsunderlag 
Förslag till namngivningsnämndens yttrande 
Begäran om yttrande på Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 
Mål och budget 2020 med plan för 2021-22 
Arbetsutskottet har inte berett ärendet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Namngivningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-24 

§ 37 

Revidering av delegations-och arbetsordning för 
namngivningsnämnden 
NGN-2019-0005 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att anta reviderad delegations- och arbetsordning för namngivningsnämnden. 

Sammanfattning 
Delegations-och arbetsordningen för namngivningsnämnden anpassas efter Uppsala 
kommuns visuella identitet. Vidare revideras formuleringar om utskottets roll och dess 
ledamöter samt delegeringsförteckning uppdateras efter ny lagstiftning. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 14 augusti 2019. 
Förslag på delegations- och arbetsordning för namngivningsnämnden 
Delegations och arbetsordning för namngivningsnämnden, beslutad av 
namngivningsnämnden 2019-01-15 § 5 
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes si 
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Namngiyningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-24 

§ 38 

Förslag på namn att ta med i Namnbanken 2019 
NGN-2019-0017 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att placera de inkomna namnförslagen i namnbanken. 

Sammanfattning 
En medborgare har lämnat förslaget att namnge gata eller plats efter professorn i 
paleontologi, Carl Wiman (1867-1944). 
Carl Wiman var bland annat initiativtagare till Paleontologiska museet i Uppsala. 
Det har även kommit in en skrivelse med förslaget att namnge gata i nuna eller 
Bäcklösa efter agronomen Josef Stark (1942-2004). 
Josef Stark var chef på Biavdelningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet i 22 år. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 29 september 2019 
Skrivelser med namnförslag. 
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Namngivningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-24 

§39 

Rutin för hantering av inkomna namnförslag 
NGN-2019-0070 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att anta förslaget till rutin för hantering av inkomna namnförslag med 
kompletteringen att punkten två under rubriken "Genomförande" ändras till 
"Direkt olämpliga namn t.ex. rasistiska, odemokratiska eller kränkande förslag, ska 
inte placeras i namnbanken. Vid tveksamma fall ska handläggaren hänföra ärendet 
för beslut i nämnden". 

Sammanfattning 
Namngivningsnämnden har sedan länge samlat inkomna namnförslag i ett 
arbetsdokument, en så kallad namnbank. Idag innehåller den cirka 200 
namnförslag. 

Namnbanken var från början och bör, enligt stadsbyggnadsförvaltningen, förbli en 
samlingsplats för namnförslag, en inspirationskälla, inte en lista över namn som till 
varje pris måste nyttjas och fastställas, i enlighet med att nämndens utgångspunkt 
vid namngivningen är att en plats behöver ett namn, inte att ett namn behöver en 
plats. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att ansvarig tjänsteman fortsättningsvis gör 
urvalettill namnbanken och regelbundet informerar nämnden om nyinkomna 
namnförslag. Med andra ord behöver nämnden inte besluta om varje namnförslag 
utan endast om de namn som stadsbyggnadsförvaltningen föreslår i samband med att 
nya namn behövs inom en given detaljplan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 29 augusti 2019 
Rutin för hantering av inkomna namnförslag. 
Arbetsutskottet har reviderat förvaltningens förslag till beslut. 

Justerandes sign, Utdragsbestyrkande 
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Namngivningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-24 

§40 

Namn inom detaljplan för Kalle Blanks väg 
NGN-2019-0071 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att remittera och ställa vägnamnen 
Vildsvinsvägen, Lotassvägen, Rävtassvägen, Hartassvägen och Älgklövsvägen, samt 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att remittera och ställa ut parknamnet 
Loparken. 

Sammanfattning 
Detaljplanen för Kalle blanks väg har varit på samråd. Planens syfte är att möjliggöra 
cirka 150 bostäder, skola och förskola i ett större skogsområde i Länna. Planen skapar 
utrymme för en variation av bostadsformer med en struktur som anpassas efter 
områdets terrängförhållanden och till natur- och kulturmiljövärden. Planområdet 
ligger i Länna, på norra sidan av väg 282 och östra sidan av Kalle Blanks väg, cirka 2 
mil öster om centrala Uppsala. Planområdet utgörs till största delen av skogsmark i 
kuperad terräng. Behovet är namn på fem vägar och en park. Länna byalag och 
Eksundavägens. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 2 september 2019 
Kartbilaga 
Skrivelser med namnförslag 
Arbetsutskottet har reviderat förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Namngivningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-24 

§ 41 

Namn på kvarter inom detaljplan för Östra Sala backe, etapp 3 
NGN-2019-0032 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att remittera och ställa ut 
kvartersnamnen Gullklövern, Honungsblomstret, Sandliljan, Skogsnyckeln och 
Ängsnyckeln. 

Sammanfattning 
Detaljplanen för Östra Sala backe, etapp 3, är under framtagande. Behovet är namn 
på fem kvarter. Det är önskvärt att namn tas fram i ett tidigt skede. 1 området finns 
namnkategorin naturlyriska växtnamn. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår 
kvartersnamnen Gullklövern, Honungsblomstret, Sandliljan, Skogsnyckeln och 
Ängsnyckeln. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 29 augusti 2019 
Kartbilaga 
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sig» 
p 
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Namngivningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-24 

§ 42 

Namn inom detaljplan för del av Fullerö 21:66 
NGN-2019-0031 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att anta vägnamnen Castorvägen, Polluxvägen, Siriusvägen och Vegavägen. 

Sammanfattning 
Detaljplanen för Fullerö 21:66 har varit på samråd. Syftet med planen är att möjliggöra 
ett verksamhetsområde med företagspark för verksamheter, industri, kontor samt 
mindre delar för idrottsanläggning och handel. 

Behovet är namn på fyra nya vägar. I området finns namnkategorin himlafenomen. 

Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 11 juni 2019 att ge 
stadsbyggandsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera namnförslagen 
Castorvägen, Polluxvägen, Siriusvägen och Vegavägen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 26 augusti 2019 
Sammanställning av inkomna synpunkter 
Kartbilaga 
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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Namngivningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-24 

§ 43 

Namn på vägar i anslutning till Tullgarnsbron och Sjukhusvägen 
NGN-2017-0038 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att anta vägnamnet Sleven Säfwen bergs väg, samt 

att anta namnet Ulleråkersbanan på gång- och cykelvägen. 

Sammanfattning 

Detaljplanen för Tullgarnsbron har nått granskning. En ny väg ska byggas mellan brons 
västra fäste och Sjukhusvägen. Ulleråkersvägen blir delvis gång- och cykelväg och 
därmed avskiljs den norra och södra delen av vägen. Studenternas bandy kommer 
även fortsättningsvis att vara arena för elitbandy i Uppsala. 

Dåvarande namnberedning åtog sig, efter ett förslag till kommunfullmäktiga 2005, att 
föreslå lämplig plats i närheten av Studenterna idrottsplats för namngivning efter 
bandylegenderna Sune Almqvist och Sven (Sleven) Säfwenberg. 

Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 11 juni 2019 att den norra 
delen av Ulleråkersvägen ska utgöra en förlängning av Eklundshovsvägen. Nämnden 
beslutade vidare att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och 
remittera vägnamnet Slevens väg och namnet Ulleråkersbanan. 

Yrkanden 

Lennart Larsson (V) yrkar att namngivningsnämnden ska anta vägnamnet Sleven 
Säfwen bergs väg. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Lennart Larssons (V) ändringsförslag 
och finner att nämnden bifaller Lennart Larssons (V) förslag. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 8 augusti 2019 
Inkomna skrivelser och yttranden 
Kartbilaga 
Arbetsutskottet har reviderat förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes si n 
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Namngivningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-24 

§ 44 

Namnändring av Luthagsplan 
NGN-2019-0026 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att anta namnet Vindhemsparken. 

Sammanfattning 
Parken som omgärdas av Börjegatan, Geijersgata n, Wallingatan, Vindhemsgata n och 
Luthagsesplanaden heter officiellt Luthagsplan men den kallas Vindhemsparken. 
Parkområdet fick namnet Luthagsplan den 19 november 1937. Idag är området för 
parken större än då namnet Luthagsplan beslutades. Området planerades först som 
torg och hade namnet Luthags Torget eller Luthags torg från 1880-talets slut. 

r I samband med en pågående upprustning av parken där medborgare uppmanas att 
inkomma med synpunkter har namnet uppmärksammats. 

Medborgarsynpunkter om namnfrågan har inkommit till namngivningsnämnden och 
det föreslås att namnet ändras till Vindhemsparken. 

Namnet Luthagsplan har ingen gammal hävd och det officiella namnet tycks okänt 
däremot används namnet Vindhemsparken. Närheten till Vindhemsgatan och 
Vindhemskyrkan förklarar namnet. 

Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 11 juni 2019 att ge 
stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera namnet 
Vindhemsparken. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 26 augusti 2019 
Inkomna skrivelser och yttranden 
Kartbilaga 
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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Namngivningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-24 

§ 45 

Namn på kvarter, gata och park inom detaljplan för kvarteret 
Seminariet 
NGN-2019-0033 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att anta kvartersnamnen Rektorsgården och Vaktmästarbostaden, 

att anta gatunamnet Folkskolegången, samt 

att anta parknamnet Seminarieparken. 

Sammanfattning 

Detaljplanen för Seminariet har varit på samråd. Syftet med planen är att säkerställa en 
stor allmän park och att möjliggöra cirka 110 lägenheter med lokaler i bottenvåningen. 

Syftet är också att värna områdets kulturmiljövärden genom att skydda befintliga 
byggnaders värden samt genom att en ny bebyggelse får en anpassad gestaltning. 

Behovet är namn på två kvarteret, en gata och en park. I området finns namnkategorin 
socialgruppsnamn såsom greven, bonden och väpnaren. Namngivningsnämnden 
beslutade vid sitt sammanträde den 11 juni 2019 att ge stadsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att ställa ut och remittera kvartersnamnen Rektorsgården och 
Vaktmästarbostaden, gatunamnet Folkskolegången och parknamnet 
Seminarieparken. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 26 augusti 2019 
Inkomna skrivelser och yttranden 
Kartbilaga 
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justeyandes sign 
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Namngivningsnämnden Sammanträdesdatum: 

Protokoll 2019-09-24 

§46 

Namn på plats vid Råbyvägen inom detaljplan för Norra 
Kvarngärdet 
NGN-2019-0034 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att anta namnet Bureusplan. 

Sammanfattning 
Ärendet gäller detaljplanen för norra Kvarngärdet. Behov är ett namn på en plats. I 
området finns namnkategorin författare. Platsen ligger intill kvarteret Elsa Beskow. 
Bureusgatan ligger intill platsen och platsen har en busshållplats med namnet 
Bureusgatan. 

Johannes Bureus (1568- 1652), poet och språkforskare, blev Sveriges första 
riksantikvarie och riksbibliotekarie. 

Nannngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 11 juni 2019 att ge 
stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera namnet Bureusplan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
densamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 29 augusti 2019 
Inkomna skrivelser och yttranden 
Kartbilaga 
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget. 
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Namngivningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-24 

§ 47 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att bevilja Stojka Lakic (L), Anna-Karin Westerlund (M), Anders Karlberg (M) och 
Johan Carlsson (M) deltagande på Kommunrevisionens nämnddag den 25 oktober 
2019, 

att bevilja Daniel Edman (S) och Simon Pettersson (SD) deltagande på utbildningen 
etik och korruption i kommunalverksamhet, som anordnas av Kommunrevisionen, 
samt 

att lägga anmälningsärenden och delegationsbeslut för perioden 2019-06-11 - 
2019-09-24 till handlingarna. 

Sammanfattning 
Anmälda ärenden och delegationsbeslut till sammanträdet den 24 september 

• Protokoll från namngivningsnämndens arbetsutskott den 28 maj 2019 
• Protokoll från namngivningsnämndens arbetsutskott den 10 september 

2019 
• Delegationsbeslut: Ändring av datum för medborgardialog, 2019-08-21, 

NGN-2019-0029 
• Delegationsbeslut: Begäran om allmän handling, 2019-06-27, NGN-2019-

0066 

Stojka Lakic (L), Anna-Karin Westerlund (M), Anders Karlberg (M) och Johan 
Carlsson (M) anmäler deltagande på Kommunrevisionens nämnddag, 

Daniel Edman (5) och Simon Pettersson (SD) anmäler deltagande på utbildningen etik 
och korruption i kommunalverksamhet, som anordnas av Kommunrevisionen. 

Detaljplaner för kännedom 

Detaljplan för Ångkvarnen, samråd 4 september - 16 oktober 2019 

Upphävande av tomtindelning Dragarbrunn 18:1 m.fl, samråd 16 september -7 
oktober 2019 
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Namngivningsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-24 

Upphävande av detaljplan för Ärnevi, Funbo, granskning 27 augusti -17 september 
2019 

Detaljplan för del av kvarteret S.t Johannes, granskning 30 augusti - 20 september 
2019 

Detaljplan för del av Kv Assar, granskning 6 september - 27 september 2019. 
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