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 Namngivningsnämnden 

Årsredovisning 2017 

Förslag till beslut 

Namngivningsnämnden föreslås besluta 

 

att  godkänna upprättad årsredovisning innehållande ekonomiskt bokslut och uppföljning av 

kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag, riktade satsningar planer och program per 

december 2017 enligt bilagd handling med diarienummer NGN-2017-0042 daterad 2018-02-

07,  

att  godkänna upprättad uppföljning av utvecklingen relativt nämndens verksamhetsplan per 

december 2017, 

att  översända uppföljningen till kommunstyrelsen, samt 

att  fastställa att redovisningen för ekonomi och verksamhet per december inte föranleder 

nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder. 

 

Sammanfattning 

För 2017 är nettokostnaderna 248 tusen kronor lägre än budgeterat. Kostnaderna är lägre än 

budgeterat främst på grund av vakans under året. Nämnden har bidragit till inriktningsmålen i 

enlighet med sin plan nämnden har helt eller delvis uppfyllt målen. Uppföljningen har inte 

påvisat några avvikelser som föranleder nämnden att besluta om ändringar i planer eller andra 

åtgärder. 

 

Ärendet 

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi och 

verksamhet per december 2017. Årsredovisningen omfattar nämndens uppföljning av sin 

verksamhetsplan och den rapportering som ska lämnas till kommunstyrelsen avseende 

periodbokslut, helårsprognos, uppföljning av inriktningsmål och uppdrag samt nämndens 

sammanställda analys till Uppsala kommuns bokslut. Samtliga dessa underlag finns i de 

bilagda handlingarna. I sin helhet omfattar uppföljningen även nämndens uppföljning av sin 

internkontrollplan för 2017 som behandlas i ärende NGN-2016-0017. 



Analys av resultat för ekonomi och verksamhet för perioden 

För 2017 är nettokostnaderna 248 tusen kronor lägre än budgeterat. Kostnaderna är lägre än 

budgeterat främst på grund av vakans under året. 

 

Nämnden har inom ramarna för sitt ansvarsområde bidragit till uppfyllandet av 

kommunfullmäktiges inriktningsmål. Majoriteten av de mål som satts för verksamheten 2017 

har uppnåtts. De områden där nämnden behöver stärka sitt arbete för att öka måluppfyllelse 

ligger inom delaktighet och framförallt att ta vara på barnens perspektiv. Nämnden planerar 

för att arbeta vidare med dessa frågor under 2018.  

 

Nämnden behöver under 2018 och framåt fortsätta att utveckla en sammanhållen 

stadsbyggnadsprocess. Nämnden behöver därigenom tillsammans med berörda aktörer göra 

avstämningar mot processer med gränssnitt mot namngivningsprocessen. 
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Datum 

2018-02-07 
Diarienummer 

NGN-2017-0045 

 

 Namngivningsnämnden 

Namngivningsnämndens årsredovisning 2017 

Årsredovisningen syftar till att ge en helhetsbild av nämndens verksamhet och resultat för 

2017. Den innehåller uppföljningen av kommunfullmäktiges styrsignaler från Mål och budget 

och den uppföljning nämnden själva gör för att följa upp sin verksamhetsplan. Utifrån 

underlagen gör nämnden en sammantagen bedömning av resultatet.  

Nämndens uppdrag 

Namngivningsnämnden har till uppgift att besluta om namn på kvarter, gator, 

bostadsområden, vägar, broar och allmänna platser. 

Nämndens verksamhet  

Namngivningsnämnden har under 2017 haft fyra arbetsutskotts- och fyra 

nämndsammanträden. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.  

 

Ledamöter och ersättare i namngivningsnämnden 2017: 

 

Jan Ask (S) ordförande 

Anna-Karin Westerlund (M) vice ordförande 

Gunvor Jernberg (S) ledamot 

Björn-Erik Tapper (S) ledamot 

Guy Bastin (S) ledamot 

Lars Bäcklund (M) ledamot 

Anders Karlberg (M) ledamot 

Andrea Byding (MP) ledamot 

Jan Hagerlid (MP) ledamot 

Lennart Larsson (V) ledamot 

Inger Nilsson (L) ledamot 

Daniel Solling (C) ledamot 

Petra Medin (KD) ledamot 

 

Maria Patel (S), ersättare 

Hans Hård (S) ersättare 

Vivianne Eriksson (M) ersättare 

• Pernilla Lagergren (MP) ersättare fr.o. m. 

2017–11-06--07  
• Jan Palveus (L) ersättare 

Firdevs Anik (MP), ersättare t.o.m. 2017-05-

24 

 

 

 

https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/organisation/ledning/kommunfullmaktige/moten/2017/6---7-november-2017/


Nämndens styrning och kontroll 

Namngivningsnämndens planering och styrning av arbetet inom sitt ansvarsområde har tagit 

sin utgångspunkt i Mål och budget 2017 med plan för 2018 och 2019. Nämnden har prövat de 

olika inriktningsmålen och brutit ned de mål som nämnden funnit relevanta för sitt 

ansvarsområde till strategier och åtgärder för 2017. Strategier, åtgärder och nämndens budget 

har i nästa steg utgjort nämndens styrning av arbetet vid stadsbyggnadsförvaltningen. På 

samma sätt har nämnden hanterat uppdragen från kommunfullmäktige. 

 

Nämnden har under året, utöver den löpande kontakten med förvaltningen, följt upp arbetet i 

samband med den kommunövergripande uppföljningen i april och augusti liksom i samband 

med årsredovisningen i enlighet med sin uppföljningsplan. 

Medborgardialog 

Under våren 2017 bad namngivningsnämnden allmänheten om hjälp med namnförslag i 

Gunsta i samband med en dialog i församlingshemmet vid Funbo kyrka. Det resulterade i 

över 150 förslag. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Stadsbyggnadsförvaltningen är gemensam förvaltning för namngivningsnämnden, gatu- och 

samhällsmiljönämnden, idrotts- och fritidsnämnden, plan- och byggnadsnämnden samt 

kommunstyrelsen. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar för att förbättra och effektivisera 

arbetet inom samhällsbyggnadsverksamheten. Medborgare och kunder ska, ur sitt perspektiv, 

uppleva förvaltningens verksamheter som förutsägbara och att de väl möter deras behov i 

frågor som rör lokalförsörjning, mark- och exploateringsfrågor samt övergripande planering 

och stadsutveckling. Samtliga medarbetare har sin anställning under gatu- och 

samhällsmiljönämnden. För uppföljning av inriktningsmål och uppdrag inom 

medarbetarområdet hänvisas till gatu- och samhållsmiljönämndens årsbokslut.  

Verksamheten 2017 

Viktiga händelser under året 

En viktig händelse under året var namngivningen av platsen utanför Uppsala Konsert och 

kongress mot Storgatan. Vid sitt sammanträde den 23 maj fattade nämnden beslut om att ge 

platsen framför Uppsala konsert och kongress namnet Konserthusplatsen. Beslutet antogs av 

en enhällig nämnd. 

 

I syfte att hedra Alva Myrdals minne och hennes gärningar för fred, beslutade nämnden den 

10 maj 2016, att den öppna platsbildningen i korsningen S:t Persgatan-Salagatan efter 

nobelpristagaren Alva Myrdal. Alva Myrdal föddes i Uppsala och bodde som barn på S:t 

Persgatan 28. Platsen invigdes den 8 september 2017. 

 



Lena Hjelm Wallén, förutvarande vice statsminister och utrikesminister, förrättade 

invigningen. Övriga medverkande vid invigningen var Carl Lindberg (S), 

kommunfullmäktiges ordförande, Louise Olsson, fredsforskare, rådgivare vid Folke 

Bernadotteakademin och elever från Kulturskolan. 

 

För att hedra Harald Edelstams minne och hans räddningsinsatser för oppositionella i Chile 

under militärkuppen 1973, beslutade nämnden den 10 april 2017, att gången mellan 

Godsmagasinet och järnvägen, Roslagsgatan 1, ska benämnas Harald Edelstams gång.  

Invigningen av Harald Edelstams gång ägde rum måndagen den 11 september, kl.11.30 

 

José Goñi, Chiles ambassadör i Sverige, förrättade invigningen. Övriga medverkande vid 

invigningen var Erik Pelling (S), kommunalråd, Caroline Edelstam, ordförande i Harald 

Edelstam stiftelsen och barnbarn till Harald Edelstam och musikgruppen Trato. 

 

Namngivningsnämnden har beslutat om riktlinjer för nämndens verksamhet och 

ansvarsområde. 

Måluppfyllelse 

Nämnden har inom ramarna för sitt ansvarsområde bidragit till uppfyllandet av 

kommunfullmäktiges inriktningsmål. Majoriteten av de mål som satts för verksamheten 2017 

har uppnåtts. De områden där nämnden behöver stärka sitt arbete för att öka måluppfyllelse 

ligger inom delaktighet och framförallt att ta vara på barnens perspektiv. Nämnden planerar 

för att arbeta vidare med dessa frågor under 2018.  

Utmaningar inför kommande planeringsperiod 

Nämnden behöver under 2018 och framåt fortsätta att utveckla en sammanhållen 

stadsbyggnadsprocess. Nämnden behöver därigenom tillsammans med berörda aktörer göra 

avstämningar mot processer med gränssnitt mot namngivningsprocessen. 

 

Nämnden kommer att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt 2018. 

Planering är påbörjad för satsning på medborgardialog, om namngivning, med unga i 

samarbete, med BOiU (Barnombudet i Uppsala län) under 2018. 

Bilagor 

1. Ekonomisk analys 2017. 

2. Uppföljning verksamhetsplan 2017. 



Bilaga 1 NGN-2017-0045, 1 (1) 

Namngivningsnämnden – bokslut 2017 
 

Belopp i miljoner kronor

KF-budget Bokslut Bokslut 

2017

Bokslut 

2016

1 Prognos 

201708

Nämnden totalt 1,5 1,3 0,2 -0,7 0,3

Politisk verksamhet 0,4 0,9 -0,5 -0,7 -0,8

Övriga verksamheter 1,1 0,4 0,7 0,0 1,1

1. Enligt 2016 års organisation

Nettokostnad Avvikelse från KF-budget

 

Analys av ekonomiskt utfall 

Politisk verksamhet och Infrastruktur 

För 2017 är nettokostnaderna för namngivningsnämnden 248 tusen kronor lägre än budgeterat. 

Kostnaderna är lägre än budgeterat främst p g a vakans under året. 

Nämndens budget är fördelad på politisk verksamhet (nämndverksamheten) och infrastruktur 

(handläggning).  

 

Lönekostnadsutveckling 

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Varav effekt av Varav återstående 

Belopp i tusen kronor  löneavtal del (volymer mm)

Bokslut Bokslut fg.år
1

Diff % Diff tkr % tkr % tkr

Lönekostnad (konto 50-51) 142 148 -5% -7 -5% -7

1. Enligt 2016 års organisation  
 

De lönekostnader som redovisas inom nämnden avser endast arvoden för nämndens förtroendevalda. 

Lönekostnader för medarbetare redovisas inom gatu- och samhällsmiljönämnden som är anställande 

nämnd för samtliga medarbetare inom stadsbyggnadsförvaltningen. Kostnaderna överförs till nämnden 

som fördelade direkta personalkostnader. 



Bilaga 2 NGN-2017-0042, sida 1 (5) 

Uppföljning av verksamhetsplan 2017 

Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och 

hållbar ekonomi 

Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för att säkra 

människors jobb, försörjning och social trygghet. När fler Uppsalabor kommer i arbete, förbättras 

också förutsättningarna för att trygga välfärden för invånarna. En hållbar ekonomi innebär att 

kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. 

Samtidigt måste det finnas utrymme för både kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar i 

den växande kommunen. Uppsala är en kommun där företag ges förutsättningar att starta och växa. 

Kommunens upphandling ska bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Uppsala 

divesterar och bidrar till klimatomställningen genom att fasa ut fossila värdepapper. Kommunens 

resurser ska fördelas jämställt. Kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter och ska ges 

lika villkor och möjligheter att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. 

Kommentar: Nämnden bidrag till måluppfyllelse enligt plan. Målet är i hög grad uppfyllt. 

Gränssnittet mellan namngivningsprocessen och detaljplaneprocessen är tydliggjort. Nämnden har 

säkerställt tidig involvering i detaljplaneprocessen för att skapa förutsättningar för att namngivning 

sker i fas med kommunövergripande planering. Arbete pågår med att säkerställa att 

jämställdhetsperspektivet är en integrerad del i namngivningsprocessen. 

Nämndmål: En samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling med 

tydliga prioriteringar. 

Uppsala växer och skapar behov av investeringar i stads- och landsbygdsutveckling. Samtidigt har 

kommunen ett fortsatt allvarligt ekonomiskt läge. För att säkerställa maximal utväxling av varje 

investerad skattekrona krävs en övergripande långsiktig planering och prioritering. Idag har vi en 

stor flora av projekt och ojämn belastning över tid. 

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse med viss fördröjning. Målet är i hög grad uppfyllt. 

Gränssnittet mellan namngivningsprocessen och detaljplaneprocessen är tydliggjort. Nämnden har 

säkerställt tidig involvering i detaljplaneprocessen för att skapa förutsättningar för att namngivning 

sker i fas med kommunövergripande planering. 

Nämndmål: Dra nytta av ny teknikför att skapa effektivisering. 

För att möta behoven från en växande kommun och ökade förväntningar från medborgama måste våra 

interna processer effektiviseras. Nämnden ska aktivt arbeta for att identifiera och dra nytta av ny 

teknik som ger lägre kostnader och/eller högre kvalitet. 

Kommentar: Måluppfyllelsen ej utvärderad. Arbete med åtgärd kopplad till målet är inte påbörjat, 

den väntar enligt plan.  

Uppdrag: Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt 

utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska 

ojämställdhet 

Kommentar: Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. 



Arbete pågår med att säkerställa att jämställdhetsperspektivet är en integrerad del i 

namngivningsprocessen. 

Inriktningsmål 2: Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och 

vistas i 

Uppsala är nyskapande och utmanande. Uppsala har en stark ställning som evenemangs- och 

mötesstad. Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation där kulturell 

infrastruktur och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och inspirerande miljö. Idrott, fritid 

och kultur utgör en starkt bidragande faktor för folkhälsa och livskvalitet. Samarbeten med Uppsalas 

universitet gör Uppsala till en stark kunskapsstad. Företag väljer Uppsala som ett attraktivt alternativ 

för nyetableringar och företagande. Grön affärsutveckling främjas. 

Kommentar: Nämnden bidrag till måluppfyllelse enligt plan. Målet är i hög grad uppfyllt. 

Nämnden har genomfört det som planerades för att bidra till inriktningsmålet. Nämnden har namngivit 

kvarter, gator, vägar, bostadsområden, broar och allmänna platser i fas med byggprocesserna. 

Nämnden har fastställt 20 namn under året. 

Nämndmål: Offentliga platser som är trygga och flexibla. 

Traditionellt har vi planerat for att offentliga platser ska användas for ett specifikt ändamål. När 

staden förtätas blir mark och offentliga platser en bristvara. För att optimera markanvändningen 

behöver vi säkerställa att offentliga platser blir flexibla och mångfunktionella så att de kan användas 

på olika sätt av olika målgrupper och under olika tider på dygnet. 

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är i hög grad uppfyllt. 

Genom att fortsätta namngivning av gång- och cykelvägar i skogs- och parkområden bidrar nämnden 

till att stärka tryggheten i det offentliga rummet. 

Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart 

och hållbart 

När Uppsala växer skapas nya möjligheter för ekonomisk tillväxt samtidigt som sociala klyftor 

minskar och ekosystem ska bevaras och stärkas. Den hållbara stads- och landsbygdsutvecklingen 

säkerställer likvärdig tillgång till boende, kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser. 

Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner. Ett starkt områdesarbete 

förebygger och förhindrar social oro. Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen 

samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat. Det ställer krav på kraftfulla insatser inom bl.a. 

transporter, byggande, energi och livsmedel. Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad. Det egna 

markinnehavet ska säkra en långsiktig stads- och landsbygdsutveckling som tar hänsyn till rekreation, 

biologisk mångfald och vattenresurser. Vid eventuell exploatering av värdefull natur och åkermark 

bör det kompenseras genom exempelvis naturvårdsinsatser i andra områden. Uppsalas vatten, 

naturområden och parker håller hög kvalitet och finns nära invånarna. 

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är helt uppfyllt. 

Nämnden har genomfört det som planerats för att bidra till inriktningsmålet. Gränssnitten mellan 

namngivningsprocessen och detaljplaneprocessen är tydliggjorda. Nämnden har säkerställt tidig 

involvering i detaljplaneprocessen för att ska skapa förutsättningar för att namngivning sker i fas med 

kommunövergripande planering. 



Uppdrag: Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och 

landsbygdsutveckling 

Kommentar: Uppdraget genomfört. 

Gränssnittet mellan namngivningsprocessen och detaljplaneprocessen är tydliggjort. Nämnden har 

säkerställt tidig involvering i detaljplaneprocessen för att skapa förutsättningar för att namngivning 

sker i fas med kommunövergripande planering. 

Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt, med goda 

levnadsvillkor för invånarna 

Välfärd och god folkhälsa ska bygga ett hållbart Uppsala. Att investera i flickors och pojkars 

utveckling är en av de viktigaste vägarna till social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa och 

utbildning. Utifrån ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt ska klyftorna mellan människor 

och områden minska. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå 

sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Uppsala är en öppen, jämställd och 

solidarisk kommun som berikas av mångfald. Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet. Idrott 

och fritidsverksamhet samt föreningslivet stärker demokratin och möjliggör möten, kunskap, 

upplevelser och integration. 

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse, med viss fördröjning. Målet är i hög grad uppfyllt. 

I år har två memorialnamn fastställts, Harald Edelstams gång och Anders Diös torg. Alva Myrdals 

plats och Harald Edelstams gång har invigts. Förvaltningens kompetens har stärkts 

genom grundutbildning i jämställdhetsintegrering. Utbildningen är en förutsättning för att utveckla 

arbetet inom nämndens område. Nämnden har genomfört det som planerats för att bidra till 

inriktningsmålet med undantag av utbildningen för nämnden i normkritik som är framflyttad till den 

19 februari 2018. 

Nämndmål: En stads- och landsbygdsutveckling som bidrar till social hållbarhet. 

Utifrån ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt ska klyftorna mellan människor och 

områden minska. 

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan med viss fördröjning. Målet är i hög grad 

uppfyllt. 

Utbildning för nämndens tjänsteperson är genomförd som en förutsättning för fortsatt arbete med att 

säkerställa jämställdhetsperspektivet i nämndens processer. Utbildning i normkritik för nämnden är 

framflyttad till den 19 februari 2018. 

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete 

Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen som möter den 

förväntade befolkningsökningen. För att kunna dra nytta av möjligheterna när vi blir fler och 

förbättra den goda livsmiljön ska kommunen skapa förutsättningar för att det byggs 3000 nya 

bostäder och skapas 2000 nya arbetsplatser årligen. Uppsala har en god blandning av 

verksamhetsmiljöer och en flexibel bostadsmarknad med mångfald i utbudet, i täta och blandade 

miljöer. Den nya bostadsförmedlingen stärker kommunens attraktionskraft och underlättar för de 

bostadssökande. En ökad andel hyresrätter möjliggör för fler att skaffa eget boende. En väl 

fungerande arbetsmarknad bidrar till den attraktiva och trygga staden. I samverkan med bland andra 

universiteten utvecklas de kunskapsintensiva branscherna, vilket ger förutsättningar för utveckling av 



bygg-, service- och tjänstenäringar. Nya insatser och innovativa lösningar utvecklas för personer som 

står långt från arbetsmarknaden. Att ställa sociala krav i upphandling är ett sätt för kommunen att 

öka sysselsättningsgrad och social integration. Förutsättningar skapas för att fler personer med 

funktionsnedsättning ges möjlighet till arbete och sysselsättning. 

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är helt uppfyllt. 

Det huvudsakliga ansvaret för inriktningsmålet ligger inom gatu- och samhällsmiljönämndens och 

plan- och byggnadsnämndens ansvarsområden. Namngivningsnämnden har bedömt att målet även är 

relevant för nämndens ansvarsområde. Nämnden är i fas med övrig byggplanering. En tidig 

involvering i planeringsprocessen säkerställer att det finns förutsättningar för att leverera namn i den 

takt som utvecklingen kräver. 

Nämndmål: 3000 nya bostäder årligen. 

För att säkerställa en hållbar tillväxt ska nämnden skapa förutsättningar for att det byggs 3000 nya 

bostäder årligen med mångfald i utbudet och i tät och blandad miljö. 

Kommentar: Nämnden har genomfört det som planerats för att bidra till måluppfyllelsen. Målet är 

helt uppfyllt. 

Namngivning är i fas med övrig byggplanering i kommunen. En tidig involvering i 

planeringsprocessen säkerställer att det finns förutsättningar för att leverera namn i den takt som 

utvecklingen kräver. 

Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare och organisationer ska vara 

delaktiga i att utforma samhället 

Kommunens verksamhet har mänskliga rättigheter, demokrati och rättvisa som utgångspunkt. Uppsala 

kommun ska vara en föregångskommun där ett aktivt demokratiarbete leder till invånare som förstår 

hur de kan påverka och hur beslut fattas. Uppsalas invånare är delaktiga och har inflytande. Tekniska 

lösningar och strategiska kommunikationsval används för en innovativ, lyhörd och inkluderande 

medborgardialog. Kommunen verkar för ett ökat och mer jämlikt valdeltagande och stärker 

underrepresenterade gruppers förutsättningar till deltagande och inflytande. Särskild hänsyn ska tas 

till barns- och ungdomars perspektiv. Ett starkt civilsamhälle skapar mötesplatser där människor har 

möjlighet att aktivt delta i samhällslivet. Ett starkt partnerskap mellan flera aktörer bidrar till 

samhällsutvecklingen. 

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är i hög grad uppfyllt. 

Nämnden genomförde en medborgardialog om namngivning i Gunsta den 18 oktober. Dialogen 

genererade 150 namnförslag. Nämnden har beslutat om nya riktlinjer för nämndens 

verksamhet/ansvarsområde inklusive en revidering av språkreglerna. De finns tillgängliga på 

uppsala.se. 

Nämndmål: De som bor och verkar i Uppsala 

kommun ska vara delaktiga i utformningen av den fysiska miljön. 

Nämndens verksamhet berör alla medborgare i något skede i livet. Det är viktigt att Uppsala invånare 

och organisationer görs delaktiga. Idag finns en otydlighet i hur vi arbetar med information och 

dialoger. Nämnden ska säkerställa och utveckla dialog och information vid förändringar i den fysiska 

miljön. Medborgare och samarbetspartners ska involveras for att hitta den bästa lösningen. 

Kommentar: Målet är i hög grad uppfyllt. Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. 



En medborgardialog om namngivning i Gunsta genomfördes den 18 oktober. Arbetet med en 

långsiktig strategi för interaktivitet med medborgare pågår. Nämnden har beslutat om riktlinjer för 

nämndens verksamhet/ansvarsområde. 

Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra 

arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala 

Kommunen har medarbetare med rätt kompetens att möta kommunens invånare, företag, 

organisationer och besökare. Ett aktivt arbete för ett jämställt och hållbart arbetsliv där god social 

och organisatorisk arbetsmiljö kombineras med bra villkor och utvecklingsmöjligheter lägger grunden 

till förmågan att både attrahera och behålla medarbetare. Kommunen ska som attraktiv arbetsgivare 

utveckla ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt. 

Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet. Verksamhetens kvalitet 

utvecklas kontinuerligt utifrån innovationer, omvärldsbevakning och ständiga förbättringar. Brukare 

och medarbetares erfarenheter och kompetens ska tas till vara i utveckling av verksamheten. 

Kommentar: Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse. Gatu- och samhällsmiljönämnden är 

arbetsgivarnämnd för de tjänstepersoner på stadsbyggnadsförvaltningen som arbetar inom 

namngivningsnämndens verksamhetsområde. För information om genomförandet av uppdraget 

hänvisas till gatu- samhällsmiljönämndens årsbokslut. 
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