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Monica Östman, ordförande 

ina Adabaniyan, sekreterare 

Anna-Karin Westerlund, justerare 
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1(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-11 

Plats och tid: Aspen, Stationsgatan 12 klockan 16:00-17:23 

Beslutande: Monica Östman (S), Ordförande Ersättare: Johan Carlsson (M) 
Anna-Karin Westerlund (M), vice Barbro Möller (C) 
ordförande Guy Bastin (S) 
Titti Persson (S) Daniel Edman (S) 
Gunvor Jernberg (S) Anders Fraurud (V) 
Hans Hård (S) 
Björn-Erik Tapper (S) 
Stojka Lakic (L) 
Jan Hagerlid (MP) 
Anders Karlberg (M) 
Oscar Svensson (KD) 
Lennart Larsson (V) 
Daniel Solling (C) 
Nora Svenonius (SD) 

Övriga Lissi Kalin, kommunikatör 
deltagare: Pernilla Hessling, enhetschef 

Elisabeth Jonsson, avdelningschef Plan och bygg §18 
Helen Lind, processledare 
Johanna Rhen, registrator 

Utses att justera: Anna-Karin Westerlund (M) Paragrafer: 17 - 32 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: Namngivningsnämnden 
Datum: 2019-06-11 Sista dag att överklaga: 2019-07-10 
Anslag sätts upp: 2019-06-19 Anslaget tas ner: 2019-07-10 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 



Uppsala 
KOMMUN NAMNGIVNINGSNÄMNDEN 

2(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-11 

§ 17 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 

• Övriga fråga angående utnyttjande av namn i namnbanken läggs till efter ärende 11. 
Namnändring av Luthagsplan 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

kot/ 



'STO& NAMNGIVNINGSNÄMNDEN 

3 (16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-11 

§18 

Informationsärenden 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar att lägga följande information till handlingarna 

a) Nya byggprojekt presenteras av Elisabet Jonsson, avdelningschef Plan och bygg 

b) Anna Lindhs plats 

c) Barnrätt 

Utdragsbestyrkande Justerandes si try 

71 kAA) 



Uppsala 
KOMMUN NAMNGIVNINGSNÄMNDEN 

4(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-11 

§ 20 

Rättelse av kontrollmoment i Internkontrollplan 2019 
NGN-2018-0065 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att godkänna revidering av kontrollmoment i internkontrollplan för 2019, samt 

att översända beslutet till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Ett felaktigt kontrollmoment i Internkontrollplanen 2019 behöver korrigeras. I den av 
namngivningsnämnden antagna internkontrollplanen för 2019 finns ett felaktig kontrollmoment på 
sidan sex, under kontrollområdet "Kontroll av system och rutiner". Det felaktiga kontrollmomentet är: 
Kontrollera att antalet öppna ärenden är relativt konstant. Antalet öppnade och stängda ärenden tar 
normalt ut sig över tid. De flesta ärenden brukar stängas inom ett år. Nu jämfört med motsvarande 
tidpunkt föregående år. Rätt kontrollmoment är: Kontroll av att handläggare i kommunen har rätt 
kunskaper i diarieföring. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 16 maj 2019. 
Reviderad internkontrollplan 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sie, 



upP,M11.9, NAMNGIVNINGSNÄMNDEN 

5(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 19-06-1 1 

§ 21 

Medborgardialog 2019 
NGN-2019-0029 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att arrangera en medborgardialog i Uppsalarummet 
torsdagen den 10 oktober. 

Samrnanfattning 
Namngivningsnämnden har årligen en medborgardialog. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att 
dialogen äger rum i det så kallade Uppsalarummet i Stationsgallerian torsdagen den 10 oktober 
k1.18.00-19.00. Mats Wahlberg, författaren till boken Uppsalas gatunamn, kommer att medverka. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 april 2019, reviderad den 28 maj 2019. 
Arbetsutskottet har efter revidering ställt sig bakom förvaltningens förslag. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
(-4 ›fi&vv 



upPle», NAMNGIVNINGSNÄMNDEN 

6(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-11 

§ 22 

Busstur med stadsarkitekten 
NGN-2019-0056 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att göra en busstur måndagen den 30 september 2019 kl. 13-16. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att nämnden gör en busstur tillsammans med stadsarkitekt Claes 
Larsson den 30 september 2019 i syfte att få information om planerade och pågående byggprojekt i 
kommunen. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 15 maj 2019. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sitfn 

k 
ibuti 



upF19.113, NAMNGIVNINGSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-11 

§ 23 

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

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att remittera och ställa ut 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. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår vägnamnen Castorvägen, Polarisvägen, 
Polluxvägen och Vegavägen. Förleden i de föreslagna vägnamnen är namn på stjärnor. 
Vid sitt sammanträde den 28 maj föreslog nämndens arbetsutskott att det föreslagna vägnamnet 
Polarisvägen ersätts av Siriusvägen och att de föreslagna vägnamnen Castorvägen och Polluxvägen 
ska vara namn på de båda norr-södergående vägar som löper parallellt. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 15 maj 2019, reviderad den 28 maj 2019 
Bild på område med del av Fullerö. 
Kartbilaga. 
Arbetsutskottet har efter revidering ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sip 

kau 



Justerandes sig ,  
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upFlellue NAMNGIVNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-11 

§ 24 

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

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att ge stadsbyggandsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera vägnamnet 
Slevens väg, 

att den återstående norra delen av Ulleråkersvägen fram till gång- och cykelvägen ska 
utgöra en förlängning av Eklundshovsvägen och därmed ges namnet Eklundshovsvägen, 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera namnet 
Ulleråkersbanan. 

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. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att den nya vägen mellan 
Tullgarnsbron och Sjukhusvägen får namnet Slevens väg. Studenternas bandy kommer även 
fortsättningsvis att vara arena för elitbandy i Uppsala. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår vidare att 
den norra delen av Ulleråkersvägen ska utgöra en förlängning av Eklundshovsvägen samt att den del 
av Ulleråkersvägen som blir gång- och cykelväg ges namnet Ulleråkersbanan. Namngivningsnämnden 
beslutade vid sitt sammanträde den 5 februari 2019 att återremittera ärendet för fortsatt beredning. 
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. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 19 februari 2019. 
Kartbilaga. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-11 

§ 25 

Namnförslag till namnbanken 2018 
NGN-2018-0062 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att spara de inkomna namnförslagen Aaron Forss och Anders Magnus Åhrman i namnbanken. 

Sammanfattning 
Tidigare ledamöter i namngivningsnämnden har lämnat namnförslag på personer som de anser ska 
hedras genom att få ge namn till en gata eller plats. I några fall har personernas smeknamn eller 
pseudonym föreslagits. De inkomna namnförslagen är Aaron Forss, Drottning Kristina alias Kung 
Kristina, Klara Johansson alias Huck Leber och Anna Maria Åhrman alias Anders Magnus Åhrman. 
Klara Johansson finns redan inskriven i namnbanken och Drottning Christinas väg finns. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 1 april 2019. 
Skrivelser med namnförslag. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

, 

t/1 



Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN NAMNGIVNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-11 

§ 26 

Namnförslag till namnbanken 2019 
NGN-2019-0017 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att spara de inkomna namnförslagen i namnbanken. 

Reservationer 
Lennart Larsson (V) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att lägga in namnet Nils Bielke i namnbanken. Enligt 
vår mening uppfyller personen ifråga, en högadlig storgodsägare och krigsherre (som inte 
bara deltog i kriget mot Danmark 1675-79 utan också stod i den tyske kejsarens sold i kriget 
mot turkarna på 1680-talet och likaså var en aktiv motståndare mot den reduktion av adelns 
jordinnehav som genomfördes av Karl XI och som enligt Nationalencyklopedin "troligen också 
bidragit till att en stor del av bondeklassen under 1700-talet kunde bygga upp ett större 
välstånd och en starkare politisk ställning än tidigare') inte de kriterier för memorialnamn som 
finns fastlagda i nämndens riktlinjer. Även om han är "värd att ihågkommas" är det enligt vår 
mening inte i den positiva bemärkelse som underförstås i dessa riktlinjer. 

Sammanfattning 
Medborgare och ledamöter i namngivningsnämnden har lämnat namnförslag på personer som 
de anser bör hedras genom att få ge namn till en gata eller plats. De inkomna namnförslagen 
är i alfabetisk ordning; Nils Bielke, Agnes Geijer, Amanda Maier-Röntgen och Sverker 
Åström. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 1 april 2019. 
Skrivelser med namnförslag. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

74 Kw 



1011§91,4 NAMNGIVNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-11 

§ 27 

Kvartersnamnet Arenan utgår 
NGN-2014-0049 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att kvartersnamnet Arenan utgår. 

Sammanfattning 
Platsen för och detaljplanen för Uppsala Arena är förändrad. 
Då kvarteret namngavs planerades en Arena i området intill Österleden norr om Gränby 
centrum. En arena kommer att förläggas inom Gränby sportfält. Kvartersnamnet Arenan ska 
därför utgå. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 18 april 2019. 
Kartbilaga. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

2.4/6Ai 
Justerandes sign 

6G‘ 
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upliMele NAMNGIVNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-11 

§ 28 

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

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att remittera och ställa ut kvartersnamnen 
Rektorsgården och Vaktmästarbostaden, 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att remittera och ställa ut gatunamnet 
Folkskolegången, samt 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att remittera och ställa ut 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 kvarter, en gata och en park. I 
området finns namnkategorin socialgruppsnamn såsom greven, bonden och väpnaren. 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår kvartersnamnen Rektorsgården och Vaktmästarbostaden, 
gatunamnet Folkskolegången och parknamnet Seminarieparken. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 6 maj 2019. 
Kartbilaga. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

746/ 



Justerandes sir 
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upRel.f. NAMNGIVNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 19-06-1 1 

§ 29 

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

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att remittera och ställa ut namnet Bureusplan. 

Reservationer 
Lennart Larsson (V) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att ge torget namnet Bureusplan. I nämndens 
riktlinjer står som en av punkterna att "kvinnor ska prioriteras vid namngivning efter personer, 
i syfte att nå en jämn könsfördelning". Och eftersom torget ifråga ligger mitt emellan kvarteren 
Elsa Beskow och Moa Martinson anser vi att någon av dessa borde få ge namn åt torget. 

Sammanfattning 
Ärendet gäller detaljplanen för norra Kvarngärdet. Behov är ett namn på ett torg. I området 
finns namnkategorin författare. Torget 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. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår namnet Bureusplan. 

Yrkanden 
Lennart Larsson (V) yrkar att istället för benämningen Bureusplan ska statsbyggnadsförvaltningen 
remittera och ställa ut namnen Elsa Beskows plan eller Moa Martinssons plan. 

Monica Östman (S), med instämmande från Anna- Karin Westerlund (M), yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 13 maj 2019. 
Kartbilaga. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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(*PO& NAMNGIVNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-11 

§ 30 

Namnändring av Luthagsplan 
NGN-2019-0026 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att namnet Luthagsplan utgår, 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att remittera och ställa ut namnet 
Vindhemsparken. 

Sammanfattning 
Parken som omgärdas av Börjegatan, Geijersgatan, Wallingatan, Vindhemsgatan 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. 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. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att 
ändra namnet Luthagsplan till 
Vindhemsparken. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 29 maj 2019. 
Arbetsutskottet har tagit del av ärendet som ett informationsärende. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

(k/O 
ÅbtA,/ 
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15 (16) 

upFleit NAMNGIVNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-11 

§31 

Övriga fråga angående utnyttjande av namn i namnbanken 

Lennart Larsson (V) lyfter frågan kring hur namnen som finns i namnbanken nyttjas. 

Utdragsbestyrkande 
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ungfie NAMNGIVNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-11 

§ 32 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att lägga förteckningen av anmälningsärendena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Anmälda ärenden vid sammanträdet den 10 juni 2019 

a) Protokoll från namngivningsnämndens arbetsutskott den 22 januari 2019. 

b) Protokoll namngivningsnämnden den 5 februari 2019. 

c) Delegationsbeslut: Uppföljning per april, ekonomi och verksamhet (NGN-2019-0028) 

d) Kommunrevisionen: Granskning av IT-relaterade kontroller 2019 (NGN-2019-0052) 

e) Förslag på program och handlingsplan för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik (NGN-
2019-0061) 

Gunvor Jernberg anmäler särskild aktivitet (skolbesök) den 4 april 2019 klockan 09:30-11:30 

Detaljplaner för kännedom 
Detaljplan för Kvamgärdesskolan, samråd 30 april 2019 — 11 juni 2019. 

Upphävande av detaljplan för Ärnevi, Funbo, samråd 16 maj- 27 juni 2019 

Detaljplan för del av kvarteret Leoparden, samråd 20 maj-4 juli 2019 

Detaljplan för Vaksala kyrkskola, samråd 24 maj-5 juli 2019 

Detaljplan för del av kvarteret Klockaren, samråd 29 maj — 11 juni 2019 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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