
1 (11) 

~Upnsala ~ lli<oMMUN NAMN G IVN IN G SN ÄMND EN 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
deltagare: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-18 

Stationsgatan 12, sal Bergius ldockan 15:00-16:00 

Jan Ask (S), ordförande 
· Anna-Karin Westerlund (M), vice ordf. 

Gunvor Jernberg (S) 
Björn-Erik Tapper (S) 
Guy Bastin (S) 
Anders Karlberg (M) 
Andrea Byding (MP) 
Jan Hagerlid (MP) 
Lennart Larsson (V) 
fuger Nilsson (L) 
Daniel Solling (C) 
Petra Medin (KD) 

Ersättare: Hans Hård (S) 
Vivianne Eriksson (M), tjg. 
Jan Palveus (L) 
Maria Patel (S) 

Sara Eriksdotter Bjurström, enhetschef strategisk planering 
Helen Eriksson Lind, processledare 
Lissi Kalin, kommunikationsstrateg 
Mats Wahlberg, konsult 

Utses att justera: fuger Nilsson Paragrafer: 26-36 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Susanna Nordström, sekreterare 

- ~,u_<ZJ{.~ -
fuger Nilsson (L), justerare 

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

Organ: 

Datum: 

Anslag sätts upp: 

Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 

N amngivningsnämnden 

2017-09-18 

2017-09-25 

Sista dag att överklaga: 

Anslaget tas ner: 

2017-10-16 

2017-10-17 

www.uppsala.se och stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-18 

§ 26 

Fastställelse av föredragningslistan 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att under övriga frågor enas om 2017 års jullunch, 

att uppta förslag till namnbanken, 

att därefter fastställa den utsända föredragningslistan. 

§ 27 

Information 

a) Invigning av Harald Edelstams gång. 

b) Invigning av Alva Myrdals plats 

c) Medborgardialog i Gunsta 

d) Förslag att namnge efter Thore Engströmer. 
Nämnden lägger namnet till Namnbanken. 

e) Förslag att namnge efter Sven Delblanc. 
Sven Delblancs namn finns sedan länge noterat i Namnbanken och namngivningsnämnden 
kommer att tillgodose förslagsställarens begäran då lämplig plats kan anvisas. 

f) Busstur våren 2018. 
Nämnden bestämmer datumet till torsdagen den 19 april 2018 . 

g) Namn vid Studenternas IP. 
Mats Wahlberg informerar om nuläget i ärendet. 

h) Namnförslag att tillföras namnbanken, kategorin kyrkotermer (skrivelse från Anders 
Karl berg). 

Justerandes sign Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sarnrnanträdesdaturn: 2017-09-18 

§ 28 

Uppföljning per augusti 2017, ekonomi och verksamhet 
NGN-2017-0036 

Beslut 
N amngivningsnämnden beslutar 

att godkänna upprättat periodbokslut och helårsprognos per mars och uppföljning av 
kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag per april 2017 

att godkänna upprättad uppföljning av utvecklingen relativt nämndens verksamhetsplan per april 2017 

att godkänna upprättad uppföljning av nämndens plan för intern kontroll per augusti 2017 

att fastställa att redovisningen för ekonomi 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 
Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan vad gäller inriktningsmål och uppdrag. Förvaltningen 
har levererat handläggarstöd i tillräcklig omfattning för att säkerställa leveransen i grunduppdraget och 
för att arbeta med de riktningsförändringar nämnden planerat för perioden. De avvikelser som 
påvisades för verksamhetens resultat per april har hanterats under perioden. Nämnden bedömer att de 
åtgärder som vidtagits är tillräckliga för att åtgärda bristerna. Resultat för verksamhet och ekonomi 
föranleder inte nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningens slaivelse den 8 september 2017. 

Justerandes sign Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-18 

§ 29 

Riktlinjer för namngivningsnämndens verksamhets- och ansvarsområde 
NGN-2017-0035 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att efter en redaktionell revidering anta förslaget på riktlinjer. 

Ärendet 
Namngivningsnämnden har, enligt kommunens reglemente, ansvar för namngivning av kvarter, gator, 
vägar, bostadsområden, broar, torg, parker och övriga allmänna platser. 

Namngivningsnämnden har en arbetsordning där det har saknats fastställda riktlinjer för 
namngivningen. 

Riktlinjerna har utarbetats i syfte att förtydliga namngivningsprocessen och dess förutsättningar och att 
underlätta medborgarnas delaktighet och medskapande i planering av namngivningen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på riktlinjer för namngivning. Förslaget omfattar 
definitioner av begrepp, ansvarsfördelning, god ortnamnssed, principer för namngivning, riktlinjer för 
namngivning med memorialnamn, en sammanfattning av stavningsreglema från 1993 samt riktlinjer 
för ärendeberedning, utställning och remittering. 

Vid sitt sammanträde den 4 september 2017 föreslog namngivningsnämndens arbetsutskott 
ändringar under punkt sex, sidan två. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att namngivningsnämnden antar förslaget på riktlinjer för 
namngivning. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 4 september 2017. 
Arbetsutskottet har efter revidering tillstyrkt förslaget. 

Justerandes sign Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-18 

§ 30 

Yttrande över förslag till Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att anta upprättat förslag till yttrande och översända det till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, den 5 
september, 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 2018 med plan för 2019-2020. 

Besluts underlag 
Förvaltningens skrivelse den 11 september 2017. 

Justerandes sign Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sarnmanträdesdatum: 2017-09-18 

§ 31 

Namn på kvarter, gator och torg inom detaljplan för kvarteret Vapenhuset 
m.fl. 
NGN-2017-0034 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att återremittera ärendet till förvaltningen för nya namnförslag. 

Ärendet 
Detaljplanen för kvarteret Vapenhuset m.fl. har nått samråd. Detaljplanens syfte är att utvidga 
innerstaden genom att komplettera med stadsmässig bostadsbebyggelse med lokaler i 
bottenvåningarna längs med Vattholmavägen och Råbyvägen, samt att uppnå en mer effektiv 
markanvändning med kompletterande bostadsbebyggelse inom befintligt 
studentbostadsområde och inom fastigheten Kvarngärdet 7:3. 
Planområdet är uppdelat i två delar, en större del i söder och en mindre del i norr. Den norra 
delen omfattar fastigheten Kvarngärdet 7:3 vid Djäknegatan, där det idag ligger en 
Montessoriskola. I södra området avgränsas planerad bebyggelse av Vattholmavägen i väster 
och Råbyvägen i söder. Planområdet sträcker sig upp till i höjd med Kapellgatan och omfattar 
även området strax norr om Korskyrkan. 
I området finns namnkategorin kyrkotermer. 
Det finns behov av namn på tre kvartersnamn, tre gatunamn och ett torgnamn. 
Namngivningsnämndens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 4 september 2017 
att återremittera ärendet. 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår kvartersnamnen Korset, Pastorn, Predikanten, 
gatunamnen Klocktornsgatan, Lekmannagatan, Pastorsgatan samt torgnamnet Djäknetorget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse av den 4 september 2017. 
Arbetsutskottet har återremitterat handlingen för nya namnförslag. 

Justerandes sign I Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 32 

K vartersnamn Fålhagens IP 
NGN-2017-0033 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

Sammanträdesdatum: 2017-09-18 

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

Ärendet 
Samråd är avslutat för detaljplanen för Fålhagens IP. Syftet med detaljplanen är att ändra det planlagda 
ändamålet så att den aktuella användningen, idrottsplats, blir förenlig med detaljplanen. Detta krävs 
för att Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB ska kunna fastighetsbilda för den mark 
de förvärvat. Den yta som det kommunala bolaget förvärvat kommer att planläggas som 
besöksanläggning istället för dagens ändamål, park. Detaljplanen ska även ge förutsättningar för att 
bygga fler lokaler som kan utveckla idrottsplatsen. 

Planområdet ligger i södra delen av Fålhagen mellan Fålhagsleden och Fålhagsgatan. 
I området finns namnkategorin trädgårds blommor. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår kvartersnamnet Ringblomman. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 11 augusti 
Arbetsutskottet tillstyrker förvaltningens förslag 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-18 

§ 33 

Namn på ny bro över Fyrisån, vid Kungsängsesplanaden 
NGN-2017-0038 

Beslut 
Namngivningsnämnden beslutar 

att ge stadsbyggandsförvaltningen i uppdrag att remittera och ställa ut bronamnet Tullgarnsbron. 

Ärendet 
Detaljplan för ny bro över Fyrisån har nått granskning. Syftet är att uppföra en ny kombinerad bro för 
biltrafik samt gång- och cykeltrafik i höjd med Kungsängsesplanaden. 

Det blir en ny förbindelse mellan Kungsängsesplanaden och Sjukhusvägen. Planområdet omfattar 
Ulleråkersvägen fram till Sjukhusvägen och Kungsängsesplanaden fram till Kungsgatan och områdena 
däremellan. Bron planeras vara öppningsbar. 

Namn på en ny bro föreslås. Vid det östra brofästet ligger Tullgamsparken. 
Namnet Tullgarn har förekommit i området sedan 1870-talet, både som adress för bostäder och som 
namn på verksamheter, exempelvis Tullgarns tändsticksfabrik. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår bronamnet Tullgarnsbron. 

Beslutsun derlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 september 2017. 

Justerandes sign Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-18 

§ 34 

Kompletterande kvartersnamn i Östra Sala backe, etapp 2 
NGN-2014-0053 

Beslut 
N amngivningsnämnden beslutar 

att efter en redaktionell ändring av förslaget ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och 
remittera kvartersnamnen Dunörten, Humleblomstret, Höstanemonen, Riddarsporren, Snöklockan och 
Vårstjärnan. 

Ärendet 
Detaljplanen för Östra Sala backe, etapp 2, har nått laga kraft. Vid sitt sammanträde den 1 
december 2014 fastställde namngivningsnämndens arbetsutskott namn på fem kvarter i 
området: Magnolian, Rosenmalvan, Silverpoppeln, Tusenskönan och Tuvstarren. Eftersom 
gångvägar kommer att genomkorsa kvarteren bildas ytterligare fem kvarter och dessutom 
planeras en lek- och rekreationsyta i området vid Näckrosparken som bildar ett kvarter. 
Behovet är alltså sex nya kvartersnamn. 
I området finns namnkategorin naturlyriska växtnamn. 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår kvartersnamnet kvartersnamnen Dunörten, 
Humleblomstret, Höstanemonen, Riddarsporren, Snöklockan och Vårstjärnan. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 30 augusti 2017. 

Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-18 

§ 35 

Anmälningsärenden 

a) Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 21 juni 2017: § 179 Valärenden: bordlagt val av 
ersättare (MP) i namngivningsnämnden 

b) Aktuella detaljplaner, struktur- och planprogram. 

Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-18 

§ 36 

Övriga frågor 

Namngivningsnämnden bestämmer att nämndens jullunch den 15 december 2017 på Uppsala Konsert 
och Kongress ska vara vegetarisk och ekologisk. 

Justerandes sign Utdrags bestyrkande 


