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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-22 

§ 1 

Årsredovisning 2018 
NGN-2019-0007 

Beslut 
Handlingar färdigställs till nämndens sammanträde den 5 februari 2019. 

§2 

Verksamhetsplan 2019 
NGN-2018-0064 

Beslut 
Handlingar färdigställs till nämndens sammanträde den 5 februari 2019. 

§3 
Internkontrollplan 2019 
NGN-2018-0065 

Beslut 
Handlingar färdigställs till nämndens sammanträde den 5 februari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes st 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-22 

§4 

Uppföljning av internkontroll 
NGN-2017-0046 

Beslut 
Namngivningsnämnden arbetsutskott föreslår nämnden besluta 

att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2018. 

Sammanfattning 
Namngivningsnämnden beslutade den 15 december om en internkontrollplan för 
verksamheten under 2018. Planen är upprättad i enlighet med reglemente för intern kontroll i 
Uppsala kommun och dess helägda bolag. Planen beskriver uppföljning av de åtgärder som 
utformats för att eliminera eller minska risker för att något inträffar som kan göra att 
verksamheten inte når uppsatta mål. Åtgärderna är utformade för att hantera de risker som 
framkom i den riskanalys som genomfördes av förvaltningens ledning i september 2017. 
Planen syftar till att skapa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell 
rapportering samt att följa tillämpliga lagar och förordningar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 januari 2019. 
Uppföljning per kontrollområde 

Justerandes sn 
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Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-22 

§5 

Revidering av riktlinjer för namngivningsnämndens verksamhets- och 
ansvarsområde 
NGN-2019-0008 

Beslut 
Namngivningsnämnden arbetsutskott föreslår nämnden besluta 

att anta revideringen av riktlinjerna enligt förslag. 

Sammanfattning 
Namngivningsnämnden har ansvar för namngivning av kvarter, gator, bostadsområden, vägar, 
broar och allmänna platser. Namngivningsnämnden antog riktlinjer för nämndens 
verksamhets- och ansvarsområde den 18 september 2017. Riktlinjerna har utarbetats i syfte att 
förtydliga namngivningsprocessen och dess förutsättningar och att underlätta medborgarnas 
delaktighet och medskapande i planering av namngivningen. Riktlinjerna omfattar 
definitioner av begrepp, ansvarsfördelning, god ortnamnssed, principer för namngivning, 
riktlinjer för namngivning med memorialnamn, en sammanfattning av stavningsreglerna från 
1993 samt riktlinjer för ärendeberedning, utställning och remittering. 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att namngivningsnämnden antar det reviderade förslaget 
på riktlinjer för namngivning. Namngivningsnämndens arbetsutskott uppdrar förvaltningen att 
genomföra redaktionella ändringar i riktlinjerna för namngivningsnämndens verksamhets- och 
ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 januari 2019. 
Riktlinjer för namngivningsnämndens verksamhets- och ansvarsområde 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-22 

§6 

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

Beslut 
Handlingar färdigställs till nämndens sammanträde den 5 februari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-22 

§7 

Kvartersnamn inom detaljplan för Börjetull utgår 
NGN-2017-0044 

Beslut 
Namngivningsnämnden arbetsutskott föreslår nämnden besluta 

att kvartersnamnet Åkerby utgår. 

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i kombination med utbyggnad av 
befintlig industri. Planområdet ligger i nordvästra Uppsala cirka 2,5 kilometer från centrum. 
Det avgränsas av Börjegatan, Librobäcken, Fyrisån och Fyrisvallsgatan. 
Namn inom detaljplanen beslutades den 19 februari 2018. Planen har sedan dess ändrats och 
kvarteren Hallstavik och Åkerby är sammanslagna. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att 
kvartersnamnet Åkerby utgår. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 15 januari 2019 
Kartbilaga. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-22 

§8 

Kvartersnamn i Vilan utgår och ersätts 
NGN-2016-0023 

Beslut 
Namngivningsnämnden arbetsutskott föreslår nämnden besluta 

att kvartersnamnet Fingerborgen i Vilan utgår, 

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

Sammanfattning 
Det finns dubbletter av kvartersnamnet i Fingerborgen. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår 
att kvartersnamnet Fingerborgen söder om Vilanvägen, antaget den 5 september 2016, utgår 
och ersätts av kvartersnamnet Efterstygnet. Kvartersnamnet Fingerborgen vid Linvägen i 
Nåntuna behålls. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 januari 2019 
Kartbilaga. 

Justerandes sign 
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Utdragsbestyrkande 

"Ds 



upRäfle NAMNGIVNINGSNÄMNDENS 
ARBETSUTSKOTT 

8 (11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-22 

§9 

Namn på park i centrala Stenhagen 
NGN-2018-0048 

Beslut 
Namngivningsnämnden arbetsutskott överlämnar ärendet till namngivningsnämnden utan eget 
ställningstagande. 

Sammanfattning 
I centrala Stenhagen planeras för en ny park. Behovet är ett parknamn. Parkområdet ligger söder 
om Stenhagsvägen omgiven av kvarteren Murstenen, Stenröset och Bergsprängaren, i anslutning 
till Stenhagsparken. I området finns namnkategorin stenarter. En medborgardialog med ungdomar 
på fritidsgården i Stenhagen ägde rum den 30 maj. Ungdomarnas namnförslag på parken var 
STG752. Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 14 december 2018 att 
återremittera ärendet. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår parknamnet Diamantparken. 
Namngivningsnämnden uppdrar förvaltningen att ta fram ett nytt förslag till namn på parken i 
centrala Stenhagen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 januari 2019 
Kartbilaga. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-22 

§ 10 

Namn på park i Björklinge 
NGN-2018-0049 

Beslut 
Namngivningsnämnden arbetsutskott föreslår nämnden besluta 

att ge stadsbyggandsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera parknamnet 
Agneta Horns park. 

Sammanfattning 
Björklinge hembygdsförening har föreslagit att parkområdet på den östra sidan av 
Gävlevägen mitt emot kyrkan ges namnet Agneta Horns park. Platsen är en samfällighet. 
Ägare till samfålligheten är Uppsala kommun, Björklinge-Skuttunge-Viksta pastorat och 
Sandbro säteri. Pastoratet och säteriet ställer sig positiva till och har givit sitt godkännande till 
namngivningen av parkområdet. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår namnet Agneta Horns 
park och att namnförslaget, utöver obligatoriska remissinstanser, remitteras till 
kommunstyrelsen då de svarar för kommunens räkning såsom fastighetsägare. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 januari 2019 
Kartbilaga. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-22 

§ 11 

Namn inom kvarteret Ångkvarnen 
NGN-2018-0011 

Beslut 
Namngivningsnämnden arbetsutskott beslutar 

att anta kvartersnamnen Axet, Fördärvet, Jästfabriken, Kontoret, Lagret, Makaronifabriken, 
Mjölet, Pumphuset och Silon, 

att anta att kvarteret Ångkvarnen utgör det kvarter inom området där byggnaden 
Ångkvamen ligger, 

att anta gatunamnen Mjölnargränd, Pumphusgatan och Silogränd, 

att anta platsnamnen Islandstorget och Mjölnarplan, 

att anta parknamnet Ångkvamsparken. 

Sammanfattning 
I planprogrammet för Kungsängen ingår att kvarteret Ångkvamen planläggs som ny del av 
innerstaden. Uppsala Ångqvam AB grundades år 1875. År 1901 kompletterades området med 
jästfabrik och bränneri.1963 övertog Lantmännen det aktuella området. Kvarnen kom på 
1980-talet att ingå i dotterbolaget Nord Mills AB. I områdets norra del låg från 1826 till slutet 
av 1888-talet värdshuset Hagalund som kallades Fördärvet eller Stora Fördärvet. 
I området finns namnkategorin industrier. Det behövs namn på tio kvarter, fyra gator, två 
platser och en park. Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 14 december 
2018 att ställa ut och remittera kvartersnamnen Axet, Fördärvet, Jästfabriken, Kontoret, 
Lagret, Makaronifabriken, Mjölet, Pumphuset, Silon och Ångkvarnen, gatunamnen 
Hugingatan, Mjölnargränd, Pumphusgatan, och Silogränd, platsnamnen Islandstorget och 
Mjölnarplan samt parknamnet Ångkvamsparken. Inga synpunkter på namnförslagen har 
inkommit. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 11 januari 2019 
Kartbilaga. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2019-01-22 

§ 12 

Namn på park inom detaljplan Skölsta 
NGN-2018-0066 

Beslut 
Namngivningsnämnden arbetsutskott beslutar 

att anta parknamnet Svia hage. 

Sammanfattning 
Detaljplan för bostäder i Skölsta antogs 2014 och nu pågår bebyggelse. Området ligger norr 
om Lännabanan. Namn på lokalgator beslutades 2014 och i området finns namnkategorin träd 
och trädets delar. Stadsbyggnadsförvaltningen har tillfrågat Vaksala hembygdsförening och 
en studiecirkel, Sviagruppen, om förslag på parknamn och de har inkommit med 
namnförslagen Svia hage och Sviavreten. Parkmarken har tidigare tillhört en fastighet med 
trak-tnamnet Svia. Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 14 december 
2018 att ställa ut och remittera parknamnet Svia hage. Inga synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 11 januari 2019 
Kartbilaga. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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