
Sida 1(3)

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshusgatan 2
Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter)
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text.

Uppföljning per august i 2022, ekonomi och
verksamhet

Förslag t ill beslut

Namngivningsnämnden beslutar

1. att godkänna upprättat periodbokslut och helårsprognos för augusti och
uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och riktade
satsningar per augusti 2022,

2. 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, samt

3. att översända uppföljningen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Uppföljning av verksamheten inom namngivningsnämndens ansvarsområde visar att
nämndens arbetemed att bidra till kommunfullmäktiges mål pågår enligt plan.

Nämndens resultat per augusti är ett överskott på 0,1miljoner kronor och i linje med
budget för perioden. Inga större avvikelser finns att rapportera. I prognosen förväntas
kostnaderna överensstämma med tilldelat kommunbidrag. I helårsprognosen
förväntas kostnaderna överensstämma med tilldelat kommunbidrag.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen.

Stadsbyggnadsförvaltningen Datum: Diarienummer:
Tjänsteskrivelse t ill namngivningsnämnden 2022-09-15 NGN-2021-00049

Handläggare:
Matilda Eriksson, Helen Lind
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Föredragning 

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi och 

verksamhet per augusti 2022. Uppföljningen syftar till att ge en helhetsbild av 
nämndens verksamhet och resultat för perioden. Den innehåller uppföljningen av 
kommunfullmäktiges beslut on Mål och budget och den uppföljning nämnden själva 

gör för att följa upp sin verksamhetsplan. Utifrån underlagen gör nämnden en 

sammantagen bedömning av resultatet. Samtliga underlag i uppföljningen finns i den 
bilagda handlingen.  

Nämndens resultat per augusti är ett överskott på 0,1 miljoner kronor och i linje med 
budget för perioden. Inga större avvikelser finns att rapportera. I prognosen förväntas 

kostnaderna överensstämma med tilldelat kommunbidrag. 

Namngivningsnämnden har ett tydligt begränsat ansvarsområde. Nämnden har i sitt 

arbete med att konkretisera Mål och budget 2022 - 2024 noga övervägt samtliga mål 
och uppdrag och bedömt möjligheterna att bidra till måluppfyllelse inom sitt 
verksamhetsområde. För de inriktningsmål och uppdrag som inte redovisas i 

verksamhetsplanen har nämnden bedömt att det inte finns möjlighet för nämnden att 
genomföra åtgärder som bidrar till riktningsförändringar inom ramen för sitt 

ansvarsområde enligt reglementet. 

De förhållningssätt som nämnden tillämpar vid genomförandet av grunduppdraget är 

utformade så att de på bästa sätt stöder och bidrar till måluppfyllelse för flera av 
inriktningsmålen. Namngivning kommer in tidigt i samhällsbyggnadsprocessen och 

nämnden säkerställer att namngivning sker i den takt som krävs för att Uppsala 
kommun ska nå målen för bostadsbyggande och utveckling av områden för 

näringslivet. 

Nämnden har under 2022 genomfört åtgärder inom sitt grunduppdrag för att nå 
inriktningsmål 8: Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i 

att utforma samhället. Nämnden prioriterar sitt utvecklingsarbete till jämställdhet och 
delaktighet som är de områden där nämnden har störst möjlighet att göra skillnad för 

invånaren i Uppsala kommun. Öppenhet mot invånarna och deras delaktighet främjas 

genom medborgardialog och genom att nämndens förslag ställs ut för synpunkter.  
Nämnden har i år genomfört dialoger med lokala föreningar för namngivningar av 

parker i Björklinge, Ramstalund, Skyttorp och Storvreta.  

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd 
ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande, bidrar nämnden med namngivning på 
ett tidigt stadium i stadsbyggnadsprocessen och också till att undvika att inofficiella 

namn etableras.  

Genom att vid namngivning tillämpa spegla den samhälleliga mångfalden bidrar 
nämnden till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål 4: Uppsala ska 
vara jämlikt och inkluderande, med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet. 

Det innebär bland annat att när memorialnamn fastställs, namn i syfte att hedra en 
person, ska i första hand kvinnor hedras. Detsamma gäller då personnamn ingår i en 

namnkategori. Fler kvinnor än män ska hedras genom memorialnamn då mäns 
memorialnamn dominerat över tid. Hittills i år har inga memorialnamn fastställts. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
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Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2022 

 Bilaga 1. Namngivningsnämndens uppföljning av ekonomi och verksamhet per 
augusti 2022 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

Anna Axelsson  
Biträdande stadsbyggnadsdirektör  
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Namngivningsnämndens uppföljning av
ekonomi och verksamhet per augusti 2022
Uppföljningen av ekonomi och verksamhet per augusti syftar till att ge en helhetsbild
av nämndens verksamhet och resultat för perioden januari till augusti 2022. Den
innehåller uppföljningen av kommunfullmäktiges beslut omMål och budget och den
uppföljning nämnden själva gör för att följa upp sin verksamhetsplan. Utifrån
underlagen gör nämnden en sammantagen bedömning av resultatet.

Nämndens ekonomi är i balans och arbetet med att bidra till kommunfullmäktiges mål
pågår enligt plan.

Analys av ekonomiskt ut fall

Delårsbokslut augusti 2022

Resultat per verksamhet

Nämndens resultat per augusti är ett överskott på 0,1miljoner kronor och i linje med
budget för perioden. Inga större avvikelser finns att rapportera. I prognosen förväntas
kostnaderna överensstämma med tilldelat kommunbidrag.

NAM NGI VNI NGSNÄM NDEN

Kommunbi dr a g Pe r i ode ns utfa l l Pe r i ode ns utfa l l He l å r spr ognos

Belopp i miljoner kronor 2022 202201-202208 202101-202108 202208

Politisk verksamhet (1) 0,5 -0,3 -0,4 0,0

Infrastruktur, skydd m.m (2) 1,4 0,4 0,4 0,0

Övriga verksamheter 0,0 0,0 0,0 0,0

Nä mnde n tota l t 1 , 9 0 , 1 0 , 0 0 , 0

Pr ognos- Pr ognos-

för sä mr i ng för bä ttr i ng M i n M a x

Pr ognososä k e r he t 0 , 0 0 , 0

Pr ognosspa nn

Re sul ta t pe r a ugusti

Datum: Diarienummer:
2022-09-15 NGN-2021-00049

Stadsbyggnadsförvaltningen Namngivningsnämnden

Handläggare:
Matilda Eriksson, Helen Lind
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Nämndens nyckeltal 
Nämnden följer utvecklingen inom sitt verksamhetsområde utifrån nyckeltal knutna till 

processerna inom nämndens ansvar. Namn på parker i Björklinge, Skyttorp och Slavsta 

har antagits. Likaså namn inom detaljplan för del av kvarteret Ställverket med flera.  

Nämndens nyckeltal 
Nyckeltal Källa 

Jämförelse 
andra 
perioden 
2021 

Antal memorialnamn varav kvinnonamn                    0 av 0 Egen uppföljning 1   

Antal namngivna gång- och cykelvägar                      0 Egen uppföljning 0 

Antal fastställda namn                                                  9 Egen uppföljning 5 

Antal medborgarsynpunkter på namnförslag             1 Egen uppföljning 5 

 

Måluppfyllelse verksamhetsplan 

Inriktningsmål 8: I Uppsala ska ingen lämnas utanför och 
invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i 
att utforma samhället. 

Kommentar: Målet prognostiseras uppnås. 

Nämndens åtgärder verkställs som planerat och bedöms vara tillräckliga för att leda till 

de effekter nämnden planerat för. 

Nämnden arbetar aktivt för att öka insyn och delaktighet hos invånarna. Det sker dels 
genom medborgardialoger som planeras genomföras under året och genom att göra 
nämndens verksamhetsområde känt.  

Uppdrag 

Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i 

utvecklingen av Uppsala. 

Kommentar: Arbetet har påbörjats. Dialoger med lokala föreningar om namn på parker i 
tätorterna Björklinge, Ramstalund, Skyttorp och Storvreta har genomförts. 

 

Uppföljning grunduppdrag 

Nämnden ligger i fas med namngivningen i förhållande till behovet av nya namn. 
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Uppdrag där nämnden inte formulerat 
åtgärder 
För följande uppdrag i Mål och budget som riktats till nämnden har nämnden bedömt 

att åtgärder inte kan genomföras inom nämndens ansvar enligt reglementet. 

1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi  

Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolagsstyrelsernas 
resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att 

främja jämställdhet och likvärdighet. 

Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och 
rättssäker företagsservice med hög kvalitet. 

Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt 

resursutnyttjande. 

2. Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i 

Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och 

kriminalitet. 

3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande 

Öka takten i klimatomställningen för att minska växtgasutsläppen och nå målet om 
en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050. 

4. Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för 
folkhälsa och livskvalitet 

Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa 

förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller 

entreprenörskap. 

Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förbygga och hantera ökad psykisk 

ohälsa 

5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete 

Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i 
kommunens verksamheter. 
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