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Uppsala 
kommun 

Sida 2 (16) 

Namngivningsnämndens arbetsutskott Datum: 
Protokoll 2020-12-01 

Närvarande 

Beslutande 

Monica Östman (S), ordförande 
Anna-Karin Westerlund (M), vice ordförande 
Stojka Lakic (L) 
Jan Hagerlid (MP) 
Daniel Solling (C) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Hans Hård (S) 
Anders Karlberg (M) 

Övriga närvarande 

Helen Eriksson Lind, processledare namngivningsnämnden 
Pernilla Hessling, enhetschef GSN Planenhet Röd 

Samtliga närvarande deltar på distans. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Sida 3 (16) 

Namngivningsnämndens arbetsutskott 
Protokoll 

Datum: 
2020-12-01 

 

§ 20 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Namngivningsnämndens arbetsutskott beslutar 

1. att Daniel Solling (C) ska justera protokollet tillsammans med ordförande 
Monica Östman (S) måndagen den 7 december 2020. 

[ 

§21 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Namngivningsnämndens arbetsutskott beslutar 

1. att ärende 14 ska flyttas upp och tas direkt efter ärende 10, samt 

2. att i övrigt fastställa föredragningslistan. 

[ 

§22 

Informationsärenden 
Monica Östman (S), ordförande, och Helene Eriksson Lind, processledare för 
namngivningsnämnden, informerar om kommande informationsärenden på 
nämnden. 

Justerandes signatur 

( j 3  flA 

 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 4 (16) 

Namngivningsnämndens arbetsutskott Datum: 
Protokoll 2020-12-01 

§23 

Verksamhetsplan och budget 2021-2023 

NGN-2020-00056 

Beslut 

Namngivningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta 

1. att godkänna verksamhetsplan och budget för 2021 - 2023. 

Namngivningsnämndens arbetsutskott beslutar för egen del 

2. att uppdra åt förvaltningen att göra redaktionella ändringar i 
verksamhetsplanen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer liggande förslag, med tillägg i att-sats 2, mot avslag och finner att 
utskottet bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Verksamhetsplan och budget för 2021 för namngivningsnämndens ansvar följer den 
inriktning som kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2021-2023 anger. 
Verksamhetsplanen beskriver de strategier och åtgärder som nämndens ska arbeta 
efter och genomföra inom sitt ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-12 
Verksamhetsplan och budget 2021 - 2023 daterad 2020-11-12 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

___S 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 5 (16) 

Namngivningsnämndens arbetsutskott Datum: 
Protokoll 2020-12-01 

§24 

Internkontrollplan inklusive analys enligt 
reglemente 2021 

NGN-2020-00058 

Beslut 

Namngivningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta 

1. att godkänna upprättat förslag till internkontrollplan inklusive analys enligt 
reglemente för 2021, samt 

2. att översända planen till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer liggande förslag mot avslag och finner att utskottet bifaller 
detsamma. 

Sammanfattning 

Namngivningsnämndens interkontrollplan inklusive analys enligt reglemente 2021 har 
utarbetats i enlighet med reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun. Planen 
beskriver kontrollåtgärder utifrån prioriterade risker med syfte att säkra att 
verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt i enlighet med 
tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-19 
I nternkontrollplan inklusive analys enligt reglemente 2021 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
--

 

di fi l, 

  

., 



g Uppsala 
kommun 

 

Sida 6 (16) 

Namngiyningsnärnndens arbetsutskott 
Protokoll 

Datum: 
2020-12-01 

 

§25 

Namn på park inom detaljplan för Östra 
Fyrislund 

NGN-2020-00060 

Beslut 

Namngivningsnännndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta 

1. att ge stadsbyggandsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera 
parknamnet Söderhällbyparken. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer liggande förslag mot avslag och finner att utskottet bifaller 
detsamma. 

Sammanfattning 

Inom detaljplanen för Östra Fyrislund finns behov av ett parknamn. Området ligger i 
trakten inom fastigheten Söderhällby 1:2 och har utgjort platsen för en del av 
bebyggelsen inom den gamla byn Söderhällby. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår 
parknamnet Söderhällbyparken. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16 
Kartbilaga 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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kommun 
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Namngivningsnännndens arbetsutskott 
Protokoll 

Datum: 
2020-12-01 

 

§26 

Namn på park inom detaljplan för kvarteret 
Cementgjuteriet 

NGN-2020-00057 

Beslut 

Namngivningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta 

1. att ge stadsbyggandsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera 
parknamnet Pelarparken. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer liggande förslag mot avslag och finner att utskottet bifaller 
detsamma. 

Sammanfattning 

Inom detaljplanen för kvarteret Cementgjuteriet anläggs en park som gränsar till 
Pelargatan. Parken saknar namn. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår namnet 
Pelarparken. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-10 
Kartbilaga 

Justerandes signatur 14. 

 

Utdragsbestyrkande 

Ds

    



Uppsala 
kommun 

Sida 8 (16) 

Namngivningsnämndens arbetsutskott Datum: 
Protokoll 2020-12-01 

§27 

Namn på torg inom detaljplan för kvarteret 
Ångkvarnen, antagande 

NGN-2018-0011 

Beslut 

Namngivningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta 

1. att anta torgnamnet Fabrikstorget. 

Yrkande 

Anna-Karin Westerlund (M), Anders Karlberg (M) och Daniel Solling (C) yrkar att torget 
ska namnges Kornhamsplan. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer liggande förslag mot Anna-Karin Westerlund (M) med fleras yrkande 
och finner att utskottet med viss majoritet bifaller liggande förslag, men att det får 
ankomma på nämnden att besluta vilket namn som är mest lämpligt att anta. 

Sammanfattning 

Detaljplanen för kvarteret Ångkvarnen har varit på samråd. De flesta namn inom 
detaljplanen är redan antagna men ett namn på ett torg återstår. Torgnamnet 
Fabrikstorget har varit utställt och på remiss. Det har inkommit två 
medborgarsynpunkter som i stället föreslår namnet Korntorget. Institutet för språk och 
folkminnen uppmanar namngivningsnämnden att överväga om efterleden -torget är 
den bäst lämpade, eller om till exempel -plan eller -platsen möjligen är mer 
beskrivande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-09 
Kartbilaga 

   

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur
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Namngivningsnämndens arbetsutskott 
Protokoll 

Datum: 
2020-12-01 

 

§28 

Namn inom detaljplan för del av kvarteret 
Ställverket med flera, antagande 

NGN-2020-00042 

Beslut 

Namngivningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta 

1. att anta kvartersnamnen Kraften, Spänningen och Tändstiftet, 

2. att anta parknamnen Säbyplan och Vidboplan, samt 

3. att anta gatunamnetVidbogatan. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer liggande förslag mot avslag och finner att utskottet bifaller 
detsamma. 

Sammanfattning 

Detaljplanen för del av kvarteret Ställverket med flera har varit på samråd. Inom 
planen finns behov av tre kvartersnamn, ett gatunamn och två parknamn. Institutet för 
språk och folkminnen skriveri sitt yttrande: Vad gäller de föreslagna parknamnen 
Vidboplan och Säbyplan vill vi rekommendera nämnden att överväga lämpligheten i att 
använda efterleden -plan 'jämn och öppen plats'. Även om denna används i de 
närbelägna Knivstaplan och Märstaplan, bör man inte använda dem i namnen på de nu 
aktuella objekten ifall den inte är lämplig med tanke på namnbäraren. Här kunde 
eventuellt efterleden -remsan vara lämpligare (jfr existerande Kvarnremsan). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-09 
Kartbilaga 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
_s. 
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Namngivningsnämndens arbetsutskott Datum: 
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§29 

Namn inom detaljplan för Brillinge 2:2 och 4:4, 
antagande 

NGN-2019-0030 

Beslut 

Namngivningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta 

1. att anta kvartersnamnen Fasadstenen, Ishavsleran och Kretsloppet, samt 

2. att anta gatunamnet Återbruksgatan. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer liggande förslag mot avslag och finner att utskottet bifaller 
detsamma. 

Sammanfattning 

Detaljplanen för Brillinge 2:2 och 4:4 har varit ute på granskning. 

Inom planen behövs namn på tre kvarter och en gata. Kvartersnamnen Fasadstenen, 
Ishavsleran Kretsloppet och gatunamnet Återbruksgatan har varit utställda och på 
remiss. En medborgare har skickat frågetecken som synpunkt på namnen Ishavsleran 
och Återbruksgatan. För övrigt har inga synpunkter som motsäger förslaget inkommit. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-09 
Kartbilaga 

Justerandes signatur 
I" 

 

Utdragsbestyrkande 
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kommun 
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Namngiyningsnärrindens arbetsutskott Datum: 
Protokoll 2020-12-01 

§30 

Namn inom detaljplan för kvarteret Hugin, 
antagande 

NGN-2020-00045 

Beslut 

Namngivningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta 

1. att anta kvartersnamnet Gasklockan, 

2. att anta parknamnet Hugins park, samt 

3. att Kungsängsgatans förlängning fram till Strandbodgatan ges namnet 
Kungsängsgatan. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer liggande förslag mot avslag och finner att utskottet bifaller 
detsamma. 

Sammanfattning 

Detaljplanen för kvarteret H ugin har varit på samråd. Inom planen finns behov av ett 
kvartersnamn och ett parknamn. Kvartersnamnet Gasklockan och parknamnet Hugins 
park har varit utställda och på remiss. Inga synpunkter som motsäger förslagen har 
inkommit. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-09 
Kartbilaga 

Justerandes signatur 

DS A 

 

Utdragsbestyrkande 
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Namngivningsnämndens arbetsutskott Datum: 
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§31 

Namn på gång- och cykelväg efter författaren 
Sven Delblanc, antagande 

NGN-2020-00003 

Beslut 

Namngivningsnämndens arbetsutskott beslutar 

1. att anta namnet Sven Delblancs promenad. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer liggande förslag mot avslag och finner att utskottet bifaller 
detsamma. 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag föreslås att en plats namnges efter författaren och 
litteraturvetaren Sven Delblanc (1931-1992). Sven Delblanc var bosatt och verksam i 
Uppsala under större delen av sitt liv. Läget motsvarar också de kriterier nämnden har 
för att namnge en gång-och cykelväg, den ligger i en park och inte intill en väg. Närmast 
anhöriga till Sven Delblanc har tillfrågats om förslaget och de är positiva. 

Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 6 oktober 2020 att ge 
stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera namnet Sven 
Delblancs promenad på en gång och cykelväg som går genom Carolinaparken och som 
korsar Gösta Knutssons promenad. 

Inga synpunkter som motsäger förslaget har inkommit. 

Beslutet delges anhörig till Sven Delblanc och Institutet för språk och folkminnen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-09 
Kartbilaga 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

D5 

   



r�l Uppsala 
�kommun 

Namngivningsnämndens arbetsutskott 

Protokoll 

Datum: 

2020-12-01 

Justerandes signatur 

§32

Namn på väg inom detaljplan för Länna gård, 
antagande 

NGN-2020-00023 

Beslut 

Namngivningsnämndens arbetsutskott beslutar 

1. att anta vägnamnet Länna gårdsväg.

Beslutsgång 

Ordförande ställer liggande förslag mot avslag och finner att utskottet bifaller 

detsamma. 

Sammanfattning 

Detaijplanen för Länna gård har varit på samråd. Inom planen finns behov av ett 

vägnamn. Namnförslaget Länna gårdsväg har varit på utställning och remiss. Inga 

synpunkter som motsäger förslaget har inkommit 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-09 

Kartbilaga 

ud 
Utd ragsbestyrka nd e 

Sida 13 (16) 



f�l Uppsala 
�kommun 

Namngivningsnämndens arbetsutskott 

Protokoll 

Datum: 

2020-12-01 

Justerandes signatur 

§33

Namn inom detaljplan för Bälinge-Nyvla, 
antagande 

NGN-2020-00044 

Beslut 

Namngivningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta 

      1. att anta vägnamnet Tolvmansvägen.  

Namngivningsnämndens arbetsutskott beslutar för egen del 

2. att anta vägnamnen Häradsvägen och Lagförarvägen, samt

3. att anta parknamnet Tingstuparken.

Yrkande 

Monica Östman (S), ordförande, yrkar att Tolvmannavägen istället borde namnges 
Tolvmansvägen, efter att synpunkter har framförts av Gunvor Jernberg (S) under 
gruppmöte. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först det liggande förslaget Tolvmannavägen mot sitt eget yrkande 
om Tolvmansvägen och finner att utskottet bifaller Tolvmansvägen, samt att det nya 
förslaget ska gå upp för beslut i nämnden. 

Ordförande ställer sedan övriga förslag mot avslag och finner att utskottet bifaller 
dessa. 

Sammanfattning 

Detaljplanen för Bälinge-Nyvla har varit på samråd. Inom planen finns behov av tre 
vägnamn och ett parknamn. Namnförslagen Häradsvägen, Lagförarvägen, 
Tolvmannavägen och Tingstuparken har varit utställda och på remiss. Inga synpunkter 
som motsäger förslagen har inkommit. 

Utd ragsbestyrka nde 

Sida 14 (16) 
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kommun 
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N amngivningsnä mndens arbetsutskott Datum: 
Protokoll 2020-12-01 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-09 
Kartbilaga 

Justerandes signatur ,• 

 

Utdragsbestyrkande 
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Namngivningsnämndens arbetsutskott Datum: 
Protokoll 2020-12-01 

§34 

Namn inom detaljplan för Östra Sala backe, 
etapp 3a, antagande 

NGN-2019-0032 

Beslut 

Namngivningsnämndens arbetsutskott beslutar 

1. att anta gatunamnen Gullklövergatan, Sandliljegatan och Ängsnyckelgatan, 
samt 

2. att anta parknamnet Ängsnyckelparken. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer liggande förslag mot avslag och finner att utskottet bifaller 
detsamma. 

Sammanfattning 

Detaljplanen för Östra Sala backe, etapp 3a har varit på samråd. Planen har behov av 
tre gatunamn och ett parknamn. Namnförslagen Gullklövergata n, Sandliljegatan, 
Ängsnyckelgatan och Ängsnyckelparken har varit utställda och på remiss. Inga 
synpunkter som motsäger förslaget har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-09 
Kartbilaga 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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