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Närvarande
Beslutande
Monica Östman (S), ordf.
Anna-Karin Westerlund (M), 1:e vice ordf.
Hans Hård (S)
Gunvor Jernberg (S)
Björn-Erik Tapper (S)
Stojka Lakic (L)
Jan Hagerlid (MP)
Anders Karlberg (M)
Daniel Sotting (C)
Johan Carlsson (M)
Barbro Möller (C)
Daniel Edman (S) §§ 50-57
Övriga närvarande
Pernilla Hessling, enhetschef
Dan Thunman, stadsantikvarie
Martin Lindberg, verksamhetsarkivarie
Emma Johansson, registrator
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§48

Fastställande av föredragningslista

Namngivningsnämnden beslutar
1. att fastställa föredragningslistan.
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§49
Informationsärenden

Registrator Emma Johansson och verksamhetsarkivarie Martin Lindberg informerar
om namngivningsnämndens informationshanteringsplan, som kommer att finnas för
beslut i nämnden i februari år 2020.
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§50
Analys och utvärdering av system och rutiner
för intern kontroll 2019
NGN-2019-0088
Beslut
Namngivningsnämnden beslutar
1.att godkänna upprättad analys och utvärdering av system och rutiner för intern
kontroll 2019, samt
2. att översända analys och utvärdering av system och rutiner för intern kontroll
2019 till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Eftersom ledningen för nämndens verksamhet ingår i ledningsgruppen för plan och
bygg redovisas de svaren för nämndens verksamhet.
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelser och nämnder årligen till
kommunstyrelsen rapportera in en analys och utvärdering av sina system och rutiner
för intern kontroll. Nämndens analys för 2019 lämnas till kommunstyrelsen senast den
31 december 2019.
Med stöd av det självskattningsverktyg för intern kontroll som
kommunledningskontoret har tagit fram har följande förbättringsområden
identifierats för nämnden:
1. Det finns funktionella arbetssätt för den interna kontrollen.
2. Medarbetare och chefer har tillräcklig kunskap om intern kontroll.
3. De upptäckande kontrollmomenten genomförs så att brister i verksamheten
kan upptäckas och åtgärdas.
4. Den interna kontrollen säkerställer att verksamheten är ändamålsenlig och
kostnadseffektiv.
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Bilagor
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 december 2019
Analys enligt reglementet
Upprätta och följa upp internkontrollplan, stadsbyggnadsförvaltningen
Sammanfattningssida, Verktyg för själwärdering av intern kontroll

Arbetsutskottet har inte berett ärendet.
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§51
Namngivningsnämndens verksamhetsplan
och budget 2020
NGN-2019-0086
Beslut
Namngivningsnämnden föreslås besluta
1. att godkänna verksamhetsplan och budget för år 2020 enligt bilaga 1.

Sammanfattning
Verksamhetsplan och budget för 2020 för namngivningsnämndens ansvar följer den
inriktning som kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2020-2022 anger.
Verksamhetsplanen beskriver de strategier och åtgärder som nämndens ska arbeta
efter och genomföra inom sitt ansvarsområde.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-26
Verksamhetsplan och budget 2020 för namngivningsnännnden

Arbetsutskottet har inte berett ärendet.
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§52
Namngivningsnämnden sammanträdestider
2020
NGN-2019-00092
Beslut
Namngivningsnämnden beslutar
1.att namngivningsnämnden år 2020 sammanträder tisdagar klockan 16.00
följande datum: 4 februari, 12 maj, 22 september och 15 december (klockan 10:00),
samt
2. att namngivningsnämndens arbetsutskott år 2020 sammanträder tisdagar
klockan 16.00 följande datum: 21 januari, 28 april, 8 september och 1 december.
Sammanfattning
Ett förslag för sammanträdestider för namngivningsnämnden och dess utskott.
Namngivningsnämndens och namngivningsnämndens arbetsutskotts sammanträden
börjar tisdagar klockan 16.00, med undantag för namngivningsnämndens
sammanträde tisdagen den 15 december som börjar klockan 10.00.
Arbetsutskott
21 januari

Nämnd
4 februari

28 april

12 maj

8 september
1 december

22 september
15 december (klockan 10.00)

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 november 2019
Protokollsutdrag från namngivningsnämndens arbetsutskott den 26 november 2019
§43
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§53
Namngivningsnämndens internkontrollplan
2020
NGN-2019-0087
Beslut
Namngivningsnämnden beslutar
1.att godkänna upprättat förslag till internkontrollplan för 2020,
2. att översända planen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Namngivningsnämndens interkontrollplan 2020 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
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 november 2019
Intern kontrollplan 2020
Protokollsutdrag från namngivningsnämndens arbetsutskott den 26 november 2019 §
44

Justerandes sgnaw

bl

Utd ragsbestyrkand e

Uppsala
kommun
Namngivningsnämnden
Protokoll

Sida 10 (14)

Datum:
2019-12-12

§54
Namn inom detaljplan för Kalle Blanks väg
antagande
NGN-2019-0071
Beslut
Namngivningsnämnden beslutar
1.att anta vägnamnen Hartassvägen, Lokattsvägen, Rävtassvägen, Vildsvinsvägen och
Kron hjortsvägen, samt
2. att anta namnet Loparken.
Sammanfattning
Behovet är namn på fem vägar och en park. Länna byalag och Eksundavägens
Samfällighetsförening har inkommit med namnförslag.
Namngivningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 september 2019 att
remittera och ställa ut vägnamnen Hartassvägen, Lotassvägen, Rävtassvägen,
Vildsvinsvägen och Älgklövsvägen samt parknamnet Loparken. Arbetsutskottet
beslutade på sitt sammanträde den 26 november 2019 att föreslå nämnden att anta
vägna m nen Hartassvägen, Lokattsvägen, Rävtassvägen, Vildsvinsvägen och
Kronhjortsvägen samt Loparken. Yttrande har inkommit från Institutet för språk och
folkminnen. Postnord har också inlämnat ett yttrande men har inget att invända mot
namnförslagen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 november 2019
Kartbilaga
Yttrande från Institutet för språk och folkminnen
Namnförslag från Länna byalag.
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§55
Frågor från nämndens ledamöter

Namngivningsnämndens beslutar
1. att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda frågan om att namnge en
stig i gpg‘igka parkep efter Sven Delblanc.

Beslutsgång
Ordförande ställer Monica Östmans (S) förslag mot avslag och finner att nämnden
bifaller densamma.

Yrkanden
Monica Östman (S) föreslår att nämnden ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
utreda frågan om att namnge en stig i Eine-tsk-a-parken efter Sven Delblanc.
64.ex-Y,4
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§56
Delegationsbeslut för perioden 2019-09-25 till
2019-12-12
Beslut
Namngivningsnämnden beslutar
1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2019-09-25 till 2019-12-12
till protokollet.
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§57
Anmälningsärenden för perioden 2019-09-25
till 2019-12-12
Beslut
Namngivningsnämnden beslutar
1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden2019-09-25 till 2019-12-12
till protokollet.

Anmälningsärenden
Beskrivning av allmänna handlingar
Namngivningsnämndens arbetsutskotts protokoll tisdagen den 26 november 2019
Inkommen skrivelse till namngivningsnämnden: Upprop avseende Sven Delblanc
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