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Inledning
Nämndens uppdrag
Namngivningsnämnden har till uppgift att besluta om namn på kvarter, gator,
bostadsområden, vägar, broar och allmänna platser.

Omvärld och förutsättningar
Utvecklingstakten för bostadsbyggande och tillhörande infrastruktur i Uppsala kommun är
hög. Det medför att nämndens verksamhet behöver möta efterfrågan i stadsbyggnadsprocessen för att kommunen ska kunna leverera förutsättningar för bostäder i den takt som
förväntas. Namngivningsnämnden ska finnas med på ett tidigt stadium under arbetet med
detaljplaner när ett område planeras. Genomförandet förutsätter en fungerande intern
samverkan, kompetens, kommunikation och tydliga prioriteringar. Möjligheterna att bedriva
verksamheten för att tillgodose medborgarnas och verksamhetens behov är goda.

Politisk plattform
Namngivningsnämndens uppgift är att skapa namn som särskiljer, identifierar och lokaliserar
platser i rummet. Det underlättar den samhälleliga kommunikationen och människors
geografiska orientering i kommunen. Vid namngivning bör namnen vara lättstavade, lätta att
uttala, att minnas och att skilja åt, inte minst med tanke på att underlätta barns möjlighet att
orientera sig i kommunen och i strävan efter delaktighet och lika villkor för alla invånare.
När ett nytt område ska namnges bör namn som hör samman med varandra användas för att
underlätta orienteringen och skapa enhetlighet. Även när stadsdelar kompletteras med namn
på till exempel nya gator eller parker bör dessa anpassas till redan befintliga namn. Där så är
möjligt bör namnen anknyta till och lyfta fram platsernas kulturhistoria eller naturvärden.
I jämförelse med övriga nämnder har namngivningsnämnden ett väldigt avgränsat uppdrag.
Det medför att nämndens möjlighet att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål och de
uppdrag som är riktade till alla nämnder är begränsat. Namngivningsnämnden har i arbetet
med att konkretisera Mål och budget noga övervägt samtliga mål och uppdrag. Nämnden har
bedömt möjligheterna att bidra till måluppfyllelse inom sitt verksamhetsområde. För de
inriktningsmål och uppdrag som riktats till nämnden och som inte redovisas i verksamhetsplanen har nämnden bedömt att det inte finns möjlighet för nämnden att genomföra åtgärder
inom ramen för sitt ansvarsområde enligt reglementet.
Nämnden har under 2017 genomfört åtgärder för att implementera riktningsförändringar för
att grunduppdraget ska genomföras så att det på bästa sätt bidrar till uppfyllandet av
inriktningsmålen. De förhållningssätt som nämnden tillämpar vid genomförandet av sitt
uppdrag är utformade så att de stöder måluppfyllelse för flera av inriktningsmålen. Det
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handlar bland annat om att namngivning ska komma in tidigt i stadsbyggnadsprocessen och
att säkerställa att namngivning levereras i den takt som krävs för att Uppsala kommun ska nå
målen för bostadsbyggande och utvecklingen av områden för näringslivet.
Nämnden prioriterar sitt utvecklingsarbete till jämställdhet och delaktighet som är de områden
där nämnden har störst möjlighet att göra skillnad för medborgaren i Uppsala kommun.
Öppenhet mot medborgarna och deras delaktighet ska främjas genom medborgardialog och
öppna sammanträden och genom att alla nämndens förslag ställs ut för synpunkter.
Nämnden värnar säkerhet och orienterbarhet exempelvis genom namngivning av parker,
gång- och cykelvägar i så stor utsträckning som möjligt. Det bidrar till att skapa
förutsättningar för en stärkt trygghet i det offentliga rummet och stödjer måluppfyllelsen för
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2: Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i.
För att bidra till Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3: Uppsala stad och landsbygd ska växa
smart och hållbart, säkerställer nämnden att namngivning finns med på ett tidigt stadium i
stadsbyggnadsprocessen. På så sätt säkerställer nämnden att namngivningen är i fas med övrig
byggplanering så att kommunen kan leverera förutsättningar för bostäder i den takt som krävs.
Det förhållningssättet syftar också till att undvika att inofficiella namn etableras.
Genom att tillämpa ett förhållningssätt som speglar den samhälleliga mångfalden i
namngivningsprocessen bidrar nämnden till måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges
inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna. 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. På så
sätt säkerställer nämnden att namngivningsprocessen bidrar till jämställdhet. Fler kvinnor än
män ska hedras genom memorialnamn då mäns memorialnamn dominerat över tid. Namnen
ska även i övrigt spegla den samhälleliga mångfalden.

Nämndens hantering av inriktningsmål och uppdrag
Nämnden har noga övervägt samtliga uppdrag som riktats till nämnden. För flertalet av de
uppdrag som riktats till nämnden görs bedömningen att det inte finns möjligheter att
genomföra åtgärder inom det ordinarie uppdraget. De uppdrag där nämnden inte formulerat
åtgärder i sin verksamhetsplan för att bidra till måluppfyllelse finns i bilaga 3.
Vad gäller inriktningsmål nio har nämnden inga egna strategier men nämndens medarbetare
omfattas av stadsbyggnadsförvaltningens HR-arbete.

Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget
Nämndens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga
kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2018 - 2020.
I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även
om sin plan för intern kontroll. Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att omsätta planerna
i praktisk handling
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Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens
gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet. Nämnden
ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sitt verksamhetsområde.
Begrepp som används i verksamhetsplanen
Inriktningsmål

Kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Nämnden konkretiserar
inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov
komplettera med egna nämndmål, strategier och åtgärder.

Uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i Mål och budget. Nämnden tar fram
åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdragen. Vid behov kan
nämnden också ta fram strategier för genomförandet av uppdragen.

Budget

Nämndens budget utgår från Mål och budget och preciseras i nämndens
detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi
redovisar budgeten separat för de båda rollerna.

Åtgärd

Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier och uppdrag.
Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade satsningar, fattar
nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet.
Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har
både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden
enbart gäller för egenregin eller om den gäller alla.

Styrdokument

Visar om åtgärden finns i, eller kan kopplas till genomförandet av, ett befintligt
styrdokument (t.ex. program eller handlingsplan).
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Inriktningsmål
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1

Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi
Uppdrag: Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar
hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så
samlat och effektivt som möjligt.
Nämndens åtgärd

Koppling till
styrdokument

Säkerställa att digitalisering är en integrerad del i
verksamhetsutvecklingen inom nämndens ansvarsområde.

Strategisk IT-plan

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4

Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna
Uppdrag: Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen.
Nämndens åtgärd

Koppling till
styrdokument

Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma
samhället
Uppdrag: Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med
SKL:s delaktighetstrappa.
Nämndens åtgärd

Koppling till
styrdokument

Utveckla nämndens medborgardialoger för att underlätta
delaktighet och medskapande i planering, utformning och
användning av den egna närmiljön. Stötta lokalt engagemang
i kommunens landsbygder.

Landsbygdsprogrammet

Uppdrag: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer
stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering.
Nämndens åtgärd

Koppling till
styrdokument

Ta fram en informationshanteringsplan som stödjer en
effektiv, rättssäker och digital informationshantering.

Strategisk IT-plan
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Budget 2018 - 2020
Nämndens driftbudget
Nämndens budget utgår från de ramar som kommunfullmäktige beslutat om i Mål och
budget 2018 - 2020. Nämndens budget har justerats med generella pris- och
volymuppräkning samt ett generellt effektiviseringskrav. Jämfört med föregående år, innebär
det att nämndens budget ökar med
42 tusen kronor till 1 579 tusen kronor.
För att fullgöra uppdraget med den takt som krävs i och med stadens stora utbyggnadsområden, behövs handläggningsstöd motsvarande en heltidstjänst, vilket ryms inom ramen
(1 135 tusen kronor). Nämndens övriga kostnader är helt kopplade till den politiska
verksamheten med den sammansättning som beslutats av kommunfullmäktige och fyra
sammanträden per år (444 tusen kronor).

tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnad

Budget Prognos
2017*
2017

Budget
2018

0
-1 537
-1 537

0
-1 195
-1 195

0
-1 579
-1 579

1 537

1 537

1 579

varav politisk verksamhet

442

442

444

varav infrastruktur

1095

1 095

1 135

0

342

0

Kommunbidrag (skattefinansiering)

Resultat
*) budget 2017 efter beslut om ombudgetering juni 2017
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Bilaga 1 Styrdokument
I denna bilaga finns en sammanställning av de politiskt beslutade planer och program som
innehåller åtgärder riktade till namngivningsnämnden och i övrigt har påverkan på nämndens
ansvarsområde.
Namngivningsnämnden har 2017 beslutat om riktlinjer för namngivningsnämndens ansvarsoch verksamhetsområden. Namngivningsnämnden ska i övrigt verka i enlighet med god
ortnamnssed (Kulturmiljölagen 1 kap 4 §). Vid bruk av memorialnamn ska nämnden följa
”Ortnamnsrådets rekommendationer” (2004-12-21).
Namngivningsnämnden har för 2018 - 2020 planerat åtgärder som stödjer genomförandet av:
• landsbygdsprogrammet
• strategisk IT-plan.
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Bilaga 2 Uppföljningsplan
Nämndens uppföljning
Uppföljningsarbetet är en del i nämndens systematiska arbete för att kontrollera och förbättra
kvaliteten inom nämndens ansvarsområde. Uppföljningen ska sträva efter att synliggöra och
analysera skillnader och därmed upptäcka var det kan finnas förbättringspotential. Skillnader
mellan kvinnor och män ska, om möjligt, alltid synliggöras.
Vid varje delårsuppföljning och vid årsbokslutet bedömer nämnden i vilken mån den bidragit
till att förverkliga kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunfullmäktiges uppdrag och
nämndens egna mål. Bedömningen baseras på uppföljningen av nämndens åtgärder och med
stöd av indikatorer inom nämndens verksamhetsområde.
Nämnden följer upp sitt ekonomiska läge kontinuerligt under året och redovisar ett
periodiserat resultat månadsvis. Detta innebär att nämnden varje månad (februari-november
utom juni) jämför det ackumulerade resultatet med budget och gör en helårsprognos. Alla
kostnader och intäkter ska så långt som möjligt belasta rätt period för att ge rättvisande
information om nämndens ekonomiska läge. En fördjupad uppföljning av
verksamhetsområdet sker per mars, per augusti samt i årsbokslut. Den ekonomiska
uppföljningen redovisas till nämnden på minst samma nivå som i budget. I de fall
uppföljningen visar avvikelser mot förväntat resultat, ska nämnden besluta om åtgärder.

Nämndens nyckeltal
Nämnden följer utvecklingen inom sitt verksamhetsområde utifrån nyckeltal knutna till
processerna inom nämndens ansvar. Nämnden förhåller sig för övrigt till de
kommunövergripande indikatorerna och nyckeltal som har bäring på
samhällsbyggnadsprocessen.
Nämndens nyckeltal
Nyckeltal

Källa

Antal memorialnamn varav kvinnonamn

Egen uppföljning

Antal namngivna gång- och cykelvägar

Egen uppföljning

Antal fastställda namn

Egen uppföljning
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Bilaga 3 Uppdrag där nämnden inte formulerat åtgärder
För följande uppdrag gör nämnden bedömningen att nämnden inte kan genomföra åtgärder
inom sitt ordinarie uppdrag.
1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi
Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.
Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån
analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.
Genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar.
Ta fram en långsiktig investeringsplan.

2. Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i Uppsala
Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter.
Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala.
Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och
klimatsmarta innovationer.

3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart
Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och
landsbygdsutveckling.
Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten.
Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och organisationer utveckla arbetet för
att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.
Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.
Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera.
Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar
möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt.

4. Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna
I samarbete med WHO:s nätverk utveckla en äldrevänlig stad.
Inom ramen för äldrevänlig stad möjliggöra för civilsamhället att öka utbudet av aktiviteter för förbättrad folkhälsa
bland äldre.

5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete
Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv.
Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning.
I större utsträckning använda kommunens dagliga verksamhet för intern service.
Kommunen ska genom extratjänster och traineejobb, exempelvis med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och
personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet.
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8. Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället
Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv.
Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning.
I större utsträckning använda kommunens dagliga verksamhet för intern service.
Kommunen ska genom extratjänster och traineejobb, exempelvis med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och
personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet

9. Uppsalas kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens
möta Uppsala
Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken.
Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta
medarbetare i en hållbar arbetsmiljö.
Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.
I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad.
studentmedarbetaranställning, samt öppna för fler möjligheter för studentmedarbetare inom Uppsala kommuns
verksamheter.

