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Justerandes sign 
  

Utdragsbestyrkande 

 

Namngivningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-10 

 
§ 34 
 
Rutin för hantering av inkomna namnförslag  
NGN-2019-0070 
 
Beslut 
Namngivningsnämndens arbetsutskott föreslår namngivningsnämnden besluta 
 
 att anta förslaget till rutin för hantering av inkomna namnförslag med 
kompletteringen att punkten två under rubriken ”Genomförande” ändras till 
”Direkt olämpliga namn tex rasistiska, odemokratiska eller kränkande förslag inte 
ska placeras i namnbanken. Vid tveksamma fall ska handläggaren hänföra ärendet 
för beslut i nämnden”. 
 
Sammanfattning 
Namngivningsnämnden har sedan länge samlat inkomna namnförslag i ett 
arbetsdokument, en så kallad namnbank. Idag innehåller den cirka 200 
namnförslag. 
Namnbanken var från början och bör, enligt stadsbyggnadsförvaltningen, förbli en 
samlingsplats för namnförslag, en inspirationskälla, inte en lista över namn som till 
varje pris måste nyttjas och fastställas, i enlighet med att nämndens utgångspunkt 
vid namngivningen är att en plats behöver ett namn, inte att ett namn behöver en 
plats.  
 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att ansvarig tjänsteman fortsättningsvis gör 
urvalet till namnbanken och regelbundet informerar nämnden om nyinkomna 
namnförslag. Med andra ord behöver nämnden inte besluta om varje namnförslag 
utan endast om de namn som stadsbyggnadsförvaltningen föreslår i samband med att 
nya namn behövs inom en given detaljplan. 

 

Yrkanden 

Jan Hagerlid (MP) yrkar att ändra andra punkten under rubriken ”Genomförande” i 
rutinen för hantering av inkomna namnförslag till ”Direkt olämpliga namn tex 
rasistiska, odemokratiska eller kränkande förslag inte ska placeras i namnbanken. Vid 
tveksamma fall ska handläggaren hänföra ärendet för beslut i nämnden. ” 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Jan Hagerlids (MP) ändringsyrkande och 
finner att arbetsutskott bifaller Jan Hagerlids förslag.  
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Namngivningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-10 

 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 29 augusti 2019 

Rutin för hantering av inkomna namnförslag. 
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Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Rutin för hantering av inkomna 
namnförslag 
Förslag till beslut 
Namngivningsnämnden föreslås besluta 
 

att  anta förslaget till rutin för hantering av inkomna namnförslag.  

 

Ärendet 

Namngivningsnämnden har sedan länge samlat inkomna namnförslag i ett 
arbetsdokument, en så kallad namnbank. Idag innehåller den cirka 200 namnförslag. 

 

Vanligt är förslag på personer som anses hedervärda och därför, enligt 
förslagsställaren, bör hedras genom att få ge namn åt en plats eller gata. I namnbanken 
finns även förslag på så kallade kategorinamn, ofta kopplade till ett visst område inom 
kommunen. Nämnden har på senare år beslutat från fall till fall vilka namnförslag som 
ska sparas i namnbanken.  

 

Namnbanken var från början och bör, enligt stadsbyggnadsförvaltningen, förbli en 
samlingsplats för namnförslag, en inspirationskälla, inte en lista över namn som till 
varje pris måste nyttjas och fastställas, i enlighet med att nämndens utgångspunkt vid 
namngivningen är att en plats behöver ett namn, inte att ett namn behöver en plats.  

 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att ansvarig tjänsteman fortsättningsvis gör 
urvalet till namnbanken och regelbundet informerar nämnden om nyinkomna 
namnförslag. Med andra ord behöver nämnden inte besluta om varje namnförslag 
utan endast om de namn som stadsbyggnadsförvaltningen föreslår i samband med att 
nya namn behövs inom en given detaljplan. 

 

Datum: Diarienummer: 
2019-08-29 NGN-2019-0070 

Stadsbyggnadsförvaltningen Namngivningsnämnden 
 
 
Handläggare:  
Lind Helen 
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Bifogas: Rutin för hantering av inkomna namnförslag 
 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

Mats Norrbom 

Stadsbyggnadsdirektör 
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Rutin för hantering av 
inkomna namnförslag 

Syfte 
En rutin för hantering av inkomna namnförslag har syfte att förenkla hanteringen av 
inkomna namnförslag. Namngivningsnämnden har sedan dess start 2008 haft en så 
kallad namnbank där inkomna namnförslag från medborgare, organisationer och 
ledamöter placeras. Namnbanken är en samlingsplats för namnförslag. Namnbanken 
är ett arbetsmaterial och utgör ingen allmän handling. Namn som ligger i namnbanken 
är endast namnförslag på platser, gator och vägar. 

Namnbanken består till stor del av förslag på personer som förslagsställaren vill att 
kommunen ska hedra genom en plats, parker, gata eller väg ges personens namn. 

Omfattning 
Rutinen ska användas av och gäller för den enhet som arbetar med 
namngivningsärenden. 

Namngivningsnämnden ska ha kännedom om rutinen.  

Genomförande 
 

• Ansvarig handläggare ansvarar för att inkomna namnförslag placeras i 
namnbanken. 
 

• Direkt olämpliga namn (rasistiska, odemokratiska, kränkande) placeras inte i 
namnbanken. 
 

• Handläggaren ansvarar för uppdatering av namnbanken. 

Stadsbyggnadsförvaltningen Datum:  
 2019-08-29  
 
Beslutsfattare: Namngivningsnämnden Version/Dokumentidentitet: 1 
  
  

Gäller för avdelning 
 

Gäller för enhet 

Plan och bygg Planenehet röd 
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• Handläggaren informerar nämnden om inkomna namnförslag. 

 
• Nämndsekreteraren ansvarar för publicering av namnbanken på Insidan under 

fliken Min nämnd. 
 

• Inkomna skrivelser med namnförslag från medborgare ska besvaras med ett 
brev som undertecknas av ordförande och nämndsekreterare. Detta gäller inte 
vid utställning av nämndens namnförslag. 

 

Relaterade dokument 
Inga relaterade dokument. 
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