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Narnngivningsnämndens arbetsutskotts
protokoll tisdagen den 9 februari 2021
Plats och tid
Aspen, via Microsoft Teams, klockan 16:00-16:45
Paragrafer
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Justeringsdag

Onsdagen den 17 februari 2021
Underskrifter
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Närvarande
Beslutande
Monica Östman (S), ordförande, närvarar på distans
Anna-Karin Westerlund (M), vice ordförande, närvarar på distans
Stojka Lakic (L), närvarar på distans
Jan Hagerlid (MP), närvarar på distans
Daniel Solling (C), närvarar på distans
Ej tjänstgörande ersättare
Hans Hård (S), närvarar på distans
Anders Karlberg (M), närvarar på distans
Övriga närvarande
Helen Eriksson Lind, processledare, närvarar på distans
Pernilla Hessling, enhetschef, närvarar på distans
Anders Ågren, processledare, närvarar på distans
Maja Lundquist, nämndsekreterare
Jasnnina Adabaniyan, nämndsekreterare
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Datum:
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§1
Val av justerare samt justeringsdag
Beslut
Nannngivningnämndens arbetsutskott beslutar
1. att Anna-Karin Westerlund (M) ska justera protokollet tillsammans med
ordförande Monica Östman (S) onsdagen den 17 februari 2021.

§2
Fastställande av föredragningslista
Beslut
Nannngivningsnämndens arbetsutskott beslutar

1.

att Jan Hagerlid (MP) får ställa en fråga i slutet av dagordningen, samt

2.

att i övrigt fastställa föredragningslistan.

§3
Informationsärenden
Beslut
Namngivningsnämndens arbetsutskott beslutar
1. att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Helen Eriksson Lind, processledare namngivningsnämnden, informerar om en
pågående insamling av namnförslag för de sydöstra stadsdelarna.
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§4
Årsredovisning 2020, bokslut och verksamhet
NGN-2020-00063
Beslut
Namngivningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta
1.

att godkänna upprättad årsredovisning innehållande ekonomiskt bokslut och
uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag, riktade
satsningar planer och program per december 2020,

2.

att godkänna upprättad uppföljning av utvecklingen relativt nämndens
verksamhetsplan per december 2019,

3.

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen, samt

4.

att fastställa att redovisningen för ekonomi och verksamhet per december inte
föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder.

Namngivningsnämndens arbetsutskott beslutar för egen del
1.

att uppdra åt förvaltningen att göra redaktionella rättelser i handlingarna inför
beslut i nämnden.

Sammanfattning
Nämndens resultat per december är 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på färre
antal inkomna ärenden till nämnden under första delen av året vilket också
inneburit att nämndsammanträden ställts in. Resultatavvikelsen är
Coronarelaterad. Nämnden har bidragit till inriktningsmålen i enlighet med sin
plan. Nämnden har helt eller delvis uppfyllt målen. Uppföljningen har inte påvisat
några avvikelser som föranleder nämnden att besluta om ändringar i planer eller
andra åtgärder, bokslut och verksamhetsuppföljning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-28
Namngivningsnämndens årsredovisning 2020
Bilaga 1. 5110 NGN Analys av ekonomiskt utfall
Bilaga 2. Uppföljning av Verksamhetsplan 2020

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur
' JiM

Å

//libi

Uppsala
kommun

Sida 5 (13)

Nann ngiyningsnämndens arbetsutskott
Protokoll

Datum:
2021-02-09

§5
Uppföljning av internkontrollplan 2020
NGN-2020-00064
Beslut
Namngivningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta
1.

att godkänna avrapporteringen av internkontrollplanen 2020 enligt ärendets
bilaga 1, samt

2.

att översända avrapporteringen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Föreslagen avrapportering av internkontrollplan har utarbetats i enlighet med
reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun. Avrapporteringen redovisar samtliga
kontroller som genomförts 2020 utifrån beslutad internkontrollplan för 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-27, Avrapportering av internkontrollplan för 2020
Bilaga 1: Avrapportering av internkontrollplan för 2020
Bilaga 2: I nternkontrollplan 2020
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§6
Revidering av namngivningsnämndens
delegationsordning
NGN-2021-00007
Beslut
Namngivningsnämndens arbetsutskott beslutar
1.

att uppdra åt förvaltningen att på ett konkret sätt redogöra för de ändringar
revideringen medför innan beslut tas i nämnden.

Sammanfattning
Namngivningsnämndens delegationsordning föreslås revideras i enlighet med bilagd
handling. De huvudsakliga ändringarna avser språk och form och är en del av
komrnunledningskontorets arbete för att skapa större likhet mellan de kommunala
nämndernas delegationsordningar.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse daterad 2 februari 2021
Bilaga: Reviderad delegationsordning, daterad 2 februari 2021
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§7
Namn inom detaljplan för Västra Librobäck
NGN-2020-00065
Beslut
Namngivningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta
1.

att återremittera ärendet, samt

2.

att uppdra åt förvaltningen att utgå ifrån de namnförslag som diskuteras
under sammanträdet.

Sammanfattning
Syftet med planläggningen är att möjliggöra ett nytt verksamhetsområde i de
nordvästra delarna av Uppsala för att möta behovet av arbetsplatser och tillgodose
näringslivets önskemål om mark för verksamheter.
Rävbacken är namnet på en åkerholme inom planområdet.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår därför namn kategorin svenska däggdjur.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår kvartersnamnen Björnen, Bävern, Dovhjorten,
Dvärgmusen, Fältharen, Gråsälen, Hermelinen, Lämmeln, Myskoxen, Rävbacken,
Skogsharen, Tumlaren, Vargen, Vesslan, Fladdermusen och Åkersorken, vägnamnen
Björnvägen, Fältharevägen, Hermelinvägen, Kaninvägen, Lämmelvägen,
Rävbacksvägen, Skogsharevägen och Vargvägen samt parknamnet Harparken och
Vargparken.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-25
Kartbilaga
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§8
Namn på kvarter i Gamla Uppsala utgår
NGN-2020-00066
Beslut
Namngivningsnännndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta
1.

att kvartersnamnet Träguden utgår.

Sammanfattning
Ytorna för två kvarter i Gamla Uppsala, Träguden och Hermod, sitter samman. Ett av
kvartersnamnen ska därför utgå. Kvartersnamnet Hermod beslutades redan den 18
maj 1962 och kvartersnamnet Trädguden tillkom den 30 maj 2006.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att kvartersnamnet Träguden utgår.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-25
Kartbilaga
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§9
Namn på väg i Läby
NGN-2021-00006
Beslut
Namngivningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta
1. att anta vägnamnet Bykroken.
Sammanfattning
Det finns en nybyggd, icke namngiven, väg i Läby inom en byggnadsplan från 1963.
Inom det planlagda området var vägarna länge namnlösa. Den första mars 1976 antogs
namnen Gävlevägen, Vendelvägen, Älgstråket och Bysvängen på vägar i området, men
den nu aktuella vägen namngavs inte. Försäljningen av fastigheter pågår vilket gör att
ett beslut om vägnamn brådskar för att möjliggöra adressättningen. Nämnden hinner
därför inte ställa ut och remittera namnförslaget.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår vägnamnet Bykroken, eftersom vägens form
liknar en krok och för att den ligger intill Bysvängen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-25
Kartbilaga
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§10
Namn inom detaljplan för Östra Sala backe,
etapp 3 b
NGN-2019-0032
Beslut
Namngivningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta
1. att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera
torgnamnet Gullklöverplan, samt
2. att kvartersnamnet Gullklövern placeras inom området.
Sammanfattning
Detaljplanen för Östra Sala backe, etapp 3b är på samråd. Planen syftar till att
möjliggöra en fortsatt stadsutveckling i Östra Sala backe, längts norrut inom programområdet där Fyrislundsgatan möter Vaksalagatan. Detaljplanen möjliggör ett
kontorskvarter med en friskvårdsanläggning samt publika verksam hetslokaler i
bottenvåningen.
Namnkategori i planområdet är naturlyriska växtnamn. Behovet är ett kvartersnamn
och ett torgnamn.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att kvartersnamnet Gullklövern placeras inom
området då kvarteret ligger intill Gullklövergatan och att det intilliggande torget ges
namnet Gullklöverplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-25
Kartbilaga
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§11
Namn på park inom detaljplan för Östra
Fyristund
NGN-2020-00060
Beslut
Namngivningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta
1.

att anta parknamnet Anna Fabris park.

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. Namngivningsnämnden beslutade vid
sitt sammanträde den 15 december 2020 att ge stadsbyggandsförvaltningen i uppdrag
att ställa ut och remittera parknamnet Söderhällbyparken. Mot förslaget har det bland
annat inkommit synpunkter om att namnet är för långt, varför
namngivningsnämndens arbetsutskott istället föreslår att parken ska namnges Anna
Fabris park. Anna Fabri var Sveriges första kvinnliga boktryckare och var verksam i
slutet av 1400-talet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-25
Kartbilaga
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§12
Namn på park inom detaljplan för
Cementgjuteriet, antagande
NGN-2020-00057
Beslut
Namngivningsnämndens arbetsutskott beslutar
1. att anta namnet Pelarparken.
Sammanfattning
Inom detaljplanen för kvarteret Cennentgjuteriet anläggs en park som gränsar till
Pelargatan. Parken saknar namn. Namngivningsnämnden beslutade vid sitt
sammanträde den 15 december 2020 att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
ställa ut och remittera namnet Pelarparken. Inga synpunkter som motsäger förslaget
har inkommit.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-25
Kartbilaga
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Fråga från Jan Hagerlid (MP)
Jan Hagerlid (MP) framför att det vore bra om cykelbanan som går mellan Hällbygatan
och Håga By får ett namn och föreslår att den ska namnges Enköpingsbanan.
Förvaltningen tar på sig att arbeta fram ett ärende.
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