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att som svar på förslag t i l l Strukturöversikt Gottsunda Valsätra t i l l socialnämnden för barn-
och unga avge upprättat förslag t i l l yttrande. 

Sammanfattning 
Nämnden yttrarar sig i huvudsak över Strukturöversikten som modell/metod och går inte in på 
innehållet i detalj. Dock föreslår nämnden några ytterligare statistiska uppgifter. 
Strukturöversikten är ambitiös med sitt breda angreppssätt. Det är en stor fördel att i ett 
kornmungemensamt underlag och underlättar möjligheten t i l l en samsyn i arbetet med stads
delsutvecklingen. Nämnden bedömer att denna typ av faktaunderlag kan användas i diskuss
ioner och beslut gällande t i l l vad och hur ekonomiska medel ska fördelas och vid medborgar
dialoger av olika slag. Nämnden föreslår att en befolkningsprognos samt uppgifter från upp
följning avseende barn och ungdomars upplevelse av de verksamheter de vistas i och uppgif
ter från L i v och hälsa ska finnas med. I avsnittet Gottsunda och Valsätra idag kommer subjek
tiva uttalanden fram på ett olyckligt sätt. Ska denna typ av kommentarer finnas med är det 
snarare de boende själva som bör få komma t i l l tals. Utvecklingsområden hög kvalitet påför

skola och skola och pedagogisk utveckling för att motverka segregation samt friskfaktorer 
som leder till och vidmakthåller hälsa är viktiga områden att arbeta vidare med. 

Bakgrund 
Barn och ungdomsnämnden har av socialnämnden för barn- och unga erhållit rubricerat 
ärende för synpunkter. Strukturöversikten kan hämtas på www.uppsala.se/strukturoversikt. 
Förslag t i l l yttrande har upprättats (bilaga). 

Ärendet 
Denna strukturöversikt har arbetats fram för Gottsunda-Valsätra - ett av fyra stadsdelsut
vecklingsområden, som kommunful lmäkt ige ly f t fram i IVE. Även för övriga områden - norra 
stadsdelarna, Sävja samt Stenhagen - kommer samma typ av områdesbeskrivning arbetas 
fram. Strukturöversikten ska fungera som planeringsunderlag för såväl politiker som tjänste
män samt även vara tillgänglig för medborgare. 
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Strukturöversikten innehåller en bakgrundsbeskrivning av området med en historisk översikt, 
statistik över området, styrkor och svagheter för området framtaget av tjänstemän och verk
samma i området, kommunala styrdokument med visioner och mål samt ett antal utvecklings
områden och rekommendationer för en positiv stadsdelsutveckling. 

Socialnämnden önskar svar på följande frågor: 
- Är strukturöversikten ett användbart informationsunderlag för er verksamhet vid beslutsfat
tande? 
- Finns det någon information som saknas och som borde tillföras i strukturöversikten? 
- Vilka utvecklingsområden ska enligt nämnden/styrelsen eftersträvas för att främja en positiv 
stadsdelsutveckling i Gottsunda och Valsätra? 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås i sitt yttrande framföra att 
-Strukturöversikten underlättar möjligheten t i l l en samsyn i arbetet med stadsdelsutveckling -
-Strukturöversikten kan användas i diskussioner och beslut gällande t i l l vad och hur ekono
miska medel ska fördelas samt vid medborgardialoger 
-befolkningsprognos samt uppgifter från uppföljning bör redovisningar avseende barn och 
ungdomars upplevelse av de verksamheter de vistas i och uppgifter från L i v och hälsa ska 
finnas med 
-subjektiva uttalanden kommer fram på ett olyckligt sätt 
-de boende själva bör få komma t i l l tals 
-utvecklingsområden hög kvalitet påförskola och skola och pedagogisk utveckling för att 

motverka segregation samt friskfaktorer som leder till och vidmakthåller hälsa är viktiga om
råden att arbeta vidare med. 

Kontoret kommer under tiden som remissynpunkterna bearbetas justera fe l och brister av mer 
redaktionell karaktär. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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Strukturöversikt Gottsunda och Valsätra 

Under senare år har Uppsala kommun på ett strukturererat sätt arbetat med 
stadsdelsutveckling. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och 
unga tillsammans med barn- och ungdomsnämnden, plan- och byggnadsnämnden samt 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

IVE 2013-2016 uttrycker att stadsdelsutvecklingsarbetet ska ha fokus på Gottsunda, Sävja, 
Gränby och Stenhagen. Kommunfullmäktige har i IVE även beslutat om följande 
inriktningsmål: Nämnderna arbetar i aktiv samverkan inom och utom kommunen med 
integration, att bryta människors iitanförskap och öka delaktigheten i samhället tillsammans 
med näringslivet, frivilligsektorn och civilsamhället samt att Stadsdelsutvecklingen är 
tillväxtorienterad. 

I ambition att förena insatser som genomförs av olika kommunala nämnder och bolag samt 
från övriga aktörer såsom näringslivet, frivilligsektorn och civilsamhället i Gottsunda och 
Valsätra har denna strukturöversikt framtagits. I strukturöversikten eftersträvas en 
tvärsektoriell beslaivning som förenar olika verksamhetsområden och ger en helhetsbild av 
området. Målet med strukturöversikten är att den ska fungera som ett planeringsunderlag för 
såväl politiker och tjänstemän. Det strukturella upplägget ska inte vara knutet t i l l något 
specifikt område, då strukturöversikter för andra stadsdelar planeras att framtagas. 

Nämnden önskar svar på följande frågor från respektive nämnd och bolagsstyrelse: 

Är strukturöversikten ett användbart uiformationsuiidcrlag for er verksamhet vid 
beslutsfattande? 

- Finns det någon information som saknas och som borde tillföras i strukturöversikten? 

- Vilka utvecklingsområden ska enligt nämnden/styrelsen eftersträvas för att främja en 
positiv stadsdelsutveckling i Gottsunda och Valsätra? 
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Nämnden tar tacksamt emot svar på följande frågor från respektive förening, lokalt 
politiskt parti och verksamhet aktiv i Gottsunda och Valsätra: 

Ger strukturöversikten en bra och rättvisande bild av Gottsunda och Valsätra? 

Vilka styrkor/svagheter/möjligheter/hot (se kapitel 5) upplever ni att Gottsunda och 
Valsätra har? 

- Vad bör olika parter eftersträva för att nå en god utveckling i Gottsunda och Valsätra? 

- På vilket sätt kan ni bidra ti l l en positiv stadsdelsutveckling i Gottsunda och Valsätra? 

OBS! Strukturöversikten är ett arbetsmaterial. Det kommer att kompletteras och felaktigheter 
i materialet kommer att rättas t i l l även under remisstiden. 

Strukturöversikten finns att hämta i elektronisk form på följande sida: 
http://www.uppsala.se/strukturoversikt. Hör av er t i l l Örjan Trapp eller Hilde Klasson om 
strukturöversikten önskas utskickad i tryckt upplaga. 

Hör gärna av er med frågor och synpunkter löpande till Örjan Trapp tel. 018-727 86 32, epost 
orjan.trapp@uppsala.se eller Hilde Klasson tel. 070-281 53 00, epost 
hilde.klasson@uppsala.se. 

Remissvaren ska ha inkommit t i l l registrator, socialnämnden för barn och unga 
socialnamnden-bamochunga@uppsala.se senast 2013-01-16. Kontoret tar tacksamt emot 
tjänstemannaförslaget til l remissyttrande så snart ett sådant föreligger 

Med vänlig hälsning 

Socialnämnden för barn och unga 

Ordförande 
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Socialnämnden för barn och unga 

Yttrande över förslag till Strukturöversikt Gottsunda och Valsätra 

Socialnämnden för barn och unga har hemställt om barn- och ungdomsnämndens yttrande 
över rubricerat ärende. Med anledning härav v i l l nämnden f ramföra följande: 

Strukturöversikten är ambitiös med sitt breda angreppssätt av ett geografiskt område. En så
dan översikt kan underlätta möjligheten t i l l samsyn i arbetet med stadsdelsutvecklingen. 

Nämnden anser dock att handlingen inte behöver vara föremål för remissbehandling och av
står därför från synpunkter i övrigt. 

Barn- och ungdomsnämnden 

Cecilia Forss Kerstin Sundqvist 
Ordförande Sekreterare 
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