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Handläggare 

Hedberg Jenny 
Datum 

2012-12-19 
Diarienummer 

ALN-2012-0211//^ 

Äldrenämnden 

Yttrande: Strukturöversikt Gottsunda och Valsätra 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta 

att avge yttrande t i l l socialnämnden för barn och unga enligt upprättat förslag. 

Ärendet 

Socialnämnden för barn och unga (SBN) har hemställt om äldrenämndens yttrande gällande 
Strukturöversikt för Gottsunda och Valsätra. Strukturöversikten är ett tvärsektoriellt 
planeringsunderlag där såväl statistiska data så som gottsundabornas åsikter presenteras. SBN 
önskar svar på om strukturöversikter är ett användbart informationsunderlag vid 
äldrenämndens beslutsfattande, om något område saknas i översikten och vilka 
utvecMingsområden som ska eftersträvas för att främja en positiv stadsdelsutveckling. 
I förslag t i l l yttrande ställer sig äldrenämnden positiv t i l l underlaget, men att det finns 
ytterligare perspektiv att lyfta fram. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Inga-Lill Björklund 
Direktör 

Postadress: Uppsala kommun, kontoret för hälsa, vård och omsorg, 753 75 Uppsala 
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Uppsala 
^ • K O M M U N Ä L D R E N Ä M N D E N 

Handläggare 

Hedberg Jenny 
Datum 

2013-01-23 
Diarienummer 

ALN-2012-0211 

FÖRSLAG 

Yttrande över Strukturöversikt Gottsunda och Valsätra 

Socialnämnden för barn och unga har begärt äldrenämndens yttrande gällande 
Strukturöversikt Gottsunda och Valsätra. Nämnden ser positivt på denna form av 
tvärsektoriellt underlag. 

Nämnden anser att strukturöversikten kan användas som informationsunderlag vid 
beslutsfattande. Framförallt då nämnden planerar för öppna hälsofrämjande insatser, men 
även i viss mån för bostäder för vård- och omsorgsboende. 

Strukturöversikten innehåller väsentlig information. Nämnden anser dock att perspektiven 
fysisk och informativ tillgänglighet bör lyftas tydligare. De trafikstråk, serviceinrättningar, 
platser och naturområden som finns beskrivna borde kompletteras med en beskrivning om 
dessa är tillgängliga för alla. Om det finns brister i tillgängligheten bör även det lyftas i 
strukturöversikten. Träffpunkter för seniorer saknas i delen med allmän fakta. En ytterligare 
aspekt som med fördel kan tillföras strukturöversikten är de riskanalyser som är framtagna. T 
ex områden med särskild risk att drabbas av översvämning eller liknande. 

För att främja en positiv stadsdelsutveckling i Gottsunda och Valsätra menar nämnden att 
fokus bör ligga på en fortsatt tvärsektoriell samverkan samt med förankring i det lokala 
föreningslivet. 

Äldrenämnden 

Ebba Busch Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 
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SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

Handläggare 

Örjan Trapp 
Datum 

2012-10-29 
Diarienummer 

SBN-2012-0069.00 

Se sändlista 

Förslag till 
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 utanforskap 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 beskrivning 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 informationsunderlag för 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 til l en positiv stadsdelsutveckling i Gottsunda och Valsätra? 

OBS! Strukturöversikten är ett arbetsmaterial. Det kommer att kompletteras och felaktigheter 
i materialet kommer att rättas till 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 synpunlcter löpande t i l l 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 ti l l registrator, socialnämnden för barn och unga 
socialnairmden-barnochunga@uppsala.se senast 2013-01-16. Kontoret tar tacksamt emot 
tjänstemannaförslaget ti l l remissyttrande så snart ett sådant föreligger 

Med vänlig hälsning 

Socialnämnden för barn och unga 

Ordförande 


