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 Kommunstyrelsen 
 

Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om att klyftorna ökar i Uppsala  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 
 
Ärende 
I motion väckt den 26 september 2011 av Ulrik Wärnsberg (S) yrkar motionären att 
kommunfullmäktige beslutar att kommunen tar initiativ till att kontinuerligt genomföra en 
socioekonomisk kartläggning som ett underlag och planeringsinstrument för att underlätta för 
kommunens nämnders, styrelsers och bolags planering och genomförande av olika insatser, 
bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till barn och ungdomsnämnden (BUN), socialnämnden för barn och 
unga (SBN) och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN), äldrenämnden (ÄLN) samt 
nämnden för vuxna med funktionshinder (VFN, nuvarande nämnden för hälsa och omsorg), 
   
BUN, SBN samt UAN framhåller i sitt till stora delar gemensamma yttrande, bilaga 2-4, att 
de tillsammans har ett särskilt ansvar för barn och unga.  Kring arbetet med 
stadsdelsutveckling anför BUN, SBN och UAN att de är aktiva i ett sådant arbete och att en 
social rapport tagits fram av SBN kring skillnaderna mellan olika stadsdelar. Inom ramen för 
nätverket Healthy city ingår också Uppsala kommun i en förstudie gällande socioekonomisk 
analys av en stadsdel, Sävja. Utifrån denna studie förväntas ytterligare kunskap erhållas. BUN 
och UAN ställer sig positiva till intentionen i motionen men bifaller inte förslaget med 
hänvisning till redan pågående arbete. SBN skriver att de förslag motionären framför 
tillgodoses av redan pågående arbete, angivna inriktningsmål och givna uppdrag. 
 
 



Nämnden för vuxna med funktionshinder, bilaga 5, anför i sitt yttrande att Uppsala kommuns 
medverkan i Healthy city-nätverket och den redan ovan nämnda förstudien kring 
socioekonomisk analys av en stadsdel bör samordnas med den föreslagna socioekonomiska 
kartläggningen som motionärerna föreslår.  
 
Äldrenämnden, bilaga 6, anför att en kartläggning som efterlyses i motionen kräver en 
fungerande modell att arbeta efter. Nämnden framhåller kommunens medverkan i nätverket 
Healthy city och menar att en sådan socioekonomisk karläggning som efterlyses i motionen 
samordnas med detta och andra projekt.  
 
Reservationer  
Reservationer har avgivits i samtliga nämnder av S, V, MP.  
 
Föredragning 
Uppsala ingår sedan 2010 i nätverket Healthy city vari pågår en socioekonomisk kartläggning 
i en stadsdel. Av nämndernas yttranden framgår att mycket sker där men att det finns frågor 
som kan vara angelägna att ta ett tydligare grepp kring för ökad kunskap om vilka grupper och 
områden som behöver extra stöd. En angelägen fråga är att utveckla samsyn mellan de olika 
aktörer som på olika sätt har ansvar för stadsutvecklingen. Det handlar om att utveckla former 
för att beakta frågor av social karaktär med de mer fysiska bebyggelsefrågorna och samtidigt 
involvera andra viktiga aktörer som kan bidra. Ett sådant utvecklingsarbete pågår bl a i den 
samverkansorganisation för stadsdelsutvecklingen under SBN:s ledning. 
 
Utifrån resultaten i den redan pågående socioekonomiska kartläggningen inom ramen för 
nätverket Healthy city är det också viktigt att dra slutsatser och vidareutveckla metoderna för 
att skapa bättre kunskap om de socioekonomiska frågorna.  En modell för arbetet är på väg att 
tas fram. 
 
Med hänvisning till föredragningen i frågan föreslås därför motionen vara  besvarad.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut 
 
Kommunledningskontoret 
 
Kenneth Holmstedt  
Stadsdirektör 
 


















































