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 Kommunstyrelsen 
 

Motion av Marlene Burwick och Erik Pelling (Båda S) om att det är dags 
för en handlingsplan mot den växande barnfattigdomen i Uppsala 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen  
 
Ärende 
I motion väckt den 30 augusti 2011 av Marlene Burwick och Erik Pelling (båda S) yrkar 
motionärerna att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med ledande forskare och 
praktiker och i samverkan med berörda nämnder och intresseorganisationer ta fram en 
handlingsplan för hur barnfattigdomen ska avskaffas i Uppsala, bilaga 1 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till barn och ungdomsnämnden (BUN), socialnämnden för barn och 
unga (SBN) och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN). 
 
BUN, SBN samt UAN framhåller i sina till stora delar gemensamma yttranden, bilaga 2-4, att 
de tillsammans har ett särskilt ansvar för barn och unga. Nämnderna anför att det av 
fullmäktige beslutade barn och ungdomspolitiska programmet årligen har följts upp sedan 
2010. I detta program är ett av de övergripande inriktningsmålen likvärdiga villkor. Barn och 
ungdomsnämnden tillägger att nämnden genom strukturersättning verkar för att skapa 
likvärdiga förutsättningar för barn och ungdomar då resurser styrs till skolor och förskolor i 
prioriterade stadsdelar.  
 
BUN, SBN och UAN anför vidare att i uppföljningen av barn och ungdomspolitiska 
programmet föreslås en undersökning av i vilken utsträckning kommunens utbud av 
aktiviteter når barn i fattiga familjer och utjämnar skillnaderna som motionärerna visar på i sin 
skrivelse. I sitt yttrande kring 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 Uppsala kommun i en förstudie 
gällande socioekonomisk analys av en stadsdel, Sävja. Utifrån denna studie förväntas 
ytterligare kunskap erhållas. Nämnderna ställer sig positiva till intentionen i motionerna men 
bifaller inte förslagen med hänvisning till redan pågående arbete.   
 
Reservationer  
Reservationer har avgivits i samtliga nämnder av S, V, MP.  
 
Föredragning 
Av inkomna yttranden framgår att samtliga tillfrågade nämnder ser frågan om barns 
likvärdiga villkor som viktig och är därför redan uppmärksammad i nämndernas arbete. Bland 
annat ska nämnderna undersöka i vilken utsträckning kommunens utbud av aktiviteter och 
insatser når barn i fattiga familjer. 
 
Motionärerna anser att det behövs en handlingsplan för att hantera barnfattigdomen.  
Fullmäktige har antagit ett barn och ungdomspolitiskt program som syftar till att skapa 
likvärdiga villkor för Uppsala kommuns barn och ungdomar. Programmet har utformats som 
ett handlingsprogram som årligen följs upp. Kunskapen kring de ojämlika villkoren finns 
redan och är bland annat redovisad i förslag till åtgärder i uppföljningen av det barn och 
ungdomspolitiska programmet. Det handlingsprogram som efterfrågas finns sålunda redan 
och kunskapen kring frågorna finns och utvecklas i de löpande uppföljningar som sker.  
 
Det är svårt att se vilket mervärde forskare skulle tillföra i form av handling för att komma till 
rätta med problemen. Det är snarare viktigt att Uppsala kommun fortsätter agera för att 
förbättra situationen för utsatta barn och arbeta vidare med de inriktningsmål som det barn 
och ungdomspolitiska programmet innehåller för att nå likvärdiga villkor för alla barn i 
Uppsala. Med hänvisning till föredragningen och det faktum att Uppsala redan arbetar för 
barns likvärdiga villkor föreslås därför avslag på motionen.   
 
.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut 
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