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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att lägga slutrapport angående Lokalt utvecklingsavtal Gottsunda-Valstätra till handlingarna.  
 
 
Ärendet  
En slutrapport angående lokalt utvecklingsavtal för Gottsunda-Valsätra har inkommit från 
socialnämnden för barn och unga (SBN). Rapporten är en sammanställning av vilka insatser 
som genomförts inom ramen för det lokala utvecklingsavtalet under år 2007-2011.  
 
Uppsala kommun har från år 2007 till och med år 2011 genom avtal med integrations- och 
jämställdhetsdepartementet, samt med arbetsmarknadsdepartementet bedrivit 
stadsdelsutvecklingsarbete  i Gottsunda och Valsätra genom ett lokalt utvecklingsavtal, LUA. 
Syftet med LUA har varit att genom uppsatta målområden bidra till en samordning av 
kommunala och andra aktörers insatser i dessa områden för en positiv utveckling. Det 
huvudsakliga målet med LUA har varit att minska utanförskapet med avseende på arbete, 
utbildning, öka tillväxten samt öka tryggheten i berörda stadsdelar.   
 
Arbetet med LUA har letts från kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, UAK.  
Samordnande nämnd har varit socialnämnden för barn och unga (SBN) tillsammans med 
byggnadsnämnden (BN), och från 2008 även utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. En 
styrgrupp bestående av presidierna från ovanstående nämnder samt tjänstemän från kontoret 
för barn, ungdom och arbetsmarknad samt stadsbyggnadskontoret har funnits. Ordförande för 
SBN har varit styrgruppsordförande.   
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Rapporten belyser vilken typ av insatser som genomförts inom ramen för LUA samt vilka 
effekter dessa har haft för utvecklingen inom området.  
 
Bland annat har man inom ramen för LUA bedrivit lokala arbetsmarknadsåtgärder. Detta 
resulterade i att  runt 50 nya företag startades. Uppsatta mål nåddes på samtliga områden.  
 
Insatser i öppna förskolan har genomförts med syfte att bryta isoleringen för kvinnor med 
utländsk bakgrund, både nyanlända och personer som bott längre tid i Sverige. Skolorna, 
framförallt Gottsundaskolan, har engagerat sig i olika nätverk och medverkat vid olika 
aktiviteter för att stärka stadsdelarnas varumärke. Elevernas resultat har ökat kontinuerligt 
under LUA perioden.  
 
Enligt statistik från polismyndigheten har brottsligheten i området minskat kraftigt sedan år 
2008. Ett utvecklat samarbete mellan polis och Uppsala kommun har skett under perioden.   
 
Enligt slutsatser i rapporten har mediarapporteringen i området blivit mer nyanserad under 
LUA perioden och media har vid flera tillfällen presenterat vilka typer av insatser som 
genomförts.  
 
Även olika typer av insatser för att öka delaktigheten hos medborgarna har genomförts. En 
sådan är att stadsdelsbloggen Mötesplats Gottsunda har startat som hemsida och på Facebook.  
 
Föredragning 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att utvecklingen i Gottsunda på många områden haft 
en positiv utveckling under perioden som LUA genomförts. I rapporten lyfts svårigheterna 
med att veta huruvida en specifik insats har effekt och uppföljning. En utveckling av hur man 
följer upp skulle kunna bidra till ytterligare positiva effekter. Ett fortsatt samarbete över 
organisationsgränser och tillsammans med de boende behöver fortsätta för att stadsdelen ska 
uppnå långsiktigt hållbar utveckling. De arbetsmodeller som ligger till grund för den positiva 
utvecklingen bör kunna användas även i arbetet med andra stadsdelars utveckling. 
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