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Sammanfattning 

Uppföljningen har remitterats t i l l socialnämnden för barn och unga, som inte hade 
något att erinra. Uppföl jningen baseras på de svar som nämnder och bolag har läm
nat. Uppföljningen är avgränsad t i l l de förbättringsområden som lyftes fram vid fö
regående års uppföljning: likvärdiga villkor och delaktighet. Resultatet visar att det 
genomförs en hel del insatser som förväntas ge nytta för barn och ungdomar i Upp
sala. Insatserna är dock oftast generellt beskrivna och visar inte på vilket sätt de fak
tiskt bidrar t i l l ökad likvärdighet. Det är få nämnder och bolag som beskriver hur de 
tar reda på hur likvärdigheten ser ut inom det egna ansvarsområdet. Det är också få 
som beskriver vad insatserna har lett t i l l . Flera nämnder och några bolag beskriver att 
de gjort barn och ungdomar delaktiga i frågor som rör dem, men utan att påvisa v i l 
ket inflytande de faktiskt har haft. Flera nämnder visar att de är intresserade av att 
utveckla dialogen med barn och ungdomar. 

Ett reviderat barn- och ungdomspolitiskt program bör ta fasta på nämnders och bo
lags arbete för att skapa likvärdiga villkor för barn och ungdomar i Uppsala kom
mun. Det innebär att en nämnd eller ett bolag bedömer vilka skillnader det finns mel
lan olika grupper av barn och ungdomar inom ansvarsområdet, exempelvis när det 
gäller vilka som tar del av insatser eller vilka som insatserna leder t i l l nytta för. Ut i 
från en sådan bild av likvärdighet kan nämnden eller bolaget sedan utforma åtgärder 
för att öka likvärdigheten inom ansvarsområdet. På så sätt integreras ambitionen att 
skapa likvärdiga vi l lkor för barn och ungdomar i all kommunal verksamhet. 

Postadress: Uppsala kommun, kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Ärendet 
Barn- och ungdomsnämnden har ansvaret för att i samverkan med socialnämnden för 
barn och unga årligen föl ja upp barn- och ungdomspolitiska programmet. Kontoret 
har genomfört en uppföl jning utifrån berörda nämnders och bolags redovisningar. 
Uppföljningen har remitterats t i l l socialnämnden för barn och unga, som inte hade 
något att erinra. Nämnden föreslås godkänna uppföljningen och rapportera den t i l l 
kommunstyrelsen. 

I samband med kommunstyrelsens godkännande av 2012 års uppföljning av pro
grammet fick barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att i samverkan med social
nämnden för barn och unga revidera det barn- och ungdomspolitiska programmet. 
Denna revidering ska enligt kommunstyrelsen beakta de rekommendationer som lyf
tes fram i 2012 års uppföljning. Den huvudsakliga rekommendationen i 2012 års 
uppföljning var att programmet bör förenklas så att det underlättar för nämnder och 
bolag att ta t i l l sig och implementera de mål som anses viktiga för barn och ungdo
mar i Uppsala kommun. De två områden som 2012 års uppföljning särskilt lyfte fram 
var barns och ungdomars rätt t i l l likvärdiga villkor samt barns och ungdomars delak
tighet. Mot bakgrund av detta har 2013 års uppföljning fokuserat nämndernas och 
bolagens arbete för att f rämja rätten t i l l likvärdiga villkor och delaktighet för barn 
och ungdomar. Uppföl jningen år 2013 kan på så sätt ses som ett led i revideringen av 
det barn- och ungdomspolitiska programmet. Mot bakgrund av revideringen bör nå
gon uppföljning av barn- och ungdomspolitiska programmet inte göras år 2014. 
Uppföljningen redovisas i bilaga. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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Inledning 
Barn- och ungdomspolitiskt program för Uppsala kommun 2010-2014 samlar och tydliggör 
kommunens vilja avseende bättre villkor för barn och ungdomar. Programmet är en del i 
kommunfullmäktiges styrning av nämnder och kommunalt helägda bolag, (se programmet i 
bilaga 1) 

Barn- och ungdomsnämnden har ansvaret att i samverkan med socialnämnden för barn och 
unga följa upp det barn- och ungdomspolitiska programmet. I samband med 
kommunstyrelsens godkännande av 2012 års uppföljning av programmet fick barn- och 
ungdomsnämnden i uppdrag att i samverkan med socialnämnden för bam och unga revidera 
det barn- och ungdomspolitiska programmet. Denna revidering ska enligt kommunstyrelsen 
beakta de rekommendationer som lyftes fram i 2012 års uppföljning. Den huvudsakliga 
rekommendationen i 2012 års uppföljning var att programmet bör förenklas så att det 
underlättar för nämnder och bolag att ta til l sig och implementera de mål som anses viktiga för 
barn och ungdomar i Uppsala kommun. De två områden som 2012 års uppföljning särskilt 
lyfte fram var barns och ungdomars rätt t i l l likvärdiga villkor samt barns och ungdomars 
delaktighet. Mot bakgrund av detta har 2013 års uppföljning avgränsats t i l l nämndernas och 
bolagens arbete för att främja rätten ti l l likvärdiga villkor och delaktighet för bam och 
ungdomar. Uppföljningen år 2013 kan på så sätt ses som ett led i revideringen av det barn- och 
ungdomspolitiska programmet. 

Sammanlagt har 12 av 13 nämnder lämnat in redovisningar som underlag för uppföljningen 
(alla utom namngivningsnämnden). Motsvarande siffra bland bolagen är 9 av 12. De bolag 
som inte har lämnat in redovisningar är Fyrishov AB, Uppsala Vatten och Avfall AB samt 
Uppsala Kommuns Gasgenerator AB. 

Resultat 
Likvärdiga villkor 

Två av de fyra uppföljningsfrågorna handlar om likvärdiga villkor: 

1. Hur följer nämnden/bolaget upp att barn och ungdomar i Uppsala kommun växer upp 
under likvärdiga villkor? 

2. Har ni gjort något särskilt för att öka likvärdigheten för bam och ungdomar? Beskriv i så 
fall vad som gjorts, vilka som var målgruppen och vad det ledde t i l l . 
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Den första frågan handlar om hur nämnden/bolaget får kunskaper om skillnader mellan olika 
grupper av bam och ungdomar. I anvisningarna för uppföljningen framgick att det kan röra sig 
om skillnader utifrån exempelvis ålder, kön eller hemvist. Skillnaderna kan avse i vilken mån 
olika grupper har tillgång ti l l det stöd eller den service som nämnden/bolaget ansvarar för, 
men också i vilken mån de använder stödet/servicen och vilken nytta de har haft av 
användningen. Den andra frågan handlar om initiativ nämnden/bolaget tagit som syftar t i l l att 
öka likvärdigheten. 

Hur följer nämnden/bolaget upp att barn och ungdomar i Uppsala kommun växer upp 
under likvärdiga villkor? 

Det är få bolag och nämnder som uttryckligen svarar på frågan och beskriver hur de tar reda 
på hur likvärdigheten ser ut inom det egna ansvarsområdet.1 De flesta bolag och nämnder 
lyfter istället fram beskrivningar av insatser inom sitt generella uppdrag. Vissa konstaterar att 
deras verksamheter riktar sig t i l l "alla" i befolkningen. Flera av kommunens fastighetsbolag 
lyfter exempelvis fram att de miljöer bolaget ansvarar för ska vara trygga och säkra för alla -
även för barn och ungdomar. Det framgår dock inte hur de tar reda på om miljöerna faktiskt är 
trygga och säkra för barn och ungdomar. Det framgår följaktligen inte heller om de känner t i l l 
om alla miljöer är lika trygga och säkra för alla grupper av barn och unga. 

Några nämnder och bolag beskriver insatser som riktas direkt t i l l bam och ungdomar, men på 
ett allmänt sätt. Beskrivningarna visar inte hur nyttan av insatserna skiljer sig åt mellan olika 
grupper av bam och ungdomar. Exempelvis beskriver idrotts- och fritidsnämnden att det finns 
utvecklingsstöd att söka för bland annat integrationsprojekt (dvs en åtgärd för ökad 
likvärdighet). Nämnden säger dock ingenting om hur de får veta hur användningen av 
utvecklingsstödet skiljer sig mellan föreningar i exempelvis olika delar av kommunen (dvs 
uppföljning av likvärdig användning av stödet). De beskriver heller inte vilken nytta de ser att 
utvecklingsstödet har haft för barn och ungdomar i kommunen (dvs stödets effekter för 
likvärdigheten). 

Det finns dock undantag där uppföljning av likvärdiga villkor beskrivs tydligare. Bam- och 
ungdomsnämnden beskriver ett uppföljningssystem som används för att identifiera brister i 
likvärdigheten. Genom att bland annat ställa frågor til l enheter (t.ex. skolor) och t i l l brukare 
(t.ex. elever) skaffar sig nämnden underlag för att jämföra enheter och brukargrupper. Dessa 
jämförelser återkopplas t i l l enheterna och antas bidra t i l l en högre och jämnare kvalitet mellan 
enheter. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beskriver sin uppföljning av 
gymnasieskolan på ungefär samma sätt. 

Ett annat undantag är socialnämnden för barn och unga som jämför råd- och stödinsatser 
utifrån brukarnas kön och ålder. Nämnden framhåller även att det finns ett behov av att 
utveckla uppföljningen på gruppnivå "så att nämnden kan göra övergripande analyser och dra 
slutsatser om huruvida barn och ungdomar får det stöd de behöver". Detta är det enda 
påtagliga exemplet på att det finns ett intresse av att förbättra sina kunskaper om hur 
likvärdigheten ser ut inom det egna ansvarsområdet, trots de generella kunskapsbrister som 
tycks finnas hos många nämnder och bolag kring likvärdiga villkor för bam och unga. 

1 Barn- och ungdomsnämnden, Kulturnämnden, Socialnämnden bör barn och unga samt Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden har beskrivit att de för vissa verksamheter analyserar vilka inom deras respektive 
målgrupper de når/lyckas med mer eller mindre. 
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Har nämnden/bolaget gjort något särskilt för att öka likvärdigheten för barn och 
ungdomar? 

Det var betydligt lättare för nämnderna och bolagen att redogöra för åtgärder de vidtagit för att 
öka likvärdigheten än att beskriva hur de tar reda på hur likvärdigheten ser ut. Däremot var det 
svårt för i stort sett alla att beskriva vad åtgärderna lett t i l l . I enstaka fall beskrivs åtminstone 
vad åtgärden antas leda t i l l , exempelvis "att ge samma förutsättningar t i l l alla att upptäcka 
teaterns kraft" (Stadsteatern). 

De flesta redogörelserna för åtgärder handlar om allmänna barn- och ungdomsperspektiv i 
verksamheten. Ett par exempel är att miljönämnden prioriterar tillsyn inom förskolan och att 
plan- och byggnadsnämnden ibland analyserar detaljplaners konsekvenser utifrån ett 
barnperspektiv. Andra exempel är att utbildnings- och arbets mark n ad s nämn de n har förstärkt 
barnperspektivet i sina riktlinjer för försörjningsstöd och att nämnden för hälsa och omsorg ser 
ti l l att kvinnoboendet utformas för att bättre passa bam och ungdomars situation och behov. 
Det framgår dock inte vad dessa insatser faktiskt har lett t i l l eller vad de förväntas leda ti l l . 

Uppsalahem, Uppsala stadsteater och räddningsnämnden lyfter fram att de har ett 
jämställdhetsperspektiv för vissa delar av sina verksamheter för barn och unga. Det finns 
också andra exempel på insatser som riktas mot underrepresenterade grupper eller grupper 
som bedöms ha behov av mer stöd än andra: 

• idrotts- och fritidsnämndens utvecklingsstöd riktas mot insatser för integrationsprojekt och 
projekt för funktionsnedsatta bam och ungdomar. 

• Uppsala stadsteater har utvecklingsprojekt för i huvudsak barn och ungdomar som "inte har 
haft en automatisk tillgång ti l l kultur under sin uppväxt". 

• bam- och ungdomsnämndens strukturersättning ti l l skolorna innebär mer pengar ti l l skolor 
som bedöms ha elever med större behov av stöd. Nämnden stödjer också projekt och 
verksamheter som ökar tillgängligheten ti l l fritids- och kulturaktiviteter. 

• utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har insatser för läxhjälp för att motverka 
snedrekryteringen t i l l högskolan samt prioriterar nyanlända flyktingungdomar och 
ungdomar med funktionsnedsättning i fördelningen av feriearbete. 

Det finns några få exempel på att uppföljningen av likvärdigheten används för att utforma 
insatser för att öka likvärdigheten. Barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden återkopplar som tidigare nämnts analyser av likvärdigheten till 
utförarna som ett underlag för deras utvecklingsarbete. Kulturnämnden står för ett annat 
exempel när de beskriver hur Stadsarkivet arbetar med sin programverksamhet för grandskola 
och gymnasieskola. Stadsarkivet analyserar vilka skolor och klasser som besöker dem och 
vilka som inte besöker dem. Analysen ligger ti l l grund för hur Stadsarkivet arbetar med bl.a. 
inbjudningar för att nå alla skolelever. Genom ett samarbete med stadsbiblioteken kan 
programverksamheten nå grupper som inte kan ta sig t i l l Stadsarkivets lokaler. Nämnden 
beskriver dock inte i vilken mån Stadsarkivets insatser faktiskt har lett t i l l en mer likvärdig 
tillgäng, användning och nytta av programverksamheten. 
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Delaktighet 

Resterande två av de fyra uppföljningsfrågorna handlar om barns och ungdomars delaktighet 
och inflytande: 

1. Hur har ni sett t i l l att barn och ungdomar gjorts delaktiga och har inflytande i frågor som 
rör dem? 

2. Hur har ni återkopplat t i l l barn och ungdomar om hur deras delaktighet och inflytande har 
tagits om hand och givit effekt? 

Den första frågan handlar om sätt att involvera barn och ungdomar i något led av 
beslutsprocessen - exempelvis att identifiera behov, föreslå lösningar, ta ställning t i l l förslag 
till lösningar eller utvärdera insatser. Den andra frågan handlar om hur barn och ungdomar får 
veta vad som har hänt med deras bidrag till nämnden. 

Hur har nämnden/bolaget sett till att barn och ungdomar gjorts delaktiga och har 
inflytande i frågor som rör dem? 

Det tycks finnas ett påtagligt intresse för att använda olika former av medborgardialog för barn 
och ungdomar, framför allt hos nämnder som har ett uttalat ansvar för verksamheter som riktar 
sig ti l l barn och ungdomar. 

Dialogen knyts i vissa fall t i l l etablerade forum som Barnombudsmannen i Uppsalas 
"Mötesplatsen" eller elevråd. Exempel på detta är att Uppsala kommuns fastighets AB deltog 
vid Mötesplatsen som hölls i Gottsundabiblioteket i mars 2013 och att gatu- och 
samhällsmiljönämnden samarbetat med elevråd för att skapa tryggare skolvägar. Bam- och 
ungdomsnämnden och utbildning och arbetsmarknadsnämnden uppger att de utöver 
Mötesplatsen har återkommande dialog med exempelvis ungdomar på Fyrisgården och med 
elevorganisationer. 

I andra fall redovisas tillfälliga sätt att fånga barns och ungdomars synpunkter. Flera nämnder 
använder enkätundersökningar för detta. Fömtom de bmkarundersökningar som genomförs av 
barn- och ungdomsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden för 
barn och unga genomför nämnden för hälsa och omsorg barnenkäter i samband med 
utskrivning från det skyddade kvinnoboendet Siri. Det finns också exempel där nämnder 
skapar särskilda dialogtillfällen för särskilda frågeställningar. Plan- och byggnadsnämnden har 
exempelvis genomfört ett samtal med förskolebarn kring en detaljplanering och gatu- och 
samhällsmiljönämnden har låtit bam och unga delta i planeringen av lekplatser. 

Hur har nämnden/bolaget återkopplat till barn och ungdomar om hur deras 
delaktighet och inflytande har tagits om hand och givit effekt? 

Återkopplingen ti l l barn och ungdomar om hur deras delaktighet har tagits om hand är 
generellt sett svag. Vid de återkommande dialogforumen sker återkoppling vid ett senare 
tillfälle. Flertalet bolag och nämnder beskriver dock att de inte återkopplar alls eller avstår helt 
från att beskriva hur återkoppling sker. Flera nämnder lyfter fram att de vil l utveckla 
medborgardialoger och någon nämnd lyfter fram återkoppling som ett särskilt 
utvecklingsområde. 
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Sammanfattande slutsatser 
2013 års uppföljning av Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitiska program har 
avgränsats t i l l att fokusera de båda förbättringsområden som lyftes fram i 2012 års 
uppföljning: likvärdiga villkor och delaktighet. I 2012 års uppföljning konstaterades att det 
görs mycket för barn och ungdomar i kommunen, men att nämnderna och bolagen i stor 
utsträckning redovisar sina ordinarie områden och insatser som syftar til l att kommunens 
invånare generellt ska ha det bra. 

Även i 2013 års uppföljning av likvärdiga villkor går att se att det genomförs en hel del 
insatser, men att dessa i hög grad är generella. Det är få nämnder och bolag som beskriver hur 
de tar reda på vilka grupper av barn och ungdomar som gynnas eller missgynnas inom det 
egna ansvarsområdet. Bland dem som ändå följer upp likvärdigheten är det få som beskriver 
att de använt uppföljningen som utgångspunkt för åtgärder för att öka likvärdigheten. Det är 
återigen få som har beskrivit om åtgärderna faktiskt har lett t i l l ökad likvärdighet eller inte. 
Ingen har beskrivit hela denna kedja. 

Flera nämnder och några bolag beskriver att de gjort barn och ungdomar delaktiga i frågor 
som rör dem, men utan att påvisa vilket inflytande de faktiskt har haft. Nämndemas och 
bolagens återkoppling ti l l barn och unga om hur deras delaktighet tagits om hand är över lag 
svag. Flera nämnder är dock intresserade av att utveckla dialogen med barn och ungdomar, 
vilket kan ses som ett tecken på att viljan att involvera barn och ungdomar är stor. 

Nämnderna och bolagen tycks i uppföljningen av programmet i huvudsak redovisa sådant som 
redan görs och ändå skulle ha gjorts inom ramen för sina ordinarie uppdrag, oavsett om det 
ordinarie uppdraget är riktat mot befolkningen som helhet eller mot barn och ungdomar. 
Programmet tycks därför inte ha levt upp till förväntningen om att tillföra ett förstärkt barn-
och ungdomsperspektiv i de ordinarie uppdragen. Ett tecken på detta är nämndernas och 
bolagens brist på kunskap kring likvärdighet inom det egna ansvarsområdet. Om bam- och 
ungdomsperspektivet vore integrerat, så borde fler nämnder och bolag ha kunnat redovisa hur 
likvärdigheten ser ut och vad åtgärderna för att öka likvärdigheten lett t i l l eller förväntas leda 
t i l l . 

Inriktning på ett reviderat program 

Nuvarande barn- och ungdomspolitiskt program löper ut under år 2014. Bam- och 
ungdomsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att i samverkan med 
socialnämnden för bam och unga revidera programmet. Kommunstyrelsen menar att 
programmet behöver förenklas för att underlätta för nämnder och bolag att ta t i l l sig 
och implementera de mål som anses viktiga för barn och ungdomar i Uppsala 
kommun. (KSN-2013-0589) 
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Revideringen av programmet kommer att utgå från att ett bam- och 
ungdomsperspektiv ska finnas i alla kommunala ansvarsområden som kommer i 
kontakt med eller påverkar barn och ungdomar. Detta bidrar til l likvärdiga villkor för 
barn och ungdomar i Uppsala kommun. Arbetet för ökad likvärdighet behöver utgå 
från vad som är viktigt för barn och ungdomar inom nämndens/bolagets 
ansvarsområde, exempelvis tillgång ti l l och nytta av nämndens insatser. Detta styr 
vad nämnden/bolaget behöver ta reda på för att kunna bedöma var och hur 
likvärdigheten brister. Om ett fastighetsbolag har ett uppdrag att "skapa trygga 
miljöer" behöver bolaget ta reda på vilka gmpper miljöerna är mer och mindre 
trygga för. Om en nämnd tillhandahåller sociala stödinsatser behöver nämnden ta 
reda på vilka grupper insatserna fungerar bättre och sämre för. Först med en 
uppfattning om hur skillnaderna ser ut finns det förutsättningar för att utforma 
insatser som omfattar alla barn och ungdomar på ett likvärdigt sätt. 

Ett sådant arbetssätt integrerar ett barn- och ungdomsperspektiv i ordinarie 
verksamheter. Ett reviderat bam- och ungdomspolitiskt program bör därför främja ett 
sådant integrerande arbetssätt. Arbetet för att öka likvärdigheten kan beskrivas som i 
följande figur. 

Vilka av nämndens/bolagets ansvarsområden 
påverkar barn och ungdomar? 

Vad är viktigt för barns likvärdighet inom 
ansvarsområdet? 

Vad behöver vi veta för att bedöma var 
likvärdigheten brister? 

Vad gör vi när vi märkeratt likvärdigheten 
brister? 

Leder det vi gör till ökad likvärdighet? 

Uppföljningen av ett reviderat bam- och ungdomspolitiskt program bör göras i form 
av en återkommande rapport över tillståndet för barn och ungdomar i Uppsala 
kommun. En sådan uppföljning bör både beskriva levnadsförhållanden utifrån 
offentlig statistik och beskriva hur tillgången t i l l , användningen av och nyttan av 
kommunens insatser utvecklas inom olika geografiska områden och för olika 
gmpper av barn och ungdomar. Ett sådant jämförande perspektiv nyanserar bilden av 
tillståndet för barn och ungdomar i Uppsala kommun och ger nämnder och bolag 
bättre beslutsunderlag för att främja likvärdighet. 

Mot bakgrund av revideringen bör någon uppföljning av barn- och ungdomspolitiska 
programmet inte göras år 2014. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Barn- och ungdomspolitiskt program för Uppsala kommun 2010-2014 

Antaget av Kommunfullmäktige 2009-12-14 

Syfte 
Barn- och ungdomspolitiska programmet samlar och tydliggör kommunens vilja och 
inriktning när det gäller barn och ungdomar. Programmet lyfter fram barn- och 
ungdomsperspektivet som mycket betydelsefullt i samtliga kommunala verksamheter och i 
kommunens samarbete med andra aktörer. Programarbetet är starten på ett tydligare och mer 
samlat arbetssätt - en process - kring frågor för barn och ungdomar. 

Utgångspunkter 
Barn- och ungdomspolitiska programmet utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter 
samt statliga styrdokument. Programmet ska särskilt fokusera på barnets rätt t i l l likvärdiga 
villkor, barnets bästa i främsta rummet, barnets rätt ti l l liv och utveckling och barnets rätt t i l l 
inflytande och delaktighet. FN:s barnkonvention gäller barn 0-18 år. 

Programmet tar även sin utgångspunkt i Uppsala kommuns vision där alla människors lika 
värde, inneboende kraft och kreativitet respekteras och tas tillvara genom att var och en får 
möjlighet att påverka sin livssituation i en långsiktigt hållbar miljö som präglas av positiv 
dynamik, öppenhet och gemensamt ansvar. 

Uppsala kommuns Hållbarhetspolicy är en annan utgångspunkt med följande övergripande 
inriktningsmål: 
Uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen och har förtroende för demokratin 
Uppsalaborna har arbete 
Uppsalaboma känner sig trygga 
Uppsalaboma är jämställda 
Uppsalaboma har ett hälsosamt liv 
Uppsala bidrar til l att hindra klimatförändringen 
Uppsala har ett bra företagsklimat. 

Regeringens prioriteringar inom barnrättspolitiken 2008/2009 - det strategiska arbetet med att 
genomföra barnkonventionen, ge bättre stöd t i l l föräldrar, främja barns psykiska hälsa och 
bekämpa våld mot barn - har inarbetats i programmet. Det har även regeringens mål för 
ungdomspolitiken 2009 att alla ungdomar ska ha verklig tillgång t i l l välfärd och ti l l inflytande. 
Under hösten 2009 kommer en strategi för ungdomspolitiken att färdigställas inom 
Regeringskansliet. 

Avgränsning 
I första hand avser programmet barn och ungdomar 0-20 år, men i exempelvis 
arbetsmarknadsfrågor är även ungdomar t i l l och med 24 år berörda. 
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Tidsperiod och revideringar 
År 2010-2014. 
Eventuella revideringar ska göras kontinuerligt i samband med årlig uppföljning. Programmet 
kan påverkas av förändringar i lagar och förordningar samt regeringens prioriteringar. 

Ansvar 
De övergripande målen i detta program gäller för uppdragsnämnder och kommunalt helägda 
bolag och i deras samverkan med varandra, myndigheter, nätverk samt frivilligorganisationer. 

Alla berörda nämnder och kommunalt helägda bolag ska inom sina ansvarsområden tydligt 
beakta barn- och ungdomsperspektivet och i sina planer förverkliga programmet. 
Barnkonsekvensanalyser ska genomföras och vara en del i underlaget för politiska beslut. 

Uppdragsnämnder och kommunalt helägda bolag ska följa upp de övergripande målen i 
programmet. Uppföljningen sker genom att nämnder och bolag beskriver och/eller genom 
indikatorer belyser hur verksamheterna bidrar till att nå önskade tillstånd. 

Barn- och ungdomsnämnden är tillsammans med socialnämnden för barn och unga och 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden huvudansvariga för utvecklingsarbetet gällande 
barn- och ungdomsfrågor inom kommunen. 

Uppföljning 
Uppföljning görs av respektive nämnd eller bolag som årligen rapporterar t i l l barn- och 
ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsnämnden har i samverkan med socialnämnden för barn 
och unga på kommunstyrelsens uppdrag ansvaret för att årligen göra en samlad värdering som 
rapporteras ti l l kommunstyrelsen av hur de övergripande målen nås och föreslå eventuella 
revideringar av programmet ti l l kommunstyrelsen. 

Övergripande mål 

• Alla barn och ungdomar i Uppsala kommun växer upp under likvärdiga villkor. 

• Alla barn och ungdomar i Uppsala kommun känner delaktighet och har inflytande i 
frågor som rör dem. 

• Alla barn och ungdomar i Uppsala kommun känner trygghet och olika typer av 
verksamheter och aktiviteter är tillgängliga för dem. 

• Alla barn och ungdomar i Uppsala kommun lever i en god fysisk och psykisk miljö. 
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Alla barn och ungdomar i Uppsala kommun växer upp under likvärdiga villkor 
Önskat tillstånd Ansvarig* 
Vid all fysisk planering ger barn- och ungdomsperspektivet avtryck. BUN, FHN, GSN, IFN, 

KS, KTN, MHN, PBN, 
RÄN, SBN, UAN, 
samtliga kommunalt 
helägda bolag 

Det är enkelt för barn och ungdom att ta sig t i l l områden och platser för 
utbildning, lek, idrotts-, kultur- samt fritidsaktiviteter. 

BUN, FHN, GSN, IFN, 
KTN, PBN, SBN, UAN, 
samtliga kommunalt 
helägda bolag 

Föräldrar/vårdnadshavare har tillgång till föräldrastöd i olika former 
oavsett familjestruktur. 

BUN, KTN, NHO, SBN, 
UAN, ÖFN 

Föräldrar/vårdnadshavare har kunskap om barnets rättigheter enligt 
FN:s barnkonvention. 

BUN, NHO, UAN, ÖFN 

Barn och ungdomar har kunskap om sina rättigheter enligt FN:s 
barnkonvention. 

BUN, UAN 

Barn och ungdomar har, oavsett kön, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning, etnicitet, religion, kulturell bakgrund och familjestruktur, 
likvärdiga villkor i förskola, skola, kultur- och fritidsverksamhet samt 
tillgång ti l l individuellt stöd av socialtjänsten. 

BUN, KTN, SBN, UAN, 
ÖFN 

Barn och ungdomar har teoretisk och praktisk kunskap inför 
kommande arbetsliv, för att kunna göra välgrundade val av fortsatt 
utbildning och yrkesval. 

BUN, SBN, UAN 

Alla barn och ungdomar i Uppsala kommun är delaktiga och har inflytande i frågor som 
rör dem 
Önskat tillstånd Ansvarig* 
Bam och ungdomar tillfrågas och deras synpunkter tas tillvara, redovisas 
och ger effekt i de kommunala beslutsunderlag som rör bam och ungdomar. 

Samtliga nämnder 
och kommunalt 
helägda bolag 

Barn och ungdomar kan framföra behov, önskemål och egna idéer i olika 
dialogformer. 

BUN, FHN, GSN, 
IFN, KS, KTN, 
MHN, PBN, RÄN, 
SBN, UAN 

:Nämndförkortningar samt berörda bolag förklaras sist i programmet 
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Alla barn och ungdomar i Uppsala kommun känner trygghet och olika typer av 
verksamheter och aktiviteter är tillgängliga för dem  
Önskat tillstånd Ansvarig* 
Barn och ungdomar kan delta i olika verksamheter och de behandlas 
lika oavsett kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnicitet, 
religion och kulturell bakgrund. 

BUN, IFN, KTN, 
UAN, samtliga 
kommunalt helägda 
bolag 

Barn och ungdomar har kunskap om rätten till integritet och står upp 
för sig själva. 

BUN, KTN, SBN, 
UAN 

Barn och ungdomar känner sig trygga i de miljöer de vistas i . BUN, GSN, IFN, 
NHO, PBN, RÄN, 
SBN, UAN, ÄLN, 
samtliga kommunalt 
helägda bolag 

Alla barn och ungdomar i Uppsala kommun lever i en god fysisk och psykisk miljö 
Önskat tillstånd Ansvarig* 
Barn och ungdomar utsätts inte för ohälsosamma miljöer. BUN, FHN, GSN, 

IFN, MHN, NHO, 
PBN, SBN, RÄN, 
UAN, ÖFN, 
samtliga kommunalt 
helägda bolag 

Barn och ungdomar utsätts inte för mobbning, trakasserier, våld och 
sexuella övergrepp. 

BUN, SBN, UAN 

Barn och ungdomar har tillgång t i l l miljöer och evenemang som är 
alkohol- och drogfria. 

BUN, IFN, KTN, 
MHN, SBN, UAN, 
samtliga kommunalt 
helägda bolag 

Barn och ungdomar har förutsättningar för hälsofrämjande 
levnadsvanor som leder til l god fysisk och psykisk hälsa. 

BUN, IFN, SBN, 
UAN, samtliga 
kommunalt helägda 
bolag 

Barn och ungdomar har tillräckligt stöd för att inte löpa risk att utsätta 
sin hälsa eller utveckling för skada genom missbruk, brottslig 
verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. 

BUN, SBN, UAN 

*Nämndförkortningar samt berörda bolag förklaras sist i programmet 
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Nämndförkortningar 
(uppdatering gjord efter ny nämndorganisation från och med 2012-01-01) 

Kommunalt helägda bolag, som berörs av programmet 

Uppsalahem AB 
Uppsala Stadsteater 
Fyrishov AB 
Uppsala Kommuns Fastighets AB 
AB Uppsala Kommuns Industrihus 
Uppsala Parkerings AB 
Uppsala Konsert & Kongress AB 
Uppsala Vatten och Avfall AB 

BUN 
FHN 
GSN 
IFN 
KS 
KTN 
MHN 
NHO 
PBN 
RÄN 
SBN 
UAN 
ÄLN 
ÖFN 

Barn- och ungdomsnämnden 
Fastighetsägarnämnden 
Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Idrotts- och fritidsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kulturnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Nämnden för hälsa och omsorg 
Plan- och byggnadsnämnden 
Räddningsnämnden 
Socialnämnden för barn och unga 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Äldrenämnden 
Överförmyndarnämnden 
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Bilaga 2. Anvisningar för uppföljning av Barn- och ungdomspolitiskt program 2013 

Inför 2013 års uppföljning gavs följande anvisningar til l nämnder och bolag: 

Den senaste uppföljningen av Barn- och ungdomspolitiska programmet lyfte fram två 
huvudsakliga förbättringsområden: likvärdiga villkor och delaktighet. Denna uppföljning 
koncentrerar sig därför på dessa båda områden. 

Vänligen svara på nedanstående frågor. 

1. Hur följer nämnden/bolaget upp att barn och ungdomar i Uppsala kommun 
växer upp under likvärdiga villkor? 

Det kan exempelvis handla om hur ni tar reda på att bam och ungdomar med olika ålder, 
kön eller hemvist: 

har olika tillgång till det stöd eller den service som ni ansvarar för 
i olika grad använder det stöd eller den service som ni ansvarar för 
i olika grad har nytta av det stöd eller den service som ni ansvarar för 

2. Har ni gjort något särskilt för att öka likvärdigheten för barn och ungdomar? 
Beskriv i så fall vad som gjorts, vilka som var målgruppen och vad det ledde till. 

3. Hur har ni sett till att barn och ungdomar gjorts delaktiga och har inflytande i 
frågor som rör dem? 

Delaktigheten och inflytandet kan avse alla olika delar i en beslutsprocess: 
att identifiera behov, 
att föreslå lösningar, 
att tycka t i l l om förslag till lösningar, 
att vara delaktig när beslut ska genomföras eller 
att vara med och utvärdera genomförandet. 

4. Hur har ni återkopplat till barn och ungdomar om hur deras delaktighet och 
inflytande har tagits om hand och givit effekt? 
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Kontakt 

Barn- och ungdomsnämnden 

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: bam-ungdomsnamnden @uppsala.se 
www.uppsala.se 


