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Barn- och ungdomsnämnden 

Uppföljning 2012 av Barn- och ungdomspolitiskt program för Uppsala 
kommun 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att delegera t i l l arbetsutskottet i januari 2013 att godkänna uppföljning 2012 av Barn- och 
ungdomspolitiskt program för Uppsala kommun samt översända uppföljningen til l soci
alnämnden för barn och unga för synpunkter. 

Sammanfattning 
Barn - och ungdomsnämnden förslås delegera till arbetsutskottet att godkänna uppföljning 2012 av 
Barn- och ungdomspolitiskt program för Uppsala kommun samt översända uppföljningen til l soci
alnämnden för barn och unga för synpunkter. Härigenom kan ytterligare tid läggas på kon
torets arbete med analys samtidigt som nämnden ändock föreläggs det slutliga dokumentet för 
beslut i februari. 

Barn- och ungdomsnämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut i samverkan med social
nämnden för barn och unga på kommunstyrelsens uppdrag årligen göra en samlad värdering 
av hur de övergripande målen i Barn- och ungdomspolitiskt program nås och rapportera ti l l 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutade i samband med godkännandet av sammanställning av uppföljning 
2011 av programmet även att uppdra till barn och ungdomsnämnden i samverkan med socialnämnden 
för barn och unga att utveckla uppföljningen av barn- och ungdomspolitiska programmet år 2012 med 
avseende på analys och sammanfattande slutsatser. 

Uppföljningstidpunkt för 2012 har flyttats ti l l augusti och samordnats med delårsbokslutet i 
syfte att resultatet av uppföljningen ska kunna ge avtryck i förslaget t i l l nästa års IVE, upp
dragsplaner och affärsplaner etcetera. 

Kontorets ambition är att den slutliga uppföljningsrapporten, efter det att nämnden godkänt 
uppföljningen, remitterat denna t i l l socialnämnden för barn- och unga för inhämtande av syn-
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punkter, ska kunna föreläggas kommunstyrelsen i mars 2013 efter beslut av barn- och ung
domsnämnden i februari. Ska tidplanen hålla krävs att uppföljningen föreläggs nämnden för 
ett första godkännande i december i år. 

Arbetet med att sammanställa och analysera resultatet pågår för närvarande. Kontoret bedö
mer att ytterligare tid behöver läggas på analysarbetet och slutsatser av detta för att kunna 
uppfylla kommunstyrelsens uppdrag ti l l nämnden nämligen att "utveckla uppföljningen av barn-
och ungdomspolitiska programmet år 2012 med avseende på analys och sammanfattande slutsatser". 

Barn- och ungdomsnämnden förslås därför delegera till arbetsutskottet i januari att godkänna uppfölj
ning 2012 av Barn- och ungdomspolitiskt program samt översända uppföljningen ti l l socialnämn
den för barn och unga för synpunkter. Härigenom kan ytterligare tid läggas på kontorets ar
bete samtidigt som nämnden ändock föreläggs det slutliga dokumentet för beslut i februari. 
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