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Barn- och ungdomsnämnden 

Uppföljning 2011 av Barn- och ungdomspolitiskt program för Uppsala 
kommun 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
att t i l l kommunstyrelsen översända uppföljning 2011 av Barn- och ungdomspolitiskt pro

gram för Uppsala kommun, 

att översända uppföljningsrapporten t i l l uppdragsnämnder och berörda bolag efter kom
munstyrelsens godkännande; samt 

att t i l l kommunstyrelsen rapportera informationsinsatser som svar på kommunstyrelsens 
uppdrag. 

Sammanfattning 
Barn- och ungdomsnämnden (BUN) ska i samverkan med socialnämnden för barn och 
unga (SBN) på kommunsfullmäktiges (KF) uppdrag årligen göra en samlad värdering av 
hur de övergripande målen nås, rapportera t i l l kommunstyrelsen (KS) och samtidigt föreslå 
eventuella revideringar. Nämnden beslutade 2012-03-29 att godkänna uppföljning 2011 av 
Barn- och ungdomspolitiskt program för Uppsala kommun och översända denna ti l l SBN 
för synpunkter. SBN beslutade 2012-04-25 att instämma i BUN:s godkännande av uppfölj
ningen. Nämnden föreslås att t i l l KS översända rapporten Uppföljning 2011 av Barn- och 
ungdomspolitiskt program. Nämnden föreslås också översända uppföljningen till berörda 
nämnder och bolag efter KS godkännande. Nämnden föreslås vidare även att som svar på 
KS uppdrag gällande att sprida resultatet av uppföljningen 2010 t i l l övriga berörda nämn
der och bolag delge KS hur detta har skett. 

Kommunfullmäktigt beslutade 2009-12-14 att barn- och ungdomsnämnden (BUN) i sam
verkan med socialnämnden för barn och unga (SBN) på kommunstyrelsens (KS) uppdrag 
årligen göra en samlad värdering av hur de övergripande målen nås, rapportera ti l l KS och 
samtidigt föreslå eventuella revideringar. Nämnden beslutade 2012-03-29 att godkänna 
uppföljning 2011 av Barn- och ungdomspolitiskt program för Uppsala kommun och över
sända denna t i l l SBN för synpunkter. SBN beslutade 2012-04-25 att instämma i BUN:s 
godkännande av uppföljningen. 
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Ärendet 
Nämnden föreslås att t i l l kommunstyrelsen (KS) översända uppföljning 2011 av Barn- och 
ungdomspolitiskt program för Uppsala kommun (bilaga). Efter godkännande i KS föreslås 
nämnden översända uppföljningen t i l l berörda nämnder och bolag. 

I samband med 2010 års uppföljning av programmet uppdrog KS t i l l barn- och ungdoms
nämnden (BUN) att sprida resultatet av uppföljningen ti l l övriga berörda nämnder och bo
lag. Under hösten 2011 samt under januari 2012 har nämnden erbjudit samtliga nämnder 
och kommunalt helägda bolag, som berörs av programmet, samt dessutom de tre produkt-
ionsstyrelserna/-nämnderna en genomgång av programmet samt en redovisning av resulta
tet och slutsatser av uppföljningen. Information har av kontoret givits t i l l kommunstyrel
sen, elva uppdragsnämnder, en produktionsnämnd, två produktionsstyrelser och två bo
lagsstyrelser. 

Konstateras kan att intresset för barnrättsfrågor och hur programmet ska kunna efterlevas 
var stort vid kontorets besök hos nämnder och styrelser. Det fmns en stark vilja från många 
att samarbeta för att barn- och ungdomsfrågorna ska lyftas och synliggöras i kommunen 
samt leda t i l l förbättringar för barn och ungdom utifrån likvärdiga villkor, delaktighet och 
inflytande, trygghet och tillgänglighet samt förutsättningar som god fysisk och psykisk 
miljö. 

Nämnden föreslås rapportera informationsinsatserna ti l l KS som svar på kommunstyrel
sens uppdrag. 

Nämnden fattade i oktober 2009 beslut om bland annat olika aktiviteter för att implemen-
tera det processiririktade programmet. Rapport om gjorda insatser dittills gavs i ärendet t i l l 
nämnden 2012-03-29. 

20 april 2012 bjöd nämnden in förtroendevalda, direktörer, verkställande direktörer, chefer, 
och andra nyckelpersoner, t i l l en Barnrättsdag med programmets andra mål - Delaktighet 
och inflytande - som tema. Dagen inleddes av BUN:s ordförande samt avslutades av soci
alnämnden för barn och ungas ordförande. Medverkande var handläggare på ungdomssty
relsen, processledare med inriktning på demokrati och delaktighet, förskollärare, förestån
dare på fritidsgårdar, föreståndare på Fyrisgården, Barnombudsmannen i Uppsala, upp
dragsstrateg på kontoret som alla pratade utifrån dagens tema. 
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