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Bakgrund, inledning 
Barn- och ungdomspolitiskt program för Uppsala kornmun 2010-2014 samlar och tydlig
gör korrrmunens vilja avseende bättre villkor för barn och ungdomar. Programmet är en del 
i kommunfullmäktiges styrning av nämnder och kommunalt helägda bolag. 

Programmet har fyra 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. 

Under varje övergripande mål finns önskade tillstånd som ska uppnås. Alla nämnder och 
bolag omfattas inte av samtliga önskade tillstånd, (bilaga 1) 

Uppföljning av de övergripande målen sker genom att respektive nämnd och kommunalt 
helägt bolag årligen redovisar hur de bidrar t i l l att nå de önskade tillstånd och mål som 
anges i programmet. Enligt kommunfullmäktiges (KF) beslut ansvarar barn- och ung
domsnämnden (BUN), i samverkan med socialnämnden för barn och unga (SBN) för att 
göra en bedömning och analys av hur de övergripande målen i programmet nås och rappor
terar detta t i l l kommunstyrelsen (KS). 

I samband med kommunstyrelsens godkännande av 2011 års uppföljning av programmet 
beslutades: att uppdra ti l l BUN att i samverkan med SBN utveckla uppföljningen av barn-
och ungdomspolitiska programmet 2012. Uppföljningen ska fokusera på analys istället för 
redovisade aktiviteter. Mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut har 2012 års uppföljning 
gjorts och sammanställts på annat sätt än förgående år. 

Uppföljningens disposition 
Föreliggande uppföljning är en övergripande beskrivning av nämnder och bolags redovis
ning utifrån anvisningarna för uppföljning 2012 (bilaga 2). Uppföljningen innehåller en 
resultatdel där resultaten från nämndernas och bolagens redovisning presenteras under de 
övergripande målen och de önskade tillstånden. Eftersom redovisningen har varit omfat
tande har karakteristiska svar valts ut och i vissa fall presenteras goda exempel på hur 
nämnder och bolag har arbetat för att uppnå programmets målsättningar. Resultatdelen 
avslutas med de utvecklingsområden som togs fram 2010 (bilaga 2). Resultatdelen följs av 
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en övergripande analys och förslag t i l l förbättringsornråden samt rekommendationer inför 
revidering. 

Metod och frågeställningar 
För att kunna systematisera och bedöma resultat, det vil l säga om, hur och i vilken ut
sträckning som nämnder och bolag redovisat sitt arbete under respektive övergripande mål 
och önskade tillstånd har nedanstående frågeställningar fungerat som kriterier för tolkning: 

• Finns det framtaget effektmål/indikatorer som kan kopplas ti l l programmet och 
anges det någon förändring/effekt av dessa? 

• Har det genomförts något uppdrag/aktivitet som kan kopplas t i l l programmet och 
anges det någon förändring/effekt av dessa? 

• Vilka förbättringsområden för barn och ungdomar i Uppsala kommun kan identifie
ras utifrån barn- och ungdomspolitiska programmet? 

• Vilka förbättringar kan göras för att barn- och ungdomsperspektivet ska få ett större 
genomslag i kommunens verksamheter? 

Resultat 
Samtliga berörda nämnder och helägda bolag har lämnat in en redovisning. Innehåll och 
mängd varierar. Svar har redovisats under samtliga mål. På vissa områden är det låg svars
frekvens. Ingen av de rapporterande nämnderna/bolagen anger att de tagit fram effektmål 
eller indikatorer utifrån programmet. Några nämnder kopplar t i l l effektmål i uppdragspla
ner och har följt upp desamma, men det vanligaste är att resultaten av insatserna inte rap
porteras alternativt inte är kända. En del nämnder/bolag har även under vissa önskade t i l l 
stånd uttryckt att de inte känner sig berörda trots att de är angivna som ansvariga. De flesta 
nämnder och bolag har inte redovisat något nytt när det gäller de utvecklingsområden som 
togs fram 2010. 

Generellt brister redovisningen i angivna effekter och utveckling över tid. Förutom resultat 
från pedagogiska- och fritidsområdet finns knappt någon beskrivning där förändring över 
tid påvisas. I likhet med föregående års redovisningar från nämnder/bolag består 2012 års 
redovisning mestadels av beskrivning samt en redovisning av aktiviteter. Överlag redovi
sas inte syftet med aktiviteterna eller vad dessa förväntas leda t i l l . 

Jämförelse mellan nämnder som har barn och ungdomar som sitt 
huvudansvar och övriga nämnder 
I redovisningarna framgår det tydligt vilka nämnder som har barn och ungdomar som sitt 
ansvarsområde. Dessa har en större benägenhet att ta reda på hur barn och ungdomar har 
det inom de olika målområdena. Barn- och ungdomsperspektivet formuleras mer tydligt i 
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dessa nämnders redovisningar. Övriga nämnder redovisar i högre utsträckning att barn- och 
ungdomsperspektivet "beaktas och tas hänsyn till". Ett vanligt resonemang är att det som 
gynnar befolkningen i övrigt också gynnar barn och ungdomar. 

Alla barn och ungdomar i Uppsala kommun växer upp under lik
värdiga villkor. 

Vid all fysisk planering ger barn- och ungdomsperspektivet avtryck. Redovisningarna 
består av mer generella beskrivningar, utan fokus på barn och ungdomar specifikt. Exem
pel: "Planering utgår från tanken på att det som generellt anses bidra till trygg, hälsosam 
och attraktiv miljö även gynnar barnperspektivet" (plan- och byggnadsnämnden). 

Det är enkelt för barn och ungdom att ta sig till områden och platser för utbildning, 
lek idrotts-, kultur- samt fritidsaktiviteter. Flera nämnder redovisar aktiviteter som re
dan utförs i verksamheten utifrån ordinarie ansvar. Det uttrycks på följande sätt: att nämn
den/bolaget "lyfter dessa frågor" eller att man "beaktar att det ska vara enkelt för barn". 
En nämnd uppger att de infört stöd för subventionering, för att göra det enklare för barn 
och ungdomar att ta del av olika kulturutbud. Effekt anges i form av att fler skolor och för
skolor har tillgång ti l l biblioteksbussar och stadsarkivet. 

Föräldrar/vårdnadshavare har tillgång till föräldrastöd i olika former oavsett famil
jestruktur. Nämnderna redovisar olika typer av insatser och satsningar. Exempelvis öppna 
förskolor, familjecentraler, SUF-kunskapscenter som riktar sig t i l l föräldrar med kognitiv 
svaghet, föräldravägledning på förskolor samt biblioteksutbud som syftar t i l l att stärka för
äldrar. 

Barn och ungdomar har kunskap om sina rättigheter enligt FN:s barnkonvention. 
I redovisningarna hänvisar nämnderna t i l l utförarnas ansvar, exempelvis skolan inom ra
men för skollagen, bidrag ti l l Fredens hus samt överenskommelse med Barnombudsman
nen i Uppsala. 

Barn och ungdomar har rätt till likvärdiga villkor i förskola, skola och fritid och till
gång till individuellt stöd av socialtjänsten. Flera insatser och aktiviteter redovisas för att 
uppnå det önskade tillståndet. Exempel på sådana är strukturersättning t i l l skolor, anpas
sade kulturutbud, olika öppenvårdsinsatser samt sommaraktiviteter för barn. I redovisning
arna hänvisas även ti l l skollagen. 

Barn och ungdomar har teoretisk och praktisk kunskap inför kommande arbetsliv, 
för att kunna göra välgrundade val av fortsatt utbildning och yrkesval. De ansvariga 
nämnderna hänvisar t i l l skollagen och ti l l studie- och yrkesvägledningen (S YV) på sko
lorna. 
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Alla barn och ungdomar i Uppsala kommun är delaktiga och har 
inflytande i frågor som rör dem. 

Barn och ungdomar tillfrågas och deras synpunkter tas tillvara, redovisas och ger 
effekt i de kommunala beslutsunderlag som rör barn och ungdomar. Redovisningarna 
visar att en del nämnder inte har haft någon dialog med barn och ungdomar under året och 
andra har angett både att de har genomfört samråd och att det är något de regelbundet gör. 
Exempel: "Barn och ungdomar har tillfrågats i arbetet med ett nytt gemensamt handlings
program för räddningstjänst och förebyggande verksamhet. Resultatet har varit en del i 
underlaget till det förslag som skickats på remiss "(räddningsnämnden). 

Barn och ungdomar kan framföra behov, önskemål och egna idéer i olika dialogfor
mer. Två nämnder använder sig av barnkonsekvensanalyser för att bättre se barns behov i 
de politiska besluten. Några nämnder deltar i Barnombudsmannen i Uppsalas olika barn-
och ungdomsdialoger, som ger barn och ungdomar möjlighet att uttrycka sin åsikt. En del 
nämnder hänvisar ti l l att barn och ungdomar har möjlighet att lämna synpunkter och kla
gomål inom de verksamheter som nämnden ansvarar för. Andra nämnder och bolag hänvi
sar t i l l att de genom hemsidor, Facebook eller andra typer av forum har möjlighet att lämna 
förslag och/eller synpunkter på verksamheten. Exempel: "Ungdomarna i Uppsala actions-
sportförening har varit med i hela processen från ritning till färdig skatepark" (idrotts -
och fritidsnämnden). 

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

Barn och ungdomar kan delta i olika verksamheter och de behandlas lika oavsett 
kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnicitet, religion och kulturell bak
grund. Flera nämnder beskriver hur de möjliggör för olika grupper att ta del av deras verk

samhet. I vissa fall sker riktade insatser för att specifikt nå en särskild målgrupp, exempel

vis: "Enligt beslut av nämnden ges ungdomar med funktionsnedsättning möjligheten att tre 

veckor under sommaren feriearbeta. Samma möjlighet ges ny tillkomma flykting

ar/invandrare. Syftet är att bryta utanförskapet och ge alla ungdomar samma möjlighet

er"'(utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden). 

Barn och ungdomar har kunskap om rätten till integritet och står upp för sig själva 
Redovisningarna visar en mängd olika aktiviteter. En nämnd svarar att "kultur i alla for
mer bidrar till identitets skapande och är stärkande för individen oavsett ål-
der "(kulturnämnden). En annan nämnd beskriver att 57 procent av eleverna i grundskola 
och på fritidshem uppger att de fått vara delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen. 
Ingen nämnd beskriver tydligt vilket arbete de bedriver för ett ge barn och ungdomar kun
skap om rätten t i l l integritet. 
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Barn och ungdomar känner sig trygga i de miljöer de vistas i. Flera trygghets skapande 
åtgärder och aktiviteter redovisas. En nämnd menar att "nämnden arbetar med trygghets
perspektivet i planering av stadsmiljön" (plan- och byggnadsnämnden). Några nämnder 
gör regelbundet trygghetsmätningar av olika slag specifikt riktade t i l l olika brukargrupper. 
Exempel på sådana är ensamkommande flyktingbarn samt elever eller besökare på fritids
gårdar. Ingen av dessa nämnder beskriver hur man utifrån resultatet av dessa mätningar 
arbetar för att öka tryggheten för de som uppger att de inte känner sig trygga i verksamhet
en. 

Alla barn och ungdomar i Uppsala kommun lever i en god fysisk 
och psykisk miljö. 

Barn och ungdomar utsätts inte för ohälsosamma miljöer. I redovisningarna hänvisas 
ti l l allmänna, övergripande och generella insatser/åtgärder som "ett ständigt pågående ar
bete", "åtgärder för att säkra barnets behov". Det framgår i vissa fall att barn och ungdo
mar är en grupp som beaktas särskilt i nämnders och bolags ordinarie arbete, även bland 
dem som inte har barn och unga som sitt huvudsakliga ansvarsområde. Exempel: "Särskild 
vikt läggs vid de risker för barns och ungdomars hälsa som till exempel överskridande av 
olika gränsvärden för dricksvatten kan innebära " (Uppsala Vatten och Avfall AB). 

Barn och ungdomar utsätts inte för mobbning, trakasserier, våld och sexuella över
grepp. I redovisningarna har nämnderna kopplat direkt t i l l kommunens uppföljning av den 
pedagogiska verksamheten samt Liv och hälsa ung 2011. Få åtgärder för att nå det önskade 
tillståndet redovisas. 

Barn och ungdomar har tillgång till miljöer och evenemang som är alkohol- och 
drogfria. Flertalet nämnder och bolag redovisar insatser och åtgärder som syftar ti l l att 
uppnå det önskade tillståndet. Exempel på detta är drogfria ungdomsevenemang. Det finns 
inte angivet i redovisningarna om insatserna har haft någon effekt. 

Barn och ungdomar har förutsättningar för hälsofrämjande levnadsvanor som leder 
till god fysisk och psykisk hälsa. De nämnder och bolag som har redovisat har angett 
detta i form av insatser, exempelvis hälsofrämjande aktiviteter på fritidsgårdar. Ett av bo
lagen hänvisar t i l l sitt generella hälsofrämjande arbete och det riktade kostutbudet där mål
sättningen är ett ökat utbud av hälsofrämjande måltider. 

Barn och ungdomar har tillräckligt stöd för att inte löpa risk att utsätta sin hälsa el
ler utveckling för skada genom missbruk, brottslig verksamhet eller något annat so
cialt nedbrytande beteende. De ansvariga nämnderna hänvisar i sina redovisningar t i l l 
ordinarie mål och ansvar. Exempelvis anges sammarbetsformer mellan socialtjänst, skola, 
och polis i vissa stadsdelar respektive mellan kommun och landsting för att "fånga upp" 
barn och unga i behov av särskilt stöd. 
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Utvecklingsområden 
Utvecklingsområdena (bilaga 2) var angivna utifrån tidigare uppföljning 2010 och fanns 
med i anvisningarna för 2012 års uppföljning. De flesta nämnder och bolag har redovisat 
sarnma text som de anger under de olika önskande tillstånden. Ett bolag har skrivit hela sin 
redovisning utifrån utvecklingsområdena. Dock består redovisningen mestadels av aktivi
teter utan koppling ti l l effekt och utveckling. 

Analys 
Den sammantagna bilden av redovisningarna från nämnder och bolag visar att det genom
förts flera aktiviteter och insatser för att förbättra för barn och ungdomar i Uppsala kom
mun. Det framgår även att många beaktar och tar hänsyn t i l l barn- och ungdomsperspekti
vet. Dock har ingen av de redovisande nämnderna och bolagen uppgett vilka avtryck barn-
och ungdomsperspektivet förväntas ge respektive gett för att uppnå de önskade tillstånden. 
Ingen av de redovisande nämnderna eller bolagen har tagit fram specifika effektmål och 
indikatorer för att uppnå programmets mål. Det som istället redovisas är i stor utsträckning 
de ordinarie ansvarsområden som nämnderna/bolagen har och som syftar t i l l att Uppsala 
kommuns invånare generellt ska ha det bra. En del av det som redovisas hänvisar även ti l l 
redan befintlig lagstiftning såsom skollag. Det är också tydligt i redovisningarna att enbart 
en bråkdel av det befintliga arbete som görs beskrivs. Nämnderna och bolagen har även 
svårt att känna igen sig i alla angivna ansvar och redovisar därför att de inte är berörda. 
Generellt visar redovisningarna inte ett självkritiskt förhållningssätt t i l l sin egen verksam
het. Detta leder t i l l att inget utrymme lämnas för reflektion över egen måluppfyllelse, vi l 
ket betyder att redovisningarna inte blir ett tillfälle för fortsatt lärande och analys. 

Något som också bidrar t i l l att det är svårt att bedöma måluppfyllse och även att göra en 
inbördes jämförelse mellan de önskade tillstånden är att de är av olika karaktär. En del är 
mer på en övergripande nivå och lämnar stort tolkningsutrymme, dessa kan betraktas som 
"strävansmål", exempelvis: att barn och ungdomar har förutsättningar för hälsofrämjande 
levnadsvanor som leder till god fysisk och psykisk hälsa. Andra mål är konkreta och mät
bara i sin karaktär och därmed lättare att uppfylla, exempelvis: Barn och ungdomar har 
tillgång till miljöer och evenemang som är alkohol- och drogfria. 

Utifrån detta resonemang är det svårt att dra några slutsatser om effekter. Det är heller inte 
möjligt att se om det är barn- och ungdomspolitiska programmet som har påverkat nämn
derna och bolagen i sin strävan att nå dessa mål. Det går heller inte att se någon effekt över 
tid. 

Förbättringsområden 

Syftet med uppföljningen av programmet är också att peka på förbättringsområden för barn 
och ungdomar i Uppsala kornmun. Ett sådant grundläggande förbättringsområde är barn-
och ungdomars rätt t i l l likvärdiga villkor. För att i större utsträckning kunna uppfylla detta 
måste kommunen ha kännedom om vilka barn och ungdomar som inte har likvärdiga vi l l -
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kor. Några nämnder hänvisar t i l l uppföljningar och undersökningar som görs, det är av vikt 
att bättre ta tillvara den information som finns och sedan utifrån den göra analys och skapa 
indikatorer för bättre måluppfyllelse. 

Något som skapar förutsättningar för att uppnå likvärdiga villkor är barn och ungdomars 
delaktighet. Detta är ytterligare ett förbättringsområde. Även om vissa nämnder uttrycker 
att de önskar möjliggöra för samråd och medborgardialoger med barn och ungdomar, så är 
svaren generellt sätt svaga. Det finns heller inte tydligt kopplat t i l l vad dessa olika former 
av möjlighet ti l l inflytande ska syfta t i l l eller vad det faktiskt har resulterat i . Det är även 
viktigt att fortsätta arbeta med återkoppling t i l l målgruppen barn och ungdomar. 

Rekommendationer inför revidering 
För att barn- och ungdomsperspektivet ska få större genomslag i de kommunala verksam
heterna bör en revidering av barn och ungdomspolitiska programmet ta lärdom av de sam
manställningar och analyser som gjorts i denna uppföljning. Barn- och ungdomspolitiska 
programmet är angeläget, det är dock av vikt att förenkla programmet 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 ungdomar i Uppsala kommun. 
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Bilaga 1. Barn och ungdomspolitiska programmet 

Syfte 
Barn- och ungdomspolitiska programmet samlar och tydliggör kommunens vilja och in
riktning när det gäller barn och ungdomar. Programmet lyfter fram barn- och ungdomsper
spektivet som mycket betydelsefullt i samtliga kommunala verksamheter och i komrnunens 
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 t i 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 
Uppsalaborna känner sig trygga 
Uppsalaborna är jämställda 
Uppsalaborna har ett hälsosamt liv 
Uppsala bidrar t i l 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 ti l l välfärd och ti l l 
inflytande. Under hösten 2009 kommer en strategi för ungdomspolitiken att färdigställas 
inom Regeringskansliet. 

Av gräns ning 
I första hand avser programmet barn och ungdomar 0-20 år, men i exempelvis arbetsmark
nadsfrågor är även ungdomar t i l l och med 24 år berörda. 

Tidsperiod och revideringar 
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År 2010-2014. 
Eventuella revideringar ska göras kontinuerligt i samband med årlig uppföljning. Pro
grammet kan påverkas av förändringar i lagar och förordningar samt regeringens priorite
ringar. 

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

Alla berörda nämnder och kommunalt helägda bolag ska inom sina ansvarsområden tydligt 
beakta barn- och ungdomsperspektivet och i sina planer förverkliga programmet. Barnkon
sekvensanalyser 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 t i l l 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 ti 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 värde
ring som rapporteras t i 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 infly
tande 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, samt
liga kommunalt 
helägda bolag 

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

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

Föräldrar/vårdnadshavare har tillgång t i l l 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 kom
mande arbetsliv, för att kunna göra välgrundade val av fortsatt ut
bildning 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* 
Barn och ungdomar tillfrågas och deras synpunkter tas tillvara, redo
visas och ger effekt i de kommunala beslutsunderlag som rör barn 
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, 
MFFN, 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 verk-
samheter 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 t i l l 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 kommu
nalt 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, samt
liga kommunalt 
helägda bolag 

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

BUN, SBN, UAN 

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

BUN, IFN, KTN, 
MHN, SBN, UAN, 
samtliga kommu
nalt helägda bolag 

Barn och ungdomar har förutsättningar för hälsofrämjande levnads
vanor som leder t i l 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 ut
sätta 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) 

BUN Barn- och ungdomsnämnden 
FHN Fastighetsägarnämnden 
GSN Gatu- och samhällsmiljönämnden 
IFN Idrotts- och fritidsnämnden 
KS Kommunstyrelsen 
KTN Kulturnämnden 
MHN Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
NHO Nämnden för hälsa och omsorg 
PBN Plan- och byggnadsnämnden 
RÄN Räddningsnämnden 
SBN Socialnämnden för barn och unga 
UAN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
ÄLN Äldrenämnden 
ÖFN Överförmyndarnämnden 

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 
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Bilaga 2. Anvisningar för uppföljning 

Inför 2012 års uppföljning gavs följande anvisningar t i l l nämnder och bolag: 

Beskriv hur nämndens/bolagets verksamhet under 2012 bidragit till att nå Barn- och ung
domspolitiska programmets mål och önskade tillstånd. Vilken utveckling/ejfekt har skett 
jämfört med 2010 och 2011 ? 

Ange utvecklingen/effekten med stöd av nämndens indikatorer om sådana jinns. 

Från och med uppföljning av år 2012 ska dessutom särskild vikt läggas vid följande ut
vecklingsområden, som identifierades i uppföljningen 2010: 
- Spridning av verksamheter riktat till barn och ungdomar mer jämnt över kommunen för 
att uppnå likvärdiga villkor. 
- Återkoppling till barn och ungdomar om hur deras synpunkter har tagits om hand och 
givit effekt. 
- Fortsatta åtgärder för att skapa trygghet i stadsmiljön. 
- Fortsatta åtgärder för hälsofrämjande levnadsvanor. 
- Fortsatta åtgärder för bättre fysisk miljö där barn ska vistas. 


