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 Kommunstyrelsen 
 

Barn- och ungdomsnämnden: Uppföljning av Barn- och ungdomspolitiskt 
program för Uppsala kommun 2011 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna sammanställning av uppföljning 2011 av barn och ungdomspolitiskt program 
för Uppsala kommun,samt 
 
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.  
 
Ärendet 
Barn och ungdomsnämnden har inkommit med uppföljning av det barn och ungdomspolitiska 
programmet för Uppsala kommun år 2011 i enlighet med uppdrag från kommunstyrelsen. 
Bilaga. Nämnden avser att efter kommunstyrelsen godkännande sprida rapporten till 
uppdragsnämnder och berörda bolag. 
 
Nämnden redovisar att programmet fått ett tydligare avtryck hos några nämnder och bolag. 
Några nämnder har redovisat effekter medan andra redovisat att de fortsätter på en sedan 
tidigare inslagen linje. I dessa fall har inte några effekter kunnat utläsas av nämndernas eller 
bolagens rapportering.  
 
Vid uppföljningen år 2010 gav kommunstyrelsen barn och ungdomsnämnden i uppdrag att 
sprida resultatet av uppföljningen. Samtliga nämnder och bolag har erbjudits information. 
Kommunstyrelsen, elva uppdragsnämnder, en produktionsnämnd, två produktionsstyrelser 
och två bolagsstyrelser har tagit del av informationen. Nämnden konstaterar att intresset i 
samband med denna information varit stort.  
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Nämnden redovisar samtliga övergripande mål i förhållande till nämndernas och bolagens 
rapportering. Det saknas dock en sammantagen bild över vilka områden som nämnden ser 
behöver utvecklas. Majoriteten av det som redovisas är aktiviteter och det saknas i flesta fall 
uppsatta mål för nämnderna och bolagen kring vad man strävar efter att nå utifrån de 
övergripande målen.  
 
Det är önskvärt till nästa uppföljning att en utveckling sker inklusive en sammanfattande 
analys med avseende på möjliga utvecklingsområden samt att det tydligare framgår huruvida 
verksamheterna utvecklas i de frågor som ryms inom det barn och ungdomspolitiska 
programmet.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 








































































































