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Barn- och ungdomsnämnden 

Motion, väckt av Jeanette Escanilla m fl samtliga (V), angående barnbilaga 
och bokslutsbilaga om hur barnkonventionen hanteras i Uppsala kommun 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att som svar på motion angående barnbilaga och bolslutsbilaga om hur barnkonventionen 
hanteras i Uppsala kommun t i l l kommunstyrelsen avge upprättat förslag t i l l yttrande. 

Sammanfattning 
I motion väckt av Jeanette Escanilla med flera, samtliga (V) , föreslås bland annat att Uppsala 
kommun tar ställning t i l l hur barnkonventionen ska förverkligas genom att komplettera det 
barn och ungdomspolitiska programmet och IVE-dokumentet med en barnbilaga och barn
bokslut, att arbetet ska genomföras genom en politisk styrgrupp som ligger organisatoriskt på 
kommunstyrelsen, att det finns en barnkonventionsansvarig politiker i varje nämnd/bolag och 
en t jänsteman/kontaktperson på respektive kontor. Nämnden föreslår att inte nu ändra eller 
komplettera det sätt på vilket kommunful lmäkt ige genom programmet har beslutat att bedriva 
arbetet med barn- och ungdomspolitiska frågor. Nämnden kommer i samband med att pro
grammet ska förnyas överväga om någon förändring av arbetets bedrivande ska föreslås 
kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har hemställt om yttrande över motion daterad 27 februari 2012 och väckt 
av Jeanette Escanilla med flera, samtliga (V) , angående barnbilaga och bolslutsbilaga om hur 
barnkonventionen hanteras i Uppsala kommun. Motionärerna yrkar att Uppsala kommun tar 
ställning t i l l hur barnkonventionen ska förverkligas genom att komplettera det barn och ung
domspolitiska programmet och I V E dokumentet med en barnbilaga och barnbokslut, att arbe
tet ska genomföras genom en styrgrupp som ligger organisatoriskt på kommunstyrelsen. Styr
gruppen är medvetet placerad på kommunstyrelsen för att ha mandat att driva arbetet och 
styra kommunens olika förvaltningar åt samma håll. Styrgruppen består av politiker, men man 
knyter även t i l l sig t jänstemän, att samordnaren för hållbar utveckling jobbar med barnbilaga 
och barnbokslut f rån uppföl jningen av BoU programmet. Barnbilagan preciserar vad man 
förväntas göra under året med barnkonventionen, Därefter följs arbetet upp i barnbokslutet för 
att se hur det gått och hur långt kommunen kommit i sitt arbete. Bokslutet fungerar som en 
uppföljning, samt att det fmns en barnkonventionsansvarig politiker i varje nämnd/bolag som 
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har uppdraget att bevaka barnkonventionen - BoU programmet. Och en tjänste
man/kontaktperson som har mandat att arbeta och bevaka frågorna på det egna kontoret. 
Förslag t i l l yttrande har upprättats (bilaga). 

Ärendet 
Motionärerna konstaterar att kommunens barn- och ungdomspolitiska program bland annat 
utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och påpekar att det är viktigt att uppföljning 
av konventionen i programmet blir så begripligt som möjligt En tydligare struktur för upp
följning av programmet krävs, framhåller motionärerna. 

Motionärerna anser att kommunen ska ta ställning t i l l hur barnkonventionen ska förverkligas 
genom att komplettera programmet med en barnbilaga och bokslut som fmns i ett antal andra 
kommuner. Syftet med barnbilagan sägs vara att samla det övergripande barnkonventionsar
betet i ett dokument för att få överblick över vad som faktiskt görs, men även synliggöra vad 
Uppsala kommun behöver göra. Barnbilagan följs varje år upp i ett barnbokslut och hela arbe
tet ska följa ordinarie budgetprocess. 

En styrgrupp under kommunstyrelsen föreslås inrättas med politiker. Tjänstemän ska knytas 
t i l l styrgruppen. Barnkonventionsansvariga föreslås i varje nämnd, liksom en tjänste
man/kontaktperson med mandat att bevaka frågorna på det egna kontoret. 

Synpunkter och påpekanden 
Som motionärerna påpekar är FN:s barnkonvention en av utgångspunkterna för Barn- och ung
domspolitiskt program för Uppsala kommun. Andra utgångspunkter är statliga styrdokument, 
kommunens vision, kommunens hållbarhetspolicy, regeringens prioritering inom barnrättspoliti-
ken respektive inom ungdomspolitiken. 

Barn- och ungdomspolitiskt program för Uppsala kommun är en del i fullmäktiges styrning av 
nämnder och kommunalt helägda bolag och gäller mellan åren 2010 t i l l 2014. Syftet med pro
grammet är att samla och tydliggöra kommunens v i l ja och imiktning när det gäller barn och 
ungdomar. 

Programmet är anpassat t i l l kommunens styrmodell med uppdragsnämnder och produktions
styrelser. A l l a uppdragsnämnder och berörda kommunalt helägda bolag ska inom sina anvars-
områden tydligt beakta barn- och ungdomsperspektivet och i sina planer förverkliga pro
grammet. Tanken är att nämnderna och bolagen ska bryta ner programmets mål och önskade 
tillstånd i egna mål och uppdrag. 

Uppföl jning av de övergripande målen ska ske genom att respektive nämnd och kommunalt 
helägt bolag årligen beskriver och/eller genom indikatorer belyser hur verksamheterna bidrar 
t i l l att nå de önskade tillstånd som anges i programmet. Enligt kommunful lmäktiges beslut 
ska uppdragsnämnder och bolag rapportera sin uppföljning t i l l barn- och ungdomsnämnden, 
som i samverkan med socialnämnden för barn och unga gör en samlad värdering av hur de 
övergripande målen i programmet nås och i samband med årsbokslutet rapporterar detta t i l l 
kommunstyrel sen. 
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Kontaktpersoner fmns på de flesta berörda kontor och bolag. Kontaktpersonernas roll kan 
vara olika beroende på mandat från den egna organisationen. 

Motionärernas tanke verkar vara att förutom det barn- och ungdomspolitiska programmet 
samt uppföljning av detta ska en barnbilaga - en slags handlingsplan och en konkretisering av 
själva programmet - utarbetas för förverkligande av FN:s barnkonvention. Även barnbilagan 
ska följas upp i ett barnbokslut. 

Uppföljning av programmet har hittills gjorts två gånger - för åren 2010 och 2011.1 år har 
dessutom hållbarhetsbokslutet, enligt beslut i kommunstyrelsen, bytts ut mot en temarapport. 
Rapporten för 2011 har fokus på barn och unga. Detta för att ge ytterligare ett perspektiv på 
hållbar utveckling. Temarapporten har utgått från Uppsala kommuns policy för hållbar ut
veckling och dess imiktningsmål. Det som redovisas följer Hållbarhetspolicyn: Barn och 
ungas uppväxtvillkor (ekonomiska förutsättningar mm), barn och ungas inflytande i Uppsala, 
barn och ungas trygghet, tillväxt genom utbildning (skolresultat, övergång t i l l arbetsliv mm), 
barn och ungas fysiska och psykiska hälsa, klimat och miljö. 

V i d genomläsning av barn- och ungdomspolitiska dokument från några andra kommuner kan 
man konstatera att dessa ser lite olika ut. Barnbilagan i Borlänge, som motionärerna refererar 
t i l l , har haft fokus på vad som ska göras inom de olika nämnderna utifrån de frågeställningar 
som kommit fram i barnbokslutet. Däremot finns inget ekonomiskt krav på nämnderna att 
uppfylla. Från och med i år gör Borlänge inte en separat barnbilaga. Själva "barnbokslutet" 
ingår i kommunens hållbarhetsredovisning. 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås i sitt yttrande framföra att: 
- kontaktpersoner finns på de flesta berörda kontor och bolag 
- föreslå att kommunen inte nu ska ändra eller komplettera det sätt på vilket kommunful lmäk
tige har beslutat att bedriva arbetet med barn- och ungdomspolitiska frågor 
- att nämnden i samband med att programmet ska förnyas överväga om någon förändring av 
arbetets bedrivande ska ske. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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Handläggare Datum 

Malmberg Jan 2012-02-29 KSN-2012-0475 

21112 -03- Ii 5 

Barn- och ungdomsnämnden 

Remiss: Motion av Jeanette Escanilla m f l (alla V) om barnbilaga och bokskitsbilaga om 
hur barnkonventionen hanteras i Uppsala kommun 

Kommunstyrelsen hemställer om yttrande i rubricerade ärende. 

Upplysningar kan fås av ovan angiven handläggare. 

Yttrandet ska ha inkommit t i l l Registrator, Kommunledningskontoret, senast: 1 j un i 2012 

Nämnden har att beakta kommunalekonomiska konsekvenser 

Kommunstyrelsens diarienummer ska alltid anges när yttrandet lämnas. 

Med vänlig hälsning 

Per Davidsson 
Kanslichef 
Kommunledningskontoret 
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Vänsterpartiet 

Motion om barnbilaga och. bokslutsbilaga om hur 
barnkonventionen hanteras i. Uppsala kommun 

Bakgrund 

Kommunful]mäktige fattade den 14 december 2009 beslut om ett barn och iingdomspolitislct 
program för Uppsala kommun. Programmet ligger till grand för kommunens vilja och 
inriktning när det gäller barn och ungdomar. 1 programmet står bland annat att "alla berörda 
nämnder ocli kommunalt helägda bolag ska inom sina ansvarsområden tydligt, beakta barn-
och ungdomsperspektivet och i sina planer förverkliga programmet...." 

Övergripande mål i. programmet är att alla barn och ungdomar i Uppsala kommun: 

o växer upp under likvärdiga villkor 
o känner delaktighet, och har inflytande i frågor som rör dem 
o känner trygghet och olika typer av verksamheter och aktiviteter är tillgängliga för dem 
o lever i en god fysisk och psykisk miljö 

Det barn och ungdomspolitiska programmet utgår bland annat från FN:s konvention om 
barnets rättigheter. Varje år ska arbetet redovisas till kommunfullmäktige om hur långt man 
har kommit med arbetet med att göra det bättre för barn och unga i Uppsala kommun. 

Vi i Vänsterpartiet är stolta över att ett sådant program togs fram i fullt partipolitiskt enighet. 
Och att arbetet med barnkonventionen har blivit allas ansvar. 

Men hur förverkligar vi barnkonventionen? 

Uppsala kommun är en stor organisation och de beslutande nivåerna är flera, därför är det 
viktigt att uppföljningar av barnkonventionen, i det barn och ungdoinspolitiska program blir så 
begripliga för fullmäktige och förtroendevalda som möjligt samt för kommunens medborgare 
som bör ha ett intresse av vilket resultat skattepengarna givit. 

V i anser därför att en tydligare struktur krävs för uppföljning av det barn och 
ungdomspolitiska programmet, hur syns barnkonventionen i kommunens dokument IVE? 



Vi anser att Uppsala kommun ska ta ställning t i l l hur barnkonventionen ska förverkligas 
genom att komplettera det med en barnbilaga och bokslut som exempelvis fmns i Borlänge, 
Gunnareds stadsdel (numera Angercd). 

I barnbilagan t i l l budgeten och barnbokslut beskrivs vilka resurser som tydligt går t i l l 
barn och unga i kommunen. Innehållet i barnbilagan ska visa hur man planerar att 
använda resurserna och hur den ekonomiska fördelningen ser ut. 

1 barnkonventionen anges att en kommun ska använda del yttersta av sina resurser till barn 
och unga. Det kan ske genom att satsa allt mer resurser, men det kan också innebära att 
resurserna används på ett bättre sätt genom samverkan med andra. 

Syftet med barnbilagan är att samla det övergripande barnkonveiitionsarbetet i ett 
dokument för att därigenom fä överblick över vad som taktiskt görs, men även 
synliggöra vad Uppsala kommun behöver göra. Barnbilagan följs varje år upp i ett 
barnbokslut och hela arbetet ska följa ordinarie budgetprocess. 

Med ovanstående yrkar vi 

A tt. Uppsala kommun tar ställning i hur barnkonventionen ska förverkligas genom att 
komplettera det barn och ungdomspolitiska programmet ocli IVE dokument med en 
barnbilaga och barnbokslut. 

Att Arbetet ska genomföras genom en styrgrupp som ligger organisatoriskt på 
Kommunstyrelsen. Styrgruppen är medvetet placerad på Kommunstyrelsen för att ha mandat 
att driva arbetet och styra kommunens olika förvaltningar åt samma håll. Styrgruppen består 
av politiker, men man knyter även ti l l sig tjänstemän. 

Att Sarnordnaren för hållbar utveckling jobbar med barnbilaga och barnbokslut från 
uppföljningen av BoU programmet. Barnbilagan preciserar vad man förväntas göra under året 
med barnkonventionen. Därefter följs arbetet upp i barnboks! utet för att se hur det gått ocli 
hur långt kommunen kommit i sitt arbete. Bokslutet fungerar som en uppföljning. 

Att Det fmns en barnkonventionsansvarig politiker i varje nämnd/bolag som har uppdraget att 
bevaka barnkonventionen - BoU programmet. Och en tjänsteman/kontaktperson som har 
mandat att arbeta och be vaka frågorna på det egna. kontoret. 

Hona Szatman WaTdau (V) 

Lisa Skiöld (V) 

Edip Akay (V) Ĵ mma Wallrup (V) 

Kjell Haglund ( V f i ? ^ / ^ ^ ' ; / " 
/ / f 

Daniel Fredriksson. (V)/ / 

Huseyin Alpergin (V) 

Uppsala 27 februari 2012 
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Kommunstyrelsen 

Yttrande över motion, väckt av Jeanette Escanilla m fl samtliga (V), angå
ende barnbilaga och bolslutsbilaga om hur barnkonventionen hanteras i 
Uppsala kommun, dnr KSN-2012-0475 

Kommunstyrelsen har hemställt om Barn- och ungdomsnämndens yttrande över rubricerad 
motion. Med anledning härav v i l l nämnden f ramföra följande: 

Som motionärerna påpekar är FN:s barnkonvention en av utgångspunkterna för Barn- och ung
domspolitiskt program för Uppsala kommun. Andra utgångspunkter är statliga styrdokument, 
kommunens vision, kommunens hållbarhetspolicy, regeringens prioritering inom barnrättspoliti-
ken respektive inom ungdomspolitiken. 

Barn- och ungdomspolitiskt program för Uppsala kommun är anpassat t i l l kommunens styr
modell med uppdragsnämnder och produktionsstyrelser. A l l a berörda uppdragsnämnder och 
kommunalt helägda bolag ska enligt kommunfullmäktiges beslut inom sina anvarsområden 
tydligt beakta barn och ungdomsperspektivet och i sina planer förverkliga programmet. Tan
ken är att nämnderna och bolagen ska bryta ner programmets mål och önskade tillstånd i egna 
mål och uppdrag som föl js upp av respektive nämnd och bolag. 

Kontaktpersoner finns på de flesta berörda kontor och bolag. 

Enligt kommunful lmäkt iges beslut ska uppföljning av de övergripande målen ske genom att 
respektive nämnd och kommunalt helägt bolag årligen beskriver och/eller genom indikatorer 
belyser hur verksamheterna bidrar t i l l att nå de önskade tillstånd som anges i programmet. 
Uppföljningen rapporteras t i l l barn- och ungdomsnämnden, som i samverkan med social
nämnden för barn och unga gör en samlad värdering av hur de övergripande målen i pro
grammet nås och i samband med årsbokslutet rapporterar detta t i l l kommunstyrelsen. Från 
och med 2012 kommer uppföl jningen enligt beslut i barn- och ungdomsnämnden att göras i 
samband med augustibokslutet. 

Motionärernas tanke verkar vara att förutom det barn- och ungdomspolitiska programmet 
samt uppföljning av detta ska en barnbilaga - en slags handlingsplan och en konkretisering av 
själva programmet - utarbetas för förverkligande av FN:s barnkonvention. Även barnbilagan 
föreslås följas upp i ett barnbokslut. 
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Barn- och ungdomspolitiska frågor kan naturligtvis bedrivas på olika sätt i kommuner så även 
i Uppsala. Uppsalas barn- och ungdomspolitiska program sträcker sig t i l l 2014. Nämnden 
föreslår att inte nu ändra eller komplettera det sätt på vilket kommunful lmäkt ige genom pro
grammet har beslutat att bedriva arbetet med barn- och ungdomspolitiska frågor. Nämnden 
kommer i samband med att programmet ska förnyas överväga om någon förändring av arbe
tets bedrivande ska föreslås kommunstyrelsen. Det kan både handla om förändringar av själva 
programmets innehåll, hur kommunen ska arbeta för att programmet/barn och ungdomspoli
tiska frågor ska förverkligas samt hur arbetet ska bedrivas rent organisatoriskt. 

Barn- och ungdomsnämnden 

Cecilia Forss 
Ordförande 

Kerstin Sundqvist 
Sekreterare 


