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 Kommunstyrelsen 
 

Uppföljning av Barn- och ungdomspolitiskt program för Uppsala kommun 
2012 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna barn- och ungdomsnämndens uppföljning 2012 av barn- och ungdomspolitiskt 
program för Uppsala kommun,  
 
att uppdra till barn- och ungdomsnämnden i samverkan med socialnämnden för barn och 
unga att revidera det barn- och ungdomspolitiska programmet, samt 
 
att de rekommendationer inför revidering som anges i uppföljning av barn- och 
ungdomspolitiskt program 2012 ska beaktas. 
 
Ärendet 
Barn- och ungdomsnämnden har översänt uppföljning av barn- och ungdomspolitiskt program 
för Uppsala kommun 2012. Bilaga.  
 
I samband med att kommunstyrelsen 5 september 2012 godkände sammanställning av 
uppföljning av barn- och ungdomspolitiskt program för 2011 fick barn- och 
ungdomsnämnden i uppdrag att i samverkan med socialnämnden för barn och unga utveckla 
uppföljningen av barn- och ungdomspolitiska programmet år 2012 med avseende på analys 
och sammanfattande slutsatser. Mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut har 2012 års 
uppföljning gjorts och sammanställts på annat sätt än föregående år. 
 
Föredragning 
Den sammantagna bilden av redovisningarna från nämnder och bolag visar att det genomförts 
flera aktiviteter och insatser för att förbättra för barn och ungdomar i Uppsala kommun. Det 
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framgår även att många beaktar och tar hänsyn till barn- och ungdomsperspektivet. 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. 
 
Sammantaget är det svårt att dra några slutsatser om effekter. Det är heller inte möjligt att se 
om det är det barn- och ungdomspolitiska programmet som har påverkat nämnderna och 
bolagen i sin strävan att nå dessa mål.  
 
För att barn- och ungdomsperspektivet ska få större genomslag i de kommunala 
verksamheterna bör en revidering av barn- och ungdomspolitiska programmet ta lärdom av de 
sammanställningar och analyser som gjorts i föreliggande 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 till sig och implementera de mål som anses 
viktiga för barn och ungdomar i Uppsala kommun. Tydliga och mätbara indikatorer behöver 
tas fram och det reviderade programmet bör även innehålla uppgifter om hur det ska följas 
upp. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson  Ulla Holmgren 
Stadsdirektör   Enhetschef 
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