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Motion av Jeannette Escanilla m fl. (alla V) om barnbilaga och
bokslutsbilaga om hur barnkonventionen hanteras i Uppsala kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Ärendet
Jeannette Escanilla m fl. (alla V) har i motion, väckt den 27 februari 2012, yrkat att Uppsala
kommun tar ställning till hur barnkonventionen ska förverkligas genom att komplettera det
barn- och ungdomspolitiska programmet och IVE-dokumentet med en barnbilaga och ett
barnbokslut. Bilaga 1.
Remissbehandling
Barn- och ungdomsnämnden noterar att det barn- och ungdomspolitiska programmet har flera
utgångspunkter varav FN:s barnkonvention är en. Nämnden föreslår att inte nu ändra eller
komplettera det sätt på vilket kommunfullmäktige genom programmet har beslutat att arbeta
med barn- och ungdomspolitiska frågor. Nämnden följer upp programmet och nämnder och
bolag redovisar till nämnden. Nämnden föreslår att den årliga uppföljningen av det barn- och
ungdomspolitiska programmet införs som en del av kommunens bokslut. Bilaga 2.
Motionen remitterades även till socialnämnden för barn och unga (SBN) i ett senare skede.
SBN konstaterar , bilaga 3, att de uppföljningar som göras kopplat till det barn- och
ungdomspolitiska programmet bör ligga till grund för kommande revidering av programmet.
Revideringen kan omfatta såväl programmets innehåll som det sätt som arbetet bedrivs för att
nå de mål som programmet innehåller. Nämnden instämmer i det yttrande som BUN lämnat
och föreslår att invänta revidering av programmet före det att några ytterligare åtgärder enligt
motionen genomförs. Motionen bör enligt nämnden beslutas att vara besvarad.
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Föredragning
Det barn- och ungdomspolitiska programmet för Uppsala kommun sträcker sig fram till 2014.
Programmet har flera utgångspunkter där FN:s konventioner om barnets rättigheter är en,
statliga styrdokument, kommunens hållbarhetspolicy samt regeringen prioriteringar inom
barnrättspolitiken är andra. Programmet är anpassat till kommunens styrmodell med
uppdragsnämnder och produktionsstyrelser. Alla berörda uppdragsnämnder och kommunala
bolag har enligt kommunfullmäktiges beslut att inom sina ansvarsområden beakta barn- och
ungdomsperspektivet och i sina planer bidra till att förverkliga programmet. Varje nämnd och
bolag ska bryta ner programmets mål och önskade tillstånd i egna mål och uppdrag som följs
upp av respektive nämnd och bolag.
Motionen föreslår att ansvaret för att följa upp Barnkonventionen ska ligga på
kommunstyrelsen. Kommunens ansvarsfördelning är sådan att respektive nämnd har ansvar
att följa upp verksamhetsprogram. Det finns inte anledning att göra undantag i detta fall utan
ansvaret ska kvarstå hos barn- och ungdomsnämnden samt socialnämnden för barn och unga
att följa upp programmet.
Det är angeläget att de frågor motionen lyfter fram får plats i kommunens uppföljningsarbete.
Kommunledningskontorets uppfattning är att så sker. Hållbarhetsbokslutet 2011 fokuserade
på barn- och unga. Barn- och ungdomsnämnden föreslår att nämndens uppföljning av det
barn- och ungdomspolitiska programmet särskilt ska redovisas i kommunens samlade bokslut.
En sådan ordning kan vara vällovlig men är knappast praktiskt realiserbar. Det kan noteras att
flera nämnder har ansvar att följa upp av fullmäktige antagna program. Om varje sådant
program skulle ha en specifik uppföljning i bokslutet så tenderar bokslutet att fokusera på
programuppföljning snarare än en sammanhållen utvärdering av verksamhet och nämnd.
Här bör också noteras att kommunstyrelsen den 14 augusti 2013 (§ 140) uppdrog till barnoch ungdomsnämnden att i samverkan med socialnämnden för barn och unga revidera det
barn- och ungdomspolitiska programmet.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut
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