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§ 14
Återtagande av uppdrag, barn- och ungdomsnämnden (BUN 2020.052)

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att:
- återta uppdraget om att ta fram en plan för det hälsofrämjande arbetet med psykisk hälsa.

- föreslå att barn- och ungdomsnämnden återtar uppdraget om att lägga in indikatorer för 
arbetsmiljömålen i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har gått igenom de uppdrag som barn- och 
ungdomsnämnden beslutat om under de senaste åren. De allra flesta uppdrag har blivit 
genomförda eller ska genomföras. Förvaltningen föreslår dock att barn- och 
ungdomsnämnden återtar vissa uppdrag.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-02-17, återtagande av uppdrag, barn- och ungdomsnämnden
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Tjänsteskrivelse

Återtagande av uppdrag, barn- och 
ungdomsnämnden

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott återtar uppdraget om att ta fram en plan 
för det hälsofrämjande arbetet med psykisk hälsa.

Barn- och ungdomsnämnden återtar uppdraget om att lägga in indikatorer för 
arbetsmiljömålen i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Ärendet i korthet
Barn- och ungdomsförvaltningen har gått igenom de uppdrag som barn- och 
ungdomsnämnden beslutat om under de senaste åren. De allra flesta uppdrag har 
blivit genomförda eller ska genomföras. Förvaltningen föreslår dock att barn- och 
ungdomsnämnden återtar vissa uppdrag.

Uppdrag om att lägga in indikatorer för arbetsmiljömålen i 
tertialrapporter och verksamhetsberättelse
Barn- och ungdomsnämnden har gett barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att 
lägga in indikatorer för arbetsmiljömålen i tertialrapporter och 
verksamhetsberättelse. Detta förfarande har visat sig svårt att implementera eftersom 
tertial och verksamhetsberättelse skapas i programmet Stratsys utifrån målen i 
verksamhetsplanen. Barn- och ungdomsförvaltningen önskar därför även 
fortsättningsvis redovisa rapporter om arbetsmiljömål som ett separat ärende.

Uppdrag om att ta fram en plan för arbetet med psykisk hälsa
Barn- och ungdomsnämnden arbetsutskott har gett barn- och ungdomsförvaltningen 
i uppdrag att ta fram ett förslag till plan för det hälsofrämjande arbetet med psykisk 
hälsa. Kommunstyrelsen har gett ett uppdrag till kommundirektören att 
förvaltningsövergripande samordna:

- Öka kunskapen om hur psykisk ohälsa kan hanteras (kartläggning av kommunens 
befintliga insatser, skapa plattform etc).

- Se över skyddsfaktorer som påverkar den psykiska hälsan hos unga och bidrar till 
välbefinnande.

- Ta fram förslag till hur kommunen tidigare kan fånga upp signaler på psykisk 
ohälsa, arbeta med självskattning och öppenhet kring psykisk ohälsa etc.
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- Regelbunden uppföljning av arbetet med psykisk hälsa till kommunstyrelsen.

Barn- och ungdomsförvaltningen deltar i arbetet tillsammans med 
kommunledningskontoret och övriga förvaltningar. Kartläggningsarbetet har inletts 
och ska presenteras i april.

Mot bakgrund av kommunstyrelsens uppdrag, som alla förvaltningar deltar i, anser 
barn- och ungdomsförvaltningen att det för närvarande inte finns behov för barn- och 
ungdomsnämnden att ha en egen plan för arbetet med psykisk hälsa. Barn- och 
ungdomsförvaltningen anser att det är en bra ordning att kommunstyrelsen leder det 
kommunövergripande strategiska arbetet med psykisk hälsa och att barn- och 
ungdomsförvaltningen är en viktig del av detta.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-02-17, återtagande av uppdrag, barn- och 

ungdomsnämnden
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