För oss i föreningen Barnombudsmannen i Uppsala, BOiU, är barnets rättigheter
viktigast! Vi beskriver här några problemområden och ger förslag på lösningar. Nu
efter valrörelsen är det dags att politikerna tar tag i det som behöver göras. Vi kräver
verkstad av alla visioner! Du som medborgare kan också fråga de politiker du röstat på
hur just de tänker göra kring dessa frågor.
1. Idag är personalomsättningen så hög inom socialtjänsten att verksamheten
visar på stora brister i kvalitet. Socialsekreterare signalerar att de inte hinner
följa lagen, och till många viktiga verksamheter är det kö.
 Personal inom socialtjänsten kring barn och unga måste ges
förutsättningar att hinna med sitt arbete. Detta kräver både fortbildning
och en rimlig arbetsbörda utifrån yrkeserfarenhet.
 BOiU menar att det behövs en haverikommission kring socialtjänsten
för att säkra ett fullgott stöd för barn och unga.
2. I Uppsala kommun lever mer än vart tionde barn i en ekonomiskt svår
situation, antingen under kort eller lång tid. BOiU vill att dessa barn i så hög
grad som möjligt ska få lika villkor som andra barn.
 Förskolor och skolor ska vara avgiftsfria på riktigt. Det kan innebära
att skolan tillhandahåller skridskor, skidor och matsäck.
 Billigare kollektivtrafik för barn och unga så att även de som inte har
busskort genom skolan kan ta sig till fritidsaktiviteter.
 Kommunen ska bjuda alla barn på ett fritidskort, med en summa
pengar som kan användas till fritidsaktiviteter.
 Sänkta avgifter på kultur- och idrottsaktiviteter
 Bemannade skolbibliotek så att alla barn får en plats att läsa läxor på
och goda möjligheter att upptäcka litteratur och kultur.
 Fritidsledare på alla skolor som kan fungera som en länk mellan skolan
och fritidssektorn.

3. Inga elever ska behöva utstå kränkningar i skolan. En granskning som vi har
gjort visar att endast en tredjedel av grundskolorna och knappt hälften av
gymnasieskolorna i Uppsala har en aktuell likabehandlingsplan som också är
tillräckligt bra enligt Skolverkets råd.
 Kommunen ska ta ansvar för att säkerställa att alla skolor har hög
kvalitet på sitt likabehandlingsarbete och se till att detta följs upp
kontinuerligt.
 All skolpersonal behöver få utbildning i normkritik och
likabehandlingsarbete.
I år är det 25 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter antogs.
Fortfarande återstår mycket arbete för att ge alla barn förutsättningar för en
trygg och bra uppväxt. BOiU har här iakttagit några viktiga punkter för att
säkra barnets rättigheter i Uppsala. Vi kommer att fortsätta att ställa frågor
och ge förslag till politikerna tills alla barns rättigheter tas tillvara.
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