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Verksamhetsberättelse för Barnombudsmannen i Uppsala avseende perioden
1988-04-01 - 1989-05-15.
Bakgrund

Den 1 :a april 1988 inrättades en barnombudsmannatjänst i Uppsala. Beslut togs i
Kommunstyrelsen 88-01-27 . 1beslutet ingår en överenskommelse med föreningen "Jourtelefonen för barn och ungdom" om inrättande av BO-tjänst
enligt avtal (bil 1) Anslag till 80-verksamhet~n skulle anvisas föreningen med
225.000 kr till 1988 och 350.000 kr för 1989. At Socialnämnden uppdrogs att utse
två representanter till en referensgrupp som skulle följa barnombudsmannaverksamheten. Barnhälsovården inbjöds också att utse representant i referensgruppen. Två representanter från föreningens styrelse skulle också ingå i gruppen.
Arbetsuppgifter för barnombudsmannatjänsten bestämdes enligt det avtal som
upprättades av kommunledningskontoret och föreningen "Jourtelefonen för
barn och ungdom"
På årsmöte den 13: e februari 1988 utsågs Gunilla Oltner och Gunnar Höistad av
föreningens medlemmar till att dela heltidstjänsten som barnombudsman.
Gunilla Oltner är initiativtagare till Barntelefonen sedemera "Jourtelefonen för
barn och ungdom", fil.kand och förskollärare. Hon har de senaste åtta åren
arbetat som pedagog konsulent inom barnomsorgen i Gottsunda kommundelsförvaltning.

Gunnar Höistad är mellanstadielärare sedan 14 år tillbaka och har under de senaste två åren, heltid respektive halvtid, arbetat med "Barn och video" genom
att föreläsa och leda studiedagar i skolor, förskolor, på föräldramöten samt på
olika utbildningsanstalter.
Referensgruppen består av följande personer:
Fred Hedberg (s) ledamot av socialnämnden.
Helene Sellgren (fp) ledamot av socialnämnden.
Claes Sundelin, barnhälsovårdens överläkare.
·
Erik Melinder, f d ordförande f n ledamot i föreningsstyrelsen.
Gunilla Svedström, ordförande i föreningen.
(Birgitta Almlöf var fram till årsmötet i februari -89 ledamot i föreningsstyrelsen).

MÅL
-

Att vara en stödverksamhet för barn, ungdom, föräldrar och andra vuxna som
har frågor om barn .

-

Att vara en länk mellan barn-barn, barn-vuxen, vuxen-barn, vuxen-vuxen, till
personer i den närmaste omgivningen eller till kunniga yrkespersoner.

-

Att vara en verksamhet som bevakar barns och ungdomars behov och intressen i Uppsala.

Delmål.

-

Att kartlägga och verka för att aktuella problemområden kring barn och
ungdom uppmärksammas så att en förbättring kan komma till stånd.

-

Att göra verksamheten känd för barn, ungdom och allmänhet.
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VERKSAMHETEN

Öppettider

Samtliga vardagar utom torsdagar kl 08.30 - 16.30. Telefonnummer 69 44 99.
Besök efter överenskommelse per telefon.
I och med att heltidstjänsten· delas används en dag för gemensam planering,
uppföljning och information. På måndagar och torsdagar mellan kl 15.00-18.00
har "jourtelefonen" öppet och tar också emot telefonmeddelanden till Barnombud mannen.
Lokal

Den 1 :a juni 1988 tillträdde vi den kombinerade BO-expeditionen och föreningslokalen, ett rum på 25 m2 i en lägenhet på fem rum och kök på våning 4, Vaksalagatan 3. Lägenheten delar vi med SKAF, sektion 7, som har tre rum. Gemensamt utrymme är kök och lunchrum.
Möten

Styrelsemöten och föreningsmöten i föreningen Jourtelefonen har förekomit vid
13 tillfällen. BO har deltagit vid samtliga möten för att delge övriga medlemmar
information och få synpunkter på sitt arbete. Referensgruppsmöten har förekommit fyra gånger.
Planering och marknadsföring

Under april och maj 1988 arbetade vi med planering av verksamheten. lnformationsbrev skrevs till myndigheter, skolor etc för att berätta om BO. En fråga
ställdes också skriftligen till personal som kommer i kontakt med barn och
ungdom :" Vad tycker du att barnombudsmannen i Uppsala skall arbeta med?"
Samma fråga ställdes till samtliga elever i grundskolan via brev till rektorerna.
Syftet var att forma verksamheten efter de eventuella behov och önskemål som
fanns. Endast ett fåtal svar har kommit in trots påstötning under hösten.
Under april och maj månad ägnade vi även tid till att ta kontakt med yrkespersoner som vi utgick från att vi i ett senare skede skulle samarbeta med. Vi började
bygga upp det nödvändiga kontaktnätet för verksamheten. Om människor sökte
oss för problem som andra yrkespersoner hade större kunskap om skulle vi inte
inkräkta på deras yrkesområde utan hänvisa till rätt person.
Muntlig information om BO-verksamheten har givits till viktiga samarbetspartner, rektorer, kdf-chefer, tjänstemän inom socialtjänst, barnomsorg, polis, landsting, kulturförvaltning och andra ansvariga för barn- och ungdomsfrågor.
Via Radio Uppland, UNT, Vårt Uppsala och Luppen spreds också information om
verksamheten . Vi lät även trycka en folder (se bil 2) om vår verksamhet som
skickades ut till samtliga skolor, kommundelsförvaltningar och landstinget under
hösten . Vi besökte också vissa skolor för information till elever och lärare.Vid
föreläsningar på förskolor, deltagande i studiedagar och vid en del utbildningar
har information om BO:s verksamhet givits.
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Under året har vi tagit emot studiebesök av elever från flera av Uppsalas skolor.
Eleverna har ställt frågor om BO och om mobbning, sexuella övergrepp och misshandel, mm .
Från andra kommuner har politiker och ledningspersonal inom socialtjänst ringt
och i några fa ll även gjort studiebesök.
Handledning

Då vi efter en t id märkte att samtalens innehåll var av den karaktären att det
för vår yrkesprofession var viktigt att fä handledning, togs beslut om detta.
Vid fyra tillfällen under våren -1988 har vi haft handledning av psykolog Bengt
Abrahamsson, som även har en tjänst på Ungdomsmottagningen.
Stödverksa mheten

Telefonsamtal t ill BO kan delas upp i tre olika typer av samtal:
Stöd, information, rådgivning.

Med stödsamtal menas att vi lyssnar, tar oss tid, tar på allvar - i vissa fall hänvisas personen vidare till någon yrkeskunnig inom det aktuella problemområdet. Flera personer c:a 1_0, har uneer en .längre tid haft en kontinuerlig
telefonkontakt med BO.
lnformationssamtalen har innefattat information om vad barnombudsmannen
är, upplysn ingar om olika verksamheter för barn och ungdom i Uppsala, familjerådg ivning etc.
Rådgivningssamtalen är också en typ av stödsamtal, men leder oftast till en
hänvisning till annan yrkesgrupp eller verksamhet.
Telefonsamtalens längd varierar från två minuter till dryga 60 minuter .
Telefonsamtal från vuxna

Många föräldrar har sökt BO:s stöd i frågor kring egna barn eller ungdomar, 23,
flera av dessa har ringt upprepade gånger. Även mor- och farföräldrar som är
oroliga för sina barnbarn, 4.
Yrkespersoner, 28, inom socialtjänst, sko la, barnomsorg, polis, föreningar etc har
sökt BO för information, några också för stöd och rådgivning. Andra vuxna har
också rin gt för stöd, information och rådgivning. Totalt har 75 personer ringt,
flera av dessa upprepade gånger.
Telefonsamtal från barn och ungdom

De barn och ungdomar som ringer är från 6 år till 18 år, de flesta i åldern 10 till
15 år. Av dem som ringer är 2/3 pojkar. I statistiken från Barntelefonen sedemera Jourtelefonen för barn och ungdom har förhållandet varit det motsatta under
åren 1985-88 när det gäl ler könsförde lningen.
Hälften av samtalen till BO handlar om mobbning och/eller ensamhet. Andra
samtal handlar om misshandel och missbruk i hemmet, familjekonflikter, sexuel la övergrepp och kärleksproblem.
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I jämförelse med Barntelefonens typ av samtalsinnehåll som till största delen
bestod av kontaktsamtal, visar telefonsamtalen till BO att innehållet är av
allvarligare karaktär.
Totalt har 112 telefonpåringningar förekommit, 6 av dessa "busringningar" och
4 "luren lades på"
På telefonsvararen har c:a 10 talat in meddelanden om att de behöver akut stöd,
men inte angett telefonnummer som gjort det möjligt att ringa upp. Några vuxna som ringt har angett telefonnummer.
Besök

En tonårsflicka har kontinuerligt under hösten -88 till våren -89 haft samtal med
en av BO. En vuxen med tonårsflicka, som sedan ensam besökte BO, gjorde första
besöket under hösten -88. Ytterligare två tonåringar har varit hos BO för samtal,
den ena med förälder.

Verksamhet utifrån barns och ungdomars situation i Uppsala.

Projekt under året
1.En kartläggning av flyktingmottagandet i Uppsala gjordes under tidsperioden
september -88 - januari -89, Syftet var att få en samlad bild av hur socialförvaltningen, landstinget, skolan, barnomsorgen och de tre största kommundelsförvaltningarna möter flyktingbarnen.
Rapporten "Mottagandet av flyktingbarn i Uppsala" (bil 3) presenterades första
gången då den nybildade samrådsgruppen för flyktingar inom kommunen hade
sitt första möte i januari -89. Rapporten har skickats dels till ansvariga inom
kommunen som deltagit i intervjuundersökning dels till andra som efterfrågat
den. BO, Gunilla Oltner Höistad har deltagit i konferenser av olika slag för att
informera om situationen kring flyktingmottagandet.
2. Att hitta alternativ till ungdomar så att festandet i form av supande och övrigt
missbruk under helger, Valborgsfirande och skolavslutningar skulle minska kän des mycket angeläget. Som deltagare i en grupp som arbetar med projektet
"Vuxna på stan" såg BO som sin uppgift att fråga ungdomarna om vad de tyckte
om utbudet av fritidsaktiviteter i stan och vad de hade för önskemål och synpunkter på hur Uppsalas ungdomsfestande skulle kunna ta sig andra former.
Samtliga gymnasieskolors rektorer och elevrådsstyrelser kontaktades. En enkät
med fyra frågor skickades till elevråden som på varierande sätt tog reda på sin
skolas ö nskemål och synpunkter.
Vi träffade medlemmar ur styrelserna eller klassombud från sex av de sju gymnasieskolorna för samtal om resultatet från enkäten. Samtalen med ungdomarna
gav mycket även annat än det frågorna behandlade, bl a om en uppgivenhet inför vuxna. Att Uppsala kommun skulle lyssna på dem och göra något för dem
hade de ingen större förhoppning om. Gymnasieeleverna var i åldern 15 - 18 år,
d en åldersgrupp som känner sig "för stora" för fritidsgården, som vill träffa ungdomar från fler delar av stan och som inte kommer in på discon med 18-års gräns.
3. På avslutn ingsdagen den 9/ 5 1989 kommer vi, om tillstånd ges, att ha en husvagn uppställd på Stora torget för att sprida information om BO och Jourtelefonen till allmänheten. På kvällen kommer denna vagn att flyttas till Stadsparken
där vi finns till hands för de ungdomar som behöver stöd och hjälp.
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SAMMANFATTNING

Verksamheten har from juni 1988 då lokal och telefon fanns till förfogande
varit öppen i 161 dagar då semestrar, helger och torsdagar är borträknade.
Information

På grund av dåligt stöd från flertalet skolor vad beträffar distribution till eleverna av den information vi skickat ut har dock inte BO-verksamheten blivit känd
i den omfattning vi från början räknat med. Ytterligare planerad informationskampanj under våren blev inte av då utlovad sponsring uteblev. Massmedia i
Uppsala har dock stött verksamheten på ett mycket positivt sätt. Ett exempel
är ett förslag frän BO till Radio Uppland om någon typ av brevlådeprogram för
barn och ungdom i radio. Radio Uppland startade "Brevlådan" som nu sänds varannan onsdag kl 15.30. Barn och ungdomar skriver om olika problem till"Gunnar
och Gunilla" som läser upp breven och svarar. De som inte vill ha breven upplästa
i radio lovas svar som skickas hem .
Samtal

Under året har vi genom telefonsamtal från barn, ungdomar och föräldrar märkt
att vi fyller en mycket viktig funktion. Vi är någon att ringa till då det krisat it ex
skolan, då man ärfylld med gråt och uppgivenhet. Många gråtande och ledsna
barn har ringt för att berätta det svåra de just varit med om. "Det känns liksom
det ledsna kom ur kroppen på något vis" som en pojke sa innan samtalet avslutades.
Ett stort antal samtal har handlat om den ensamhet och utsatthet som många
barn och ungdomar känner i skolan, hemma och bland kamrater Det har handlat
om besvikelser på vuxenvärlden som inte ställer upp, inte har tid, inte fattar eller
ens ser om man mår dåligt, inte "bryr sig". För många är det första gången man
pratar med någon om sina problem.
En grupp ungdomar som vi haft omfattande kontakt med och som vi särskilt vill
framhäva är de tysta och "snälla" ungdomarna. Man gör aldrig något väsen av
sig, man går till skolan och är där en av de skötsamma, tysta eleverna som ingen
egentligen lägger märke till.
De bråkiga och störande eleverna kräver och får all uppmärksamhet. De tysta
eleverna har samma krav på uppmärksamhet men kan inte, av olika skäl, ta för
sig och blir därför utan denna livsviktiga behovstillfredställelse. Den besvikelse
och ilska man känner får ingen chans att komma ut via utåtagerande. Risken blir
då att aggressionerna vänds inåt istället. Detta kan resultera i att många ungdomar bär på ett stort missmod trots att man verkar glad och nöjd. Då har man kon taktat oss och anonymt och berättat om hur man verkligen känner sig, om pressen att tvingas spela upp en glad och säker attityd och om sin önskan att någon
såg den människa som man egentligen är. Dessa tysta ungdomar har nu fått
chansen att få den uppmärksamhet man saknat.
Ett mycket stort samtal har handlat om mobbning i skolan. Man beskriver sin
ångest inför skoldagen, förnedringen, den förlorade självkänslan . Många är besvikna på skolan som man upplever inte gör tillräckligt för att hjälpa. Alla dessa
samtal har föranlett oss att planera ett kompendium som ska användas till att
fö rebygga och motverka mobbning som alltså är ett mycket stort problem i
skolan.
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Vidare har vi haft kontakt med många vuxna som söker stöd och lösningar av
de problem man har både med sina barn och med sig själva. Där har vi förutom
detta stöd även hänvisat till annan hjälpverksamhet.
Sammanfattningsvis kan sägas att telefonsamtalen och kontakterna med barn,
ungdomar och vuxna handlar om ensamhet, utanförskap, besvikelser och mobbning.
PROJEKT

Pågående
1. En kartläggn ing av flyktingbarnens mottagande i Uppsala. Uppföljning under

hösten -89 alt våren -90.
2. En kartläggning av vad ungdomar gör på fritiden samt vilka önskemål man
har beträffar fritidsaktiviteter i Uppsala (se bil 4).
3. Att arbeta för att tillgodose dessa önskemål samt att hitta alternativ till
negativt festande på tex skolavslutning, Valborg .
4. Att bilda ett g ranskningståd av videofilmer i syfte att arbeta för en kvalitetshöjning av bl a videogram genom:
-

att lyfta fram och tipsa om bra filmer,
att arbeta för en medvetenhet om kvalitetsfilmernas positiva framställningar
av människor och relationer till människor,
att genomskåda de dåliga filmernas budskap genom kunskap om bildernas
påverkanskraft ( se f ö bil 5)

Nyss påbörjade

1. Att utreda vilken beredskap som finns för att hjälpa barn som utsätts för
sexuella övergrepp.
2. Ett program i Radio Uppland som fått rubriken Brevlådan dit barn och
ungdomar kan skicka brev om olika problem och få svar av BO i radion.
Planer på kommande projekt
1. Att genom personliga besök på grundskolan informera om 80:s verksamhet.
2. Att utreda hur situationen ser ut för barn i familjehem.
3. Att genom hjälp och stöd stimulera till arbete mot mobbning och annat våld
på skolorna.
4. Att granska och forska kring innehåll i vissa dataspel och hur detta påverkar
barn och ungdomar.

Övrigt
Vi har skrivit insändare, medverkat till att de så kallade Garbage Pail Kids-bilderna försvunnit, gjort diskussionsmaterial om krigsleksaker (bil 6 ).
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Kommentar

All den kontakt vi har haft med allmänhet och tjänstemän har varit mycket
positiv man har även visat ett mycket stort intressse för vår verksamhet från
andra kommuner.Tack vare att vi inte är en myndighet har vi kunnat genomföra
våra projekt neutralt och utan att hamna i lojalitetskonflikt.
IDEER OM FRAMTIDEN

Ett centrum för barn- och un.gdomsfrågor.

Att få utöka verksamheten till att bli ett centrum dit barn, ungdomar, föräldrar
och personal inom barnomsorg, skola, fritid och barnhälsovård kan vända sig i
frågor om och ideer kring barn och ungdom.
1. Att vara en stödverksamhet med telefonjour som idag men med öppethållan -

de samtliga vardagar och en dag kvällsöppet.
2. Att vara ett ställe dit man kan vända sig då det gäller tex frågor kring barnsäkerhet, barnolycksfall, barn och ungdomars bostadsmiljö, skolmiljö, föreningsverksamhet och fritidsverksamhet.
3. Att vara en verksamhet som samlar in de rapporter som skrivits om olika barnoch ungdomsprojekt, för att kunna delge personal inom barnomosrg, skola,
fritid och andra intresserade om de erfarenheter som gjorts inom kommunen.
4. Att vara ett centrum för insamlande av ideer från barn, ungdomar och vuxna.
Att initiera arbetsgrupper kring realistiska förslag till olika verksamheter.
5. Att ge föräldrar och olika yrkesgrupper som arbetar med barn och ungdom
metoder/fortbildning i olika ämnen.
6. Att ordna seminarier eller ideträffar kring aktuella teman.
7. Att utreda områden kring barn och ungdom som det idag råder bristande
kunskap om.
För detta krävs en heltidstjänst som barnombudsman och en kanslist på halvtid .
SLUTORD

När Uppsala kommun inrättade en BO-tjänst blev denna verksamhet den första i
sitt slag i Sverige.
Detta ansvarfulla pionjärarbete blev för oss en utmaning och stimulerade oss till
att använda de ideer vi hade om hur barn och.ungdomar kan få det bättre i vår
kommun. Att bygga upp en helt ny verksamhet är utvecklande roligt och arbetssamt. Våra ambitioner har hela tiden varit högt ställda och vi har kunnat genomföra dessa i nästan alla delar.
Ett av d e viktigaste målen vi hade då vi startade verksamheten var att snarast
göra den känd i bland annat Uppsalas skolor. Detta arbete har dock försvårats i
hö g grad d å distributionen av bl a information om vår verksamhet icke genomförts på de flesta skolor. Detta tvingar oss nu att planera personliga besök på
grundskolorna vilket dock är tidsödande och tar även tid från vår huvudsakliga
uppgift; att ta emot samtal och besök.
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Vi kommer även att låta trycka ett litet schema med viktiga upplysningar om
Barnombudsmannen och Jourtelefonen.
Alltför många barn far illa idag. Många av dessa uppmärksammas inte alls eller
otillräckligt. Barnombudsmannens viktigaste arbete är att hjälpa och stödja de
barn och ungdomar som kontaktat oss genom:
-

att få de svikna barnen oc;_h ungdomarna att börja känna tilltro till de vuxna .,

-

att ge de ensamma och utstötta hopp,

-

att ge dem styrka att kunna förändra en situation,

-

att se varje individ som en fullvärdig människa,

-

att ta alla problem på allvar och :

-

att tillsammans med föräldrar och andra vuxna arbeta för att så många barn
som möjligt får växa upp i trygghet, solidaritet och respekt.

BARNOMBUDSMANNEN I U~ PSALA
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Gunnar Höistad

Gunilla Oltner-Höistad

