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Styrelsen för Föreningen Jourtelefonen för barn och ungdom avger följande 
verksarnhetsl:er ättelse för år 1988: 

Föreningens organisation 

Fram till årsmötet 13 febr var Gunilla Ol tner i egenskap av ordför ande och 
Erik Melinder i egenskap av kassör för eningens kontaktmän. 
Vid årsmötet 13 febr bildades en styrelse som korn att l:estå av Erik Melinder 
(ordförande), Anders Johansson (kassör), Inger Ber glund Eriksson (sekreterare), 
Birgitta Almlöf (ledarrot) och Margot Karlsson (ledam::>t). Samtidigt valdes 
enhälligt Gunilla Oltner och Gunnar Höistad att med var sin 0, 5 tjänst vara 
de Barnombudsmän föreningen skulle utse till den tjänst Uppsala kommun skulle 
köpa av föreningen fr o rn 1 april 1988. 
Årsmötet utsåg också Erik Melinder och Birgitta Alrnlöf att rred Margot Karlsson 
san suppleant utgöra f öreningens referensgrupp i Barnornbudsmannaarl:etet , där 
socialnämnden skulle representeras av -två ledamöter och barnhälsovården av en. 

Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda sanmanträden. Föreningen har 
haft 10 föreningensmöten och ett årsmöte. Referensgruppen har sammanträtt 
3 gånger. 

Jourverksarnheten 

Under året ändrades telefonjourens öppettider från måndagar 18- 20 och 
torsdagar 15-17 till måndagar och torsdagar 15-18. Under skolornas sonurerlov 
hölls öppet endast måndagar. 
Telefonsamtalen till jourtelefonen har haft samma karaktär som under före
gående verksamhetsår. En sarntalsräkning visade att det genomsnittliga antalet 
samtal är 4,5 per jourtillfälle. Innehållet har alltså varit rrobbning, ingenting 
att göra, kärleksl:ekymrrer , nyfikenhetssamtal om vår verksarnhet, familje
konflikter. En av jourtelefonens rredarl:::etare etabl erade personlig kontakt rred 
en d jupt deprirrerad flicka. Detta ärende har varit jourverksarnhetens längst 
utdragna och sträckt sig över ett år. 

Information 

Nya affischer i samband rred ändrade telefontider trycktes och spreds på 
sedvanligt sätt. 
I samband rred inrättandet av Barnornbudsrnannatjänsten lät föreningen trycka 
en folder där vi inforrrer ade om såväl jourverksarnheten som om den nyinrättade 
Barnornbudsrnannatjänsten. 
Den 4 febr rredverkade Erik vid temadag i Vallonskolan i Girro genom att för 
samtliga å+skurser på hcgstadiet inforrrera om Jourtelefonen. 
Erik och Agneta MH rredverkade rred information om verksarnheten vid Uppsala
distriktets av Rädda Barnen årsmöte den 29 mars . 

Barnombudsman 

Ett avtal rrellan Uppsala kcmnun och föreningen Jourtelefonen för barn och 
ungdan undertecknades den 1 april rred giltighetstid till och rred år 1989. 
Däri avtalas att Uppsala karmun köper tjänsten Barnombudsman i Uppsal a korranun 
av föreningen varvid inkluderas ersättning till föreningen för lön , lokal och 
rnarlmadsföring. 
Barnombudsmannen karrrer att avge egen l:::erättelse om verksamheten i samband 
rred den utvärdering som enligt avtalet skall ske den 1 juni 1989 . 
I , 

Ny lokal 

Den 2 juni kunde den nya l okal en på Vaksalagatan 3 4tr invigas . Föreningen 



disponerar nurrera en rrodern kontorslokal som också tjänar san rnottagningsrum 
f ör resökande samt del i kanbinerat kök och mötesrum. Lokalen inryms i en 
lägenhet om fyra rum och nämnda mötesrum. SKAF avd 7 använder de t re övriga 
rurrrnen som kontorslokaler. Möblemanget ägs av föreningen. 

Extra telefonjour 

I samband rred tre tv-prograin i oktorer månad som alla handlade om incest 
ordnade föreningen extrajourer på kvällarna efter programren . Dessa kvällar 
kännetecknades av engagerat arrete rred många väsentliga telefonsaintal. 

Utbildning och fortbildning 

Den 8 januari anordnade föreningen en studiedag för skolvärdar i Uppsala 
kommun . Föreningen hade anställt psykolog Margareta Berggren som handledare. 
Ett 25- tal skolvärdar deltog. Kursen hölls på dagtid och tjänstledighet rred 
lön hade sanktionerats av skoldirektören. 
Föreningsrredlemmarna har under året haft en handledningsdag tillsamnans rred 
Margareta ~rggren, nämligen den 16 januari. Den dagen avslutades rred 
middag på Brända Tomten samt ett teaterresök i Stockholm. 
Den 28 april ledde Barbro Eklöf från familjevårdsenheten i Gottsunda en 
diskussion om incest. 
Den 26 oktorer ledde Elisareth Jacobsson från BUP en diskussion om självnords
tankar hos unga människor. 

Slutord 

Föreningen Jourtelefonen för barn och ungdom redriver en mycket angelägen 
verksamhet; detta är föreningens rredlerrmar helt överens och övertygade om. 
Föreningen är mycket telåten rred den uppgörelse rred Uppsala kanmun san ledde 
fram till inrättandet av tjänsten Barnanbudsmannen i Uppsala korrmun. Föreningen 
och dess verksamhet kan nu på ett aktivare sätt sprida kännedan och kunskap 
an de många gånger dolda eller förträngda problem som vidlåter den svåra 
och känsliga kontakten rrellan barn och vuxna. 
Tyvärr är föreningen idag underremannad, rren en vilja till r ekrytering av 
fler aktiva rredlerrmar finns hos samtliga jourarretare. 
Inför det nya verksanretsåret kc:rnrrer den gamla styrelsen också att 
presentera en rad åtgärder om marknadsföring av jourtelefonens verksanret. 

Uppsala i februari 1989 
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Birgitta Almlöf 
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Inger Berglund Eriksson 

Gunilla Svedsträn 
(sekreterare sedan 19881026) 


