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BO' s ve rksamhe t under å ret l 997: 

INLEDNING 

.. 
Barnombudsmannen i Uppsala (BO) , som inte är någon 
myndighet, har funnits sedan 1 c;tpril 1988. Denna verksamhet blev 
den första i sitt slag i Sverige. Arbetsgivare är föreningen 
Barnombudsmannen i Uppsala - en ideell förening. Under 1997 har 
två personer varit anställda, en på heltid och den andra på halvtid. 
Ytterligare två personer har tidvis under året varit anställda, på 
ALU-projekt resp. praktikanttjänst. 

Barnombudsmannens huvudsakliga verksamhet riktar sig till barn 
och ungdomar, men också till vuxna som behöver stöd, hjälp och 
råd. Kontakten sker mestadels per telefon men även via personliga 
besök eller brev. 
Förutom stödverksamheten bedrivs utrednings-, informations- och 
utvecklingsarbeten som rör barns och ungdomars behov och 
intressen. 

Eftersom BO inte är en myndighet är det många som vågar ta 
kontakt, som annars aldrig skulle ha sökt hjälp. 

BO'S UTÅTRIKTADE VERKSAMHET 

Ett antal f6reläsningar för studerande vid högskolor, 
vuxenutbildningar, gymnasier och olika yrkesgrupper i ämnen som 
"BO's verksamhet" , "Att förebygga mobbning", "Att förebygga 
sexuella övergrepp" och "Att uppfostra barn - ge kärlek och sätta 
gränser." 
BO har också föreläst vid möten för föräldrar vid förskolor och 
skolor. 

BO har medverkat i arbetet mot våld och mobbning i skolor och 
handlett lärare som inte kunnat hantera dessa problem 
tillfredsställande. BO har besökt klasser i förebyggande syfte. Detta 
arbete har visat sig ge goda resultat. 
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Besök i alla årskurs 7 i kommunen för att informera om var 
ve rksamhet. 

BO har också pa begäran gjort besök i klasser pa alla 
grundskolestadier, dels för att informera om var verksamhet och 
om FN-konventionen om barnets rättigheter, dels har vi blivit 
tillfrågade da man har märkt vald, oro och negativa attityder i 
klassen. 

BO har varit i gymnasiesärskolan (Fyrisskolan) och pratat om hur 
man förebygger mobbning. 

BO har i flera skolor (på låg-, mellan- och högstadiet och gymnasiet) 
utbildat kamratstödjare. 

BO har föreläst om BO för distriktssköterskorna i länet. 

BO bjuder kontinuerligt in yrkespersoner för gemensamt kunskaps
och erfarenhetsutbyte. Under hösten bjöds personal på olika hem 
för vård och boende in, bland dessa var Nyckelaxet och Lindgården. 
En inbjudan till sjukhuskuratorerna hann också gå ut innan årets 
slut. 

BO sitter som sakkunnig vad det gäller barn i en utredning som 
handlar om människor som gått ur sekter. Utredningen· görs av 
Krisstödskommitten och är sålunda ett regeringsuppdrag. 
BO har informerat om verksamheten för invandrare på Arosskolan, 
Balderskolan och Prisma. 

BO har skrivit artiklar och insändare och givit intervjuer både i 
lokal press och rikspress. 
BO har även förekommit i lokalradion och 1V4-Uppland. 

En stor nyhet för året var att BO alldeles före jul öppnade sin 
hemsida på Internet (med e-postadress). Adressen till hemsidan är: 
http:/ /barnombudsmannen.yask.se 

BO har deltagit i: 
* Barn- och ungdomskulturgruppens möten 
* Paraplygruppen ang. sexuella övergrepp 
* "Knyttet"- en grupp med representanter från landsting och 
kommun som arbetat fram en handledning för personal ang. barn 
till miss brukare. 
* Flyktingbarnsgruppen 
* FN-konventionsgruppen (Prod.enheten på Stadshuset/BO) 
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BO tog under hösten 1996 initiativet till en träff med 
representanter från de olika mottagningarna inom BUP och 
Vuxenpsyk. Kontakten med dessa representanter har fortsatt under 
1997 för att utveckla metoder för att barn till psykiskt sjuka 
föräldrar ska må bättre. 

BO har, som tidigare, en referensgrupp bestående av elever i 
årskurs 6. 

BO har bildat en ny referensgrupp med högstadieelever, som under 
året har arbetat med elevinflytande och i samarbete med 
Produktionenheten inbjudit till två studiedagar för representanter 
från alla högstadieskolors elevråd. 

BO hade under skolavslutningskvällen en manskapsbod, som 
kommunen lånat ut gratis, uppställd vid Svandammen. Föreningens 
medlemmar turades om att vara i och utanför vagnen och prata 
med ungdomar och att vandra på sta'n. På detta sätt kunde vi 
hjälpa och stötta de ungdomar som behövde komma hem eller till 
sjukhus, och för övrigt samtala eller bara finnas till hands. 

Under Fyrisfestivalen medverkade BO med ett informationsstånd. 

BO hade öppet hela sommaren -97, dock under juli månad endast 
vissa dagar (c:a 10 timmar i veckan). 

Under hösten fick åk 2 i kommunens grundskolor ett erbjudande: 
"BO kommer ut i klassen under en lektionstimme och informerar 
om verksamheten och samtalar med barnen om den vidgade 
verklighet som barn i den här åldern börjar få kontakt med, och 
vad det kan innebära för dem. Under samtalen med eleverna 
anknyts till barnkonventionen". Som vanligt blev det rusning; inom 
en vecka var alla tider uppbokade och vi nödsakades att säga nej 
till många klasser. BO besökte sammanlagt 26 klasser. 

Det har nu blivit tradition att BO medverkar vid högtidligheter i 
Domkyrkan på FN-dagen, så även detta år. 

Under kvällen och natten till lucia ordnade BO följande 
arrangemang: 
En manskapsbod, som kommunen återigen lånat ut gratis, ställdes 
upp på Stora Torget (inkoppling av elskåp bjöd Uppsala Energi på). 
I vagnen fanns bord och stolar, värme och kokmöjligheter. 
Skuttungebagar'n skänkte en stor mängd lussekatter. 
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Föreningens medlemmar turades om att vara i vagnen och prata 
med ungdomarna och bjuda på fika och att vandra på sta'n. Det hela 
blev mycket lyckat. Vi kunde, precis som under skolavslutningen, 
hjälpa och stötta där det behövdes. Många ungdomar uttryckte sin 
tacksamhet och uppskattning över att vi finns till hands. 
I alla sådana här sammanhang, ute bland allmänheten, använder BO 
sina vindjackor BO-loggan tryckt på ryggen. Dessa jackor är 
sponsrade av G.U.C. 

Studiebesök. 

BO har tagit emot en rad olika studiebesök från tex. 
högstadieskolor, vård-, social- och barnskötarlinjer, universitetet, 
vårdhögskolan. 
BO har i år liksom tidigare år haft studiebesök från kommuner och 
platser, där man har funderingar på att starta liknande 
verksamheter. 

FN-konventionen om barnets rättigheter. 

Barnombudsmannen ser som en av sina viktigaste uppgifter att 
sprida kunskap om FN-konventionen om barnets rättigheter. 
I BO's verksamhetsplan för 1997 står som främsta mål: "Att alla 
barn skall känna till FN-konventionen om barnets rättigheter och 
dess innehåll för att hävda sin rätt". . 
BO knyter alltid an till de olika artiklarna i konventionen i samtal 
med elever under sina skol- och klassbesök. 

Under 1997 påbörjades arbetet med att skriva en projektplan för 
hur barnkonventionen ska genomsyra Uppsala kommun; att ge 
politiker och tjänstemän utbildning om konventionen och ha som 
mål att en barn- och ungdomsplan tas fram utifrån ett beslut i 
kommunfullmäktige. Pengar söktes från Allmänna Arvsfonden. 

Marknadsföring. 

Alla elever i grundskolan och gymnasiet har fått varsitt schema 
med kort information om BO. 

Broschyrer har tagits fram under 1997, och de har spridits till barn, 
ungdomar, yrkespersoner, privatpersoner och näringslivet. 
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BO har använt de affischer som framställdes 1995 , dessa finns 
uppsatta på skolor, bibliotek, vårdcentraler m.m. Affischerna 
används även vid utställningar och bilderna från affischen används 
vid BO's informationsbesök i skolorna. 

Radiokanalen NRJ har sänt "jinglar" med budskap om vad ungdomar 
kan ringa till BO om. NRJ bjöd på viss sändningstid och skaffade 
dessutom att sponsorer för resten av sändningskostnaderna. 

BO söker ständigt pengar ur olika fonder, dels till verksamheten, 
dels till olika projekt. 

YASK Systemkonsult AB, Länsförsäkringar och Sallens har sponsrat 
BO's hemsida på Internet. 

Sponsorer under 1997: Uppsalahem, Upsala Handelsförening och 
Uppsala Köpmannaförbund, 1.änsförsäkringar, G.U.C., NRJ, YASK 
Systemkonsult AB, Sallens, Artistic Hair & Beauty och Kickans 
Träningscen ter 

EGEN UTBILDNING 

Barnombudsmannen har under året haft regelbunden handledning 
av psykoterapeut. Det är viktigt, då BO ofta får ta del av mycket 
djupa problem. 

BO har under året genomgått en utbildning, som Barn- och 
ungdomskulturgruppen anordnade. 

BO har deltagit i enstaka studiedagar och seminarier, bl.a. en 
studieresa till Porsgrunn i Norge, där man utvecklat 
elevdemokratin på ett föredömligt sätt. Under denna resa gjordes 
även besök hos den norska barnombudsmannen. 

BO har även deltagit i en utbildning om barn till misshandlade 
föräldrar. 

6 



PROJEKT 

Ett ALU-projekt genomfördes under hösten 1996. Tolv kurdiska 
föräldrarpar med barn 10 - 16 år tillfrågades om barnuppfostran 
och det som kan vara svårt att handskas med som förälder med en 
annan kultur. Svaren bearbetades och resultatet presenterades 
under våren. 

BO fick under hösten motta pengar från Uppsalahem till ett projekt 
kallat: "Trygghet i skolan - vårt gemensamma ansvar". Kontakter 
togs med Hågadalsskolans rektor för genomförande av projektet på 
den skolan. 

Efter besöket i Porsgrunns kommun och hos norska BO påbörjades 
arbetet med att skriva projektplan för hur Barnkonventionen ska 
genomsyra Uppsala kommun. (se mer om projektet under 
överskrift "FN-konventionen om barnets rättigheter") 

BO har tillsammans med skolpsykiater Marjalena Westman planerat 
ett projekt, som går ut på att informera lärare och kuratorer bl.a. 
hur de kan tala med eleverna om att sätta gränser för sig själva. Ett 
material är utarbetat som skolan sedan själva kan använda. I 
samband med denna elevinformation ska också BO's häfte "När det 
händer ... ", som nu är uppdaterat med dels en ny sida: "Sätt 
gränser" och dels med viktiga telefonnummer, delas ut. 

STATISTIK FÖR BARNOMBUDSMANNEN 1997 

Totalt antal samtal: 1009 st. 

Av dessa är: 
30% 
12,6 % 
50,4% 
7% 

från barn och ungdomar 
från föräldrar 
från yrkespersoner 
från övriga ( ex. släkt, vänner) 

Av gruppen barn och ungdom är: 
85% flickor 
15% pojkar 
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Av gruppen föräldrar är: 
74% mammor 
26% pappor 

Dessutom har inkommit: 
79 st. bussamtal 
53 st. luren på 

Vilka olika problem har samtalen handlat om? 

Bland barn och ungdomar har de flesta samtalen varit 
kontaktsamtal, där man ej sagt sig ha några större problem. 
Därefter kommer i ordning: sexualitet-pubertet, konflikter 
(med föräldrar eller kamrater), problem i skolan, problem med 
vårdnad och umgänge, mobbning och misshandel. 

Bland vuxna har de flesta samtalen handlat om vårdnads- och 
umgängestvister. Därefter kommer i ordning: sexuella 
övergrepp, konflikter av olika slag, mobbning, problem i 
skolan, misshandel och sektproblematik. 

Bland barn och ungdomar som sökt oss har fördelningen över 
åldrar varit sådan att de största grupperna är 10-11 år och 14-15 
år, därefter i ordning 12-13 år, 16-17 år, 7-9 år och slutligen 
gruppen 18 år och uppåt (till c:a 20 år). 

BO har mött c:a 4500 elever, dels då grupper har besökt 
BO och dels under alla skolbesök under året. 

Individärenden 

Under 1997 har BO hanterat 45 individärenden, där de flesta har 
handlat om vårdnads-och umgängestvister, skolproblem, 
mobbning, misshandel och sexuella övergrepp. 
Tidsåtgången per ärende har varit 4,5 timmar i genomsnitt. 

BO har i 15 ärenden hänvisat till någon myndighet. I 6 ärenden 
har BO kontaktat myndighet. BO har gjort 4 anmälningar till 
social myndighet. 
Hänvisning av ärenden har till största delen varit till skola, soc. och 
polis, men även till familjerätten och åklagarmyndigheten. 
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KOMMENTAR 

BO är en unik verksamhet i landet genom att den är lokal och att 
där finns god kännedom om Uppsala och de resurser som finns för 
Uppsalas unga invånare. Genom att barn och vuxna kan nå BO och 
få stöd och hjälp på ett tidigt stadium utgör BO en billig samhällelig 
och viktig verksamhet. BO hänvisar ofta till annan proffessionell 
instans och de sökande får tidigare hjälp av skola, sociala 
myndigheter, BUP etc. än de annars skulle få. 

BO har vid de många skolbesöken och vid mötena med elev
referensgrupperna under 1997 fortsatt att fokusera på att barn ska 
ha möjlighet att uttrycka sin mening i saker som berör dem. 
Barns rätt att komma till tals har BO sett som det viktigaste att 
arbeta för, både i individuella ärenden och i skolan. 
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