


INLEDNING 

Barnombudsmannen i Uppsala (BO) är en ideell förening med anställda tjänstemän och 
ideella medlemmar. 
Denna verksamhet har funnits sedan 1 april 1988 och blev den första i sitt slag i 
Sverige. Under 1998 anställdes ytterligare en tjänsteman utöver de tidigare två. 
Personalgruppen består nu av barnombudsman, projektansvarig och 
informationsansvarig. Totalt 2,7 tjänster. 

BO arbetar på tre nivåer: samhällsnivå, gruppnivå och individnivå. 

De ideella medlemmarna, som är aktiva, deltar dels genom att ingå i BOs telefonjour 
(torsdagar klockan 17.00 - 19.00 och söndagar klockan 15.00 - 18.00) och dels delta vid 
föreningsmöten och aktiviteter på skolavslutning och lucia. 

BO i Uppsala arbetar utifrån FNs barnkonvention som värdegrund och verkar i allt 
arbete utifrån de rättigheter och den lagstiftning som barn har. 

SAMHÄLLSNIV Å 

UTREDNING 

BO har deltagit som sakkunnig i utredningen för särskilt krisstöd, ett uppdrag från 
socialdepartementet, Regeringskansliet. Kommittens arbete avslutades i augusti och 
förslag till direktiv, "I god tro", presenterades i augusti 1998. 

PROJEKT 

I. Inom skolan 
• "Sätt gränser" : ett antal studie- och handledningsträffar för representanter från 

högstadieskolorna. Syftet var att förebygga sexuella övergrepp, trakasserier, 
könsmobbning genom att ge eleverna kunskap och därmed öka deras förmåga att 
sätta gränser. Ett samprojekt med skolpsykiatern. Sex skolor deltog. 

• "Trygghet i skolan - vårt gemensamma ansvar" : ett projekt om att förebygga 
mobbning. 

1 



BO fick Uppsalahems stipendium för att finansiera projektet. 
Hågadalsskolans ledning var intresserad men förankringen var bristfällig hos 
lärarna. Projektet startade inte. 
En omskrivning av projektet har resulterat i att dess innehåll nu handlar om 
att förebygga könsmobbning och stärka flickorna så att de vågar uttrycka 
vad de vill i sitt förhållande till pojkarna. 

• "Vill ni veta vad de säger, är ledsna för och arga på i skolan": BO föreläser om 
barnets perspektiv på skolans konferenstid. Startade på höstterminen och sju skolor 
fick besök. 

II. Barnkonventionen 
• Planering och medverkan i projektet "Fokus på barnkonventionen" som BO i 

samverkan med Rädda Barnen, Studieförbundet Vuxenskolan, OMEP, kommunen och 
Primärvården erhållit medel för från Allmänna Arvsfonden. 
Anställd projektledare, 50%, har haft sin arbetsplats i BOs lokaler och ingått i BOs 
personalgrupp. 

• Vykortstävlingen. 

III . Projektet Sol 50 § och 71 § 

Syftet är att BO ska undersöka vilka problem och hinder som yrkespersoner inom skolan 
har vid anmälan till socialtjänsten och hur socialtjänsten ser på relationen till skolan och 
vad som kan förbättras vad gäller bland annat rutiner. Förarbete har gjorts under 
hösten. 

IV. Hjärnverksta'n 
Startade under våren och syftet var att inventera utbud och efterfrågan på 
organiserad fritid för ungdomar i Uppsala. BO erbjöd och bidrog med kunskap om 
brukarinflytande och ungdomars delaktighet vid möten på fritidsgårdar c:a var tredje 
vecka. 

På följande gårdar inleddes samarbete: KFUM Gottsunda, Brantingsgården, Vaksala och 
Stenhagens fritidsgård. 
Med projektet har BO breddat s ina kontakter till att också innefatta inflytande på 
fritidsgårdar. 
Projektet avslutades och har för 1999 resulterat i att BO medverkar i en 
referensgrupp i Gottsunda. 

V. EU-projektet 
Ett samarbetsprojekt mellan organisationen "Telefono Azzurro" , Italien och 
Barnombudsmannen i Uppsala. 
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UTBILDNING 

I. BO medverkade under 1997 i arbetsgruppen "Knyttet - barn till missbrukande 
föräldrar" . 

Arbetet resulterade i en handpärm och sex studiedagar, där BO presenterade sin 
verksamhet och hur BO kan hjälpa dessa barn och ungdomar 

II . Satellitkonferens om Barnmisshandel 
Rädda Barnens Riksförbund och Länsstyrelserna i Sverige anordnade i mars denna 
konferens från en studio i Stockholm. I Uppsala var BO och Rädda Barnens Länsförbund 
ansvariga. Konferensen hölls i Folkets Hus och var mycket välbesökt och positivt 
uppskattad. En uppföljning av denna konferens planerades under hösten till januari 
1999. 

III . Utbildningsdagar för Paraplygruppen och samrådsgrupperna i Uppsala län och 
andra yrkespersoner som möter, handlägger och behandlar barn och unga som utsätts 
för sexuella övergrepp och fysisk misshandel. 
BO ingår i Paraplygruppens utbildningsgrupp som anordnade dessa dagar. Två dagar i 
november med tema "Unga förövare" och "Barnmisshandel". Den 1 december var en 
uppföljningsdag för deltagare i Paraplygrupp och samrådsgrupper. 

IV. Föreläsningar 
BO har föreläst om BOs verksamhet för Rotary, Brottsoffer jouren, Röda Korsets 
internationella ungdomsgrupp, på utbildningar (somt.ex. Vårdhögskolan och 
Lärarhögskolan), Lärarförbundet och vid konferens om barnmisshandel i Köpenhamn. 
BO har även föreläst på föräldramöten och personalmöten om att förebygga mobbning 
och om utsatta barn. 

V. Kamratstödjarutbildning för elever har genomförts i nio skolor. 

KONTAKTNÄT - SAMVERKAN 

BO inbjöd kuratorer från landstinget för att informera om BO och få ta del av deras 
verksamhet. 

Statliga BO, Louise Sylwander och pressekreteraren Kenneth Ljung, besökte oss under 
hösten. 

BO besökte Unga Örnar i Stockholm och fick besök av projektledare för "Projekt 
nätverk för barnkonventionen" och BRIS generalsekreterare. 

Ledningen på BO tog initiativ till kontakt med Socialförvaltningen och 
barnhälsovårdsöverläkare för utbyte av information. 
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BO besökte representanter från kommundelarnas förskolor för att informera om BO 
och få lyssna på hur de såg på barnens situation utifrån deras perspektiv. 

BO deltog i rektorskonferens för att informera om projektet "Sätt gränser". 

BO ingår i BUPs nätverk med föreningar för utsatta barn. 

BO har anlitats som konsult vid projekt BUP - Ungdomsenheten - Akutmottagningen, 
Akademiska sjukhuset. Det gällde barns rättigheter och anmälningsskyldighet. 

FN-DAGEN 

BO inbjöds till besök i klasser på lågstadiet och till högtidligt firande på en låg- och 
mellanstadieskola för att tala om barnets rättigheter enligt FNs barnkonvention. 

GRUPPNIVÅ 

ELEVER 

• BO har besökt samtliga högstadieskolor och informerat årskurs 7- elever om BOs 
verksamhet och utifrån konkreta exempel anknutit till barnets rättigheter och 
vilken hjälp BO och andra vuxna ska kunna ge barn. 

• BO har under året arbetat speciellt med artikel 19: barns rätt till skydd mot 
fysiskt och psykiskt våld. Besök i klasser där information givits och dialog förts 
med eleverna har skett i 33 klasser på våren och 28 klasser på hösten, i årskurserna 
4,5 och 6. 

• BO har besökt ytterligare c:a 20 klasser på mellan- och högstadiet och gymnasiet 
utifrån förfrågningar med speciella problem eller frågeställningar från lärare eller 
annan personal i skolan. 

• Referensgruppen för årskurs 6-elever från olika skolor har träffats vid tre 
tillfällen. Utgångspunkten har varit Barnkonventionens artikel 12: barn har rätt att 
uttala sig i saker som rör barn. 

• Referensgruppen "Högstadiet" har funnits i olika former sedan hösten 1996. 1998 
var den ett forum för elever från några av Uppsalas högstadieskolor. Medlemmarna 
och Bos representant träffades var tredje vecka och diskuterade verksamheter och 
problem i skolan. 
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Projekten de enskilda medlemmarna valt att arbeta med är ofta av formen 
samarbete med kommunala tjänstemän som behöver hjälp med att närma sig 
ungdomar och deras åsikter. 

Referensgruppen "Högstadiet" har genomfört två studiedagar för 
elevrepresentanter från c:a 80 % av Uppsalas högstadieskolor. 

• BO har deltagit i en referensgrupp till projektet "Säg till" för utvecklingsstörda 
flickor på Fyrisgården. 

VUXNA 

• BO ingår i Barn- och ungdomskulturgruppen som är en arbetsgrupp och ett nätverk 
för barnets rätt till fritid och kultur. Under 1998 införde gruppen t .ex. Kulturlovet 
för barn och ungdom, en vecka fylld med fritids- och kulturaktiviteter på höstlovet. 

• Paraplygruppen i Uppsala län: BO ingår i denna grupp som arbetar för att förbättra 
situationen för barn som blivit fysiskt misshandlade och/eller utsatta för sexuella 
övergrepp. 

Gruppens arbete innefattar främst att utbilda och utveckla de yrkespersoner som 
möter dessa barn i sitt arbete. Tre samrådsgrupper fungerar som konsultgrupper 
för berörd personal. 

INDIVIDNIVÅ 

Då verksamheten är till för barn, ungdomar och vuxna, som har frågor och problem om 
egna eller andras barn, har BO många individuella kontakter. 
De flesta ringer på dagtid för att berätta om sitt problem, bl i lyssnade på och ibland 
för att få konkret hjälp. Vi kan erbjuda den som ringer att vi träffas för att få 
möjlighet att prata mer och se varandra vid mobbning, misshandel, sexuella övergrepp, 
missbruk, depression, umgänges- och vårdnadstvist och problem i skolan. Då kan vi 
föres lå barnet och/eller den vuxne att träffas i Bos lokal eller på något annat ställe där 
det kan passa. Tillsammans kan vi sedan bestämma hur BO kan hjälpa den enskilde. 
Då BO har ett stort kontaktnät har vi möjlighet att hänvisa barnet/den vuxne till någon 
som kan hjälpa. Det kan vara exempelvis en skolsköterska, psykolog på BUP eller en 
socialsekreterare. BO tar inte kontakt med någon och gör inte heller anmälan till 
individ- och familjeomsorgen enl. § 71 utan att först ha berättat det för barnet. 
Efter en kontakt med BO då barnet uppmanas ta egna kontakter ber vi alltid att barnet 
ska höra av sig så vi får veta att det verkligen får den hjälp barnet behöver. Ibland blir 
kontakterna långvariga. De flesta hör av sig igen. 
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En viktig information till alla som kontaktar BO är: du kan vara anonym, BO har 
tystnadslöfte, BO är ingen myndighet och hör inte ihop med exempelvis skolan eller 
socialtjänsten. 

STATISTIK 

Totalt antal samtal: 1314 st. 

Av dessa är: 
23 % från barn och ungdomar 
14 % från föräldrar 
51 % från yrkespersoner 
12 % från övriga ( ex. släkt, vänner, grannar ) 

Av gruppen barn och ungdom är: 
27, 7 % pojkar 
72,2 % flickor 

Av gruppen föräldrar är: 
78,8 % mammor 
21, 2 % pappor 

Dessutom har inkommit: 
96 st. bussamtal 
108 st. luren på 

Vad har samtalen handlat om? 

Bland barn och ungdomar har förutom kontaktsamtal med enklare frågeställningar, de 
flesta samtalen handlat om förhållanden och sexualitet. Därefter kommer i ordning: 
konflikter hemma, mobbning, kamratkonflikter och misshandel. 

Bland vuxna har de flesta samtalen handlat om skolproblem av olika slag. Därefter 
kommer i ordning: vårdnads- och umgängestvister, misshandel, problem med 
myndigheter och konflikter mellan barn och föräldrar. 

Bland barn och ungdomar som sökt oss har fördelningen över åldrar varit sådan att den 
största gruppen bland pojkar är 13 - 15 år, med gruppen 10 - 12 år som god tvåa. Hos 

flickorna är det precis tvärt om: där är gruppen 10 - 12 år den största och näst störst 
är gruppen 13 - 15 år, bland flickorna dock endast en margine ll skillnad. 
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SAMMANFATTNING 

Under året har verksamheten givits förutsättningar att utvecklas ytterligare för att 
kunna svara mot den efterfrågan som finns. 
Kommunstyrelsen beslutade inför 1998 att utöka det ekonomiska bidraget till BO och 
föreningens styrelse anställde en "projektansvarig" på 100 % och utökade 50 %-tjänsten 
till 70 % "IT-ansvarig". Antalet tjänstemän består f.n. av två heltider och en 70 %
tjänst; en barnombudsman och nyss nämnda tjänster. 
De utökade tjänsterna har påverkat BO mycket positivt. Vår projektansvarige är en ung 
kompetent man, vilket är av stor vikt, dels med tanke på könsfördelningen för de som 
vill ha kontakt med BO och för vår egen arbetsmiljö, dels för att en fördjupning i en del 
nya arbetsområden nu är möjlig. 
Tillgängligheten per telefon och för besök har ökat i och med fler anställda. Möjligheten 
att utöka kontakten med barn och ungdomar via olika klassbesök, skolbesök för årskurs 
7-elever, skolprojekt och besök på fritidsgårdar gör att barn och ungdomar kontaktar 
BO i större grad. Då BO vid sina besök i skolorna refererar konkreta exempel från barn 
och unga och anknyter dessa till FNs barnkonvention känner många igen sig och vågar ta 
kontakt. 
Under året har barnets rättigheter enligt artikel 19: barnets rätt till skydd mot 
fysiskt och psykiskt våld och artikel 12: barnets rätt att uttala sig särskilt 
uppmärksammats. 
Ett flertal barn, många tonårsflickor , har kontaktat BO för att berätta om den 
misshandel de utsatts för i hemmet. 
Barn och unga som "hamnar i kläm" vid föräldrars tvister om umgänge och vårdnad har 
också varit påtagligt många. 
BO har uppmärksammat att tonårsflickor med invandrarbakgrund ibland har det extra 
svårt genom att uppfostras svenskt av skola och samhälle och på annat sätt av sina 
bröder och föräldrar. 
BO har under året vid ett flertal kontakter med barn, unga och vuxna genom 
stödsamtal, genom vidare hänvisning och/eller direktkontakter med exempelvis skola, 
barnpsykiatrin och socialtjänsten kunnat hjälpa många som sökt BO. 
BO utgör för många en "första hjälpen", en verksamhet som inte är någon myndighet 
utan en ideell förening för stöd och hjälp och som verkar för barnets rättigheter. 
BO fortsätter att arbeta för att fler vuxna ska se ur barnets perspektiv och därmed 
förbättra barnens förutsättningar för en bra barn- och ungdomstid och ett bra liv. 
Vi ser fram emot ett nytt år för barnets bästa. 
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Styrelsen för Barnombudsmannen i Uppsala - en ideell förening avger härmed 
följande verksamhetsberättelse för år 1998. 

ORGANISATION 

Styrelse 

Ordförande: 
Vice ordförande: 
Jour- och 
Programansvarig: 
Kassör: 
Sekreterare: 
Ledamot: 

Referensgrupp 

Erik Melinder 
Barbro Westrin 

Agnetha Sylwan-Nelander 
Revisorsringen 
Maria Larsson 
Mikael Karlsson 

Ing-Britt Kuisma KSK 
Lena Hartwig KS 
Jan-Ove J errestål KS 
Eila Attilius KSK 
Blenda Holmer Skolkurator 
Monica Karlsson Klockarbols förskola 
Erik Melinder Barnombudsmannen (BO) 
Agnetha Sylwan-Nelander BO 
Gunilla Oltner BO 

BOs styrelse har under året sammanträtt sju gånger. Referensgruppen fem gånger. 
Föreningen har haft sju medlemsmöten varav ett årsmöte. 

Revisor 

Ordinarie revisor 

Valberedning 

Erik Melinder 

Inger Hedberg 

JOURVERKSAMHETEN 

Medlemmarna har under ledning av Agnetha Sylwan-Nelander medverkat till att 
jourtelefonen har varit öppen på torsdagar mellan klockan 17.00-19.00 samt söndagar 
mellan klockan 15.00-18.00. 


