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1. Inledning 

Barnombudsmannen i Uppsala (BO) är en ideell förening med fyra 

anställda, en barnombudsman och tre handläggare, och ideella 

medlemmar. BO i Uppsala verkar i allt arbete utifrån FNs konvention om 

barnets rättigheter och annan lagstiftning. 

Avtalet med Uppsala kommun anger i huvudsak vilken verksamhet som 

BO ska bedriva. Barnombudsmannen arbetar på tre nivåer: individnivå, 

gruppnivå och samhällsn ivå. 



2. Sammanfattning 

Barnombudsmannen i Uppsala har under år 2000 fortsatt sitt 

traditionella arbete ute i skolorna med besök i klasser i mellanstadiet och 

besök i årskurs 7. 

Kamratstödjarutbildning till elever, klasslektioner om mobbning och 

föreläsningar för personal inom skolan och för föräldrar har genomförts, 

även ett möte med ansvariga för kamratstödjare från en del skolor. 

Projektet "Socialsekreterare och högstadielärare - en intervjustudie om 

samverkan kring barn" har avslutats och spridits till aktuella nämnder 

och tjänstemän. 

Arrangemanget som BO initierat för att få studenter på olika utbildningar 

inom universitet att lära sig att samverka kring barn som far illa fortsätter 

på ett positivt sätt. 

BO har av kommunen i uppdrag "att i samverkan med kommunen 

utbilda förtroendevalda och tjänstemän i samtliga nämnder". Under året 

har BO genomfört utbildning angående FNs barnkonvention. I 

kommunen har kontaktpersoner i varje förvaltning utsetts. Utbildning, 

erfarenhetsutbyte och rapportering om arbetet med implementering är 

aktuella teman. 

Betydelsefull och unik är troligen BO i rollen att stödja och hjälpa de 

individer, barn och föräldrar, som anser att de inte fått den hjälp de 

behöver i exempelvis skolan. Ett telefonsamtal kan leda till ett besök och 

utifrån det och i samverkan med barnet till vidare hjälp. Kontinuerliga 

besök hos BO kan ske under en kortare eller längre tid . 

BO har under året tagit emot brev från ungdomar via e-post. BO har 

svarat och i de flesta fallen har någon form av brevväxling uppstått, där 

individen bl.a. uttryckt sin tacksamhet för snabba och engagerade svar. 

Det har visat sig att e-post är ett bra alternativ för tonårspojkar med 

allvarliga funderingar över livet och sin egen person. Samtal eller brev 

från tonårspojkar som uttryckt dessa tankar har tidigare ej inkommit. 

BOs uppgift är att se ur barnets perspektiv, bistå barn då vuxenvärlden 

brister i sin omvårdnad och försöka få vuxna att se till barnets rättigheter. 

Alltmer ser vi vikten av detta arbete då barnen ofta kommer i kläm. Att 

barn har egna rättigheter genomsyrar ännu inte vår kommun. 
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3. Arbete på individnivå 

3.1. barn och ungdom 

3.2 vuxna 

Besök hos BO - Drygt femtio flickor och pojkar i åldern 8-18 år har 

besökt BO under året. De talar om det som gör att de mår dåligt, är 

rädda eller oroliga. Återkommande problem är misshandel, mobbning, 

umgängestvist mellan föräldrar, tonårskonflikt med förälder, sexuellt 

utnyttjande, kränkning från lärare och att leva med missbrukande eller 

psykiskt störd förälder. Samtalen vid besök tar ca 30-90 min, och BO tar 

sedan, efter ett eller flera samtal med barnet och med dess medverkan, 

de kontakter som behövs för att hjälpa barnet på bästa sätt. BO går aldrig 

bakom ryggen på barnen. 

BO har ett stort kontaktnät och har möjlighet att tala med lämpliga 

personer som barnet sedan kan få hjälp av. Förutom föräldrarna och 

andra anhöriga är yrkespersoner inom skolan, socialtjänsten, barn- och 

vuxenpsykiatrin, polisen, förskolan och skol- och barnhälsovården 

självklara resurser. 

BO medverkar i och tar initiativ till möten mellan barn och föräldrar och 

samrådsmöten med myndigheter av olika slag. Som företrädare för 

barnet och för att delge ett barnperspektiv deltar också BO i vissa 

familjerådslag. 

BO har även skriftligen i enskilda fall och med hänvisning till FNs 

barnkonvention visat på barnets rättigheter inför myndigheter. 

Uppföljning av samtal och besök är oerhört viktig och kontakten avslutas 

först då barnet tycker det är lämpligt. 

Besök hos BO - Tjugofem mammor och tio pappor har besökt BO under 

året. Besöken åtföljs av återkommande telefonkontakter och uppföljande 

besök. Några föräldrar har återkommande kontakter med oss under ett 

flertal år. 

Att barn mobbas i skolan och att umgängestvister mellan föräldrarna 

påverkar barnen, har varit de vanligaste anledningarna till besöken. 

Återkommande problem är barn som misshandlas i hemmet, sexuellt 

utnyttjande, vårdnadstvister, konflikter mellan förälder och tonåring, att 
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4. Arbete på gruppnivå 

4.1. elever 

4.2. skolbesök 

psykiskt sjuk förälder är orolig för sitt barn, konflikter med sociala 

myndigheter och skolresurser för barn med särskilda behov. 

BO är en verksamhet som många kontaktar då man försökt att hjälpa sitt 

barn själv men inte fått gehör. BO fungerar dels som lyssnare och 

"bollplank" och dels som konkret stöd som hänvisar till el ler tar kontakt 

med skola, myndigheter och andra. Med stöd av FNs barnkonvention 

och enligt Uppsala kommuns avtal är BO till för att stödja, ställa krav, 

utöva påtryckning och påvisa barnets rättigheter. 

Barnhearing- Den 17 november gick årets barnhearing av stapeln. I 

Stadshusets kommunstyrelsesal samlades 36 elever ur åk 2, 5 och 8 från 

tio av kommunens skolor för att framföra frågor och önskemål till 

Uppsalas kommunalråd. Årets tema: se nedan under skolbesök. 

På den internationella barndagen den 2 oktober bjöd BO in de elever,38 

st., som deltog i barnhearingen 1999 till ett barnmöte på Stadshuset. 

Detta för att se vad som hade h::int sedan kommundelsnämnderna fått ta 

del av de önskemål och synpunkter som barnen hade. 

Referensgrupper - En har bildats med elever ur åk 6 och en med elever 

ur åk 9, vid barnmötet den 2 oktober. Grupperna träffades ett par gånger 

under hösten. 

Elevråd - Samarbete mellan representanter från högstadieskolornas 

elevråd samt mellan de vuxenansvariga. De kommer att träffas 

regelbundet. 

Svårigheter - BO har vid ett flertal tillfällen tillfrågats att medverka i 

klasser där svårigheter av olika slag uppstått. Förfrågan har kommit från 

rektorer, lärare, skolpsykologer eller kuratorer. 

Barnkonventionen - BO inbjöd till besök klassvis i årskurs 3 och 4 för att 

dels informera om verksamheten och dels föra en dialog med eleverna 

om grundpelarna i barnkonventionen. BO besökte sammanlagt 20 

klasser. 
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4.3. vuxna 

Årskurs 7 - BO har i över tio år besökt samtliga årskurs 7. Eleverna får 

lyssna till inspelade simulerade telefonsamtal om problem som är 

vanliga i deras ålder. Därefter ger vi exempel på hur vi kan hjälpa till och 

vilka rättigheter barn har att få hjälp. 

Inför hearingen - BO har besökt inbjudna klasser från årskurs 2, 5 och 8 

från olika skolor och kommundelar inför barnhearingen den 17 

november i Stadshuset. Temat för året är: hur barnen tycker att vuxna ska 

engagera sig i barnens närmiljöer. Trettiosex klasser besöktes 

Öppet Hus-dag-för årskurs 5-elever från förra årets barnhearing ägde 

rum på våren med syfte att eleverna i mindre grupper skulle kunna 

framföra och samtala om rätt till skydd, rätt till inflytande och föra fram 

andra synpunkter på Barnhearingen. 

Kamratstödjarutbildning - för elevgrupper, som medverkar i det 

förebyggande och pågående arbetet med mobbning, har genomförts i 

nio skolor. Elever från grundskolan och gymnasiet har utbildats. 

Lektioner om mobbning har genomförts i trettiofem klasser. 

Diskussioner fördes med en högstadieskola om att starta killgrupper men 

finansiering saknades. 

Antalet kontakter med barn och unga i skolan har under året uppgått till 

c:a 5500. 

BO ingår i ett antal samverkansgrupper (se ovan under Samhällsnivå) 

som träffas regelbundet och för speciella syften. 

Handledning och föreläsningar erbjuds för olika grupper av vuxna som 

önskar BOs tjänster. Föreläsningsteman som erbjudits : "Trygghet i 

skolan - ett gemensamt ansvar", beskriver hur man förebygger och 

stoppar mobbning, "Kamratstödjarverksamhet", "Se det enskilda barnet i 

skolan" och "Vad barnkonventionen är och hur den kan konkretiseras". 

BO har deltagit vid rektorskonferens och informerat om BOs verksamhet 

under hösten och fokuserat på problemet lärare som kränker elever. BO 

deltar även vid nästa rektorskonferens för att arbeta vidare med ett 

eventuellt handlingsprogram för rektorer. 

BO har under hösten besökt vuxenpsykiatrins öppenvårdsmottagningar 

och ett rehab - team och behandlingshem, för att föra fram 

barnperspektivet utifrån att vara barn till en psykiskt sjuk förälder. 
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I november arrangerades tillsammans med två ungdomsgårdar en 

utbildningsdag om fritidspersonals bemötande av drogpåverkade unga. 

Över fyrtio personer deltog vilket är ovanligt mycket 

5. Arbete på samhällsnivå 

5.1. utbildning 

I samverkan med kommunen sker utbildning för förtroendevalda och 

tjänstemän. 

Utbildning om barnkonventionens implementering och den nationella 

strategin har genomförts för förtroendevalda inom Uppsala kommun, 

Landstinget och övriga kommuner i Uppsala län, en samverkan mellan 

statliga BO, Landstinget, Kommunförbundet, Uppsala kommun och BO. 

BO har i samverkan med KSK tagit ett aktivt grepp för att förverkliga 

kommunfullmäktiges beslut angående "FNs barnkonvention i Uppsala 

kommun". Alla nämnder har kontaktats och uppmanats att utse en 

kontaktperson, en barnkonventionsansvarig. Dessa 

barnkonventionsansvariga har samlats för dels utbildning i 

barnkonventionen, dels för att forma strategi/er och utbyta erfarenheter. 

Arbetet påbörjades under hösten 2000 och kommer att fortsätta under år 

2001 med regelbundna nätverksträffar. 

5.1.1. studiedagar 
Med BO som initiativtagare och sammankallande har några 

utb ildningslinjer under några år arrangerat samverkansdagar. Dagen som 

består av föreläsning, gruppdiskussioner och paneldebatt arrangerades 

hösten -00 för tredje gången och nu kommer BO att släppa den 

sammankallande rollen. De berörda utbildningarna är de för läkare, 

sjuksköterskor, psykologer och lärare samt för socionomer från 

Stockholms universitet. 

BO har genomfört föreläsningar för blivande grundskollärare på ILU 

med temat "barnkonventionen", barnets bästa och hur barnkonventionen 

kan användas som ett verktyg. 

BO har i samverkan med Skolhälsovården genomfört en halv studiedag 

om Barnkonventionen och dess användning. 

Studiedag om barn som utsatts för sexuella övergrepp och hur 

socialtjänstens insatser påverkat barnen( socialtjänsten i S:t Görans 
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stadsdelsnämnd, Stockholm) har genomförts av Paraplygruppen. BO 

ingår i Paraplygruppens utbildningsgrupp som planerar en halv studiedag 

i februari - 01, om barn som utsatts för fysisk misshandel 

5.1.2. föreläsningar 

Landstinget bedriver precis som kommunen arbete med 

Barnkonventionen. BO har haft en föreläsning för den politiska 

styrgruppen för ungas delaktighet i Landstinget. 

BO har under ledning av Länsstyrelsen medverkat och föreläst om BO 

under Sverigedagar i Tartu, Uppsalas vänort i Estland. 

5.2. kontaktnät & samverkan 

BO ingår i BUP-nätverket som består av anhörig- och resursföreningar för 

barn med olika typer av sociala, fysiska och psykiska handikapp. Möten 

med kommunpolitiker och tjänstemän har pågått under året. 

Samverkan med Trappan inom Socialförvaltningen, Rikskvinnocentrum 

och Kvinnojouren har skett angående barn till misshandlade mammor. 

BO ingår i Barn- och ungdomskulturgruppen som bl.a. har arbetat för 

kulturmönstring för ungdomar, bra sommarverksam het för 

mellanstadiebarn och med kulturlovet. 

BO har träffat förskolechefer för att ta del av deras erfarenheter 

angående barnen i förskolan. Samarbetet har syftat till att med samlade 

kunskaper visa ansvariga politiker hur de små barnens vardagssituation 

ser ut. Beskrivningarna kommer att utgöra underlag för att se hur 

kommunens måldokument och handlingsprogrammet "FNs 

barnkonvention i Uppsala kommun" uppfylls. 

BO bistod Socialdepartementets Barnmisshandelskommitte med 

fallbeskrivningar på barn som utsatts för kränkande behandling i skolan. 

Uppföljning av BOs anordnade Barnhearing för kommunalråd och 

elevrepresentanter november-99 har skett i fem av sex 

kommundelsnämnder. BO har tillsammans med elever träffat 

komm undelspol itiker. 

Under våren har BO träffat såväl skolpsykologer som förskolechefer för 

information och erfarenhetsutbyte. 

BO sitter med i kommunens yrkesgrupp för fritidssektorn och fram till 

och med våren för samordningsgruppen för fritid i Gottsunda. 
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5.3. remissinstans 

5.2.1. studiebesök 

Socialsekreterare från Östeuropa besöker regelbundet Uppsala och BO 

informerar dem om vår verksamhet 

Västerås barnombud och tjänstemannen för ungdomsinflytande besökte 

BO för eriarenhetsutbyte. 

5.2.2. mediakontakter 

BO deltog i TV 4 Uppland och talade om bristen på anmälningar från 

skolan till socialtjänsten och vi lka anledningar som kan finnas till detta. 

BO har skrivit på UNT-debatt angående vad som händer barnet när 

resurserna uppges vara slut. 

UNT, Radio Uppland och TV4 Uppland bevakade BOs aktiviteter under 

den internationella barndagen den 2 oktober då barnmötet ägde rum i 

Stadshuset. 

Svenska Dagbladet och tidningen Handelsnytt skrev om att barn kan 

köpa grov porr i butik. Barnombudsmannen i Uppsala var intervjuad. 

BO har skrivit en debattartikel om barn med särskilda behov och blivit 

intervjuad angående att domstolarna dömer olika i umgänges- och 

vårdnadstvister. 

TV4 Uppland, UNT och 24-timmar bevakade årets barnhearing den 17 

november i Stadshuset. 

UNT skrev om BOs arbete kring könsmobbning i samband med ett av S

kvinnor anordnat möte. 

Insändare "Oron är befogad" skrevs angående förskolebarnens trygghet. 

BO har under året svarat på följande remisser: 

• Kommunens remiss om en uthållig demokrati. 

• Landstingets remiss angående handlingsprogram för FNs 

barnkonvention inom Landstinget i Uppsala län. 

• Kommunstyrelsens remiss "Ny strategi för individ- och 

fami ljeomsorgen". 

• Kommunstyrelsens remiss "En uthållig demokrati -

demokratiutredningens betänkande SOU 2000:1 ". 
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5.4. projekt 

6. Övrigt 

• Kommunstyrelsens remiss "Förslag till ny skolplan för Uppsala år 

2001-2004". 

Uppsala kommun kommer inom kort att länka ihop alla skolor i ett 

datornät. Hur hemsidan för alla som är uppkopplade ska se ut diskuteras 

i en grupp där BO representerar de unga brukarna. 

BO har sedan sommaren 1998 samordnat en grupp ungdomar som på 

olika sätt arbetat konkret för ungas ökade inflytande. Under hösten 2000 

avslutades verksamheten efter drygt två år. Ungdomarna är ambitiösa på 

fritid och i skolan och tiden har inte räckt till. Under hösten bildades en 

ny grupp och under våren 2001 kommer den att intervjua ca 25 lärare 

och lika många elever om hur de ser på relationen mellan lärare och 

elever. 

Studien om samverkan mellan socialsekreterare och högstadielärare 

avslutades med att den skickades till alla kommundelsnämnder och 

några andra beslutsfattare. 

Efter förfrågan från Danmarks kommundel utbildar och organiserar nu 

BO förtroendevalda och tjänstemän så att ungas delaktighet kan ökas. 

Nu kommer fler nämnder att erbjudas insatserna. 

Socialförvaltningen har en enhet för flyktingbarn -

Barnmottagningsgruppen. Tillsammans har vi arbetat på en studie av hur 

flyktingbarn tas emot i kommundelarna. 

BO har under hösten medvetet arbetat med en utveckling av 

verksamheten. Tillsammans med kommunikationsbyrån Aksent har BO 

arbetat ihop en grupp företag som sponsrar oss med ett årligt belopp. Vi 

arbetar vidare på att få en huvudsponsor jämte den grupp vi nu har. 
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7 Statistik 

7.1. Telefon 

Totalt antal samtal 

Vuxna totalt 

Privat 

mamma pappa övriga 

204 42 55 

Barn och ungdom totalt 

Ålder 7-9 10-12 

Pojkar 4 18 

Flickor 9 42 

Bussamtal 

Luren på 

954 

803 

151 

57 

29 

skola 

181 

13-15 

9 

25 

7.1. Vad handlar samtalen om? 

Barn och ungdom 

Professionellt 

soc 
polit + 

övriga 
tj.män 

48 104 169 

16-18 Totalt 

16 47 

28 104 

De flesta samtalen har handlat om orubricerade problem, så kallade 

övriga problem .. Därefter kommer relationsproblem, barn - förälder och 

barn - barn. Frågor om sex och samlevnad kommer på tredje plats och 

efter det finner vi problem med mobbning och misshandel. 

Vuxna 

Bland vuxna har de flesta samtalen handlat om vårdnad och umgänge. 

Därefter kommer problem med skola och lärare. På tredje plats finner vi 

frågor om myndigheter och juridik. Nästan lika många samtal har 

handlat om mobbning och misshandel. 
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7.2. E-post 

7 .3. Ärenden 

Totalt antal e-post 954 

Vuxna totalt 192 

Privat 

mamma pappa övriga 

9 3 1 

Barn och ungdom totalt 50 

Ålder 7-9 10-12 

Pojkar 0 1 

Flickor 1 2 

7.3. Vad handlar e-posten om? 

Barn och ungdom 

Professionellt 

skola soc 
polit + 

övriga 
ti.män 

34 5 100 40 

13-15 16-18 Totalt 

1 22 24 

10 13 26 

Den mesta e-poslen från barn och ungdom har handlat om BO

information och BOs medverkan. När det gäller personliga problem har 

de flesta handlat om mobbning och funderingar kring sin egen person 

och meningen med livet. 

Vuxna 

Från vuxna har det mest handlat om samverkan med BO, man har även 

efterfrågat BOs medverkan i olika sammanhang. Barnkonventionen och 

utbildning är också stora frågor. När det gäller personliga problem har 

det mest handlat om problem kring vårdnad och umgänge. 

Under året har BO hanterat 52 individärenden. 
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