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Barnombudsmannen i Uppsala är en ideell förening som funnits sedan
1988. Här arbetar fyra personer som lyssnar på och pratar med barn.
Även vuxna kan prata med barnombudsmannen. Barnombudsmannen
arbetar också på andra sätt för barns rättigheter.
Barnombudsmannen i Uppsala - en ideell förening
Kungsgatan 47 A III, 753 21 Uppsala

018 - 69 44 99

uppsala@dinbarnombudsman.nu

www.dinbarnombudsman.nu
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Inledning

BO arbetar på tre nivåer:

• individnivå
• gruppnivå
• samhällsnivå
BO bedriver verksamhet enligt det avtal som ingåtts med Uppsala
kommun.
De anställda har under 2002 varit:

Gunilla Oltner

barnombudsman

Elisabeth Bakke,

barnkonventionsarbete och individkontakter

Martin Price

barns och ungas delaktighet

Ann-Mari Forsberg

skolbesök och administration

Under år 2002 hade BO ambitionen att uppfylla följande mål:
1. Öka kunskapen om FNs konvention om barnets rättigheter.

2. Motverka olika former av kränkande behandling av barn och
unga.
3. Öka barns och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande.

Nedan följer en redovisning av arbetet utifrån dessa målsättningar
och en sammanfattning av BOs övriga arbete under året och
slutligen en statistikrapport.
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MÅL 1
Öka kunskapen om FNs konvention om barnets
rättigheter
Ombud för barnkonventionen
Ett nätverk för barnkonventionsombuden (bko) finns. De träffades
sju gånger under 2002. Inför kommunens omorganisation har
nätverkets framtid diskuterats.
BO besökte ombuden på deras arbetsplatser. Följande
förvaltningar/nämnder besöktes: Stadsbyggnadskontoret, Fritid
Uppsala, Gamla Uppsala KD, Tekniska kontoret, Skolförvaltningen
(NFU) , Centrala staden KD och Servicekontoret.
På Servicekontoret deltog vi vid en utbildning för personal och
politiker. Syftet var att informera om barnkonventionen och vilka
krav den ställer när det gäller barns och ungas delaktighet och
inflytande samt att ge information om BO och på vilket sätt vi kan
vara behjälpliga i inflytandearbetet.
BO medverkade även i utbildning för måltidspersonal i förskola/
skola som Servicekontoret anordnade.
BO informerade vid en personaldag hos Uppsala Fritid om
barnkonventionen och samtalade med personalen om hur de kan
arbeta med dessa frågor.

Politiker
Inför valet skickade BO en inbjudan till samtliga partipolitiska
grupper med en förfrågan om att besöka dem för info om BO och
barnkonventionen. BO träffade tre partigrupper och ytterligare en
partigrupp på nyåret 2003.
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Övriga
•Kommunensorganisation har ändrats vid årsskiftet 02 - 03 och BO
har träffat de som har arbetat med att ta fram uppgifter för nya
Barn- och ungdomsnämnden. Vi förde fram vad vi tycker är viktigt
för dem utifrån barnkonventionen och rapporten om efterlevnad.
• BO har träffat stadsdirektören Kenneth Holmstedt för samtal om
kommunfullmäktiges handlingsplan för barnkonventionen.

Att se till efterlevnaden av barnkonventionen i Uppsala
I juni var BOs rapport om efterlevnaden av barnkonventionen i
Uppsala kommun 2002 färdigställd. Rapporten skickades till alla
nämnder i kommunen samt till tingsrätten i Uppsala,
åklagarkammaren, landstingsstyrelsen, myndigheten BO,
socialdepartementet, BRIS, Rädda Barnen (riks). Rapporten har
även skickats till en del enskilda personer och till BOs
företagargrupp.
En av de viktigaste rekommendationerna till kommunen var att
skriva om handlingsprogrammet för barnkonventionen i Uppsala
kommun. Efterlevnadsrapporten finns att läsa på BOs hemsida:
www.dinbarnombudsman.nu.

Föreläsa vid föräldramöten.
• BO har föreläst om mobbning, barn och stress och
barnkonventionen i fem skolor och vid två tillfällen i ideella
föreningar.
• Vid tre utbildningstillfällen under hösten har BO medverkat i
Projektet Fyris, vars syfte bl.a. är att stärka föräldrarollen hos
invandrarpappor och synliggöra barnets rättigheter.
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Informera och föra samtal med elever vid skolbesök
• BO besökte Kvarngärdesskolan vid ett tillfälle och utbildade
elevrådet i barnkonventionen.
• I samband med BOs årliga barnhearing i november besöktes 12
klasser ur skolår 5 i tio olika skolor, både kommunala och friskolor.
• Under läsåret 2002 har BO besökt alla kommunala och tre
fristående skolor för att informera skolår 7 om BOs verksamhet och
samtidigt låta eleverna lyssna på inspelade och uppdiktade samtal
från ungdomar i samma ålder. Samtalen har realistisk bakgrund.
Sammanlagt har vi träffat drygt 3000 elever.
• BO har besökt klasser i både Jällaskolan och Lundellska skolan
och undervisat om barnkonventionen i dess helhet. I Jällaskolan
ingick också en fördjupning om barnmisshandel.

Yrkesgrupper som har informerats om barnkonventionen
• Under hösten föreläste BO om barnkonventionen för personal inom
barnomsorgen i Knivsta.
• BO har informerat blivande poliser om barnkonventionen och BOs
verksamhet.
• I Gottsunda lägenhetsskola har BO träffat personalen och
informerat om barnkonventionen.
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Mål 2
Motverka olika former av kränkande behandling av
barn och unga
Öppet för telefonsamtal vardagar klockan 9.00 - 17.00.
Varje vardag mellan klockan 9 och 17 svarar vi i telefon. Vi ska
finnas som ett stöd för barn och unga när vuxenvärlden i övrigt
brister. Barn och unga får ofta stöd och hjälp vidare då vi har god
kännedom om och kontakt med t.ex. socialtjänst och barnpsykiatrin i
kommunen. Vuxna kan också ringa till oss!
Vill du läsa mer om samtalen, titta i kapitlet statistik!
Mottagning för besök hos BO.

BO har under året tagit emot besök av sju barn och deras föräldrar
och två föräldrar utan barn. Tre tonåringar har också kommit på
besök.

Information och föreläsningar för barn och vuxna i skolor och på
myndigheter.
• Vid fyra tillfällen har BO föreläst i skolor, både för elever och
lärare, angående mobbning och könsmobbning.
• Vid fem tillfällen har BO föreläst om mobbning för lärare och övrig
skolpersonal i samband med att skolan beslutat att börja med
kamratstödjare.
• I september arrangerade BO tillsammans med kommunen och
BRIS en utbildningsdag om mobbning som besöktes av personal från
olika typer av skolor i Uppsala, från år f - 5 t .o.m. gymnasieskolan.
Dagen, som samlade 135 deltagare, blev mycket lyckad och en
aktionsgrupp bildades för att utveckla arbetet med att motverka
mobbning.
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• BO har besökt 30 klasser, skolår 3, 4 och 5, för att informera om
barnets rättigheter och särskilt barnets rätt till skydd mot
kränkande särbehandling.
• På inbjudan av Lundellska vårdgymnasiet har BO under hösten
besökt en klass med vuxna invandrarelever på omsorgsprogrammet
för att informera om BOs verksamhet och barnets rättigheter samt
diskutera barnuppfostran i olika kulturer.

Genomföra kam ratstödjarutbi ldni ng.
Kamratstödjare, ofta två i varje klass, har som sin uppgift att vara
de vuxnas ögon och öron när det gäller att se och upptäcka den
mobbning som kan förekomma i skolan.
• 340 elever i olika skolor har under 2002 fått utbildning av BO.
• För första gången anordnade BO under våren en träff där 75
kamratstödjare i skolår 2 - 6 deltog. Syftet var att visa uppmuntran
för det viktiga arbete som görs av elever och vuxna för att förebygga
mobbning. Den statliga barnombudsmannen Lena Nyberg var med
och samtalade med barnen om vikten av att bekämpa alla former av
kränkande behandling i skolan. Hon delade även ut diplom till alla
deltagande kamratstödjare.

Opinionsbildare. (till Media??)
• BO har genom en insändare i UNT i slutet av mars
uppmärksammat de små barnens långa dagar på dagi. Vilka
konsekvenser det kan få och givit förslag på åtgärder .
• BO har i pressmeddelande stöttat statliga BOs arbete i
Nolltolerans mot mobbning - kriminalisera mobbningen.
• BO skrev tillsammans med skolhälsovårdsöverläkaren en
debattartikel om att "utrota mobbningen" som publicerades i UNT i
december . Den kan läsas på BOs hemsida:
www.dinbarnombudsman.nu.
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"Våga bryta mönstret"
Lika värde-projektet "Våga bryta mönstret" , vars syfte är att
förebygga könsmobbning. Under året fortsatte arbetet på
Vaksalaskolan. Vi sammanställde elevernas utvärderingssvar och ett
möte hölls med ansvariga lärare och elevvårdspersonal för att höra
deras åsikter och föra tillbaka våra erfarenheter. På grund av
tidsbrist valde vi att under året inte gå ut till andra skolor för att
lansera projektet där.

FAM-gruppen
Under hösten har FAM-gruppen startats på initiativ av BOs
referensgrupp. F AM-gruppen vill starta projekt med syfte att
motverka "Fadime-situationer" - dvs situationer där tonårsflickor
med invandrarbakgrund hotas, skadas eller dödas av sin familj och
släkt.
I FAM-gruppen har under året ingått personer från BOs
referensgrupp , personer från olika verksamheter och nivåer i
kommunen samt en handläggare från BO.

För övrigt ...
Barnombudsman Gunilla Oltner inbjöds och deltog i en konferens om
mobbning som Stiftelsen Allmänna Barnhuset anordnade på sin
kursgård i Sätra bruk under april månad.
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Mål 3
Öka barns och ungas möjlighet till delaktighet och
inflytande
Elevinflytande
Under året har BO kontinuerligt haft kontakt med några elevråd och
Elevorganisationen i Uppsala. Det har bildats ett nätverk för elevråd
i Uppsala som heter USSE.
Elevers möjlighet att påverka valet av och tiden på PRAO-platsen är
ibland små. Tillsammans med några ungdomar och kommunen
undersökte BO hur elever ser på PRAO - innan, under och efter. En
rapport skrevs.

Barnhearing - möte mellan barn och politiker.
BO anordnar i november varje år en barnhearing där elever får möta
Uppsalas kommunalråd och framföra önskemål och frågor. BO
skickar elevernas åsikter till berörda nämnder. Därefter besöker BO
tillsammans med eleverna dessa nämnder för att se hur man tänkt
hantera frågorna och önskemålen.
Höstens barnhearing handlade om jämställdhet i skolan och 32
elever ur skolår 5 från åtta kommunala och två friskolor deltog.
Barnmöte

Barnmötet är en uppföljning av fjolårets barnhearing. Då träffar BO
de elever som var med för att ta reda på om deras önskemål har
blivit respekterade och tillgodosedda. Barnmötet genomfördes som
vanligt i KS-salen på den internationella barndagen 2002.

Mötesplatsen - för ungdomar och politiker.
Våren 2001 började några ungdomar fundera på hur de skulle kunna
träffa politiker och påverka dem. Med hjälp av Barnombudsmannen
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bildades Mötesplatsen. Förra året arrangerades sex möten och en
grupp arbetade mellan mötena med de frågor som kommer upp.
Under året var många och olika frågor uppe för diskussion. Sist i
denna Årsrapport kan du se en tabell hur det har gått under hösten.
• 25 gymnasieklasser har besökts för att få information om
Mötesplatsen. Under besöken samlas också många värdefulla
åsikter från ungdomarna. Besöken kallas "Hur är läget?"
• BO har genom arbetet med Mötesplatsen c:a 30 mailkontakter per
vecka med unga. De ungdomar som arrangerar Mötesplatsen träffas
tillsammans med BO en gång i veckan för att planera och arbeta
med ärenden som pågår.
• Titta gärna på hemsidan www.motesplatsen.net

SAMVERKAN
Grupper
• Samverkansgruppen FiF (förskolan i fokus).
• Arbetsgruppen "Inventering av förebyggande arbete i förskolans
och grundskolans tidiga årskurser" .
• BUPs nätverk för anhörigföreningar.
• Två referensgrupper till Trappan. Trappan har gruppverksamhet
för barn som växer upp i våldets närhet, för barn till föräldrar som är
missbrukare och barn till psykiskt sjuka föräldrar.
Paraplygruppen

BO ingår också i Paraplygruppen, en samverkansgrupp i länet för
arbete med sexuella övergrepp och fysisk barnmisshandel, som
träffats fyra gånger. Dess utbildningsgrupp som BO medverkar i har
under 2002 anordnat två utbildningsdagar. Den senaste med temat
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Barnmisshandel, där personal från socialtjänst, skolhälsovård,
polisen och jurister deltog.

Övrig samverkan
"Att arbeta förebyggande med barn i riskzonen"

Barnombudsman Gunilla Oltner har deltagit i en 10-poängskurs i
ovanstående ämne, en FOU-utbildning i Uppsala län i samarbete
med Stockholms och Uppsala universitet. I kursen ingår ett
projektarbete i grupp och ett individuellt arbete . Projektarbetets
syfte har dels varit att ta reda på hur många barn som "hamnar
mellan stolarna" då socialtjänsten gjort anmälan till BUP, dels
synliggöra barnens situation och villkor utifrån gruppintervjuer med
socialsekreterare och personal från BUP. Vikten av samverkan
betonas i det förebyggande arbetet. Ett förslag till "lathund" har
utvecklats utifrån risk- och skyddsfaktorer hos barn för att användas
av personal som arbetar med barn. Arbetet pågår fortfarande och
ska presenteras för kommunal- och landstingsråden i länet våren
2004.
Övrig samverkan kring barn som far illa

Under året arrangerades två dagar för studerande till psykologer,
sjuksköterskor, socionomer och läkare. Dagen handlar om "Barn som
far illa - samverkan mellan vård och socialtjänst". BO har medverkat
sedan år 2000.
Barns närmiljö

• BO deltog i skolskjutskonferens ordnad av Uppsala
trafiksäkerhetsråd.
• BOs huvudsponsor AP Fastigheter har inbjudit oss till att
medverka i ett socialt projekt i ett av bolagets områ den. Det kommer
att påbörjas under 2003.
• BO har under året fortsatt att träffa fritidsledare på deras
yr kesträffar.
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BARNOMBUDSMAN FÖR UPPSALA LÄN
Inför 2002 fick BO i Uppsala en förfrågan från Landstinget i Uppsala
län om föreningen skulle kunna utvidga sin verksamhet till att
omfatta Uppsala län. I landstingets policy för barnkonventionen
föreslås ett av verktygen för att förverkliga barnkonventionen vara
en barnombudsman för länet.
Föreningens syrelse beslutade att en kartläggning först skulle
genomföras under 2002 för att få en uppfattning om behovet av
barnombudsman för länet hos landstingets verksamheter och länets
kommuner. Ett avtal skrevs med landstinget i Uppsala län och
bidrag erhölls för att BO skulle genomföra följande uppdrag:
• Kartläggning av behovet av länsbarnombudsman i landstinget och
länets kommuner.
• Initiera ett nätverk som ska arbeta med att införliva
barnkonventionen i landstingets verksamheter.
•Ta initiativ till utbildningsinsatser för förtroendevalda och
tjänstemän inom landstinget.
• Beskriva hur de olika aktörerna hittills har arbetat med tt införliva
barnkonventionen.
OBS rapporten "En barnombudsman för Uppsala län" kan hämtas
på BOs hemsida.
En person projektanställdes för uppdraget, Elizabeth Englundh, och
barnombudsman Gunilla Oltner deltog med 30 % tjänstgöring i
projektet. Projektets resultat utmynnade i att landstingsstyrelsen i
december 2002 beslutade att ingå ett avtal med föreningen för att
anställa en barnombudsman för länet i syfte att förverkliga barnets
rättigheter för Upplands barn.
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MEDIA
• "Barn och stress i Uppsalas skolor" - om BOs enkätundersökning
(artikel i UNT) .
• "Förskolebarn far illa" (ins ändare i UNT) .
• "Barnombudsman i Uppsala län" (tre artiklar i UNT samt en
artikel i landstingets personaltidning Upptinget) . Intervju i TT om
en lokal barnombudsmans funktion.
• "BOs rapport om efterlevnaden av barnkonventionen i Uppsala"
(Luppen) .
• Om Barnmötet och Barnhearingen (två artiklar i UNT).
• Genom Mötesplatsen har BO vid många tillfällen synts i UNT och
vid några tillfällen hörts på Radio Uppland.

MARKNAD
Under 2002 har BO varit mer aktiv än någonsin i att synas med
olika former av reklam och marknadsföring:

Webb
Under våren lanserade vi vår nya hemsida på den nya domänen
www.dinbarnombudsman.nu. Hemsidan vänder sig främst till
åldersgruppen 11 - 15 år, men det går att hämta information som är
intressant även för andra åldrar och för vuxna. BO ser det som
viktigt att hålla hemsidan levande och aktuell.

Trycksaker
• Nya brevpapper, kuvert och visitkort. I slutet av året kunde vi
också få klart våra nya häften riktade till barn och ungdomar. BO
försöker få ut affischer i skolor och på anslagstavlor.
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• Under hösten kunde BO också skicka ut en plastmapp (som 2001)
till alla elever mellan 6 och 18 år. På den står vår logotyp, webbadress samt en kort uppmaning att ringa till oss.

Sponsorer
Under året har BO haft stor nytta av företagsgruppen, som består av
huvudsponsorn AP Fastigheter och några medlemmar: Folkesson
Råd & Revision, Länsförsäkringar Uppsala, Upsala Handelsförening,
JCH-gruppen, WM-data. allians design och Irial.
BO har vid två tillfällen bjudit in sina sponsorer. En träff var på
försommaren och den andra i form av glöggparty i advent.

Studiebesök
BO har under året bl.a. tagit emot två större studiebesök på
förfrågan av myndigheten Barnombudsmannen. Det har varit
deltagare från SIDA-kurser.

PERSONAL
Personalsituationen under 2002 har varit följande:

Gunilla Oltner har under hela året arbetat 30% i landstingets
projekt "Länsbarnombudsman". På grund av detta gavs Ann-Mari
Forsberg möjlighet att utöka sin 70%-iga tjänst till 100% under
perioden 10 mars till årets slut.
Elisabeth Bakke var tjänstledig från slutet av juni till första oktober
för ett uppdrag från Rädda Barnen och UNHCR i Sierra Leone.
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STATISTIK
Samtal
Under 2002 har vi valt att föra statistik över de problemrelaterade
samtalen, däremot inte över de som handlar om förfrågningar,
utbildningsinsatser och liknande.

Antal problemrelaterade samtal 254
Barn och ungdom 133

Åirl~~ .

6~9

10-12

13-15

16-18

totalt

28

7

8

47

21

7

86

······ ·· ···•· ··· ···· ··•· • · ··

Pojkar

4

Dessutom har det kommit 179 bussamtal.
Vuxna 121

Vad handlar samtalen om?
Problemart

kon taktsam tal
relation barn - förälder
mobbning
relation barn - barn
förhållanden &
sexualitet
övriga problem
misshandel
skola/lärare
missbruk
vårdnad/umgänge
juridik & hänvisning
sexuella övergrepp/
ofredande
skilsmässa/separation

Antal inkomna samtal
barn och ungdom
vuxna
24
14
19
18
6
1
17
16

13
10

9
4
2
1

19
4
27
3
27
10

6
4
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E-post
BO har under året tagit emot 42 st. problemrelaterade e-post fr å n
barn och ungdom i åldrarna 10 till 18 år.
22 st. handlade om relationsproblem,4 st. om mobbning och några
enstaka handlade om problem med skola och lärare , förhållanden
och sexualitet, sexuella övergrepp. Resten hamnade under rubriken
övriga problem.

Möten med barn och unga
BO har under året mött sammanlagt drygt 7000 elever, mest på
skolbesök men även i andra sammanhang, som t.ex.
kamratstödjarmötet, barnhearingen, barnmötet och i samband med
Mötesplatsen.

Bilaga
• Ärenden på Mötesplatsen under hösten 2002.
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V ad h ar diskuterats på Mötesplatsen?
w w w.motesplatsen.net Alla ärenden h östen 2002
FRÅGA

SVAR eller RESULTAT

Webb fö r
skola och
utbild ning

De som gör Uppsalas nya webb www.uppsala.se vill veta vad unga
tycker. På Mötesplatsen svarade de unga
- lätt att få kontakt med de som bestämmer
- arbetsmiljön på skolan, info för elevskyddsombud.
- opartisk (tex Mötesplatsen?) borde ge info om skolorna inför
skolvalet
- info om vad som händer i Uppsala typ "allt om Stockholm"
Kommunen har sedan h aft möten där BO varit med. Ungdomar ska
vara med i utformningen av webben.

Nya
Miljöprogrammet.

De i kommunen som arbetar med att Uppsala ska ha en bra miljö gör
ibland ett "Miljöprogram". Där står hur de vill att det ska vara .
De vill veta vad unga tycker om □ Hå ller vi på att förgifta oss? □ Hur
minskar vi avfallsberget? □ Varför ska människor åka mindre bil och
h ur ska vi få dem att göra det? □Vad och var ska vi bygga? □Är
vatten ett problem i Uppsala?
Gruppen kom inte fram till så mycket utan det var mest samtal.

Konsert- och
kongresshu s

Hur ser unga på planerna på ett stort konsert- och kongressh us?
Komm unen vill bygga ett stor konserthus. Där ska man också kunna
ha stora möten. Även u ngdomar ska få plats med teater och modern
musik. I undervåningen ska replokaler och liknande finnas.
Många på Mötesplatse n tyckte att det verkar onödigt att bygga ett
sånt hus när så många saknar bostäder. Kommunen måste låna
mycket pengar för at ha råd. Blir det för dyrt att vara i huset
kommer inte u nga att h a råd. Några ungdomar kommer att träffa de
som planerar igen.

Remisser samhällsplaneri n g

När det bestäms om något som har med ungdomar att göra, så bord
de få vara med och säga sin mening. När en sådan fråga är skriftlig
kallas den remiss. De är ofta svårt skrivna och nu har en tjänsteman
i kommunen bestämt att den som skrivit remissen ska åka med ut
till ungdomarna för att förklara vad som står.

Bussarna bättre priser
och tider för
unga.

Frågan har varit med på alla Mötesplatser.
I augusti skrev Mötesplatsen till kommunens alla högsta politiker
och till båda bussbolagen. Hittills har en politiker och en busschef
svarat. I början av 2003 så ska politikerna som bestämmer över

bussarna att bestämma hur de ska göra det bättre för ungdomar.
Ordförande i nämnden är Hilde Klasson .
Bland annat är det konstigt idag att man räknas som vuxen från det
att man fyller 13 år.
Hur ser
ungdomar på
Fritidsgårdarna i
city?

Det fin ns några cafeer och fritidsgårdar i city men det är inte så
många som går dit. Många tycker att bara "vissa ungdomar" går dit.
Dom med en viss musiksmak till exempel. Mötesplatsen har
tillsammans med kommunen skickat ut en enkät till fritidsgårdarna
och till en massa elever på gymnasiet. Vi är nog klara med resultaten
i februari .

Åldersgränser på
krog och
konsert

Många unga vill kunna gå på konserter även på ställen där det säljs
öl. Mötesplatsen har pratat med några krogar och det är OK om man
har en vuxen med sig, som "kan ta ansvar för en" .
Angående alkohol så är det kass att man vid 18 års ålder får ta
ansvar för landets styre men inte handla på systemet!

Legal graffiti
och måleriväggar?

Några ungdomar har skrivit till kommunen och föreslagit att vissa
väggar och tunnlar runt om i kommunen blir måleriväggar. Där ska
man få måla och "tagga" fritt. Det finns i Lund och Norrköping och
många säger att det funkar bra där. Andra säger att det leder till en
massa problem. De säger bland annat att de som målar passar på att
måla på andra ställen runt väggarna och att platsen blir nerskräpad
av burkar och annat.
I Uppsala har politikerna diskuterat frågan hela hösten och i början
av 2003 ska kommunstyrelsen bestämma sig hur det blir. Vad tycker
du?

Hur vill
ungdomar ha
det där de
bor?

I Uppsalas nya miljöprogram är en av frågorna "närmiljö". Närmiljön
kallas det som är där man är, eller bor . De flesta vill ha närhet både
till skogen och köpcentrum. Hur ska det gå ihop?
De som bestämmer över hur Uppsala ska planer as hör ofta av sig till
Mötesplatsen. Vill du påverka hur det ser ut där du bor? Hör av dig 1
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