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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.
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Inledning

Barnombudsmannen i Uppsala - en ideell förening (BOiU), arbetar
enligt avtal med Uppsala kommun.
Under 2003 har vi bytt ledning. Den tidigare barnombudsmannen
och verksamhetschefen Gunilla Oltner avgick i slutet av februari och
ersattes i slutet av augusti av Annie Norell Beach. Under tiden marsaugusti tillförordnades en av våra handläggare, Elisabeth Bakke,
som verksamhetschef.
Sedan 18 augusti består personalen av Annie Norell Beach,
verksamhetschef 60% tjänst, Elisabeth Bakke, handläggare 100%,
Ann-Mari Forsberg, handläggare 70% samt Martin Price,
handläggare 100%.
Kommunens omorganisation och bytet av verksamhetschefhos oss
har inneburit en tid av nyorientering. Vi befinner oss i en
förändringsprocess, samtidigt som vi fortsätter driva vår verksamhet
med alla de aktiviteter och funktioner vi sedan länge har.
Nedan följer en redovisning av vår verksamhet under 2003 utifrån
tidigare uppställda mål. Under hösten 2003 utarbetades en ny
verksamhetsplan som kommer ligga till grund för nästa års
verksamhets berättelse.
Barn- och ungdomsnämnden (BUN) är sedan 1/1 2004 den nämnd
som förvaltar avtalet med BOiU. Vi har fått kontaktpolitiker utsedda
och har träffat dem på nyåret -04. Vi har vidare haft ett möte med
KS' ordförande Lena Hartwig för att beskriva och diskutera vår
verksamhet och utvecklingsprocess.
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MÅL 1
Öka kunskapen om barnkonventionen
Ombud för barnkonventionen
Ett möte har hållits under året. Det hölls i januari och beslut
fattades, dels att bko-gruppen skulle vila under året till dess om
organisationen satt sig, dels att ett testamente skulle skrivas och
skickas till alla förvaltningschefer. Detta skickades under våren
tillsammans med ett erbjudande från BOiU om utbildning för alla
nämnder i att använda barnkonventionen som ett redskap inför
beslut.
Under hösten inleddes arbetet med att rekonstruera
barnkonventionsombuden som grupp och börja klara ut deras
spridning i den nya organisationen. Mycket återstår att göra. En
första träff är bokad i februari 2004.

Politiker
Utbildning i barnkonventionen ansvarar Elisabeth Bakke för och
under året har utbildning genomförts i fyra nämnder. Utbildningen
syftade till att ge nämnderna så pass mycket kunskap om
barnkonventionen och dess krav att de kan använda
barnkonventionen som ett redskap inför beslut. Följande nämnder
har fått utbildning:
•

Produktionsnämnden för Teknik och leverantörsservice

•

Gatu- och Trafiknämnden

•

Gamla Uppsala Distriktsnämnd

•

Nämnden för Vuxna med funktionshinder

De har generöst avsatt ca en timme för information/utbildning.
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Övriga
•

Barnsjukhuset i Uppsala besöktes vid två tillfällen. Vid första
tillfället informerades om BOiUs arbete inför tillsättandet av en
Länsbarnombudsman och vid andra tillfället gavs
information/utbildning om barnkonventionen.

•

Migrationsverket i Uppsala har återigen bett om och fått en
halvdagsutbildning i barnkonventionen, även Migrationsverket i
Västerås har på begäran fått samma utbildning.

•

Läromästaren i Uppsala, Vuxenutbildning i Social omsorg - en
klass, har fått en halvdags utbildning i barnkonventionen, så
även en grupp blivande lärare vid ILU.

•

BOiU har vid flera tillfällen, i både förskola och skola, informerat
föräldrar och personal dels om verksamheten och dels om
barnkonventionens grundläggande rättigheter.

•

En grupp landstingspolitiker med särskilt ansvar för barn- och
ungdomsfrågor har besökt BOiU för information om bl.a.
barnkonventionen.

Att se till efterlevnaden av barnkonventionen i Uppsala
Efterlevnadsrapport avlämnades 2002 och kommer att planenligt
avläggas 2004 (vartannat år).

Informera och föra samtal med elever vid skolbesök
•

Inför BOiUs årliga barnhearing i november besöktes elva klasser
ur skolår 5 i tio olika skolor, både kommunala och friskolor.

•

Under året har BOiU besökt alla kommunala och tre fristående
skolor för att informera skolår 7 om BOiUs 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.

•

I samband med Barnrättsveckan i november blev BOiU inbjuden
att besöka klasser i Tiundaskolan.

Yrkesgrupper som har informerats om barnkonventionen
•

Skolledningen vid den arabiskspråkiga friskolan Imanskolan
inbjöd oss att informera samtlig personal vid skolan om
Barnkonventionen under ett kvällsmöte.
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•

BOiU informerade om barnkonventionen vid en utbildning i
mänskliga rättigheter för lärare.

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, skola,
barnpsykiatrin och andra verksamheter i kommunen som rör barn
och unga. Vuxna kan självklart också ringa till oss.
Vill du läsa mer om samtalen, titta i kapitlet statistik och även i
bilaga 1, Råd- och stödsamtal

Mottagning för besök hos BO.
Barn, unga och vuxna har också möjlighet att komma på besök hos
BOiU för råd och stöd. Vi har under året tagit emot 8 vuxna och 7
barn i sammanlagt 23 besök.

Information och föreläsningar för barn och vuxna i skolor.
Vid fyra tillfällen har BOiU föreläst om antimobbningsarbete för
lärare och övrig skolpersonal i samband med att skolan beslutat att
börja med kamratstödjare.
BOiU har efter förfrågan varit i ett par av kommunens grundskolor
och pratat med eleverna om "Hur är man som en bra kompis?"
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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.
Drygt 250 elever i olika skolor och på olika stadier har under 2003
fått kamratstödjarutbildning av BOiU.

FAM-gruppen
FAM-gruppen lades ned under året. Bedömning gjordes att vi inte
skulle komma att få bidrag för den projektansökan som gruppen
utformat. Arbetet gick dock vidare bland annat genom att
Imanskolan besöktes på begäran av skolans rektor. Skolpersonalen
erbjöds utbildning i barnkonventionen samt samarbete kring hur
föräldrar skulle kunna få utbildning i barnkonventionen. Kontakt
med Kenneth Ritzen, Integrationsenheten i kommunen, togs för att
diskutera ett samarbete kring detta.

För övrigt...
BOiU kontaktades under våren av en fjärdeklass i Sunnerstaskolan.
De ville att vi skulle göra en film av den teaterpjäs om mobbning som
eleverna själva skrivit och framfört för hela skolan strax före jul. Vi
blev inbjudna till en extra föreställning och vi blev mycket
imponerade. Med hjälp och pro bono av Limeworks och ljud- och
ljustekniker på Grand, där pjäsen också spelades in, kunde vi göra
allvar av elevernas önskan. Projektet sponsrades helt av följande
företag: AP Fastigheter, Länsförsäkringar, JCH-gruppen och
Folkesson Råd & Revision. Tidtryck sponsrade oss med omslaget till
filmen.
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Mål 3
Öka barns och ungas möjlighet till delaktighet och
inflytande
Elevinflytande
Under året har BOiU tonat ned sitt arbete med elevers inflytande till
förmån för Elevorganisationen. De har etablerat sig med både unga
handläggare och bra förankring i nämnder och på skolor. BOiU och
Mötesplatsen har regelbunden kontakt med Elevorganisationen. Vid
några tillfällen har Martin Price besökt elevrådens nätverksmöten.
Det för övre grundskolan heter UHE och det för gymnasiet kallas
UGE (tidigare USSE).
Under 2003 fick vi igång ett samarbete kring elevers utvärdering av
utbildningen på gymnasiet, att elever ska också vara med och ta
fram nästa Skolplan. Se vidare under rubriken Mötesplatsen.
BOiU har vid några tillfällen varit på rektorsmöten för såväl grund
som gymnasieskola.
Vid ett tiotal tillfällen under 2003 var vi i klasser på så kallade "Hur
är läget-besök". Det är en snabb inventering av vad unga tycker är
viktigt och vad de tror att de kan göra åt det. Besöken var färre
under 2003 på grund av hög belastning från Mötesplatsen, men ska
bli fler 2004.

Samråd i BoiUs arrangemang
Elever i ca tio klasser fick komma till tals vad gäller kommande
Skollag och Gymnasieförordning. Kommunen bad BOiU om hjälp
med samråd med elever. Miljönämnden fick också en kortare
utbildning i arbete med samråd.
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Under 2004 kommer vi att arrangera besök åt bland andra politiker i
Gatu Trafiknämnden samt tjänstemän i arbetsgruppen för
"Översiktsplanen kommunen"
Under en period var unga boende i kvarteret Blenda i Svartbäcken i
kontakt med fastighetsförvaltaren angående en samfällighetslokal.
BOiU var ett stöd för kontakten och kunde komma mycket nära ett
avtal mellan dem och hyresgästföreningen. Tyvärr föll det på den
senare.

Barnhearing - möte mellan barn och politiker.
BOiU har under de fem senaste åren i november anordnat en
barnhearing där elever får möta Uppsalas kommunalråd och
framföra önskemål och frågor. BOiU skickar elevernas åsikter till
berörda nämnder. Påföljande vår besöker BOiU tillsammans med
eleverna dessa nämnder för att se hur man tänkt hantera frågorna
och önskemålen.
Höstens barnhearing handlade om regler i skolan och samlade 32
elever ur skolår 5 från nio kommunala grundskolor och en friskola.
Barnmöte

Barnmötet är en uppföljning av fjolårets barnhearing. Då träffar
BOiU de elever som var med för att ta reda på om deras önskemål
har blivit respekterade och tillgodosedda. Barnmötet genomfördes
som vanligt i Stadshuset på den internationella barndagen. På
barnmötet deltog kommunalrådet Britt Löfgren och kommunens
mångfaldsstrateg Gro Hansen för att berätta om kommunens arbete
för jämställdhet i skolan, vilket 2002 års barnhearing handlade om.

Mötesplatsen - för ungdomar och politiker.
Under 2003 arrangerades nio stora möten av Mötesplatsen, varav
sex var Mötesplatser och tre var övriga arrangemang. Mötesplatsens
hemsida har 20-30 besökare om dagen vilket på ett år innebär
uppemot 10 000 träffar.
8
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Martin Price på BOiU har varit ensam samordnare för arbetet och
genomfört Mötesplatserna tillsammans med en ungdomsgrupp som
kallar sig Mötesnissar. Mot slutet av 2003 blev det klart att det ska
anställas en ung Mötesnisse på 20% av BOiU och hon ska ta över
som övergripande samordnare. Hon började i januari 2004 och heter
Emilia Frost.
Varje onsdag samlas arbetsgruppen på Cafe Genomfarten och pratar
om Mötesplatsen som varit, nästa möte och de ärenden som är
aktuella.
Som arrangemang hade vi också en sydafrikansk dansgrupp på
besök samt Riksteaterns verksamhet JAM. Under 2004 påbörjas ett
samarbete med Grand som tillsammans med sugna Mötesnissar
kommer att göra andra arrangemang förutom Mötesplatsen.
Under hösten var vi sju personer på Ungdomsstyrelsens
Rikskonferens i tre dagar. Det är viktigt för oss att träffa andra och
få inspiration och bekräftelse på att vi gör något bra.

Övriga projekt och grupper för delaktighet
Några gånger per termin besöker Martin Price fritidsgårdar eller
försök till lokala ungdomsråd och försöker stötta dem i arbetet med
delaktighet.
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SAMVERKAN
Grupper
BOiU ingår i följande grupper:
•

Martin Price träffar några gånger per termin Britt Löfgren, Ulf
Lundström och Anita Svedh Livmar för att prata
demokratiutveckling för unga. Mötena är vikiga för att hålla sig
uppdaterad på området.

•

Martin Price träffar sedan flera år och några gånger per termin
alla fritidsledare och fritidschefen. Där pratas det om centrala
arrangemang, trender i ytterområdena, delaktighet på gårdarana
och annat. Sedan 2003 finns också ett nätverk för ung musik som
heter Sceningång. Vi har kontakt.

•

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.

•

BUPs nätverk för anhörigföreningar.

•

Stora Barn- och ungdomskulturgruppen.

•

Paraplygruppen, en samverkansgrupp i länet för arbete med
sexuella övergrepp och fysisk barnmisshandel. Elisabeth Bakke
tog över som representant för BOiU efter Gunilla Oltner och
valdes under ett möte in i AU. Deltog i en av Paraplygruppen
anordnad utbildningsdag. Dagen berörde bland annat polisförhör
med barn som utsatts för sexuella övergrepp samt "Barna.hus" på
Island - ett exempel på samverkan runt dessa barn.

•

Polisen, SARA-projektet, arbetar med familjevåldsfrågor och
Elisabeth Bakke deltar. Deltog i en utbildningsdag om
riskbedömning av förövare.

•

Referensgruppen mot mobbning.

Övrig samverkan
Möten och utbyte med olika organisationer och myndigheter har
under året gällt Myndigheten för skolutveckling, myndigheten
Barnombudsmannen, stiftelsen Friends, olika förvaltningar inom
Uppsala kommun, frivilligorganisationer som Rädda Barnen och
RFHL, projekt inom Uppsala universitet samt
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företrädare/tjänstemän vid kommunala verksamheter som
skolledare, skolchefer, förskolechefer m fl.
Myndigheten Barnombudsmannen (BO) fick 2002 i uppdrag av
regeringen att utarbeta modeller och riktlinjer för ett lokalt
barnombud som kommuner, landsting och regioner kan använda sig
av. BOiU var tillsammans med landets övriga lokala barnombud hos
BO vid två tillfällen för att bl.a. berätta om den egna verksamheten.
BOiU deltog i en nationell konferens, "Här och nu", om FNs
barnkonvention i kommuner och landsting. Den anordnades av BO.
BOiU deltog med ett aktivitetsbord under Tjejmässan på Grand den
15 mars.
BOiU medverkade under Äldremässan, "Trygghet och livslust", i
Folkets Hus den 9 oktober. Dels med en informationsmonter och dels
genom att föreningens ordförande Barbro Westrin höll ett anförande
om vår verksamhet.
BOiU:s referensgrupp har träffats fem gånger under året.
Referensgruppen är sammansatt av människor med olika
yrkesbakgrund och funktioner såsom politiker, skolhälsoöverläkare,
barnpsykiater, polis, socialtjänst, skolchef, förskolechef.
Referensgruppen diskuterar BOiU:s verksamhetsinriktning, nätverk
och utgör också en bas för samarbete och eventuella gemensamma
strategier.

Övrig samverkan kring barn som far illa
BOiU besökte Resursteamsgruppen, Elsie Larsson och Erik
Berglund, för att få information om kommunens nya organisation
kring resursteam och barn med särskilda behov.
Sedan 1999 arrangerar BOiU en studiedag för studerande till
sjuksköterskor, psykologer, läkare och socionomer. Vi gör det ihop
med ett par institutioner vid Uppsala universitet. Under 2004
kommer troligen dessa dagar att blir fler och beröra fler
utbildningar. Universitetet visar stort intresse.
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BOiU har besökt Ungdomscentrum för att presentera vår
verksamhet och även ta del av deras. U ngdomscentrum erbjuder råd,
stöd och behandling för ungdomar 13-20 år. Där finns även
U ngdomsteamet och Medlingsverksamhet.
Även Socialtjänsten, Barn och Familjegruppen - Sydvästra distriktet
besöktes för utbyte av information och samverkan.

Barns närmiljö

Under hela 2003 (med fortsättning 2004) har BOiU ingått i en
arbetsgrupp för att förbättra levnadsmiljön för unga i Nyby Gård. I
gruppen samverkar AP-fastigheter, skola, fritidsgård och socialtjänst
runt Nyby gård där ungdomsgäng utgör problem i området. Under
året har representanter från kommun, fastighetsbolag,
idrottsföreningar och hyresgäster träffats. Med början i december
2003 träffar nu också Martin Price från BOiU de unga i området.
Elisabeth Bakke träffar föräldrarna.

MEDIA
UNT har under hösten publicerat två debattartiklar från BOiU, den
ena om organisationsformen för lokala barn- och ungdomsombud
med anledning av myndigheten Barnombudsmannens förslag till
regeringen (Elisabeth Bakke) och den andra om elevers möjlighet till
delaktighet kring arbetsmiljöarbetet i skolan (Martin Price).
I samband med att Annie Norell Beach tillträdde som ny
verksamhetschef gjorde UNT också ett par intervjuer och publicerade
en större artikel och en liten kort. Lokalradion gjorde också en kort
intervju.
Mötesplatsen har flera gånger under året var med i artiklar och
kommentarer i UNT.
UNT var som alltid närvarande både under Barnmötet och
Barnhearingen och publicerade artiklar om dessa händelser.
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MARKNAD
Webb
BOiUs hemsida med adress www.dinbarnombudsman.nu vänder sig
främst till barn och unga, men det går att hämta information som är
intressant även för vuxna. BOiU ser det som viktigt att hålla
hemsidan levande och aktuell och vi har för avsikt att under 2004
knyta referensgrupper med elever till oss i avsikt att utveckla
hemsidans innehåll så att den passar barn och unga.

Trycksaker
Under 2003 gjorde vi inte ett massutskick av plastmappar. Vi håller
på att utvärdera dess syfte och överväger andra sätt att använda den
mycket stora summan pengar. Med flytt till nya lokaler och en
alltmer tydlig förskjutning från telefonjour till en bredare råd- och
utbildningsverksamhet så kommer vi under 2004 att ta fram flera
nya trycksaker.
Under hösten utarbetades förlaga till en ny trycksak - ett kort "Barnkonventionen är ett verktyg att använda" som produceras i
februari -04 för spridning till politiker, beslutsfattare och andra.

Sponsorer
Vi kan tacksamt konstatera att vår huvudsponsor AP Fastigheter
fortsätter att stödja vår verksamhet och de har tecknat sig för ett
nytt tvåårsavtal. Under hösten har vi inlett ett samarbete med AP
fastigheter kring problem med barn och unga i AP fastigheters
bostäder i Nyby gård.
Vår företagsgrupp har också fortsatt att ge oss stöd och ekonomiskt
bidrag, något vi är mycket tacksamma för. I företagsgruppen ingår
Folkessons Råd&Revision, Upsala Handelsförening, JCH-Gruppen
och Länsförsäkringar.
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Andra sponsorer har bidragit med pro bono tjänster alt stora
rabatter, råd, stöd och uppmuntran. Tack allians design, WM-data,
uppsala.com, Irial/Yask AB, UNT, Tidtryck, angel pc och Limeworks.
BOiU har under hösten erhållit stora mängder material och
trycksaker från andra organisationer, bl.a. Rädda Barnen och
Utbildningsradion UR, material som är avsett att stå till förfogande
för enskilda och grupper som kommer till våra lokaler för att
inhämta information om områden som rör barn och unga.
BOiU bjöd in sina sponsorer till ett glöggparty i advent.

Studiebesök
BOiU har tagit emot ett större studiebesök på förfrågan av
myndigheten Barnombudsmannen. Besökarna var deltagare vid
SIDA-kurs om barnrättsarbete och kom från f.d. östblocksländer.

PERSONAL
Personalsituationen under 2003 har varit följande:
Gunilla Oltner slutade sin tjänst som barnombudsman och
verksamhetschef efter 15 års tjänstgöring den 28 februari 2003.
Gunilla Oltner var med och skapade föreningen och byggde upp
verksamheten från en tjänst till att bestå av 3, 7 tjänst för BO i
Uppsala. Gunilla var också drivande i arbetet för en
länsbarnombudsman vilket landstinget i Uppsala län beslutade
tillsätta under 2003. Tjänsten finansieras av landstinget och
föreningen Barnombudsmannen i Uppsala är arbetsgivare. Gun
Johansson anställdes den 20 oktober som länsbarnombudsman på
100%.

Under året har dock BOiU fått nedskärningar i bidrag från Uppsala
kommun vilket påverkat personalsituationen. Nedskärningen
berodde på att Knivsta kommundel blivit egen kommun och bidraget
till BOiU skars ner med 70 000 kr. Detta har inneburit att styrelsen
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fattade beslut att minska tjänsten för verksamhetschef från 100% till
60%.
Elisabeth Bakke arbetar 100% som handläggare men tillförordnades
av styrelsen som verksamhetschef från 1 mars till 18 augusti.
Elisabeth Bakke har under hösten varit tjänstledig några veckor för
att medverka vid Viking 03, en militärövning där
frivilligorganisationer deltog för att belysa barnperspektiv.
Annie Norell Beach tillträdde som ny barnombudsman och
verksamhetschef den 18 augusti. Hon har en 60%ig tjänst.
Ann-Mari Forsberg har en tjänst på 70% i grunden men var under 1
januari - 31 mars anställd på 100%. Under april månad arbetade hon
80%, då 10% finansierades av landstinget för arbete i samband med
ansökningstiden för länsbarnombudsmannatjänsten.
Martin Price har under hela året tjänstgjort 100% som handläggare.

Utbildning
Elisabeth Bakke deltog i en Nationell konferens i Rinkeby anordnad
av Integrationsverket, 14/5. Dagen berörde bland annat arbete med
flickor i patriarkala familjer.
Elisabeth Bakke har under året deltagit i magisteruppsatsgrupp
anordnad av C-Framåt i syfte att komma igång och skriva
magisteruppsats. Ämnet för uppsatsen utgår ifrån barnkonventionen
och efterlevnad och implementering av konventionen i Uppsala
kommun.
Ann-Mari Forsberg deltog under våren i en 5-poängskurs i Barnets
Rättigheter på Teologiska Högskolan i Bromma.
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STATISTIK
Samtal
Under 2003 har vi fört statistik över de problemrelaterade samtalen,
däremot inte över de som handlar om förfrågningar,
utbildningsinsatser och liknande. Förutom de i statistiken nämnda
samtalen så pratar BO flera gånger i veckan med unga personer som
har åsikter och uppfattningar om något som de vill, men har för den
skull inga uttalade problem.
Hur många samtal fick vi?

Det kom in 190 stycken som vi tyckte handlade om problem. Av
dessa kom 63 från barn och ungdom, alltså en tredjedel. Förutom de
190 kom det 74 bussamtal från barn och unga.
1 16-18
i 6-9
I 10-12
i 13-15

i Ålder

i totait·············--······--·:

i.Pojkar .................i.-.................................1 9................................i.3................................ L4................................ ] .16.............::::::::·:::::__:;

i.Flickor .................. i.3................................. I.17............................... I.23.............................. L4.................................. i.41...............................!
Från vuxna kom det 127 samtal.

i.Privat ............................ :.mamma ............. ......... i pappa............................. :.övriga ............................i...........·····.........·····.·....········· :
\

I 66

: Professionellt

I skola

\ 26

:

I 25

i

i

\

\

·· ·· ···:

:.............................................. :.10 ·······················•·•············ :··············································:·························•·••·················:_•·························•··•················ :
Vad handlar samtalen om?

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

Antal inkomna samtal
Från barn och unga
Från vuxna
14
4
7
7
3
2
38
4
4
2
22
1
7
1
8
2
1
10
19
1
1
8
2
7
14
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E-post
BO har under året tagit emot 33 st. problemrelaterade e-post. 22 st.
var från barn och unga och 11 st. från vuxna.
Bland barn och unga var det ganska jämnt fördelat på de
problemområden som listas för samtal ovan. Dock ingen e-post om
sexuella övergrepp eller missbruk.
Bland vuxna handlade e-posten om relation mellan barn,
skola/lärare, vårdnad/umgänge, juridik & hänvisning samt
misshandel.
Dessutom får Martin Price, som har mycket kontakt med unga i
samband med delaktighet och inflytande, ca fem mail om dagen
vilket ger drygt 1000 mail om året. Många av dem är dock från
samma individer.

Besök hos BO
Vi har under året tagit emot 8 vuxna och 7 barn i sammanlagt 23
besök.

Möten med barn och unga
BO har under året mött sammanlagt c:a 6000 elever, mest på
skolbesök men även i andra sammanhang, som t.ex. barnhearingen,
barnmötet och i samband med Mötesplatsen.
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Bilaga
Råd och stödsamtal

Barnombudsmannen i Uppsala tar emot telefonsamtal och besök
vardagar mellan klockan 9.00-17.00 Alla är välkomna att kontakta
oss - barn, ungdomar, föräldrar eller släktingar, tjänstemän,
politiker, allmänheten. En av våra viktiga funktioner är just att vara
tillgängliga för befolkningen - och då alldeles särskilt barn och unga i lokalsamhället.
Statistik över samtalens art och över vilka som ringer är redovisat i
årsberättelsen.
Vår övergripande policy för råd och stödsamtal är att värna barnets
perspektiv och integritet, att aldrig agera utan att ha fått ett klart
mandat för det av barnet självt, att vid behov hjälpa barn och unga
att hitta rätt hjälpinstans i kommunen, att informera sakligt om
rättigheter och skyldigheter utifrån barnkonventionen, att lyssna och
ge stöd.
Förutom att ge enskilda som ringer råd och stöd utgör samtalen
också en avgörande grund för vårt arbete i vidare mening. Enskilda
samtal eller grupper av samtal belyser problem, svårigheter eller
brister för barn och unga i Uppsala och formulerar på så sätt ofta ett
vidare uppdrag för oss som lokal barnombudsman. Nedan följer
några exempel på vilken typ av samtal det kan handla om.
•

1. Förälder ringer om 7-åring som uppvisar nya sömnsvårigheter,
humörsvängningar och nu också skolvägran på tisdagar och torsdagar.
Föräldern har lyckats vaska fram följande: På tisdagar och torsdagar
har man idrottslektioner. Tiden mellan idrott och nästa lektion är 10
minuter. Då skall man hinna duscha, klä sig och ta sig till nästa lokal.
Dottern klarar inte det, kommer efter och får då kvarsittning av
klassläraren pga sen ankomst. Kvarsittningen innebär att dottern
kommer ensam efter också till fritids. Föräldern tar upp problemet med
lärare och rektor men får inget gehör.

Kommentar: Ett strukturellt fel i skolan (t ex schemaläggning som inte
fungerar för barnen) beskrivs av skolan som ett individproblem (barnet
fungerar inte ..). Samtal kring stress i skolan är vanliga hos oss och visar på
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behovet att utveckla barnperspektivet och barns delaktighet i skolan. Ett
samarbete mellan oss och skolhälsovården kring den här frågan har inletts
och första möten med kommunens skolchefer har hållits. Det här är ett
exempel på hur råd och stödsamtal pekar på frågor vi ska arbeta vidare med
på ett övergripande plan.

•

2. Ung kvinna ringer och vill ha råd om hur man kan ordna det bäst för
barnet när man har delad vårdnad och bor 50 mil ifrån den andra
föräldern. Barnet är 9 månader gammalt. Hur ska man tänka? Vad
behöver och klarar man när man är 9 månader? Hur ska man göra rent
konkret och praktiskt?

Kommentar: Många föräldrar som ringer och vill ha konkreta råd upplever
att de inte har någon att vända sig till. Äldre släktingar kanske inte finns i
landet eller inte är tillgängliga, att vända sig till t ex till socialtjänsten
känns ofta inte aktuellt. Här kan vi bidra direkt med kunskap om barn och
barns behov och svara på frågor, ge stöd och värna just barnperspektivet.
Ofta är det en särskild fördel att vi är en fristående ideell förening som inte
tex är myndighetsutövande.

•

3. Tonåring ringer och är uppriven. Har börjat skära sig på armar, ben
och bål och har via internet hamnat i en klubb där man skickar in bilder
på sig själv och sina skärsår och förbinder sig att fortsätta skära sig.
Man skriver på ett kontrakt, och bryter man det är man hotad till livet.

Kommentar: Förutom att vi kan ge den enskilde tonåringen stöd och råd i
en sådan här krissituation får vi också inblick i en verklighet som vi vuxna
ofta inte känner till men som är vardagsvanlig för många unga idag. Vi kan
därmed ta reda på mer, informera andra och bidra till att fler vuxna blir
insatta och kan hjälpa andra unga.

•

4. Lärare och en elev söker råd utifrån elevens kontakter med
socialtjänsten. Socialtjänsten flaggar för tvångsåtgärder enligt LVU och
eleven vill veta vilka egna rättigheter han har.

Kommentar: Upplysningar om vilka lagliga rättigheter barn och unga har t
ex vid kontakter med socialtjänsten och vid
vårdnadsutredningar/vårdnadstvister är en vanligt förekommande fråga
hos oss. Barn och unga är en underinformerad grupp och behöver tillgång
till saklig information om vad som gäller och vad man kan resp inte kan
göra.

•

5. Tonåring ringer och är orolig över en kompis som är ledsen, har det
svårt hemma och isolerar sig mer och mer i skolan.

Kommentar: Barn och unga som ringer eller mailar med oro över andra
jämnåriga är en vanlig typ av samtal hos oss. Förutom att ge mycket stöd
och uppmuntran till den kompis som ringer kan vi erbjuda ett besök, hjälp
att hitta rätt hjälpinstans i kommunen och bekräftelse på att ta problem på
allvar. Många barn och unga tycker sig inte ha någon vuxen att rådfråga.
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