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Inledning 

Det pratas en hel del om att arbeta med barnets bästa i fokus och att ha 

ett tydligt barnperspektiv. Dessa begrepp liksom andra kan te sig en 

aning luddiga. 

Vad är att ha ett barnperspektiv? 

Min definition av att ha ett barnperspektiv är att låna barnets öron och 

ögon för en stund, att lyssna och verkligen sätta sig in i barnets situation 

för att sedan hjälpa barnet efter bästa förmåga i min vuxen- eller yrkesroll. 

Jag är inte rädd för att fråga barnet hur det mår, vad det känner och vad 

det tycker. 

Barn som far illa är alla vuxnas dåliga samvete. Deras känslor och 

upplevelser skrämmer oss. Jag tror att vi måste sluta tro att vi ska "rädda" 

de barn vi möter som inte mår bra. Tror man det känns uppgiften allt för 

betungande och man riskerar att skjuta problemet ifrån sig som en ren 

försvarsstrategi. Om man istället försöker så gott man kan att se, bekräfta 

och lyssna till barnet så hjälper man långt mycket mer än vad man tror. 

Att inte blunda för verkligheten och våga se att ett barn i vår närhet inte 

har det bra är ett första viktigt steg. Det gäller framförallt dem som 

arbetar med barn men också oss alla som medmänniskor. 

Att sedan ta sitt ansvar som vuxen, framförallt i sin yrkesroll, och anmäla 

den misstanke man bär på är att konkret hjälpa barnet. Det är också ett 

sätt att faktiskt implementera barnkonventionen praktiskt i sitt arbete. 

Barn är också medborgare och individer men det är så lätt att underordna 

dem som grupp. Jag har arbetat och kommer att arbeta för att vår syn på 

barnet ska ändras. Jag inser också att vi alla behöver verktyg och hjälp för 

att våga se och hjälpa de barn som far illa. Jag är en som kan ge råd och 

det finns flera runt omkring dig. Var inte rädd för att be om stöd. 
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Ovanstående är en krönika publicerad i Uppsala kommuns personaltidning i 

september 2006. Den manar till mod, att inte vara rädd för att se barnet, dess 

behov och problem. 

BOiU arbetar naturligtvis med barnkonventionen som grund och det är viktigt för oss 

att sprida kunskap om att den finns. Det är dock ännu viktigare att ge människor 

verktyg att arbeta praktisk med den och att faktiskt förstå vad den innebär. 

Barnrätt är ett stort område, det finns en mängd områden där barn kommer i 

kläm och blir orättvist behandlade. BOiU kan naturligtvis inte arbeta med 

allt. Vi fokuserar på de områden där vår kompetens ligger och det är bland 

annat frågor som rör barns delaktighet, råd och stöd till barn och unga samt 

även till vuxna som har frågor som rör barn. Vi arbetar även mot 

diskriminering i alla former: här ryms frågor om mobbning, genus m.m. 

2008 har föreningen funnits och verkat i Uppsala i 20 år. Vi besitter en stor 

kunskap om kommunen och vad som finns i den för barn och unga. En viktig 

del i arbetet är även att öppna dörrar för samverkan, något som vi med vår 

kunskap och vårt kontaktnät är väl lämpade att göra. 

Här följer en redovisning av BOiUs verksamhet 2006. Efter denna beskriver 

jag i korta drag vad vi har för planer för 2007. 

Uppsala den 16 mars 2007 

IdaBylund 

verksamhetschef 
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Allmänt 

Visioner/verksamhetside 

BOiU arbetar för 

~ Att barn, unga och vuxna i Uppsala kommun ska lära känna 

barnkonventionen och kunna använda den 

~ Att barn och unga ska inbjudas att vara aktörer i kommunala och politiska 

processer och i allt som rör deras vardag. Deras åsikter ska tas på allvar 

~ Att Uppsala ska vara ett samhälle där inget barn diskrimineras 

och där alla barn känner sig respekterade 

~ Att inget barn på grund av bristande samverkan ska "falla mellan 

stolarna" eller utsättas för onödig byråkrati 

~ Att alla som arbetar med eller för barn och unga ska kunna samverka 

för barnets bästa samt utbyta erfarenheter och kunskap 

~ Att barn och unga ska veta att de har rätt till råd och stöd om de far illa 

eller mår dåligt. 

Målgrupper 

BOiU ska som Uppsalas lokala barn- qch ungdomsombud stå i nära kontakt 

med barn, unga, föräldrar samt med personal och tjänstemän inom 

verksamheter som berör eller möter barn. Beslutsfattare och politiker i 

lokalsamhället är också en viktig mål- och samarbetsgrupp. 
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Organisation 

BOiU är en ideell förening som lyder under en styrelse sammansatt av 

personer från olika sektorer inom kommunal och statlig verksamhet och 

Landstingsverksamhet. Ledamöterna är dock personligt valda och presenterar 

inte sina verksamheter. Årsmötet utser ledamöterna som väljs för ett eller två 

år i taget. Föreningen arbetar enligt avtal med Uppsala kommun. 

2006 sponsrades föreningen av Länsförsäkringar Uppsala, Folkesson Råd & 

Revision AB, Lindvalls Kaffe AB, Casper Cohen och AP-fastigheter. 

BOiU har lokaler centralt i Uppsala, Kungsgatan 47A. Närheten till Stads

huset, många verksamheter och goda kommunikationer underlättar arbetet. 

Dokumentation och uppföljning 

Uppföljning och dokumentation av verksamheten görs via 

o Årlig verks·amhetsrapport i form av årsberättelse 

o Årsmötet, vilket ger riktlinjer, följer upp och godkänner 

o Skriftliga och muntliga rapporter till styrelsen. Denna sammanträder 

ca 8 ggr/år 

o Regelbunden budgetuppföljning 

o Regelbundna personalmöten 

o Utvecklingssamtal med personalen 

o Resultat av barnhearing och barnmöte förs vidare i skriftlig form till BUN 

samt till de politiker och tjänstemän som specifikt berörts av frågorna. 

o Mötesplatsens resultat dokumenteras bl. a. i form av nyhetsbrev och 

rapporter från Mötesnissarna. 

o BO i Uppsala har även speciella "kontaktpolitiker" med vilka samtal om 

verksamheten förs regelbundet. 

Personal 2006 

- 4 -

• 



Fast anställda 

Elisabeth Bakke, verksamhetschef och barnombudsman 100 % 

(januari - april 2006) 

Ida By lund, verksamhetschef och barnombudsman 

(fr.o.m. 1 juli 2006) 

Martin Price, handläggare * 

Ann-Mari Forsberg, handläggare 

Projektanställda 

Susanna Lindqvist, informatör 

Mårten Markne, redaktör för tidningen Word 

Timanställda 

Johanna Ekström, "proffsnisse" på Mötesplatsen 

Ida Jansson (fr.o.m. augusti 2006) 

Nina Lindfors, lokalvård 

100 % 

100 % 

70 % 

50 % 

50 % 

*Martin Price var föräldraledig under tiden 060114-061101 och ersattes då 

av Ida By lund och Ida Jansson 

Kompetens 

De fast anställda besitter tillsammans en gedigen kunskap om 

barnkonventionen, Uppsala kommun (dess organisation och verksamheter), 

sociologi, socialt arbete, statskunskap och inte minst om barn och unga. 

Fördjupad kunskap finns även i genusfrågor samt i våldsproblematik. 

Bemanning 

BOiU strävar efter att ha kontoret öppet 9-1 7 varje vardag. 

Historia 
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1985 startade en jourtelefon för barn och unga i Uppsala. Jourtelefonen var 

öppen två kvällar i veckan och bemannades av ideellt arbetande personer. 

1987 fick denna verksamhet, som då bildade en förening med stadgar och 

styrelse, i uppdrag av kommunen att starta en barnombudsmannaverksamhet. 

Verksamheten har sedan vuxit och utvecklats till att bli betydligt mera 

övergripande och strategiskt inriktad. Jourtelefonen har under några år varit 

en liten men viktig del av verksamheten. Under 2006 ökade antalet samtal 

igen och detta prioriteras högt. 

Verksamheten 

Barnkonventionen och några av dess principer utgör grunden för 

verksamheten som strukturellt kan delas in i tre huvudområden: 

1. Barns rätt 

2. Barns delaktighet 

3. Icke-diskriminering 

Till dessa områden kan läggas ett fjärde: 

4. Att verka för samverkan mellan olika myndigheter, organisationer och verk

samheter. Detta för att sprida kunskap och insikt i ovanstående frågor (1-3) 

och olika arbetssätt samt för att förhindra att barn "faller mellan stolarna". 

1. Barns rätt 

Vision: 

Att barn, unga och vuxna i Uppsala kommun ska lära känna 

barnkonventionen och kunna använda den 
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BOiU verkar genom 

1.1 Att bl. a. via jourtelefonen ge råd och information till barn, unga och vuxna och 

vid behov slussa dem vidare. 

2006 

Från och med 1 juli då Ida Bylund tillträdde som verksamhetschef, i samband 

med stor exponering i media och även upprättandet av en frågespalt på 

www.unt.se, så har antalet telefonsamtal ökat markant. Under året fick BOiU 

ca 400 samtal. De flesta kom från föräldrar i skilsmässa eller separation, 

många kom från skolpersonal eller andra som arbetar med barn och unga och 

drygt 10 % kom från barn och unga. Bland dem är det övervägande flickor 

som ringer. 

Många barn och unga föredrar att ta den första kontakten via mejl och vi har 

fått ca 150 mejl under 2006 från unga människor som har problem. Många av 

de samtal vi för med barn och unga sker annars direkt ute på skolor, 

fritidsgårdar eller i annan verksamhet vi besöker. Vi prioriterar att ta oss tid 

för spontana samtal eftersom många känslor och funderingar kan komma upp 

under våra föreläsningar. 

Flera av de inledande kontakterna har lett till personliga besök på BOiU 

och/eller kontakt med föräldrar, skolpersonal, socialtjänst, BUP eller andra. 

Vilka är de vanligaste anledningarna att man tar kqntakt? Något av det 

vanligaste barn och unga tar upp är mobbning, ensamhet, grupptryck, dålig 

självbild/självkänsla, självskadebeteenden (såsom anorexi eller att de skär sig), 

problem hemma och utsatthet på Internet. När vi har samtal ute på skolor 

framkommer tydligt att mobbning är ett stort problem för många. Ett av de 

främsta skälen till kontakt med oss, är att barnet inte vill vända sig till 

skolans kurator på grund av bristande förtroende för henne/honom eller en 

rädsla för att kännedom om besöken ska sprida sig till klasskompisar. 

Vuxna som ringer vill prata om barnens situation vid en separation eller om 

oro över att deras barn far illa i skolan eller på annan plats. Andra frågor 

- 7 -



handlar om huruvida man ska anmäla till socialtjänsten eller ej , hur det går 

till osv. 

Det är tydligt att samtalen blir fler före loven, framförallt var detta tydligt 

före jullovet då många sökte kontakt på grund av oro för den stundande 

helgen. Ofta var det då familjerelaterade problem, också skuldkänslor hos 

barn/unga inför att inte kunna fira med båda föräldrarna i fall då föräldrarna 

var separerade. 

BOiUs samtalspolicy i korthet: 

o I alla samtal är utgångspunkten barnets perspektiv och rättigheter. 

0 

0 

0 

Det innebär t. ex. att vi i samtal med föräldrar fokuserar på just 

deras föräldraskap. 

Vi informerar sakligt om rättigheter och skyldigheter utifrån 

barnkonventionen, lyssnar och ger stöd. 

Barn och unga som kontaktar oss har alltid själva kontrollen. Vi vidtar 

inga åtgärder såvida vi inte har fått i uppdrag av barnet att göra det. 

Vi bedriver inte terapi eller annan behandling utan erbjuder just råd och 

stöd. Vid behov hänvisar vi till andra instanser och erbjuder oss att följa 

med vid första besöket. 

o Alla som vänder sig till oss har möjlighet att vara anonyma. 

Om BOiU och anmälningsplikten: 

0 

0 

De som arbetar i BOiU omfattas inte av någon juridiskt bindande 

tystnadsplikt men väl av ett tystnadslöfte som har karaktären av ett 

moraliskt åtagande. 

Som ideell förening står vi utanför anmälningsplikten (skall anmäla) 

men som medborgare har vi ett stort ansvar (bör anmäla). I 

förekommande fall ska vi främst ge stöd åt tanken på anmälan/kontakt 

med socialtjänsten/polisen och erbjuda oss att i överenskommelse med 

barnet göra det. 
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1.2 Att erbjuda information om barnkonventionens intentioner och att föra 

dialog med dem som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med barn och unga 

eller som beslutar om frågor som berör dem (t.ex. de kommunala 

nämnderna). 

2006 

Det har nu gått 16 år sedan barnkonventionen ratificerades av Sverige. BOiU 

som i början utbildade mycket i denna har med åren funnit att behovet av 

utbildning i själva barnkonventionen har minskat hos ansvariga vuxna. 

Däremot är frågan hur man implementerar den alltid aktuell, och det är denna 

fråga BOiU numer ägnar större delen av sin tid åt. 

BOiU föreläste under 2006 under en konferens som behandlade 

barnkonventionen och det iranska samhället. Konferensen var ett samarbete 

mellan iranska invandrarföreningen Yari och Uppsala Universitet. 

Föreläsningar i olika ämnen har också getts för Uppsala Kvinnojour och Rädda 

Barnen i Björklinge bl.a .. 

Genom det omfattande samverkansarbetet (se punkt 4) har BOiU fört ut 

kunskap om konventionens intentioner. 

1.3 Att i samarbete med Institutet för lärarutbildning (ILU) utbilda lärarstudenter 

i barnkonventionen och även visa på hur den praktiskt kan tillämpas. 

Arbetssätt: 

En gång per år arrangerar BOiU tillsammans med ILU en dag med tema 

Barnrätt, vanligtvis förlagd på FN-dagen den 24 oktober. Föredragshållare 

bjuds in och workshops ges. BOiU medverkar även aktivt. Närvaro för 

studenterna är frivillig men stort intresse brukar finnas. 

Barnrättsdagen 2006 

2006 års Barnrättsdag var ett samverkansprojekt mellan ILU, Uppsala 

kommuns förebyggargrupp, Rädda Barnen G:a Uppsala och BOiU. Tema för 
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dagen var Den nya tekniken - den nya barn- och ungdomsmiljön. Både lärare 

och studenter bjöds in. 

Programmet innehöll föreläsningar, workshops och seminarier som tog upp 

barnens rätt i samhället, hur ungdomar "lever på nätet" och hur de hanterar 

den nya tekniken. Föreläsningar och seminarier leddes av några av landets 

ledande inom detta område och inledningstalare var barnombudsman 

Lena Nyberg. 

1.4 Att via information till allmänheten och mobilisering av flera aktörer 

medverka till opinionsbildning i frågor som rör barns bästa. 

Arbetssätt: 

BOiU strävar efter att regelbundet uppmärksammas i massmedia på olika 

sätt, i form av t. ex. artiklar eller debattinlägg (se 1. 7). 

Via de olika samverkansgrupperna BOiU ingår finns också möjligheter att 

driva opinion (se 4. Samverkan). 

BOiU erbjuder besök i lokalerna, där ett mindre referensbibliotek med 

litteratur som bl. a. rör barnkonventionen finns. Denna möjlighet nämns vid 

besök i skolorna och i samverkansgrupperna och ibland träffas även 

samverkansgrupperna i föreningens lokaler. BOiU kan tipsa om aktuell 

litteratur vilket görs ofta vid skolbesök, evenemang och via telefon. 

Lokalen 2006 

Lokalen lånades 2006 ut till sammanlagt 33 grupper, mest ledningsgrupper 

och personalgrupper från skola och förskola. I och med att Word-redaktionen 

behövde en lokal och Mårten Markne en arbetsplats beslutades på hösten att 

inte vara lika frikostiga med utlånandet. 

1.5 Att via möjligheten att vara anonym när man ringer BOiU erbjuda ett 

alternativ till hjälpsökande hos myndigheter. 
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2006 

Under 2006 har som tidigare nämnts råd och stödsamtalen ökat (1.1). Många 

av dem som hör av sig upplever det som mycket positivt att BOiU är en 

fristående instans. 

1.6 Att föra dialog med barn och unga ute i skolorna om deras rättigheter och 

deras erfarenheter på detta område. Tillsammans identifierar man frågor, 

behov och ger goda exempel. 

1. 7 Att via hemsida, informationsmaterial och på annat sätt göra känt att BOiU 

finns och kan ge råd. 

2006 

Material 

Detta år beslöts att inte tillverka så mycket material som att försöka nå ut på 

andra sätt. Affischer, informationsblad, UppsalaLimpan/diverse material, 

julkort framställdes dock på kontoret och riktlinjer för ett framtida material 

drogs upp. 

Projekt UppsalaLimpan 

Under våren drog 21 studenter från Idekraft igång en tävling mellan Uppsalas 

bagerier där Uppsalaborna skulle kora den godaste limpan. En undersökning 

visade att Uppsalaborna, i det fall en del av försäljningen skulle gå till något 

välgörande ändamål, helst såg att pengarna gick tilJ en organisation som 

lokalt stödde barn och unga. Barnombudsmannen i Uppsala blev med den 

profilen det självklara valet för studenterna. 

Projektet gjorde att BOiU syntes och hördes mycket under några veckor vid 

påsktid, bl. a. på 158 bussar i stan. BOiU medverkade bl. a på IKEA och 

gallerian Draget där vi delade ut barnkonventionen och hundratals 

informationsblad om föreningen. 
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Bestående värde är att de som köper UppsalaLimpan får etiketter på 

limporna med BOiUs telefonnummer och webbplats. Under 2006 såldes 

drygt 3000 limpor. 

Webben 

o BOiU har fått utökat antal länkar på bl. a. kommunens hemsida och egna 

sidor på Gränbyportalen (www.granbyportalen) och på Uppsala.com. 

(www.uppsala.com) - en webbplats med 6000 besökare per dag. 

o BOiU har sedan sommaren haft en frågespalt på UNT:s hemsida. 

BOiUs hemsida 

o BOiU landsatte våren 2006 den nya hemsida som designades 2005. 

o Vill du stödja oss har även tillkommit på hemsidan. Där ges möjlighet för 

intresserade att gå in och skriva ut inbetalningsavi för medlemskap i 

BOiU, där tipsas om UppsalaLimpan och våra sponsorers logos exponeras. 

o Möjlighet att ta fram statistik har tillkommit. 

o Barn har ordet, ett projekt med barn som redaktörer på vår hemsida, 

startade hösten 2006 (se 2.8). 

Statistik: 

I samband med UppsalaLimpan och lanseringen av ny chef steg antalet 

besökare från 90 i maj till 390 i juni. I samband med andra nyhetsinslag och 

starten av Barn har ordet-sidan den 10 oktober steg antalet besökare från 453 

i september till 528 i oktober. Antalet unika besökare har stigit från 68 i maj 

till 326 i oktober, för att sedan gå ner lite igen. Hemsidan som 

informationskanal bör dock även vägas mot andra kanaler BO har för att 

komma ut. 

Utfall i press, radio, TV 

Utfallet av insatserna vad gäller artiklar, radio och TV redovisas speciellt för 

sig (se bilaga 1) men kan anses vara stort och tillfredsställande. De översteg 

med råge de mål som sattes upp på våren. 

Övrigt 
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BOiU var med på musikfestivalen Fett me kärlek, på reggaefestivalen och på 

kulturnatten. På Länsförsäkringars dag, Trygghet för djur och människor, 

hade BOiU en egen hörna. 

2. Barns delaktighet 

Vision: 

Att barn och unga ska inbjudas att vara aktörer i kommunala 

och politiska processer och i allt som rör deras vardag. Deras 

åsikter ska tas på allvar 

Detta menar BOiU med inflytande: 

o Det är en rättighet och en möjlighet, inte en skyldighet 

o Det handlar inte bara om rätten att säga vad man tycker (t.ex. bli tillfrågad) 

utan även om möjligheten att påverka 

o Det förutsätter att barnet känner t ill syftet 

o Fattar man beslut som strider mot barnets åsikt ska man motivera sitt 

beslut för barnet 

o Barnkonventionen sätter inga gränser kring vilkll frågor man kan yttra 

sig om, inte heller hur 

BOiU verkar genom 

2.1 Att anordna barnhearing och barnmöte 

Arbetssätt: 

BOiU väljer ut ett antal skolor som ska delta och besöker sedan de utvalda 

klasserna. Vid barnhearingen tar några barn från varje klass sedan upp de 
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frågor barnen själva har ansett vara viktiga och lägger fram dem för politiker 

från BUN. 

BOiU arbetar efter det tillsammans med klasserna för att åtgärda de 

problem/önskningar de har lyft. Vid barnmötet träffas politikerna och barnen 

igen, denna gång med ev. inbjudna, berörda tjänstemän. Resultatet 

dokumenteras och förs vidare i skriftlig form till BUN. 

Barnhearingen äger vanligen rum i oktober och barnmötet i april. Viktigt är 

att barnen får en snabb återkoppling och kan se resultat av arbetet. Då dessa 

arrangemang främst vänder sig till barn på låg- och mellanstadiet har BOiU 

valt att satsa på kvalitet och inte på kvantitet. 

Barnmötet 2006 

På vårens barnmöte i Stadshuset, en uppföljning av barnhearingen hösten 

2005, deltog elevrepresentanter ur skolår 2 från fem grundskolor och deras 

fadderpolitiker från BUN. De hade arbetat med de frågor som togs upp på 

hösten och nu presenterade eleverna resultatet av arbetet på olika sätt. 

Ekuddens skola ställde sin politiker mot väggen i en TV-intervju. Politikern 

fick bl. a. svara på frågor om bussar som kör för fort utanför skolan. 

Flogstaskolan visade ett bildspel med musik till. De hade också gjort ett häfte 

med teckningar som illustrerade deras upplevelse av trafiken, vilket lämnades 

in till Gatu- och trafiknämnden. De övriga skolorna gjorde även de 

illustrationer av sina frågor och önskemål. 

Barnhearingen 2006 

På barnhearingen deltog elever ur skolår 4 från fyra av kommunens 

grundskolor. Efter att BOiU hade besökt klasserna för att prata med eleverna 

om demokrati och barns rätt att uttal~ sig så vidtog deras förberedelse inför 

mötet med BUN-politikerna. Det var en samling väl förberedda elever som 

den 20 oktober hade många frågor att föra fram. Som vanligt handlade flera 

av dem om trafik och andra om farliga lekredskap på skolgården. 
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BOiU följer upp och hjälper eleverna att gå vidare med sina frågor. Ett första 

besök i klasserna gjordes under hösten. 

2.2 Att driva Mötesplatsen, ett forum för dialog mellan ungdomar och politiker. 

Arbetssätt: 

Mötesplatsen anordnas tre gånger per termin och är ett forum för dialog 

mellan ungdomar och politiker. Formen för mötet är relativt fri och mötet äger 

rum med få regler. De som kommit till Mötesplatsen bildar mindre grupper 

utifrån intressen i en viss fråga. Både ungdomar och politiker kan sätta frågor 

på agendan. Några ungdomar fungerar som särskilda mötesnissar: de har i 

uppdrag att se till att alla får prata och även att notera det som sägs, för att 

det senare ska vara lättare att följa upp förslag som diskuteras. 

För att göra Mötesplatsen till ett avslappnat och trevligt forum bjuds 

ungdomarna på mat och ibland uppträder även lokala artister. 

Efter mötet arbetar mötesnissarna vidare med det som sagts under mötet för 

att få till beslut, svar eller nya möten. De arbetar ideellt. Till sin hjälp har de 

en proffsnisse: en ung person anställd av BOiU på ca 20 %. Han eller hon 

fungerar som samordnare för Mötesplatsen med hjälp av ansvarig handläggare 

påBOiU. 

BOiU och proffsnissen är mellan mötena även ute och träffar lärare och 

klasser i kommunen och bjuder in dem till Mötespla.tsen. De samlar in 

diskussionsfrågor och bjuder in ansvariga politiker. 

Tanken med Mötesplatsen är "att släppa in ungdomar på ungdomars villkor". 

Politiker är vana mötesmänniskor och kan medvetet eller omedvetet köra över 

barn och unga med hjälp av strikta da'gordningar och byråkratiskt språk 

(muntligt och skriftligt). I ett "open-spaceforum" som Mötesplatsen möts man 

på mera lika villkor. 

Mötesplatsen 2006 

Under 2006 har Mötesplatsen haft sex möten, tre per termin. Det har varit 
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25-50 ungdomar på samtliga möten, antalet vuxna har varierat mellan 

10-20 personer. Fem av årets möten har hållits på Grand, det sjätte hölls 

på Linneskolan. 

Under året har också Mötesplatsens hemsida fått ett nytt utseende. Målet är 

att skapa ett forum för unga där de också får information om var och när de 

kan träffa politiker och tjänstemän. 

Resultaten av Mötesplatsens verksamhet redovisas i en egen 

verksamhetsrapport. 

2.3 Att anordna Åsiktsmässa, forum för dialog mellan ungdomar och ett brett 

utbud av politiska och andra organisationer. 

Arbetssätt: 

Åsiktsmässan anordnas en gång per år. Till denna bjuds politiska 

ungdomsorganisationer, ideella organisationer och andra som på olika sätt 

arbetar med unga eller för opinionsbildning/påverkan av olika slag. De får 

möjlighet att ställa ut och närvara personligen. 

BOiU kontaktar skolor och inbjuder elever. Dessa kan gå mellan de olika 

utställarna, hämta information, ställa frågor och föra fram åsikter. Syftet är 

ett ömsesidigt utbyte mellan elever och organisationer, men också att visa på 

vilka sätt det finns för ungdomar att driva påverkansarbete. 

I samband med Åsiktsmässan brukar även en Mötesplats äga rum (se 2.2). 

Åsiktsmässan 2006 

Den 3 oktober hölls åsiktsmässan på Grand. Mässan besöktes av ca 300 

personer och 23 utställare var på plats. 

2.4 Att bistå kommunala verksamheter och andra organisationer att starta lokala 

mötesplatser för dialog mellan ungdomar, politiker och andra beslutsfattare. 
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2.5 Att svara för nätverk mellan mötesplatser för ungdomar, för 

erfarenhetsutbyte och verksamhets- och metodutveckling. 

2006 

BOiU föreläste på konferensen Fritidsforum som besöktes av fritidsledare från 

hela landet. Föreläsningen handlade om delaktighet och inflytande och hur vi 

arbetar med det i Uppsala. Än en gång blev det tydligt att Uppsala ligger i 

framkant vad gäller inflytande. 

2.6 Att i samarbete med samhällskunskapslärare, elever och politiker genomföra 

dialogmöten i för unga aktuella frågor, de så kallade "Hur är läget?"-mötena. 

Arbetssätt: 

BOiU gör klassbesök där man talar om inflytande för unga och om hur beslut 

tas i kommunen. I dialog med eleverna tar man upp aktuella frågor och 

diskuterar lösningar. Intresserade politiker inbjuds att komma med. 

Målsättningen är att göra ca 20 klass besök per år. 

Hur är läget? 2006 

Under året har 24 klasser besökts vilket innebär ca 670 elever. På 

V aksalaskolan gick elever ur en klass vidare med sin viktigaste fråga, vilken i 

detta fall var skolmaten. De träffade en representant från företaget som lagar 

deras skolmat och framförde sina åsikter. Dialogen avslutades med ett 

studiebesök i företagets storkök. 

2. 7 Att bistå ungdomar, kommunala verksamheter och andra organisationer att 

starta/driva andra delaktighetsprojekt. 

Arbetssätt: 

BOiU kan uppmärksamma, tänka kring och stötta olika ideer kring 

delaktighet. Goda ideer kan utvecklas till projekt. 

Word 

Som ett resultat av Mötesplatsen och diskussionen mellan politiker och 

ungdomar driver BOiU sedan 2005 i samarbete med kommunen tidningen 
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Word i projektform. Word är resultatet av ungdomarnas önskan att få en 

tidning skrivna av unga för unga i Uppsala och kommunens önskan att nå ut 

till unga med sina verksamheter. 

Syfte: Word strävar efter ökat demokratiskt inflytande för unga människor. 

Tidningen vill bidra till att få igång en dialog mellan ungdomar och dem som 

fattar beslut kring ungdomars vardag. Word vill också vara en källa för 

ungdomars möjlighet att uttrycka sig offentligt. 

Tidningen ger även kommunen möjlighet att informera om sina verksamheter 

i form av annonser. Annonserna formuleras av redaktionen i samarbete med 

den aktuella verksamheten. 

BOiU är ansvarig utgivare för Word och har en projektanställd redaktions

ledare. Redaktionen består av gymnasieungdomar som skriver och arbetar 

med tidningen på sin fritid. Tidningen är gratis och distribueras till 

gymnasieskolor, bibliotekens ungdomsavdelningar och andra utvalda platser. 

Word 2006 

Efter ett provnummer 2005 startade tidningen Word 2006 på allvar med 

Mårten Markne som redaktör. Intentionen var att göra fem nummer under 

året och det lyckades också. 

Tidningen har haft en redaktion på 12 kärnmedlemmar. Utöver det har 25 

uppsalaungdomar medverkat i tidningen. Under veckorna 13-20 gjorde fem 

elever från gymnasieskolan GUC (Grafiskt Utbildningscentrum) sin praktik 

på Word. 

Under hösten gjorde Utvärderingsenhet vid Uppsala kommun en 

läsarundersökning åt Word. Denna V1sade bl. a. tydligt vilka skolor Word inte 

nått ut till men också att tidningen uppskattas av dem som har läst den. 

Läsarundersökningen gav viktiga kunskaper inför arbetet med tidningen 

under 2007. 

Mer detaljerad information finns i Words separata verksamhetsberättelse. 
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2.8 Att på BOiUs hemsida erbjuda barn att uttala sig offentligt. 

Arbetssätt: 

Från och med 2006 finns en ingång på BOiU s hemsida som heter "Barn har 

ordet". Sidan skrivs och administreras klassvis av barn med hjälp av BOiU. 

Tanken är att ge vuxna en inblick i barnens tankar och vardag och barnen en 

chans att uttrycka sig offentligt. 

Barnsidan började med en försöksomgång i slutet av hösten med redaktörer 

från Näckrosen 4 i Stordammen. 

3. Icke-diskriminering 

Vision: 

Att Uppsala ska vara ett samhälle där inget barn 

diskrimineras och där alla barn känner sig respekterade 

BOiU verkar genom 

3.1 Att möta barn och unga i skolan och med dem diskutera, tänka och informera 

om diskriminering och rätten till skydd mot sådan. 

Arbetssätt: 

BOiU har tidigare besökt alla Åk 7 i Uppsala. Då grupperna har varit för stora 

för ett konstruktivt utbyte och värdegrundsarbete besöker BOiU nu eleverna 

klassvis. Det innebär att även värderingsövningar kan göras. Även andra 

årskurser än Åk 7 besöks. 
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Vid behov ger BOiU även kamratstödjarutbildningar till de skolor som så 

önskar, eller anordnar seminarier om värdegrund för gymnasister. Detta 

arbete bedrivs i Uppsala dock i stor utsträckning av föreningen Friends. 

BOiU kan även föra dialog med lärare i skolor som har problem och vid behov 

gå in med punktinsatser för att komma tillrätta med dem. 

2006 

Personalen fick utbildning i och med att den nya lagen om diskriminering och 

annan kränkande behandling infördes den 1 juli 2006. 

Besök i skolår 7 

Under 2006 besökte BoiU tolv högstadieskolor och fyra-fem klasser på varje 

skola. Detta resulterade i ett möte med ca 1500 elever. 

Besök i skolår 4 

BOiU erbjöd sig under hösten att komma på besök i skolår 4 i åtta grundskolor 

för att dels presentera verksamheten och dels få möjlighet att föra en dialog 

med eleverna. Vi har som mångårig tradition att besöka skolår 7 varje läsår 

och nu tänkte vi utöka erbjudandet att även gälla skolår 4. Alla skolor tackade 

ja. Vi träffade ca 800 elever vid dessa besök. 

Kamratstödjarutbildning 

BOiU har genomfört kamratstödjarutbildning i åtta av kommunens 

grundskolor under året. Målgruppen har varit mellan skolår 2 och 9, 

sammanlagt har ca 100 kamratstödjare fått utbildning. 

Som regel hålls utbildningen i en lokal som skolan ordnar i dess närhet men 

ett par skolor har detta år valt att komma till BOiUs lokaler. En skola, där vi 

tidigare har varit men som nu har egen utbildning, har även den använt våra 

lokaler. Detta har varit positivt eftersom barnen och ungdomarna får 

kännedom om var vi håller till och får se ansiktet på fler av oss. Vi kan märka 

att sådana möten gör att man lättare tar kontakt vid personliga behov. 
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Punktinsatser 

På lärares begäran har BOiU hållit i gruppsamtal med några flickor i årskurs 

fyra-fem vid fyra tillfällen. 

3.2 Att ge stöd till att utveckla tjej- och killjourer eller andra ideella insatser, i 

samverkan med Uppsala kommun och/eller andra organisationer. 

Arbetssätt: 

BOiU utbildar alla som arbetar i den nystartade Tjejjouren Slussen och lånar 

ut lokalen till deras jourverksamhet. BOiU ger också råd och stöd och kan 

fungera som "bakjour" vid evenemang som Kulturnatten eller vid svårare fall 

Tjejjouren kommer i kontakt med. 

Tjejjouren 2006 

Under mars började den första jourutbildningen. Då utbildades fem tjejer i 

ålder 18-25 för att kunna sitta i Tjejjourens stödtelefon samt för att informera 

ute på skolor. Under hösten utbildades ytterligare sju jourtjejer. BoiU har 

även bistått tjejjouren med råd och stöd i t.ex. frågor som att söka bidrag. 

3.3 Att identifiera områden, frågor och situationer där barn blir utsatta och/eller 

diskriminerade och bl.a. uppmärksamma kommunala nämnder och 

verksamheter på dessa. 

Arbetssätt: 

Kunskap om utsatta barn får BOiU genom direktko.ntakt med barn och unga i 

BOiUs olika verksamheter (skolbesök, barnhearing, barnmöte, mötesplats, 

projekt m.m.), men också via jourtelefonen, mejl och i de olika 

samverkans grupperna. 

2006 hade BOiU kontakt med ca 6000. barn och unga och många kontakter 

med berörda politiker och tjänstemän. 

3.4 Att via jourtelefonen ge råd och stöd till enskilda barn eller vuxna i deras 

närhet. Möjligheten att vara anonym kan betyda mycket i dessa fall. 

Se 1.1, 1.5. 
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3.5 Som en hjälp till föräldrar vars barn blir diskriminerade har BOiU i samarbete 

med skolhälsovården tagit fram en skrift, Fakta för föräldrar i Uppsala. 

Denna skrift är gratis och har distribuerats till de skolor som önskat den. 

2006 delades Fakta för föräldrar även ut vid de olika evenemang BOiU 

medverkade vid (se 1.7, UppsalaLimpan och Övrigt) 

4. Samverkan 

Vision: 

Att inget barn på grund av bristande samverkan ska "falla 

mellan stolarna" eller utsättas för onödig byråkrati 

Att alla som arbetar med eller för barn och unga ska kunna 

samverka för barnets bästa samt utbyta erfaren heter 

och kunskap 

BOiU verkar genom 

4.1 Att delta i olika samverkansgrupper, vidmakthålla ·och utveckla nätverk kring 

barn och unga. Att genom detta arbete även hålla sig a jour med bl. a. 

kommunens socialtjänstarbete. 

BOiU satt 2006 med i följande samverkansgrupper: 

o BOiU och Länsbarnombudsmannens referensgrupp 

Beskrivning: Gruppen är sammansatt av medlemmar från olika sektorer i 

samhället såsom skolhälsan, grundskolan, förskolan, barnpsykiatrin, 

socialtjänsten, verksam jurist, representant från polisen och kommunal

och Landstingspolitiker. Syftet är dels att ge struktur och arena för 
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sakkunnig insyn i BOiUs och LänsBOs verksamhet, dels 

erfarenhetsutbyte, gemensam överblick, samverkan och nätbyggande inom 

kommun och län. Under slutet av 2006 lades gruppen på is och deltagarna 

bestämde sig för att fortsätta att samarbeta och hålla diskussionerna 

levande på andra sätt. 

o SAMBA (samarbete för prioritering av barnen) 

Beskrivning: SAMBA är en intressegemenskap av organisationer och 

enskilda personer som på olika sätt arbetar för och med barn. Nätverket är 

politiskt och religiöst obundet och hade 2002 ca 70 medlemsorganisationer, 

bl. a statliga BO, Bris, Fryshuset, Rädda Barnen, Röda Korset, 

Lärarförbundet. BOiU sitter med i dess styrelse. 

o Statliga BO: nätverk för lokala barnombud 

Beskrivning: Statliga BO kallar Sveriges lokala barnombud till 

regelbundna träffar i Stockholm för utbyte av erfarenheter och kunskap 

samt lyftande av olika problem. 

o Demokratigruppen 

Beskrivning: Gruppen består av personer från kommunledningskontoret 

(KLK), kommunstyrelsen (KS), kontoret för barn, ungdom och 

arbetsmarknad (UAK) och BOiU. 

o Universitetet: dag om "Samverkan kring barn som far illa" 

Beskrivning: en gång per år anordnar Uppsala universitet tillsammans 

med BOiU en dag om barn som far illa. Dagen är till för dem som studerar 

till t .ex. sjuksköterska, socionom eller läkare. BOiU brukar fungera som 

moderator vid den avslutande paneldebatten. 

o Trappan 

Beskrivning: Trappan arbetar med barn till alkohol- eller drogberoende 

föräldrar eller föräldrar med psykiska problem. I dess referensgrupp sitter 

personal från kommunen, landstinget och frivilligorganisationer. 

o Paraplygruppen 
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Beskrivning: Paraplygruppen arbetar med frågor som rör sexuella 

övergrepp mot barn och ungdom samt fysisk barnmisshandel. Den består 

av representanter från socialtjänsten, barnpsykiatrin, barnhälsovården, 

vuxenpsykiatrin, ungdomshälsan, polismyndigheten, åklagarmyndigheten, 

skolhälsovården, kriminalvården, Rikskvinnocentrum, länsstyrelsen, 

barn- och ungdomshabiliteringen, vuxenhabiliteringen samt BOiU. 

o Stora barn- och ungdomskulturgruppen 

Beskrivning: Stora Gruppen träffas fyra gånger om året. Gruppen är inte 

verkställande men att delta är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad om 

kulturutbudet för barn och unga i Uppsala. 

o Områdesgruppen Gränby/Gamla Uppsala 

Beskrivning: en samverkansgrupp med skola, socialtjänst och föreningar 

i Gränby/gamla Uppsala 

4.2 Projekt 

BOiU kan stödja eller starta mindre samarbetsprojekt för att lyfta eller belysa 

olika aktuella frågor. 

Samarbetsprojekt 2006 

o Killgrupper 

I samarbete med Grand planerar BOiU för att starta killgrupper. Frågor 

som ska tas upp är bl. a. sex, könsroller och andra för killarna relevanta 

frågor. I första hand ska man vända sig till elever i åk. 8. Förhoppningen 

är att utarbeta ett koncept som även ska kunna användas på andra håll. 

o Genus i förskolan 

BOiU initierade 2006 ett genusprojekt för förskolan. Planering pågår 

tillsammans med Uppsala kommun. 

o Barn och media 

I samarbete med Lucas Linne på Sveriges Radio Uppland ger BOiU 

föreläsningar om barn och media. 
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o Den nya tekniken 

2006 gavs föreläsningsserien "Den nya tekniken", ett samarbete mellan 

Svenska kyrkan, Rädda Barnen, IT-gymnasiet Uppsala, Uppsala kommun 

och BOiU. Den föregicks 2005 av nätverksträffar där man diskuterade 

frågan och gav även material till Barnrättsdagen på ILU (1.3). 

o Föräldracirklar om barnkonventionen 

Det samarbete med Kenneth Ritzen och olika invandrarföreningar som 

inleddes 2005 avslutades våren 2006 i och med att Elisabeth Bakke 

slutade sin anställning på BOiU. En slutrapport till Allmänna Arvsfonden 

avgavs 1 Jum. 

4.3 BOiU har även regelbunden kontakt med olika verksamheter/personer som på 

ett eller annat sätt arbetar med eller kommer i kontakt med barn och unga. 

Detta för att bland annat fungera som förmedlare mellan olika parter. 

BOiU samarbetar med följande: 

o Uppsalabuss och Upplands lokaltrafik 

Bakgrund: På Mötesplatsen har upprepade gånger ungdomars rese

villkor tagits upp. BOiU har fungerat som kontakt mellan ungdomarna 

och lokaltrafiken. 

o Mansmottagningen 

Beskrivning: Mansmottagningen driver samtals_grupper med pappor som 

slår. BOiU och Mansmottagningen inledde 2006 ett samarbete i syfte att 

uppmärksamma och ge kvinnorna och barnen i närheten av dessa män den 

hjälp de behöver. Eftersom gruppledarna på Mansmottagningen endast 

arbetar med männen sköter BOiU om kontakten med kvinnorna. 

Mammorna inbjuds till ett strukturerat samtal (ett formulär ska 

utarbetas) och utifrån detta slussas de och/eller barnen vid behov vidare 

till andra instanser. Modellen är ny i landet och ska även dokumenteras. 

o Rockcamp 
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BOiU var under 2006 medlem i den referensgrupp som planerade 

Rockcamp i Uppsala (ett läger för unga tjejer som vill lära sig att spela 

rockmusik). Under höstlovet genomfördes lägret som blev en stor succe, 

ett nytt läger planeras nu för sommaren 2007. 

o BOiU har även informella men regelbundna kontakter med tjänstemän i 

kommunens barn- och ungdomsverksamhet. 

Utbildningar och seminarier 

o Ann-Mari Forsberg var på ett seminarium om De glömda barnen 

med Anders Carlberg 

o Ida Bylund var på seminariet Ett Sverige för barn 

o Ida Bylund medverkade i Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 

o Ida Bylund har varit på en utbildning angående evidensbaserad 

utvärdering inom socialtjänsten 

o Ida Bylund, Ann-Mari Forsberg och Susanna Lindqvist deltog i 

seminarium angående den nya "Likabehandlingslagen", Det är förbjudet 

att mobba och diskriminera 

o Susanna Lindqvist har varit på två seminarier: Hur kan vi förebygga 

psykisk ohälsa hos barn och unga? Metoder och strategier för ett långsiktigt 

arbete och Att vara barn i ett mångkulturellt samhälle 

o Elisabeth Bakke, Ida Bylund, Ann-Mari Forsberg och Susanna Lindqvist 

besökte barnjouren i Alla Kvinnors Hus i Stockholm 

Slutord 

Nu blickar vi framåt: Vad har vi för planer med vår verksamhet under 2007? 

Vi förvaltar och utvecklar den verksamhet vi redan har, men vi ger oss också 

in i nya projekt. Råd- och stödsamtalen har blivit en allt större del av vår 

verksamhet igen, vilket vi ser som en positiv utveckling. 
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BOiU vill utveckla både barnhearingen och Mötesplatsen så att dessa blir 

ännu bättre. Barnhearingen ska monteras ner helt och byggas upp på nytt. 

Vi utvecklar ständigt våra skolbesök, dels på grund av ny kunskap men också 

efter utvärderingar tillsammans med eleverna om hur de skulle vilja möta oss. 

Vår verksamhet är bred men det är just den bredden som gör oss så unika. Vi 

värnar om de barn som far illa men vi vänder oss även till alla barn och unga i 

Uppsala i projekt som inte syftar till att ta hand om individuella problem. 

Under året fortsätter jag att besöka olika verksamheter och människor inom 

kommunen för att informera om vår verksamhet och sprida den kunskap vi 

har att erbjuda. Förhoppningsvis kan vi under 2007 utveckla fler metoder för 

att bemöta barn i olika situationer, intentionen är att så småningom sätta 

dessa på pränt. 

BOiU planerar också att komma ut med ett regelbundet nyhetsbrev där vi 

kan lyfta olika frågor eller informera om olika händelser. Nyhetsbrevet ska 

skickas ut till ett brett nätverk och ska vara möjligt att prenumerera på för 

den som önskar. 

Att synas och finnas till hands för kommunens alla barn och unga samt för 

vuxna som behöver hjälp och stöd i frågor som rör dessa grupper är en viktig 

uppgift och dessutom relativt unik i Sverige. 

IdaBylund 

Verksamhetschef 
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Bilaga 1 

2006 
BOiU har synts och hörts: 

Vårterminen 2006 

o UNT 16/2: Barnombudsmannen satsar på tidning notis om att BO i Uppsala 

snart kommer ut med en tidning för unga/Word 

o UNT: Rädda Barnens annons om årsmöte: Ida By lund berättar om BO i Uppsala. 

o UNT 8/3: större artikel om Ida By lund, Hon värnar om barnens rättigheter - även 

BOs verksamhet uppmärksammas 

o UNT 8/3: Barnen bortglömda i trafikplaneringen artikel om trafikplanen för 

Uppsala - Elisabeth Bakke citeras 

o Radio Uppland 16/3: Ida Bylund intervjuad ang. lagförslag om barn som 

brottsoffer 

o UNT 3/4: Vanvård inte bara i missbrukarhem Elisabeth Bakke intervjuad apropå 

ökningen av omhändertagande av barn i Uppsala kommun 

o UNT 5/4: Elever i möte vill påverka biltrafiken artikel om Barnmötet 

o Radio Uppland 19/4: Ida Bylund och två medlemmar i redaktionen intervjuade 

med anledning av första numret av Word 

o TV4 Uppland 20/4: Ida B och Johanna från Word intervjuade, sändes varje 

halvtimme x 4 i nyhetsmorgon 

o UNT 20/4: Ny ungdomstidning släpps i dag artikel om Word 

o Norrtelje Tidning: ungdomssidan Spigg skriver om Word 

o Word 19/4: annons om BOiU 

o Webben/länkar: utökat antal länkar på kommunens hemsida+ länk på SeSams 

hemsida 

I massmedia har Uppsalalimpan uppmärksammats på följande sätt (varje 

gång har BOiU nämnts): 

o Pressmeddelanden: 9/3, 16/3, 30/3, 4/4 

o UNT: 18/3, 1/4, 3/4 

o Uppsalatidningen: 18/3, 8/4 

o ABC Nytt: 28/3 reportage i regionala nyheter 

o Radio Uppland: 31/3 

o TV4 Uppland: 31/3 reportage i nyhetsmorgon 



o SAMBAS hemsida: Ida Bylund ordinarie ledamot i styrelsen 

o UNT Uppsala 17augusti: Föräldrar ringer om råd, artikel om sommarens samtal 

t ill BOiU 

o UNT Pixe l 27 a ugusti: Någon att prata med, helsidesartikel om BOiU 

o UNT 2-9 september: flertal annonser om Lä nsförsäkringars trygghetsdag, där 

BOiU nämns som expert på trygghet och säkerhet 

o UNT 6 september: annons om Trasdockans dag, Ida Bylund medverkar 

o Radio P4 Uppland 16 september: Test i ungdomstidning upprör folkpartist, Ida 

Bylund och Karolina Hilding intervjuad 

o LEO nr 7 2006: krönika skriven av Ida Bylund 

o (Förfrågan att medverka i Radio P4 ang. familjehem/pedofil - men ej möjligt) 

o Åsiktsmässa och Mötesplats för unga förstasidesnyhet kommunens hemsida 2 okt 

o Åsiktsmässan 3 oktober förstasidesnyhet Uppsalanytts hemsida 2 okt 

o UNT 5 okt Unga fick göra sig hörda artikel om åsiktsmässa och mötesplats 3 okt 

o Barnombudsmannens nyhetsbrev nr.4: På gång Barn och Internet Lena Nyberg 

besöker barnrättsdag arrangerad av Barnombudsmannen i Uppsala 

o Telefon och ev. hemsida införd i Landstingets utskick Telefonnummer i vården 

o Även Tjejjourens telefon införd i samma katalog 

o UNT: Fråga BO borttaget i o. m. ny webbsida oktober 

o Kommunens hemsida 19 okt: Fjärdeklassare möter politiker info om 

barnhearingen 20 okt, förstasidesnyhet 

o Sveriges radio Uppland: Politiker dök inte upp på barnträff Nyhet varje timme 

21 okt, Ida B intervjuad 

o UNT webb: Fråga BO återinsatt i november 

o UNT webb: Rösta på Årets Upplänning Ida By lund nominerad 

o UNT 2 december: Hon jobbar för de ungas rättigheter (intervju) Ida By lund en av 

tio finalister i tävlingen Årets Upplänning 

o Sveriges Radio Uppland 19 december: Många barn är rädda för julen intervju 

med Ida By lund och Björn Andersson, chef socialjouren 

o UNT december * flera : Kända Uppsalaprofiler bloggar (annons med bilder 6 

personer) 
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