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2009 var ett spännande år! På Barnombuds
mannen i Uppsala hade vi mer att göra än 
någonsin. Fler samtal och mejl, fler före
läsningsförfrågningar och massor av möten 
med både barn, unga och vuxna: vi har mött 
cirka 5000 barn och unga på klassbesök och i 
våra olika projekt.

FN:s konvention om barnets rättigheter, 
som är grunden i hela vår verksamhet, fyllde 
20 år. Födelsedagen innebar en chans för oss 
som organisation att uppmärksamma den och 
påpeka dess vikt och betydelse för synen på 

barn idag. 
Många verksamheter och organisationer i 

Uppsala var intresserade att lyfta frågan om 
barns rättigheter under 2009. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att 
arbete med barns bästa och barnperspektivet 
är något som måste göras kontinuerligt i en 
verksamhet. Det räcker inte med att lyfta 
frågan en gång – det krävs ett långsiktigt för
ändringsarbete. Vi på Barnombudsmannen 
är glada och tacksamma att vi får vara med 
och hjälpa till i processen! •

Inledning

Uppsala 25/2 2010
Ida Bylund Lindman
Verksamhetschef

Ett SPännanDE År
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barn är de enda som kan veta 
exakt hur det är att vara 
barn just nu. Därför är deras 
tankar viktiga. På BOiU:s 
klassbesök får barn och unga 
möjlighet att ventilera sina 
åsikter kring allt som rör 
dem. Det är viktigt för barn 

att veta att det finns vuxna 
som lyssnar om de har pro
blem.

– Därför gör vi både klass
besök som rör barns delaktig
het i samhället och besök där 
vi pratar om vanliga problem 
som barn och unga tar upp 
med oss, säger ida b lindman..

2009 gjorde BOiU rekord
många klassbesök, från lägre 
grundskolan till gymnasiets 
sista år, inklusive särskolan. 
Närmare 4000 barn och unga 
har fått uttrycka sina tankar 
och åsikter, fått kunskap om 
sina rättigheter och sina möj
ligheter att påverka. Åsik
terna förs alltid vidare till 
berörda politiker och tjänste
män vid Uppsala kommun.

För barn i grundskolan är 
närmiljön den viktigaste frå

gan. De berättar om farliga 
trafiksituationer runt skolan, 
dålig säkerhet på skolbussen 
och de vill känna sig trygga i 
skolan.

Vid en vanlig typ av besök 
besöker BOiU en klass till
sammans med politiker eller 
tjänste män. Genom besöket 
skapar vi ett möte mellan 
elever och företrädare för 
kommunen, som annars inte 
hade blivit av. 

Klassbesök är ett av Barnombudsmannens i 
Uppsala viktigaste sätt att nå barn och unga. 
2009 träffade BOiU närmare 4000 barn och 
unga, från lägre grundskolan till gymnasiet.

Klassbesök för alla

Barn är de enda 
som kan veta 

exakt hur det är 
att vara barn just 

nu.

”Viktigast för grundskoleeleverna
•  Skolgård, fritid, skolarbete, skol

mat, övrigt skola

Viktigast för gymnasieeleverna
•  Skola, kollektivtrafik, idrott och 

idrottsanläggningar, bostäder, 
kultur



Ami	Forsberg	på	besök	
i	en	klass	3.

Foto: Henric nyman



Verksamhetsidé 
Barnombudsmannen i Uppsala ska som 
 Uppsalas lokala barn och ungdomsombud 
stå i nära kontakt med barn, unga, föräldrar 
samt personal och tjänstemän inom verksam
heter som berör eller möter barn. Besluts
fattare och politiker i Uppsala är också en 
viktig mål och samarbetsgrupp. 

BOiU är en ideell förening. För eningen ar
betar enligt avtal med Uppsala kommun.

Fyra ben
Barnkonventionen utgör grunden för 
BOiU:s verksamhet, som kan delas in  
i fyra huvud områden:
1.  Barns rätt 
2.  Barns delaktighet
3.  Ickediskrimi nering
4.  Samverkan mellan olika 

myndigheter, organisationer och 
verksamheterBO

iU
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BOiU 2009

BarnS rätt
Vision:  barn, unga och vuxna i Uppsala kommun lär känna  barnkonventionen 

och kan använda den. 

Barns rätt 2009: 
BOiU:s kontakter

Barn och unga
•  1980 barn i grund

skola och gymna
sium.

Vuxna
•  775 vuxna

barns rättigheter handlar om mycket 
– bland annat barns rätt till liv 
och hälsa, rätt till del aktighet 
och rätt att skyddas mot våld och 
övergrepp. 

En viktig grundförutsättning 
för att barn och vuxna ska kunna 
efterleva barnkonventionen är 
att man känner till den och att 
man vet hur den ska användas 
praktiskt. 

Vad innebär barnets bästa? 
Hur har lagstiftaren tänkt när 
man skrivit in något i exempelvis 
socialtjänstlagen? Sådana och 
andra frågor svarar vi på när vi 

är ute och föreläser på ämnet 
barns rätt. 

Under 2009 fick vi många 
uppdrag. Det är många verk
samheter som arbetar med barn 
som träffat oss under året. Vi har 
även träffat nästan 2000 barn 
och unga. Vi upplever att barn 
har stor kunskap om sina rättig
heter men att de finns mycket 
att diskutera och fråga om. En 
stor andel av de barn vi träffar 
vill att vuxna ska ta sig mer tid 
och lyssna mer på vad de har att 
säga. Det för vi också vidare till 
de vuxna vi möter. •
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Stödsamtal
Som tidigare år domineras antalet samtal av 
frågor kring mobbning och skolsituationer. Vi 
har också en hel del samtal som gäller barn 
som far illa av exempelvis sexuella över
grepp, våld och psykisk misshandel. 

Under 2009 ökade antalet samtal angående 
barn som far illa då de är omhändertagna av 
socialtjänsten eller barn som upplever att de 
inte får den hjälp de önskar från socialtjäns
ten. Den ökade mängden samtal kring detta 
ämne kan ha att göra med den offentliga 
debatt som förts kring dessa frågor. 

Vi har också fått flerförfrågningar kring 
barnkonsekvensanalyser vid politiska beslut.

• 119 samtal
• 166 mejl
• 15 besök
• 4 EVK

BOiU och anmälnings- och tystnadsplikten
De som arbetar på 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 anmäl
ningsplikten men som medborgare har vi 
ett stort ansvar. 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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BOiU 2009

Information och dialog

träffar med barn
•  Kamratstödjarna på en grundskola har 

varit på BOiU på studiebesök, totalt 22 
elever och tre lärare.

•  BOiU har träffat 15 ungdomar från Ivik 
och informerat om barnkonventionen och 
BOiU.

•  BOiU har gjort informationsbesök i 25 
 lägre grundskolor och då träffat 40 lärare 
och 960 elever.

•  BOiU har träffat alla niondeklasser på en 
högstadieskola (60 elever och fyra lärare), 
elever som bor på Upsalas Elevhem (120 
elever, 10 vuxna), och alla sjundeklasser på 
en högstadieskola (120 elever).

•  På firandet av barnkonventionens 20års
dag på Vaksala torg medverkade BOiU och 
mötte cirka 500 barn.

•  BOiU har föreläst för 70 konfirmander. 
•  BOiU bistod tre elever från Thorén Busi

ness School i deras projektarbete.

Konstprojekt med Bror Hjorths hus
I samband med att FN:s barnkonvention 
fyllde 20 år uppmärksammade BOiU och 
Bror Hjorths Hus barns rättigheter i ett 
pedagogiskt program för skolan. BOiU träf
fade då fyra mellanstadieklasser och deltog i 
barnens vernissage på Munin. Vi mötte 110 
barn och 15 lärare.
• Se artikel på sidan 18.

Föreläsningar med Barnahus
•  Föreläsningar för att sprida kunskap om 

barn som utsätts för våld och övergrepp har 
genomförts för personal på fyra förskolor 
och tre grundskolor. BOiU har då mött 170 
vuxna.

Föreläsningar om barnets rättigheter
Föreläsningar har hållits för personal på en 
förskola (25 vuxna), för chefer på enskilda 
förskolor (50), för personal och styrelse på 
Mansmottagningen mot våld (80), för en 
studiecirkel på Kvinnojouren (20), för per
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sonal på ett asylboende för ensamkommande 
flyk tingbarn (10), för skolbespisningspersonal 
(40), inom utbildningen av nya jourtjejer i 
Tjejjouren Slussen (12), på Stadsbiblioteket 
(10), i två kyrkor (9), för Soroptimistklub
ben i Uppsala (40), på Psykiatridagen (30), 
på Partnerskapet (nationellt nätverk för 
barnkonventionsarbete, 40), för föräldrar till 
konfirmander i en kyrka (4), för förskollärare 
i Svenska kyrkans förskolor (40), för politiker 
i Västerås (25), för föräldrar på en förskola 
(20) samt på vuxenutbildningen i socialt be
handlingsarbete (40).

Övrigt
BOiU har träffat 7 kvinnor i en kvinnogrupp, 
25 personer på Riks teatern i Uppsala län och 
personalen på en fritidsgård (4 vuxna).

BOiU har tagit emot studiebesök av 
 studenter från sociala omsorgsprogrammet 
och socionomprogrammet (2 vuxna), samt en 
ungdoms organisation från Zambia (4 unga).
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BOiU 2009

BarnS 
DELaKtIgHEt
Vision:  barn och unga bjuds in att vara aktörer i kommunala och politiska 

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

Barns  
delaktighet 2009: 
BOiU:s kontakter

Barn och unga
•  2100 barn och unga 

på klassbesök
•  1100 på Åsiktsmäs

sa och Mötesplats
•   55 nissar och 

Wordmedarbetare
•  419 unga i Words 

läsarundersökning

Vuxna
•  101 lärare på klass

besök
•  79 vuxna på 

Mötesplatsen
•  33 utställare på 

Åsiktsmässan

barns och ungas delaktighet har för 
BOiU alltid haft betydelsen att 
vuxna har ansvaret att bjuda in 
till dialog och att dialogen ska 
vara på ett så bra sätt att de 
vuxnas och ungas olikheter inte 
blir ett hinder. 

Delaktighet är uppfyllt om 
barn och unga får mer än en 
godtycklig möjlighet att påverka. 
Barn och unga behöver inte få 
makten, men deras åsikter och 
perspektiv ska tas på allvar och 

anses värdefulla som de är.
Uppsala ger unga möjlighet till 

delaktighet. Vi har kommit långt 
inom många områden, även om 
vi har lång väg kvar för att det 
ska gälla över hela fältet. 

Under 2009 har vi gjort en stor 
satsning på Hur är lägetbesöken 
på gymnasiet. Också Åsiktsmäs
san, Mötesplatsen och ungdoms
magasinet Word är framgångs
rika forum för att låta barn och 
unga vara med och påverka. • 
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Åsiktsmässan 2009
•  6 oktober på Grand
•  32 klasser från 13 gymnasie och 

 högstadieskolor
•  800 elever med lärare
•  33 utställande organisationer, 

föreningar och politiska partier.

för sjunde året i rad bjöd 
Barnombudsmannen i Upp
sala in till Åsiktsmässa och 
även i år utspelade sig det 
hela  på Grand i  centrala 
Uppsala. Mässan blev en 
succé med 800 besökare och 
33 utställare. 

Ännu fler föreningar ville 
vara med, men utrymmet 

blev trångt och det blev först 
till kvarn som gällde.

Tanken med detta projekt 
är att unga ska hitta sätt att 
påverka, utvecklas och sam
tidigt engagera sig. Åsikts
mässan skapar en mötesplats 
för alla parter och innehåller 
alltifrån politik och tjej
jourer, till dansgrupper och 
konst. Projektledaren martin 
price är väldigt entusiastisk 
till mässan:

– Åsiktsmässan växer för 
varje år. Vi började med 500 
besökare och nu några år 
senare har vi över 800.  

Redan i början av 2010 
hade organisationer bör
jat boka in sig till höstens 
mässa.

– År 2010 ska vi satsa extra 
mycket på politik eftersom 

det är valår. På det sättet 
kan vi svara på de  frågor 
som dagens unga väljare har. 
Dessutom underlättar vi för 
skolorna som gärna vill få 
in politik på schemat, säger 
Martin Price.  

2010 års åsiktsmässa kommer 
att hållas på Grand den 14 
september. •

Workshops, provsmakning av skolmat och göra 
egna pins. Det var några av aktiviteterna som 
fanns på 2009 års åsiktsmässa. Mässan blev den 
största hittills med 800 besökare.

År 2010 ska 
vi satsa extra 

mycket på politik 
eftersom det är 

valår.

”

Succé för Åsiktsmässan



Unga	möter	föreningar	
på	Åsiktsmässan	

Foto: Emma nilsson
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Hur är läget?
Ett klassbesök om vad barn och unga vill 
påverka och hur de kan göra det.

Hur är läget på gymnasiet
Hur är läget på gymnasiet genomförs oftast 
med politiker från UAN. Mohamad Hassan 
(fp), Ulrik Wärnsberg (s) samt deras vikarier 
Annette Stavenow (c) och Carl Lindberg (s) 
har deltagit.
•  BOiU har 2009 träffat 975 gymnasieelever 

i 43 klasser.

Hur är läget i grundskolan
Hur är lägetbesök i lägre grundskolan 
genomfördes endast under vårterminen. För 
höstterminen, se Information och dialog, 
sidan 9.
•  BOiU har 2009 genomfört Hur är läget i 

sexton klasser på fyra lägre grundskolor 
och då träffat 414 elever och 16 lärare.

•  BOiU har också träffat 50 elever i två 
högstadie klasser.

Hur är läget i särskolan
•  BOiU har 2009 träffat 100 elever i 4 klasser

Word
Word har 2009 skapat en längre relation 
med tre klasser på tre gymnasieskolor för 
att få kvalitetsinput från olika läsar grupper. 

Word 2009
•  Fem nummer (#16– #20).
•  Cirka 2200 av 2500 ex går direkt ut på 

gymnasie skolorna och delas ut i handen 
på elever.

•  80% av eleverna känner till tidningen 
och 63% har läst den, tidningen får också 
goda betyg på kvaliteten. (Läsarunder
sökning 2009, i samarbete med Utvärder
ingsenheten vid Uppsala kommun).

•  21 ungdomar har under året ingått i 
Words redaktion och 10 har medverkat 
utanför redaktionen.

•  Word har tagit emot totalt sex prak
tikanter från GUC.
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BOiU 2009

Dessutom har två ”ordinarie” klassbesök 
genomförts.

Word hade öppet redaktionsmöte på Åsikts
mässan. Många intresserade kom fram och i 
princip alla kände till tidningen.
•  Tre skolor, fem fokusklassbesök: 115 elever, 

fyra lärare.
•  Läsarundersökning, 22 klasser på 11 sko

lor. Vissa besök genomfördes av ungdomar 
i Words redaktion, andra av personal på 
BoiU. 419 elever, cirka 20 lärare.

•  En skola, två ordinarie klassbesök: 50 
elever, 2 lärare.

•  Redaktion och medarbetare: 37 ungdomar.

Mötesplatsen
Tre gånger per termin träffas Uppsalas 
ungdomar och politiker och tjänstemän på 
Mötesplatsen. De lyssnar på varandra för att 
besluten som rör unga ska bli bättre. 

2009 arrangerades dessutom ett extramöte 
med politiker från UAN om arbetsmarknad, 
gymnasieskola och att vara ung i Uppsala.

Exempel på frågor: skolmat, sexual
undervisning, översiktsplanen, ungas syn på 
polisen, kollektivtrafik, oroligheter i Gottsun
da och Stenhagen, arbetsmarknad,hållbar 
utveckling i Uppsala, Uppsala konsert och 
kongress, skejthall i Uppsala.
• 7 möten på Grand.
• 332 unga deltagare.
• 79 vuxna deltagare.
• 18 mötesnissar.

Åsiktsmässan
800 elever med lärare och 33 utställare gjorde 
2009 års Åsiktsmässa till den största någon
sin. Läs mer i separat artikel på sid 12.

Dialogforum på Fyrisgården
BOiU har deltagit i fem dialogforum för funk
tionshindrade.

Samråd
BOiU gör regelbundet klassbesök med andra 
kontor och nämnder än de som direkt an
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svarar för barn och ungdomsfrågor. Ofta 
gäller dessa besök fysisk planering, samhälls
planering och ibland kultur och miljö.

Vision 2030
•  4 gymnasieklassbesök, 100 elever och fyra 

lärare. Med KLK.
•  1 högstadieklassbesök, 25 elever och en 

lärare. Med KLK.

Översiktsplan 2010
•  6 gymnasieklassbesök, 150 elever och sex 

lärare. Med Kommunledningskontoret.
•  2 högstadieklassbesök, 50 elever och två 

lärare. Med Kommunledningskontoret.

Barn- och ungdomspolitiskt program
3 klassbesök, 75 elever och tre lärare. Med 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmark
nad.
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BOiU 2009

Icke-diskrimine-
ring 2009: BOiU:s 
kontakter

Barn och unga
•  27 barn 

Vuxna
•  5 vuxna

IcKE-
 DISKrIMInErIng
 Vision:  Uppsala är ett samhälle där inget barn diskrimineras och där alla 

barn känner sig respekterade.

icke-diskriminering är ett område som 
vi arbetar aktivt med hela tiden. 
Många samtal och mejl till oss 
berör frågan. 

Under 2009 har vårt fokus inte 
legat på att vara ute och speci
fikt informera om dessa frågor 
på skolor, men vi tar upp på 
våra  klassbesök och vuxenföre
läsningar. 

Vi har arbetat med att stötta 
föräldrar och skolledning i 
 individärenden, då vi exempelvis 

deltagit som en utomstående part 
på elevvårdskonferenser. 

frågan om diskriminering är mer 
 relevant än någonsin och ett 
stort ansvar vilar på skolorna att 
arbeta aktivt med dessa frågor. 

Barnombudsmannen i Uppsala 
är en organisation som gärna 
stöttar skolorna i detta arbete. 
Vi arbetar även för att göra 
eleverna mer delaktiga i detta 
arbete. •
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på förfrågan av Bror Hjorths 
Hus startade Barnombuds
mannen i Uppsala ett projekt 
för att fira Barnkonven
tionens 20årsjubi leum 20 
november 2009. 

Fyra mellanstadieklas
ser från Valsätraskolan fick 
besök av Ida B Lindman på 
BOiU. Tillsammans disku
terade de barns rättigheter i 
sam hället, och gjorde övning
ar som handlade om barn och 
unga. 

Därefter besökte de Bror 
Hjorths Hus för att tala med 
två pedagoger. Tillsammans 
tittade de på konstverk och 

pratade bland annat om och 
rätten att vara olika. Bror 
Hjorth skapade bilder som 
föreställde människor av 
alla olika slag; färgade som 
vita, gamla som unga, och 
porträtterade också personer 
som han beundrade, som 
Ghandi. 

barnen fick i uppgift att 
själva måla vad de tyckte var 
viktigast. Många tyckte att 
det var viktigt att få behålla 
hemligheter, medan andra 
valde möjligheten att gå i 
skolan.

– Det var både roligt och 
givande att arbeta med barn 
på det sättet, säger maria 
malmberg-wallin, museilektor.

Det hela resulterade i en 
utställning. 

– Projektet skiljde sig från 
våra tidigare klassbesök, 
eftersom de resulterade i en 
slutprodukt. Det var glädjan
de att se hur barnen använde 
sin kreativitet och det syntes 
att de tyckte att det var 
 roligt, säger ida b lindman.

BOiU och Bror Hjorths Hus 
kommer under våren 2010 
att erbjuda alla skolor i Upp
sala att arbeta med liknande 
projekt. •

År 2009 firade barnkonventionen 20-års-
jubileum. Barnombudsmannen i Uppsala valde 
att uppmärksamma detta genom ett samarbete 
med konstnärsmuseet Bror Hjorths Hus.

Konstprojekt med barn

Barnen använde 
sin kreativitet 

det syntes att de 
tyckte att det var 

 roligt.

”



Invigning	av		
utställningen	på	Munin.

Foto: christopher guevarra
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Skolbesök
BOiU talar om diskriminering vid alla 
skolbesök som inte är Hur är lägetbesök. 
Arbetet riktar sig främst till lärare för att ge 
dem verktyg i skolans lika behandlingsarbete. 
Vid behov går vi även in med punktinsatser 
på skolor som efterfrågar detta.

BOiU har träffat antimobbningsgruppen 
från en skola, 15 barn och fem vuxna.

Utbildning
BOiU utbildar alla som arbetar i Tjejjouren 
Slussen och lånar ut lokalen till deras verk
samhet. BOiU ger också råd och stöd och kan 
fungera som ”bakjour” vid svårare fall som 
Tjejjouren kommer i kontakt med. 

•  BOiU har utbildat 12 tjejer i åldern 2025 
år för att sitta i Tjejjourens stödtelefon 
och informera på skolor. 
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BOiU 2009

Samverkan 2009: 
BOiU:s kontakter

Samverkansgrupper
•  Statliga BO.
 •  Uppsala universitet.
•  Trappans referens

grupper.
•  Paraplygruppen.
•  Socionom

programmet vid 
Uppsala univer
sitet.

•  Stora barn och 
ungdomskultur
gruppen.

SaMVErKan
Vision:  inget barn ”faller mellan stolarna” eller utsättas för onödig byråkrati 

på grund av bristande samverkan, alla som arbetar med eller för barn 
och unga samverkar för barnets bästa samt utbyter erfarenheter och 
kunskap.

samverkan har alltid varit en viktig 
del av BOiU:s arbete. Det var 
dock inte länge sedan vi kon
kretiserade detta till ett av de 
viktigaste benen vi står på. 

Mycket av det vi gör syftar till 
att få olika myndigheter och or
ganisationer att samverka kring 
exempelvis barn som far illa. På 
grund av detta prioriterar vi att 
sitta i vissa nätverks grupper och 
referensgrupper. BOiU är ofta 
den organisation som kan driva 
barnperspektivet i dessa grupper. 

Under 2009 arbetade vi för att 
Paraplygruppen ska finnas kvar 
som nätverksgrupp, och tog över 
ordförandeskapet. 

vi står nu som arrangörer för Sam
verkansdagen tillsammans med 
berörda institutioner vid Uppsala 
Universitet. 

Vi startade också ett mycket 
givande samarbete med Bror 
Hjorts hus kring barns rät
tigheter, ett samarbete som 
fortsätter under 2010. •
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BOiU deltar i och utvecklar samverkansgrup
per och nätverk kring barn och unga. Genom 
detta arbete håller BOiU sig à jour med ex
empelvis kommunens socialtjänstarbete.

BOiU kan stödja eller starta mindre sam
arbetsprojekt för att lyfta eller belysa olika 
aktuella frågor. 

BOiU har kontakt med verksamheter som 
arbetar med barn och unga och kan därför 
fungera som förmedlare mellan olika parter. 

Samverkansgrupper 2009
•  Statliga BO: nätverk för lokala bar-

nombud, för utbyte av erfarenheter och 
kunskap samt för att lyfta olika problem. 
BOiU har också haft ett möte med BO 
Fredrik Malmberg

•  Uppsala universitet: Samverkan kring 
barn som far illa, en temadag för dem 
som studerar till sjuksköterska, socionom, 
psykolog eller läkare. 2009 övertog BOiU 
ansvaret för dagen, som planerades till 
februari 2010.

•  Trappans referensgrupper: en för 
barn som bevittnat våld i hemmet och 
en för barn som vuxit upp med beroende 
eller  psykisk ohälsa i hemmet. I referens
grupperna sitter personal från kommunen, 
landstinget och frivilligorganisationer. 

•  Paraplygruppen arbetar med frågor som 
rör sexuella övergrepp mot barn och ung
dom samt fysisk barnmisshandel.

•  Socionomprogrammets programråd, 
Uppsala universitet

•  Stora barn- och ungdomskultur-
gruppen: ett bra sätt att hålla sig uppda
terad om kulturutbudet för barn och unga i 
Uppsala.

Samarbeten
BOiU har haft större samarbeten med Barna
hus i Uppsala (se sidan 9), med Bror Hjorts 
hus (se artikel på sidan 18) och med Trappan, 
där vi gjort skolbesök med fokus på att fånga 
upp de barn som växer upp i dysfunktionella 
familjer.
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Informationsarbete 2009

Webb
De tre webbsidorna för BOiU, Mötesplatsen 
och Word fördes i oktober samman under en 
gemensam design. 
•  dinbarnombudsman.nu hade under no

vemberdecember 202 unika besökare. På 
grund av systembyte finns ingen statistik 
för januarioktober.

•  motesplatsen.net hade 6062 unika besökare 
under året (505 unika besökare/månad, en 
nedgång från 2008 med 1/4).

•  word-uppsala.se hade 2353 unika besökare 
under året (196 unika besökare/månad, en 
nedgång från 2008 med 1/3). 

nyhetsbrev
Målgruppen för BOiU:s nyhetsbrev är vuxna: 
politiker, tjänstemän och andra i BOiUs 
nätverk. Även media får brevet, och det går 
att prenumerera via hemsidan.
•  Under 2009 utkom nyhetsbrev i februari, 

mars, juni, oktober och december.
•  Mötesplatsens nyhetsbrev utkom 7 gånger 

under 2009.

Informationsmaterial
En katalog över vad BOiU erbjuder barn och 
unga, politiker och dem som arbetar med 
barn har tagits fram. Den distribueras under 
2010. Även annat informationsmaterial har 
uppdaterats.

MEDIa OcH  
InFOrMatIOn



24

BOiU i media 2009
BoiU förekom 34 gånger i lokala medier under 2009 i form av intervjuer  
och Ida B Lindmans regelbundna krönikor i Uppsalatidningen.

15/1 “Öppna för ungdomars inflytande!”   UNT
5/2 Kritik mot stormöten     UNT
10/2 God morgonspalten     UNT
20/3 “Vi får inte blunda för mobbning!”   Uppsalatidningen, krönika
17/4 BO kritiserar kommunen    SR Uppland samt sr.se
24/4  Hon brinner för barnen    UNT City
24/4 “Barn helt i händerna på samhällets vuxna”  Uppsalatidningen, krönika
29/5 “Skydda barnen mot fler trauman”   Uppsalatidningen, krönika
25/6 Värt en cykel vara 20 år före sin tid   UNT
21/8 Nära varannan kränkt via sms    UNT
26/8 Diskutera, engagera, delta    insidan (internt för Uppsala 
        kommuns anställda)
26/8 BO: “Viktigt att lyssna på barnen”   18 minuter
4/9 “Fetma och övervikt ett samhällsproblem”  Uppsalatidningen, krönika
8/9 God morgonspalten     UNT
5/10 Ska ni fira barndagen i dag?”    18 minuter
7/10 Välfyllt på Mötsplatsens höstpremiär   UNT
7/10 Åsikter på Grand slog rekord    unt.se, webbtv
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9/10 “Barn kan inte värja sig mot reklamen”  Uppsalatidningen, krönika
13/11 “Barns situation ska uppmärksammas”  Uppsalatidningen, krönika
15/10 pådrivarpanelen     SR Uppland
19/11 Många elever saknar vänner    UNT
20/11 Final på firandet av Barnkonventionen  unt.se
20/11 Färgstarkt firande för barnens bästa   Uppsalatidningen
20/11 Sätter barns bästa främst    UNT
20/11 Gympa och sång är rättiugheter som barn har  TV4 Uppland
21/11 Barnkonventionen firades med sång och gympa UNT
22/11 Barnkonventionen 20 år senare   UNT
24/11 Succé när barnen firade FN:s barnkonvention  UNT
30/11 annons för ungdomsdialog    UNT
3/12 pådrivarpanelen     SR Uppland
3/12 Julspriten oroar många yngre    18 minuter
8/12 citat ur Word #20, Hör uppkrönikan   UNT Kultur
8/12 Emma våldtogs när hon var 13 år   UNT
18/12 Vad är egentligen bäst för barnen?   Uppsalatidningen, krönika
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FaKta
Personal 2009
ida b lindman

verksamhetschef,  
barnombudsman, 100 % martin price

handläggare, 100 %

mårten markne

handläggare, 80 %
ann-mari forsberg

handläggare, 70 % 

Dessutom jobbar här

Visstidsanställda
•  Mattias Ekberg, proffsnisse på 

Mötes platsen t om aug      20 %
•  Martin Eriksson, proffsnisse på 

Mötes platsen fr om aug     20 %

timanställd
Marie Broman, lokalvårdare
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Utbildning 2009

 Konferenser och utbildningsdagar
•  Samtalskurs på St Lucas vid 3 tillfällen.
•  Nordisk konferens om barnavård, Bergen.
•  Seminarieledarutbildning på Barnrätts

akademin, Örebro.
•  SCB (Statistiska Centralbyrån), Val 2010.
•  Demokratidag på SKL (Sveriges 

 Kommuner och Landsting).
•  Nuni (Nationella Nätverket för Ungas In

flytande), två konferenser.

 Studiebesök
•  BOiU har gjort studiebesök på ett 

ungdoms hem och BUPakuten.

Internutbildning
•  Heldagskonferens för personalen angående 

mål och fokus 2010.

Övrigt
•  BOiU svarade på remiss angående Barn 

och ungdomspolitiskt program.
•  BOiU deltog med bord under Utbudsdagen 

på UKK och informerade då om verksam
heten och firandet av Barnkonventionens 
20årsjubileum.

•  BOiU deltog i kollegial granskning av Upp
sala kommun

•  BOiU har anordnat fyra träffar med kon
taktpolitikerna i BUN.

Organisation 
BOiU är en ideell förening som lyder under 
en styrelse sammansatt av personer från 
olika sektorer inom kommunal 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. För eningen arbetar enligt avtal med 
Uppsala kommun.
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Historia
1985 startade en jourtelefon för barn och 
unga i Uppsala. Jourtelefonen var öppen två 
kvällar i veckan och bemannades av ideellt 
arbetande personer. 1988 fick verksamheten, 
som då bildade en förening med stadgar och 
styrelse, i uppdrag av kommunen att starta 
en barnombudsmannaverksamhet. 

Verksamheten har sedan vuxit och utveck
lats till att bli betydligt mera övergripande 
och strategiskt inriktad. Jourtelefonen är 
fortfarande en viktig del av verksamheten.

Dokumentation och uppföljning
Uppföljning och dokumentation av verk
samheten görs via:
•  årlig verksamhetsrapport i form av års

berättelse.
•  årsmötet, vilket ger riktlinjer, följer upp 

och godkänner.
•  skriftliga och muntliga rapporter till sty

relsen. Denna sammanträder ca 10 ggr/år.
•  regelbunden budgetuppföljning.

• regelbundna personalmöten.
• utvecklingssamtal med personalen.
• resultat av barnhearing, barnmöte och 
Hur är lägetbesök förs vidare i skriftlig form 
till BUN och UAN, samt till de politiker och 
tjänste män som specifikt berörts av frågorna.
• Mötesplatsens resultat dokumenteras bl. 
a. i form av nyhetsbrev och rapporter från 
mötesnissarna.
• BO i Uppsala har även speciella kontakt
politiker från BUN med vilka samtal om 
verksamheten förs regelbundet.
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