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Inledning

ett år med
många möten
ännu ett år har passerat. Under 2010 träffade vi
återigen en mängd barn och unga i Uppsala.
Vi förmedlade vår kunskap och tog del av
barnens erfarenheter. Vi stötte på problem
och fann tyvärr, liksom tidigare år, barn som
fallit mellan stolarna och blivit utan den
hjälp som samhället erbjuder och som barnet
så väl behöver.
Under 2010 satsade vi stort på temada
gar av olika slag, ett bra sätt att nå många
professionella vuxna för att väcka frågor och
diskutera frågor ur barnets perspektiv.

i årsberättelsen vill vi lyfta fram delar av vår
verksamhet samt visa resultat i både siffror
och text. 2010 var också året då Barnombuds
mannen uppmärksammades mycket natio
nellt i form av medverkan på Barnrättsda
garna i Örebro men också genom en inbjudan
till kungafamiljens World child & youth
forum på Stockholms slott i december.

spännande verksamhetsår 2011.
Ett år som präglas av förändring och ut
veckling.

nu väntar ett

Uppsala 9/2 2011
Ida Bylund Lindman
Verksamhetschef
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Barn demonstrerar
90 barn i ett demonstrationståg genom centrala Uppsala inledde Barnrättsveckan 2010.
Barnombudsmannen i Uppsala stod för arrange
manget tillsammans med barn från Ekuddens
skola.
uppsalas första barnrättsvecka inleddes på den
I nternationella barnda
gen den 4 oktober. Grund
för veckan var Uppsalas
barn- och ungdomspolitiska

program, som utgår från
FN:s konvention om barnets
rättigheter. Tanken med
veckan, som blir återkom
mande, är att lyfta fram
barnen och barnperspektivet
som ett sätt att konkretisera
arbetet med barns rätt till
likvärdiga villkor, inflytande
och delaktighet.
under uppsalas barnrätts-

vecka 2010 bidrog Barnom
budsmannen i Uppsala bland
annat med att arrangera
ett barntåg där närmare
90 elever från Ekuddens
skola demonstrerade för sina
rättigheter.
Barnen hade själva till
verkat färgglada plakat med
olika budskap, allt från alla
barns rätt till kärlek och
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trygghet till att få skydd mot
mobbning och andra kränk
ningar.
Tåget gick längs med gå
gatan och över Stora torget.
Barnen skanderade under
marschen ”Tänk på oss, ni
som är boss!” och ”Man får
ingen reta, det ska alla veta!”
Det hela avslutades på
Forumtorget där Barn- och
ungdomsnämndens ordfö
rande Cecilia Forss tog emot
plakaten som sedan ställdes
ut i fönstren på Stadshuset. •

”

Barn har rätt alla
dagar.

Barn från Ekuddens
skola demonstrerar.
Foto: Mårten Markne

BOiU
Barnombudsmannen i Uppsala
Fyra ben

Barnkonventionen utgör grunden för BOiU:s
verksamhet, som kan delas in
i fyra huvudområden:
1. Barns rätt
2. Barns delaktighet
3. Icke-diskriminering
4. Samverkan mellan olika myndigheter,
organisationer och verksamheter

Verksamhetsidé

Barnombudsmannen i Uppsala ska som
Uppsalas lokala barn- och ungdomsombud
stå i nära kontakt med barn, unga, föräld
rar samt personal och tjänstemän inom
verksamheter som berör eller möter barn.
Beslutsfattare och politiker i Uppsala är
också en viktig mål- och samarbetsgrupp.
BOiU är en ideell förening. Föreningen
arbetar enligt avtal med Uppsala kommun.

BOiU 2010
Barns rätt 2010:
BOiU:s kontakter
Barn och unga

• 1 530 på skolbesök.
• 207 i andra sam
manhang.
Vuxna

• 94 på skolbesök.
• 185 på föreläs
ningar med Barna
hus.
• 801 vuxna på öv
riga föreläsningar,
utbildningsdagar
o dyl.
• 270 vuxna i andra
sammanhang.
Stödsamtal

• 402 via telefon,
mejl, besök och
EVK

Barns rätt
Vision: barn, unga och vuxna i Uppsala kommun lär känna barnkonventionen
och kan använda den.
barns rättigheter handlar om mycket
– bland annat barns rätt till liv
och hälsa, rätt till delaktighet
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 2010 har vi fortsatt vårt
uppdrag att sprida kunskap om
barnkonventionen men kanske
framförallt delge andra metoder
för hur man praktiskt kan an
vända den i sitt arbete.
När vi pratar med barn är det
viktigt för oss att de blir med
vetna om att de har rättigheter
och vad det kan innebära i deras
vardag. Det kanske viktigaste
budskapet är: Vuxna måste
lyssna på er. Mår ni dåligt, tveka
inte sök hjälp.
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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 2010 har vi haft mer kontakt med
nya svenskar: människor som lever under
svåra förhållanden utan uppehållstillstånd
men också människor som fått uppehållstill
stånd och som vill ha hjälp att komma in i
det svenska samhället.
Vi upplever att dessa människor har svårt
att få den hjälp och det stöd de behöver –
bland annat för att det kan vara svårt att
veta vart i den kommunala organisationen
man ska vända sig.
• Samtal: 169
• Besök: 66
• Mejl: cirka 160.
• 7 EVK
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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.

BOiU 2010
Information och dialog
Träffar med barn

• BOiU har gjort informationsbesök i 52 klas
ser på 32 skolor (varav 7 besök i gymnasie
skolor och 1 i särgymnasiet) och då träffat
sammanlagt 1 530 barn och 94 vuxna.
• BOiU har föreläst för 70 konfirmander.

vid Uppsala universitet (10), i en kyrka (35),
på Mellansvenska fritidskonferensen (20),
för barnambassadörerna i psykiatrin (36),
på Linnégymnasiet (24), på Förskolepeda
gogiska föreningen (42), på studiecirklar för
invandrarkvinnor (3 tillfällen, sammanlagt
24 åhörare).
Övrigt

Föreläsningar med Barnahus

• Tre föreläsningar har genomförts på två
förskolor och en grundskola.
• En föreläsning har genomförts för samtliga
skolsköterskor och skolläkare i Uppsala
kommun.
Föreläsningar om barnets rättigheter

BOiU har genomfört 14 föreläsningar för
sammanlagt 263 personer: på Allmänpsyk om
barnperspektiv i psykiatrin (40 åhörare), på
ungdomsgården Genomfarten (4), för Nätver
ket för preventiv samordning mot droger och
missbruk (9), socialtjänst (44), för studenter

BOiU har träffat 259 vuxna i andra samman
hang, varav 6 på föräldrakväll i en kyrka,
40 på föreläsning på Stadsbiblioteket, 30 på
föreläsning på St Lucas, 25 på föreläsning på
ett akut- och utredningshem, 18 i en kvin
nogrupp och 40 SFI-elever. BOiU har också
träffat politiker angående barnkonventionen
och Uppsala kommungs barn- och ungdoms
politiska program.
Barnrättsveckan

BOiU arrangerade ett demonstrationståg
med Ekuddens skola på Internationella barn
dagen 4 oktober. Se separat artikel.
9
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BOiU 2010
Barns
delaktighet 2010:
BOiU:s kontakter
Barn och unga

• 1695 på Åsikts
mässa, Mötesplats
och Dialogforum.
• 1492 på klassbesök,
varav 390 i Words
läsarundersökning.
• 100 på Fett me
kärlek.
• 15 i andra Word
sammanhang.
• 46 Mötesplatsfunk
tonärer och Word
medarbetare.
Vuxna

• 76 på klassbesök.
• 233 på Åsiktsmässa
och Mötesplats.

barns
delaktighet
Vision:

 arn och unga bjuds in att vara aktörer i kommunala och politiska
b
processer och i allt som rör deras vardag. Deras åsikter tas på allvar.

du läser visionen ovan
igen.
Bjuds in betyder för oss att de
som bestämmer i Uppsala själva
ska vilja och kunna bjuda in barn
och unga. Aktörer är inspirerat
av barnkonventionen. Vi måste
ständigt påminna oss att den
ställer högre krav på oss än att
skydda och stötta barn. Barn ska
få vara aktörer för att vuxnas be
slut och samhället blir bättre då.
Denna utmaning arbetar vi med
vi vill att

varje dag. Politiska processer an
vänder vi för att delaktighet kan
och bör ske i alla faser: initiativ,
utredning, beslut, förvaltning och
utvärdering. Åsikter tas på allvar
är mycket krävande. Har vi of
tast en tolkningsram som präglas
av ”jaja, de är unga”?
Om vi som har inflytande i
Uppsala kan leva upp till visio
nens alla delar har vi kommit
långt. Vi på BOiU delar gärna
med oss av våra erfarenheter.
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Fokus på aktuella frågor
2010 arrangerade Barnombudsmannen i Uppsala tre större utbildningsdagar för personer
som i sin yrkesroll kommer i kontakt med barn.

– med vårt kontaktnät inom
olika verksamheter som rör
barn så kommer vi i kontakt
med många olika typer av
problem och frågeställningar,

Utbildningsdagar 2010

• Samverkan kring barn som far
illa. På Sociologiska institutionen,
Uppsala universitet. 120 deltagare.
• Unga förövare av sexualbrott – hur
hjälper vi dem? Arrangemang
i samarbete med Barnahus. I
Missionskyrkan. 90 deltagare.
• Barns utsatthet i svåra vårdnadstvister där det finns misstanke om
våld eller övergrepp. På Grand. 130
deltagare.
12

säger Ida B Lindman, verk
samhetschef på Barnombuds
mannen i Uppsala.
– Vi tycker att utbildnings
dagar och temadagar är ett
bra sätt att dels sätta fokus
på frågor som vi uppfat
tar som aktuella och extra
angelägna, och dels bidra till
att öka kompetensen inom
yrkesgrupper som arbetar
med barn och unga.
Under 2010 arrangerade
Barnombudsmannen i
Uppsala tre större temada
gar, där yrkesverksamma,
studenter och även privat
personer fick information och
utbildning. Ida B Lindman
medverkade också som delta
gare vid Barnrättsdagarna i
Örebro vid en paneldiskussi
on om hur ungas delaktighet

kan ökas i beslutsprocesser.
Samverkansdagen för
studenter vid Uppsala uni
versitet vände sig 2010 till
blivande socionomer samt
blivande psykologer. Dagen
genomsyrades av frågan
”Hur kan vi gemensamt
hjälpa barnen,” en fråga som
även var central på dagen om
unga förövare av sexualbrott
som arrangerades tillsam
mans med Barnahus.

”

Ett bra sätt att
sätta fokus på
frågor som vi
uppfattar som
extra angelägna.

Utbildningsdag om barns
situation vid svåra skils
mässor. Samverkansdagen.
Foto: Mårten Markne,
Felix Lidéri

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. 2010 deltog oftast
Annette Stavenow Mansnérus (c) och Ulrik
Wärnsberg (s). Mohamad Hassan (fp) respek
tive Carl Lindberg (s) deltog några gånger.
• BOiU har genomfört 17 besök på 6 skolor,
och då träffat 455 elever och 17 lärare.
Hur är läget i grundskolan

BOiU har genomfört 9 besök på 3 skolor, och
då träffat 260 elever och 12 personal. Två av
besöken var utökade besök tillsammans med
BUN-politiker, elevråd, rektor och klasser.
Hur är läget i särskolan

Ett besök har genomförts tillsammans med
UAN-politiker, 20 elever och 5 lärare. BOiU
har också ett nära samarbete med Fyrissko
14

lans fyraåriga individuella program.

Word

Word deltog på festivalen Fett me kärlek och
Åsiktsmässan, har initierat ett samarbete
mellan Word, Ung media, skolmedier i Upp
Word 2010

• 5 nummer (#21– #25).
• Cirka 2 200 av 2 500 ex går direkt ut på
gymnasieskolorna och delas ut i handen
på elever.
• 81 % av eleverna känner till tidningen
och 53 % har läst den, tidningen får också
goda betyg på kvaliteten. (Läsarunder
sökning 2010, i samarbete med Utvärde
ringsenheten vid Uppsala kommun).
• 24 ungdomar från 10 skolor har under
året ingått i Words redaktion och 9 har
medverkat utanför redaktionen. Word
har tagit emot totalt 11 praktikanter från
3 skolor.

BOiU 2010
sala och elevkårer på gymnasiet (ett femton
tal unga) och har varit jury i en tidningstäv
ling för alla på medieprogrammet i åk 1 på en
gymnasieskola (40 elever, 4 lärare).
• Klassbesök: 12 klassbesök varav 3 fokus
klassbesök. 327 elever, 12 lärare.
• Läsarundersökning: 20 klasser på 10 sko
lor. 5 av dessa genomfördes av personal på
BOiU, 15 av unga i redaktionen. 390 elever,
cirka 20 lärare.
• Redaktion och medarbetare: 46 ungdomar.
• Möten med lärare angående samarbeten
skola/Word: 6 lärare.
• Words redaktion möter dessutom över
2 000 elever på samtliga gymnasieskolor i
kommunen vid utdelningen av fem nummer
om året.

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.

Alla diskussioner på Mötesplatsen finns på
www.motesplatsen.net. Ett urval:
• Mötesplatsen lyfte frågan om att det var
svårt för politiska ungdomsförbund att
få besöka och ha bokbord på kommunens
skolor och deltog som medlare vid ett
möte mellan skolledningarna och ung
domsförbunden.
• I oktober handlade Mötesplatsen om
sport och ungas medinflytande i idrotts
föreningar.
• En stor gymnasieskola införde att elever
ska bära skolans id-kort för att få skol
mat. Skolans elevkår deltog på Mötes
Mötesplatsen 2010

• 6 möten, varav 1 samarrangemang med
Dialogforum på Fyrisgården.
• 205 unga deltagare.
• 83 vuxna deltagare.
• Totalt 20 mötesnissar/funktionärer.
Stadigt antal 12.

15

platsen och lyfte frågan i skolkonferensen
där beslutet ändrades.
Mötesplatsen deltog även på festivalen Fett
me kärlek.

Åsiktsmässan

2010 hölls Åsiktsmässan på Norrlands na
tion och blev den största någonsin med 1 400
unga och 100 utställare (däribland samtliga
lokala politiska ungdomsförbund, varifrån
representanter för Alliansen respektive de
rödgröna medverkade i scendebatter som
leddes av unga).

Dialogforum på Fyrisgården

BOiU har deltagit i 6 dialogforum för funk
tionshindrade.
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BOiU 2010
Icke-diskriminering 2010: BOiU:s
kontakter
Barn och unga

• 15 på föreläsningar.
• 18 på utbildningar
för tjejgrupper mm.
Vuxna

• 155 lärare på ut
bildningsdag.
• 4 lärare på utbild
ningar för tjejgrup
per mm.

ickediskriminering
Vision:

 ppsala är ett samhälle där inget barn diskrimineras och där alla
U
barn känner sig respekterade.

område som
vi arbetar aktivt med hela tiden.
Många samtal och mejl till oss
berör frågan.
Vi tar upp dessa frågor på
våra klassbesök och vuxenföre
läsningar.
Vi har som tidigare arbetat
med att stötta föräldrar och
skolledning i i ndividärenden, då
vi exempelvis deltagit som en
utomstående part på elevvårds
konferenser.

icke-diskriminering är ett

är mer
r elevant 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. Vi arbetar även
för att göra eleverna mer delak
tiga i detta arbete. •

frågan om diskriminering
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Möten för delaktighet
Åsiktsmässan, Mötesplatsen, magasinet Word
och klassbesök tillsammans med politiker är
Barnombudsmannens verksamheter som syftar
till att öka ungas delaktighet i samhället.

– vi visste att intresset skulle
vara stort för Åsiktsmäs
san 2010. Ändå kryddade vi
lite extra med att lägga den
precisföre valet.
Projektledaren Martin Pri
ce ser tillbaka på föreningen
Barnombudsmannens största
evenemang någonsin:
– 2010 blev ett extra hett
år vad gäller unga och politik
eftersom de kommunala
gymnasieskolorna stängde
dörren för de partipolitiska
ungdomsförbunden. De ansåg
att de var tvungna till det
för att undvika problem och
tumult i samband med besök
18

från partier som många sko
lor anser vara främlingsfient
liga. Mötesplatsen tog tag i
det här och löste upp knuten
tillsammans med rektorer
och ungdomsförbunden.
– Åsiktsmässan blev sedan
ett perfekt arrangemang för
skolorna. Vi hade alla stora
partier på plats. Vi har stor
erfarenhet av möten där
olika åsikter möts.
mässan är ett av Barnom
budsmannens arrangemang
för möten mellan politiken
och unga i Uppsala. BOiU
gör också klassbesök med
politiker och arrangerar
Mötesplatsen tre gånger per
termin.
Totalt har Barnombuds
mannen i Uppsala träffat en

bit över 3 000 barn och unga
i de här sammanhangen. Ma
gasinet Word, som vill vara
en kanal mellan unga och de
som bestämmer i Uppsala,
läses av hälften av gymnasie
ungdomarna i kommunen.
Totalt sett så har Barnom
budsmannen i Uppsala en
väldigt hög ”träffprocent” när
det kommer till delaktighet
och dialog mellan barn/unga
och de som bestämmer.

”

Vi har stor
erfarenhet av
möten där olika
åsikter möts.

Klassbesök på Katedralskolan.
Åsiktsmässan på Norrlands
nation. Debattledarna Carl
Fagerström och Ulrika Nettel
blad på Åsiktsmässan.
Foto: Martin Price,
Sara Louise Lindgren

Skolbesök

BOiU talar om diskriminering vid alla skol
besök som inte är Hur är läget-besök. Arbetet
riktar sig främst till lärare för att ge dem
verktyg i skolans likabehandlingsarbete. Vid
behov går vi även in med punktinsatser på
skolor som efterfrågar detta.
• BOioU har föreläst för alla elever i års
kurs 2 på en gymnasieskola (15 unga, 1
lärare).

Utbildning

BOiU deltog med bokbord på en utbildnings
dag för lärare i likabehandling (150 perso
ner). BOiU har träffat tjejgrupper på två
högstadieskolor (18 elever, 3 lärare).
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BOiU 2010
Samverkan 2010:
BOiU:s kontakter
Samverkansgrupper

• Statliga BO.
• Uppsala universitet.
• Trappans referens
grupper.
• Paraplygruppen.
• Socionom
programmet vid
Uppsala universi
tet.
• 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.

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 nätverksgrupper och
referensgrupper. BOiU är ofta
den organisation som kan driva
barnperspektivet i dessa grupper.

samverkan har alltid

BOiU deltar i och utvecklar
samverkansgrupper och nätverk
kring barn och unga. Genom
detta arbete håller BOiU sig à
jour med exempelvis kommunens
socialtjänstarbete.
BOiU startar, deltar i och stöd
jer samarbetsprojekt för att lyfta
eller belysa olika aktuella frågor.
BOiU har kontakt med många
verksamheter som arbetar med
barn och unga och kan därför
fungera som förmedlare mellan
olika parter. •
21

Samverkansgrupper 2010

• Statliga BO: nätverk för lokala barnombud, för utbyte av erfarenheter och
kunskap samt för att lyfta olika problem.
• Uppsala universitet: Samverkan kring
barn som far illa, en temadag för dem
som studerar till sjuksköterska, socionom,
psykolog eller läkare. Dagen hölls i februari
med 120 deltagare, se separat artikel.
• 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. Ida B
Lindman vald till ordförande 2010.
• Socionomprogrammets programråd,
Uppsala universitet
• Stora barn- och ungdomskultur
gruppen: ett bra sätt att hålla sig uppda
22

terad om kulturutbudet för barn och unga i
Uppsala.

Samarbeten

BOiU har löpande samarbeten med Barnahus
om utbildning av förskole- och skolpersonal
(2010 specifikt samarbete om utbildningsdag
om unga förövare av sexualbrott, se separat
artikel), med Mansmottagningen och Bror
Hjorths hus.

BOiU 2010

media och
information
Informationsarbete 2010
Webb

Word finns på Facebook sedan 2009 och har
ökat sin närvaro där under 2010. Mötesplat
sen startade ett Facebook-konto hösten 2010.
• dinbarnombudsman.nu 2 232 unika besö
kare (186 unika besökare/månad i genom
snitt). För 2009 finns endast statistik för
november-december; samma period 2010
innebär en ökning med 129 % i genomsnitt
ligt antal besökare/månad.
• motesplatsen.net hade 2 659 unika besökare
under året (222 unika besökare/månad i
genomsnitt, en nedgång med 68 % sedan
2009).

• word-uppsala.se hade 3 197 unika besökare
under året (266 unika besökare/månad i
genomsnitt, en uppgång med 40 % sedan
2009).
Nyhetsbrev

Målgruppen för BOiU:s nyhetsbrev är vuxna:
politiker, tjänstemän och andra i BOiUs nät
verk. Även media får brevet, och det går att
prenumerera via hemsidan. Mötesplatsens
nyhetsbrev går ut brett till personer inom
skola, politik och förvaltning.
• BOiU:s nyhetsbrev utkom 4 gånger till
cirka 130 mottagare/utskick.
• Mötesplatsens nyhetsbrev utkom 7 gånger
till cirka 550 mottagare/utskick.
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Informationsmaterial

Word och Mötesplatsen har skaffat stämplar
som använts vid festivalen Fett me kärlek,
Åsiktsmässan och på utskick/grafiskt mate
rial.
Word har tryckt en helfigurstavla av
”Wordgubben” som använts vid Åsiktsmässan
och andra, mindre event.
Övrigt informationsmaterial har upp
daterats.

BOiU i media 2010

BoiU förekom 28 gånger i lokala medier i form av intervjuer, krönikor och debattartiklar,
samt i en Youtubefilm.
datum

3/1
12/1
28/1
5/2
19/2
26/2
4/6
24

inslag

Faksimil ur Word
”BO-kritik mot polisen”, nyhetsinslag
Pådrivarpanelen
”Martin Price lyssnar på ungdomarna”, intervju
”Många attityder kvar kring sexköp”, krönika
”Förlossningsvård – ett lyxproblem”, krönika
”Uppsalas förskolor är bra för barnen”, krönika

medium

blogg.veckorevyn.com
ABC-Nytt
SR Uppland
www.gucamole.se
Uppsalatidningen
Uppsalatidningen
Uppsalatidningen

BOiU 2010
12/4
13/8
24/8
15/9
15/9
17/9
29/9
4/10
4/10
5/10
8/10
19/10
22/10
25/10
31/10
10/11
23/11
26/11
2/12
11/12
13/12
22/12
30/12

”Maria – barnens egna jungfru”, intervju
”Bra med ny lag om barnpornografi”, krönika
BO nämnt i artikel om skilsmässor
”Valet hett på Åsiktsmässan”, nyhetsartikel
”Mycket om valet på Åsiktsmässa”, nyhetsartikel
”Är det dags för en välmåendepeng?” krönika
Nyhetsinslag om misshandel på skola
”Barnens tur att demonstrera”, nyhetsinslag
Nyhetsinslag om barntåget
”Tågade för barns rättigheter”, nyhetsartikel
Barntåget nämnt
”Mindre barn kan också ta beslut”, BOiU omnämnt
”Bästa metoden – slappna av!” krönika
”Barn har rättigheter alla dagar”, debattartikel
”BO starkt kritisk till svensk rättspraxis”, nyhetsart.
”De vill ge barnen en röst”, intervju
”Konsten att få ihop ett reportage”, film
”Barn borde få slippa berusade föräldrar”, krönika
Om tvångsomhändertagna barn
”Det är klart att man blir häpen ...” intervju
”Barnmishandeln har tredubblats”, nyhetsartikel
”Fylla förstör firandet”, intervju
”Sentimentalt att skriva krönikan”, Ida B Lindman

18 minuter
Uppsalatidningen
Uppsalatidningen
18 minuter
UNT
Uppsalatidningen
SR Uppland
TV4
SR Uppland
UNT
UNT City
UNT
UNT
Uppsalatidningen
UNT
UNT
youtube.com
Uppsalatidningen
UNT24/unt.se
UNT
18 minuter
18 minuter
Uppsalatidningen
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fakta
Personal 2010
ida b lindman

verksamhetschef,
barnombudsman, 100 %

martin price

handläggare, 100 %
ann-mari forsberg

handläggare, 80 %

mårten markne

handläggare, 80 %

Dessutom jobbar här
Visstidsanställda

• Martin Eriksson, funktionär
på Mötesplatsen t om augusti
2010, 20 %.
• Kibret Embaye och Sara Carl
sten, funktionärer på Mötes
platsen fr om augusti 2010, 10
% vardera.
Timanställd

Marie Broman, lokalvårdare
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BOiU 2010
Utbildning 2010
Konferenser och utbildningsdagar

BOiU har arrangerat tre utbildningsdagar:
samverkansdagen på Uppsala universitet, en
dag om unga förövare av sexualbrott och en
dag om barns situation vid svåra skilsmässor.
Se separat artikel.
BOiU var en av talarna på Barnrättsda
garna i Örebro.
BOiU har deltagit i utbildningsdag/konfe
rens på SKL angående insatser för barn och
unga med psykisk ohälsa.
Studiebesök

BOiU har haft studiebesök bland annat från
Skellefteå kommun och från Ukraina (via en
gymnasieskola). BOiU har också deltagit i
ett stormöte på en gymnasieskola och träffat
samtliga lärare på en gymnasieskola.
Internutbildning

BOiU har deltagit i Nuni-nätverket. Persona

len har haft utvecklingssamtal. Halvdagskon
ferens för styrelse och personal.

Övrigt

BOiU svarade på remiss angående riktlinjer
för yta/barn i förskola och skola.

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 ledamö
terna som väljs för ett eller två år i taget.
Föreningen arbetar enligt avtal med Uppsala
kommun.
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,
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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 årsbe
rättelse.
• årsmötet, vilket ger riktlinjer, följer upp
och godkänner.
• skriftliga och muntliga rapporter till styrel
sen. 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
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tjänstemän som specifikt berörts av frå
gorna.
• Mötesplatsens resultat dokumenteras
bland annat i form av nyhetsbrev och rap
porter från funktionärerna.
• BO i Uppsala har även speciella kontakt
politiker från BUN med vilka samtal om
verksamheten förs regelbundet.

Barnombudsmannen
i Uppsala – en ideell förening
Kungsgatan 47a, 4 tr
753 21 Uppsala
018-69 44 99
www.dinbarnombudsman.nu
uppsala@dinbarnombudsman.nu

