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Inledning

kunskap förändrar
dags att summera verksamhetsåret
2011, ett år som i vanlig ordning varit fyllt
av möten med barn och unga, men också med
vuxna som finns i barnens liv.
Barnombudsmannen i Uppsala priorite
rar möten och det informativa främjande
arbetet. I år har vi träffat mer än 3 300 barn
och drygt 1 800 vuxna.

nu är det

vi tror att genom kunskap om barns rättighe
ter har vi nått en bra bit på vägen mot ett
tryggare samhälle för barn och unga. Därför
satsar vi mycket på information. Detta gör
vi genom föreläsningar, medborgardialoger
och träffar med politiker och unga samt att vi

finns tillgängliga för frågor och funderingar
på telefon och via mejl.
Vi upplever att behovet av kunskap och
verktyg för att arbeta bättre med dessa frågor
är stort. Vi kan inte fylla hela behovet men vi
arbetar för att göra viss förändring, i sam
verkan med kommunen och andra organisatio
ner i Uppsala som arbetar mot samma mål.
Nu har vi på Barnombudsmannen tre
spännande verksamhetsår framför oss. Vi ser
fram emot att arbeta mer ur ett granskande
perspektiv och därmed ta reda på hur barn
och unga i Uppsala har det. Framförallt
kommer vi att fokusera på de som har det
allra svårast.

Uppsala 19 januari 2012
Ida Bylund Lindman
Verksamhetschef
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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 2011

Barns rätt
Vision: barn, unga och vuxna i Uppsala kommun lär känna barnkonventionen
och kan använda den.

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 2011 har vi fortsatt vårt
uppdrag att sprida kunskap om

en viktig grundförutsättning

Barnkonventionen men kanske
framförallt delge andra meto
der för hur man praktiskt kan
använda den i sitt arbete.
när vi pratar med barn är det viktigt
för oss att de blir medvetna om
att de har rättigheter och vad det
kan innebära i deras vardag.
Det kanske viktigaste budska
pet är: Vuxna måste lyssna på
er. Mår ni dåligt, tveka inte sök
hjälp.

Barns rätt 2011:
BOiU:s kontakter
Barn och unga

• 548 på skolbesök.
• 147 på föreläsningar.
• 100 på scen på Barnrätts
konsert.
Vuxna

• 30 på skolbesök.
• 220 på föreläsningar med
Barnahus.
• 773 på övriga föreläsningar,
utbildningsdagar o dyl.
• 100 på medborgardialog.
BOiU träffar dessutom fort
löpande tjänstemän, politiker,
lärare, rektorer med fler som
inte redovisas här.
Stödsamtal

• 289 st.
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Samtal om barns problem
Även 2011 är det många som har ringt eller
mejlat till Barnombudsmannen för att få hjälp.
Ett av de ämnen som ökat är samtal om svåra
vårdnadstvister. Både barn och vuxna hör av
sig.

i år noterar en viss
nedgång i antalet samtal
som rör frågor om stöd och
omsorg, så har vi under 2011
ändå haft relativt hög sam
talsbelastning.
Vi ser en ökning av anta
let samtal som handlar om
barn som misstänks fara illa
i familjen eller i familjehem.
Andra samtal som ökar är de
som handlar om skilsmässa/
separation och vårdnads

även om vi

Samtal 2011

• 289 via telefon, mejl, besök och
EVK.

tvister. När vi talar med barn
och unga återger de ofta hur
svårt det är, eller har varit,
att ha föräldrar som tvistar
om vårdnaden, kanske fram
förallt för att processen är
så lång. I upp till flera år vet
barnet inte var de ska bo när
det hela är över.
att barnen ofta
kommer i kläm i föräldrars
konflikter och skulle önska
att det fanns mer stöd till
den här gruppen av barn
inom kommunen.
Många samtal som berör
dessa frågor, eller frågor
som mobbning, missnöje
mot socialtjänstens olika
instanser och övriga samtal,
kan vi hänvisa vidare till
rätt instans. Men de allra

vi ser också

flesta behöver inte bara vida
reslussning – de har ett stort
behov av en vuxen som bara
lyssnar.
Vi noterar i likhet med
Bris (årsrapport 2010) att
fler barn än tidigare ut
trycker att de inte har vuxna
i sin närhet som har tid eller
möjlighet att lyssna på dem.
Vi upplever att en del barn
känner sig besvikna på att
vuxenvärlden inte agerar.
Att barn ska känna trygg
het och våga berätta om sina
problem är viktiga frågor för
oss. Vi arbetar också för att
vuxna i kommunen ska få
veta det som kommer till vår
kännedom om barns funde
ringar och problem. Detta är
ett viktigt arbete för oss även
kommande verksamhetsår.

2011 fick vi många samtal
om vårdnadstvister och om
barn som misstänks fara
illa.

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
övergrepp, våld och psykisk misshandel.
Under 2011 har vi haft väldigt många
samtal som har handlat om vårdnadstvister
eller problem kring skilsmässa/separation.
Vi ser att antalet samtal om detta ökar. Både
pappor och mammor vänder sig till oss med
frågor och funderingar kring dessa frågor.
Vi kommer också i kontakt med många barn
som upplever framförallt vårdnadstvister
som oerhört jobbiga. Det beror framförallt på
att dessa ofta är långa processer då barnet
inte vet var det slutligen kommer att bo. Se
separat artikel.
• Samtal, besök och mejl: 289 st
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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.
Stödsamtal 2009–2011, antal.

BOiU 2011
Information och dialog
Träffar med barn

• BOiU har gjort informationsbesök i 35
klasser på 20 skolor (varav 1 besök i gym
nasieskola och 1 fritidsgård) och då träffat
sammanlagt 548 barn och 30 vuxna.
• BOiU har föreläst för 70 konfirmander (och
5 vuxna).
• BOiU har föreläst för 17 sommarjobbande
gymnasieungdomar (och 1 vuxen).
• 10 elever från en gymnasieskola togs emot
på studiebesök.
Föreläsningar med Barnahus

• 2 föreläsningar har genomförts på 5 för
skolor (70 åhörare).
• 2 föreläsningar har genomförts i andra
kommuner (sammanlagt 150 åhörare).
Föreläsningar om barnets rättigheter

BOiU har genomfört 20 föreläsningar för
sammanlagt 773 personer (exklusive föreläs

ningar med Barnahus): Allmänna Barnahu
sets personalgrupp (10 åhörare), lärare på
en skola (8), Teologiska Högskolan (40), om
barn i regnbågsfamiljer (10), SBN (40), Kom
munfullmäktige (120), Uppsala Fruntim
mersförening (30), Upplands idrottförbund
(60), Hermods – svenska för invandrare (70),
Vänsterpartiets KF-grupp (11), i Missions
kyrkan (10), på rektorskonferens (100), på
Uppsala Kvinnojour två tillfällen (11+12),
i Österbybruk (60 barn, 4 vuxna); samt
utanför Uppsala kommun: BUN och UAN i
Sigtuna kommun (60) och Familjecentrum
Enköping (9).
BOiU höll utöver detta avslutningstalet på
SUF-konferensen (Samverkan–Utveckling–
Föräldraskap, 100 åhörare).
Barnrättsveckan

Vecka 40 arrangerade BOiU för andra året
i rad Barnrättsveckan. Läs mer i separat
artikel.
Deltagare/besökare på av BOiU
9

 rrangerade aktiviteter (ca):
a
• 100 på medborgardialog.
• 40 unga, 15 vuxna på Mötesplatsen.
• 100 barn, 9 vuxna på scen, 240 besökare på
barnrättskonserten.
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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.

i visionen ovan är
avgörande och ställer höga krav
på vuxna – särskilt på de som
bestämmer.
Vi vuxna ska tycka att barn
och unga har något att lära oss.
Gör vi det, så bjuder vi in dem,
visar dem respekt och berät
tar för dem vad som händer i
processen.
Barnombudsmannen i Upp
sala arbetar enträget, varje dag,
med perspektivet att de unga i

många av orden

Uppsala vill och behöver vara
aktörer. Vi arrangerar möten
med unga, oftast i klassrum. Vi
besöker dem, själva och tillsam
mans med de som bestämmer
i Uppsala. Vi erbjuder de som
bestämmer att planera, arrang
era och dokumentera möten. Det
fyller flera funktioner: vi och de
som bestämmer lär oss av bar
nen, vi lär ut former för dialog
med unga och de unga får möta
företrädare för kommunen.

Barns delaktighet 2011:
BOiU:s kontakter
Barn och unga

• 1088 på Intressemässa, Mö
tesplats och Dialogforum.
• 1264 på klassbesök, varav
390 i Words läsarundersök
ning.
• 12 Mötesplatsfunktionärer.
• 45 Wordmedarbetare.
• 36 i andra Wordsamman
hang.
Vuxna

• 61 på klassbesök.
• 139 på Intressemässa, Mö
tesplats och Dialogforum.
• 10 i olika Wordsammanhang.
BOiU träffar dessutom fortlö
pande tjänstemän, politiker,
lärare, rektorer med fler som
inte redovisas här.
11

Hur är läget?

Ett klassbesök om vad barn och unga vill på
verka och hur de kan göra det. Nedan finns
kortfattad information om årets besök. Mer
information och statistik finns i den separata
årsredovisningen av Mötesplatsen och Hur
är läget.
Hur är läget med UAN

På gymnasiet genomförs Hur är läget oftast
med politiker från UAN.
• BOiU har genomfört 17 besök på 8 skolor,
och då träffat 415 elever och 22 lärare.
• Politiker har deltagit från C (6 klasser), S
(12 klasser), M (1 klass) och FP (3 klasser).
• Vid ett klassbesök deltog en medföljande
gymnasiestrateg från UAK.
Hur är läget med BUN

På högstadieskolor genomförs Hur är läget
tillsammans med politiker från BUN.
• BOiU har genomfört 7 besök på 4 högsta
dieskolor (endast under hösten), och då
12

träffat 125 elever och 8 personal.
• Politiker har deltagit från S (7 klasser),
KD (3 klasser) och FP (1 klass).
Hur är läget med KS

Hur är Läget med KS-politiker genomförs
från och med hösten 2011.
• BOiU har genomfört 3 besök på 3 skolor,
och då träffat 75 elever och 12 personal.
• Politiker har deltagit från C (3 klasser) och
S (3 klasser).

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.
Mötesplatsen driver inte, utan tar ansvar
för att frågor och förslag från diskussions
grupperna kommer till rätt personer. Försla
gen som refereras nedan kommer från delta
garna på mötesplatser under 2011. BOiU och
Mötesplatsen står inte nödvändigtvis bakom

BOiU 2011
dem. Nedan finns kortfattad information om
årets besök. Mer information och statistik
finns i den separata årsredovisningen av
Mötesplatsen och Hur är läget.
På www.motesplatsen.net/arenden finns
alla ärenden som kommit upp på Mötesplat
sen. Ett urval:
• Integration: Gruppen föreslår att stödet
till lagsporter ska utvärderas för att se om
sport verkligen bidrar till integration.
Mötesplatsen 2011

• 6 möten, varav 1 samarrangemang med
Dialogforum på Fyrisgården.
• 136 unga deltagare.
• 78 vuxna deltagare.
• 12 unga funktionärer.
• Skolinformatörerna har gjort 2 skolbesök
(korridorer/uppehållsrum) på 1 högsta
dieskola och 1 gymnasieskola, samt ett
klassbesök på 1 högstadieskola (klass
rum, 30 elever, 2 lärare).

• Sommarjobb: Informationen om sommar
jobb borde förbättras.
• Ivik: Flera diskussioner, exempelvis om
integration mellan Ivik och övriga elever
(förslag från gruppen: gemensamma lektio
ner/grupparbeten) och att det är svårt att
hinna med alla ämnen.
• Fritid: Fler fotbollsplaner i Gottsunda/
Valsätra borde plogas. Gruppen föreslår
att det ska informeras genom skolan om
Mötesplatsen 2008–2011,
genomsnittligt antal besökare per Mötesplats.
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Intressemässan 2011
På Intressemässan – tidigare Åsiktsmässan –
möttes gymnasieelever och utställare på temat
”ungas fria tid och intressen.”
visionen för intressemässan

2011 var att fler unga ska
hitta ett intresse: tillsam
mans med andra, i skolan
eller på fritiden, för att ha
mysigt, må bättre eller för att
påverka andra.
Mässan hette tidigare
Åsiktsmässan och har ar

Intressemässan 2011

• 900 elever från 13 gymnasieskolor.
• 24 unga utställare.
• 13 vuxna utställare.
• Eleverna kommer under en timme
med sin gymnasieklass.
• Gratis för klasser och utställare.

rangerats av Barnombuds
mannen i Uppsala varje höst
sedan 2003, med fokus på
åsikter och engagemang. I
år hade mässan ett delvis
nytt fokus och producerades
tillsammans med Uppsala
kommun vård & bildning och
några frivilligorganisationer
i Uppsala.
100–200 elever i timmen

strömmade genom V-Dala
nation och möttes av några
dussin unga och vuxna
utställare som ville visa vad
just de kan erbjuda.
Unga föreningar för elever,
kultur, sport och politik
höll till på ett plan i huset,
och det andra befolkades
av vuxna studieförbund,
intresseorganisationer samt

tjänstemän och politiker från
Uppsala kommun.
– vi är stolta över att så

många olika skolor och pro
gram kommer till våra mäs�
sor. Vi vill att mässan ska
nå både de som redan funnit
något att brinna för och de
som inte gjort det, säger Mar
tin Price, ansvarig handläg
gare på Barnombudsmannen
i Uppsala.
– Vi kör igen 2012 men
vill höja värdet av mässan
för var och en av besökarna.
Det kanske inte blir ett lika
stort arrangemang, men
kvaliteten ska kunna höjas.
Varje klass som kommer
ska till exempel få ett för
besök där tankar väcks och
fångas in.

Elevföreningen Radio Fresh
lockade folk på Intressemässan.

planer som hålls snöfria. Resultat: Uppsa
lahem sponsrar utrustning. Fritidsgården
ska följa upp hur det går.

Intressemässan

BOiU arrangerade för nionde gången en
mässa för åsikter, intresse och energi. Årets
mässa genomfördes i samarbete med fler
aktörer och ägde rum på V-Dala nation i
september. Se separat artikel.
• Nästan 900 elever från 13 gymnasieskolor
kom.
• 17 unga utställare medverkade, samt 13
vuxna arrangörer och verksamheter som
jobbar med ungas fria tid.
Dialogforum på Fyrisgården
BOiU har deltagit i 4 dialogforum för funk
tionshindrade och där mött 52 barn och 31
vuxna. En av Mötesplatserna (se ovan) var
dessutom ett samarrangemang med Dialog
forum.
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Word

Ungdomstidningen Word firade i april sitt
5-årsjubileum med en fotoutställning i
Forumgallerian under påsklovet. Jubileums
numret fanns tillgängligt för förbipasserande
i gallerian under hela utställningsperioden.
Under 2011 har redaktionen fått ett än
större ansvar för tidningen då fyra redaktö
rer har utsetts, med varsitt ansvarsområde.
Mer utrymme har givits åt sociala frågor
under året.
Word har under 2011 haft ett samarbete
med KLK där Word utformat målgruppsan
passad information om kommunens ekonomi,
med inbjudan till dialog mellan kommun och
unga. Annonserna har funnits på baksidan
av varje nummer under året.
Samarbetet om praktikplatser har utökats
med mediautbildningar på 2 skolor samt
fortsatt som tidigare med 1 skola.
Trycksaken Word är från och med #29 (ok
tober) Svanenmärkt och klimatkompenserar
till 100%.

BOiU 2011
Word 2011

• 5 nummer (#26– #30). Teman: Online, En
annan värld, Media, Inspiration, Drömmar.
• Cirka 2 200 av 2 500 ex går direkt ut på
gymnasieskolorna och delas ut i handen
på elever. #27 delades även ut på fem
högstadieskolor.
• 75 % av eleverna känner till tidningen och
50 % har läst den. Tidningen får som tidi
gare år goda betyg på kvaliteten. Läs mer
i separat rapport. (Läsarundersökning

2011, i samarbete med Utvärderingsenhe
ten vid Uppsala kommun).
• 23 ungdomar från 9 skolor har under året
ingått i Words redaktion och 9 har med
verkat utanför redaktionen. Word har un
der året tagit emot totalt 12 praktikanter
från 3 gymnasieskolor, samt 1 praktikant
från högstadium i annan kommun.
• 5-årsjubileum med utställning i Forum
gallerian under påsklovet.

Word 2006–2011, igenkänning och läsning.

Andel av samtliga tillfrågade i Words läsarundersökningar. Procent.
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I samband med #29 och #30 spelades webb
radioprogram in och lades ut på hemsidan.
Word har varit fortsatt aktiv på Facebook.
• Klassbesök: 14 klassbesök på 10 skolor.
205 elever, 9 lärare.
• Läsarundersökning: 18 klasser på 9
skolor. 9 av dessa besök genomfördes av
personal på BOiU, 8 av unga i redaktio
nen. 390 elever, 18 lärare.
• Redaktion, praktikanter och medarbe
tare: 44 ungdomar.
• 4 möten med nätverket för Uppsalas
skolmedier, i Words och Ung medias regi:
35 unga, 5 vuxna.
• 2 tjänstemän, 1 politiker och 1 ungdom
på frukostmöte.
• Words redaktion möter över 2 000 elever
på samtliga gymnasieskolor i kommunen
vid utdelningen av fem nummer om året,
delade ut tidningar på musikfestivalen
Fett me kärlek, och mötte många Upp
salabor – i alla åldrar – i samband med
5-årsjubileet i Forumgallerian.
18

BOiU 2011

ickediskriminering
Vision: Uppsala är ett samhälle där inget barn diskrimineras och där alla

Icke-diskriminering 2011:
BOiU:s kontakter
Vuxna

• 80 personal på 4 förskolor.
• 100 föräldrar och personal
på föräldramöte, förskola.

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
vuxenföreläsningar. Frågan är
dessutom alltid aktuellt då vi
besöker föräldramöten.Vi har
stöttat föräldrar och skolledning
i individärenden, då vi exempel
vis deltagit som en utomstående
part på elevvårdskonferenser.
Frågan om diskriminering är

icke-diskriminering är ett

mer relevant än någonsin och ett
stort ansvar vilar på skolorna att
arbeta aktivt med dessa frågor.
Barnombudsmannen i Upp
sala stöttar gärna skolorna och
arbetar för att göra eleverna mer
delaktiga i detta arbete. Under
2011 har vi samarbetat med Dis
krimineringsbyrån kring dessa
frågor och träffat förskollärare
som önskade mer kunskap om
kopplingen mellan barnrättig
heter och mobbningsfrågorna.
19

Skolbesök

BOiU talar om diskriminering vid alla skol
besök som inte är Hur är läget-besök. Arbe
tet 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.
• BOiU har föreläst för 80 i personalen på 4
förskolor samt för personal och föräldrar
på en förskola, 100 åhörare.

20
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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 grup

samverkan har alltid

per. 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.

Samverkan 2011:
BOiU:s kontakter
Samverkansgrupper

• Statliga BO.
• Uppsala universitet.
• Trappans referensgrupper.
• Stora barn- och ungdomskul
turgruppen.
Barn och unga

• 100 på klassbesök.
Vuxna

• 9 på klassbesök.
• 90 på samverkansdagen.
BOiU träffar dessutom fortlö
pande tjänstemän, politiker,
lärare, rektorer med fler som
inte redovisas här.
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En vecka för barnens rätt
Barnrättsveckan 2011 avslutades med en
konsert där 100 barn stod på scen och ett
barnrättspris delades ut. Innan dess hade
Uppsalaborna kunnat ta del av evenemang och
diskussioner på temat ”lika villkor för barn och
unga.”
barnrättsveckan arrangera-

i år i samarbete
med Uppsala kommun. De
aktiviteter som arrangerades
hade temat ”lika villkor för
barn och unga”. Därför var
det också temat på veckans

des även

Barnrättsvecken 2011

Deltagare/besökare på av BOiU
arrangerade aktiviteter (ca)
• 100 på medborgardialog.
• 40 unga, 15 vuxna på Mötesplat
sen.
• 100 barn, 9 vuxna på scen, 240
besökare på barnrättskonserten.

Mötesplats som engagerade
cirka 40 unga och 15 vuxna.
Samma kväll anordnades
också en medborgardialog
med temat ”barnfattigdom”.
Cirka 100 personer närva
rade och många engagerade
sig i de intressanta diskus
sionerna. En uppföljning av
detta möte och ett fortsatt
arbete med barnfattigdoms
frågan kommer att ske under
2012.
många barn besökte också
Bror Hjorts hus samt
Gottsunda Dans och teater
under veckan för att fördjupa
sin kunskap och barn
rättsfrågor genom kultur.
Gottsunda Dans och teater
spelade en dansföreställning
kallad Artiklarna som byggde

på Barnkonventionen och
som tog upp viktiga delar av
den.
De dansade även utvalda
delar av denna vid den
barnrättskonsert som Barn
ombudsmannen i Uppsala
arrangerade och producerade
på Uppsala Konsert och kon
gress som en avslutning på
veckan. Konserten arrang
erades till förmån för Unicef,
som fick in 7621 kronor i
gåvor från besökare.
för
första gången även ett barn
rättspris ut till en verksam
het som arbetat aktivt med
att sätta barn och unga
främst samt prioritera lika
villkor för barn. Priset dela
des ut till Kulturnatten.

vid konserten delades

Barnrättsveckan avslutades
med konsert och prisutdelning.

Samverkansgrupper 2011

• Statliga BO: nätverk för lokala barnom
bud, för utbyte av erfarenheter och kun
skap samt för att lyfta olika problem.
• Uppsala universitet: Samverkan kring
barn som far illa, en temadag för dem som
studerar till sjuksköterska, socionom, psy
kolog eller läkare. Samverkansdagen hölls
den 6 december och hade 90 deltagare.
• 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 sit
ter personal från kommunen, landstinget
och frivilligorganisationer.
• Stora barn- och ungdomskulturgruppen:
ett bra sätt att hålla sig uppdaterad om
kulturutbudet för barn och unga i Uppsala.
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Samarbeten

BOiU har löpande samarbeten med Bar
nahus om utbildning av förskole- och skol
personal, med Mansmottagningen och Bror
Hjorths hus.
• 5 klassbesök i 3 låg-/mellanstadieskola
(100 barn, 9 vuxna) i samarbetsprojketet
Bror Hjorts Hus.

BOiU 2011

media och
information
Webb

Word finns på Facebook sedan 2009. Mötes
platsen startade ett Facebook-konto hösten
2010.
• dinbarnombudsman.nu hade 2394 unika

besökare.
• motesplatsen.net hade 2681 unika
besökare.
• word-uppsala.se hade 3495 unika besökare.

Antal besökare per månad 2008–2011, genomsnitt.

För dinbarnombudsman.nu är
2008 och 2009 beräknade på
perioden jan–maj 2008 respektive
december och halva november
2009. Statistik för övriga må
nader saknas. Siffror för övriga
domäner och år är beräknade på
jan–dec respektive år.
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Nyhetsbrev

Målgruppen för BOiU:s nyhetsbrev är vuxna:
politiker, tjänstemän och andra i BOiU:s 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 1 gång till cirka
140 mottagare/utskick.

• Mötesplatsens nyhetsbrev utkom 7 gånger
till cirka 425 mottagare/utskick.

Informationsmaterial

Befintligt informationsmaterial har uppdate
rats. Mötesplatsen och BOiU har informerat
om sin verksamhet genom annonser i Word.

BOiU i media 2011

BOiU förekom i lokala medier, i nationell tv samt i en mycket spridd TT-artikel (flera na
tionella och lokala medier i Sverige). Dessutom annonserade Mötesplatsen 5 gånger i Word
(#26–#30) och BO två gånger (#26, #27).
datum

29/1
9/2
10/2
10/2
12/2
21/2
26

inslag

Ida B Lindman intervjuad
Annons för föreläsning
”Fler unga söker hjälp”, nyhetsartikel
Opionionsbyrån, Ida B Lindman, panel
Annons för föreläsning
”Barn i regnbågsfamiljer en angelägenhet för Öppen

medium

P4 Radio Uppland
UNT
18 minuter
P4 Radio Uppland
UNT
Fria Tidningen (fria.nu)

BOiU 2011
22/2
1/3
24/3
4/4
11/4
11/4
15/4
15/4
20/4
26/4
5/5
13/6
4/6
12/6
18/8
25/8
2/9
14/9
15/9
3/10
3/10
3/10

kyrka,” reportage
”En uppväxt med slag gav ärr i själen”, rep
”Lättad - men kampen går vidare”, nyhetsart
Opionionsbyrån, Ida B Lindman, panel
”Markant ökning av vårdnadstvister”, nyhetsinslag
Ung tidning jubilerar, reportage
Om anmälningsplikten
Nöjeslistan (Word fotoutställning)
3 frågor till Nadia Chache
Citat och bild ur Word #27
Viktigt att få koll på problemen i ung ålder
Opionionsbyrån, Ida B Lindman, panel
Besviken BO kritiserar kommunen, nyhet
Uppsalabarn vräks fortfarande, nyhet
Opionionsbyrån, Ida B Lindman, panel
Opionionsbyrån, Ida B Lindman, panel
P4 Morgon, Ida B Lindman, studiosamtal
Annons intressemässan
Intressemässan, nyhetsinslag
Gymnasiemässa vill inspirera, nyhetsart.
Allt fler barn vräks, nyhetsart
En vecka med barnen i fokus, nyhetsart
Intervju om Barnrättsveckan

UNT
UNT
P4 Radio Uppland
TV4 Uppland
18 minuter
P4 Radio Uppland
Uppsalatidningen
UNT City
UNT Kultur
18 minuter
P4 Radio Uppland
TV4 Uppland
Uppsalademokraten
P4 Radio Uppland
P4 Radio Uppland
P4 Radio Uppland
Uppsalatidningen
TV4 Uppland
UNT
Uppsalatidningen
Uppsalatidningen
SR P4 Uppland
27
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3/10
4/10
7/10
8/10
8/11
8/11
8/11

Med barnen i fokus, intervju
Mötesplatsen nämnd, God morgonspalten
Konserten nämnd, God morgonspalten
Barnrättsveckan slutade med dans, notis
Hot mot barn ökar, nyhet
Hoten sprids bland unga via Facebook, nyhet
Hotfulla brev sprids bland barn, nyhet

9/11
17/11
12/12

”Om du inte svarar så dör din pappa,” nyhet
Läskiga kedjebrev på Facebook, nyhet
Ett stöttande bollplank för både stor och liten

15/12
23/12

Opinionsbyrån, Ida B Lindman i panel
Strunta i alkoholen när barnen är med, nyhet

Fria Tidningen (fria.nu)
UNT
UNT
UNT
TV4 Sverige
UNT
TT-artikel, publ i flera
dagstidningars nätupp
lagor (SvD, GP, Corren,
Norrbottens Kuriren m fl)
TV4 Uppland
SVT, Lilla Aktuellt
Annonstidning SBN,
totalutdelad
P4 Radio Uppland
18 minuter

BOiU 2011

fakta
Personal 2010
ida b lindman

verksamhetschef,
barnombudsman, 100 %

Dessutom jobbar här

martin price

handläggare, 100 %
ann-mari forsberg

handläggare, 80 %

mårten markne

handläggare, 80 %

Visstidsanställda

• Kibret Embaye och Sara Carl
sten, funktionärer på Mötes
platsen t om juni 2011, 10 %
vardera.
• Lovisa Hedmo, samordnare
för Mötesplatsen, 20 %, Jakob
Öster och Shirin Jöhnemark,
skolinformatörer för Mötes
platsen, 10 % vardera, fr om
juni 2011.
Timanställd

Marie Broman, lokalvårdare
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Utbildning 2011

Konferenser och utbildningsdagar
BOiU har arrangerat Samverkansdagen på
Uppsala universitet.
Studiebesök

BOiU har tagit emot studiebesök från Sig
tuna kommun, Göteborgs kommun (5 unga, 2
vuxna, om Mötesplatsen), Haninge kommun
(2 vuxna), studenter från Stockholms uni
versitet (3 vuxna), en EU-parlamentariker (2
vuxna), elev på gymnasieprogrammet Andra
chansen (1 ung, 1 vuxen), elever från 1 gym
nasieskola (10 unga, 1 vuxen).
Personalutbildning

Personalen har deltagit i konferenser om
GY11, samtal med barn i socialtjänsten,
hantering av personuppgifter i skolan (Da
tainspektionen), flyktingbarn (Röda korset),
diskriminering och jämlikhet (Framtidskon
vent) samt olika seminarier om barnrättsoch delaktighetsfrågor.
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BOiU har deltagit i Brottsofferdagen och
Barnrättsdagarna, samt i utbildning inom
Framtidsboxen.
Verksamhetschefen har deltagit i en skri
varkurs (Poppius journalistskola) och chefs
programmet på Institutet för personal- och
företagsutveckling.

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,
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 verksam
heten görs via:
• årlig verksamhetsrapport i form av årsbe
rättelse.
• 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 läget-besök förs vidare i skriftlig form

till BUN och UAN, samt till de politiker
och tjänstemän som specifikt berörts av
frågorna.
• Mötesplatsens resultat dokumenteras
bland annat i form av nyhetsbrev och rap
porter från funktionärerna samt med en
separat årsredovisning.
• BO i Uppsala har även speciella kontakt
politiker från SBN med vilka samtal om
verksamheten förs regelbundet.

31

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

