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Förord
Under 2012 har Barnombudsmannen i Uppsala bytt verksamhetschef. Ida Bylund Lindman lämnade posten
för ett nytt jobb i juli, och i augusti kom jag in.
Att komma in som ny chef i en verksamhet som har så många bra aktiviteter och så god ställning i kommunen är en ynnest. Samtidigt finns det saker jag som ny kan se och vill förändra.
Ungefär samtidigt som jag började kom den nya loggan, en ny grafisk profil, och i september lanserades
också den nya hemsidan. I samband med det tog vi ett grepp kring hur vi beskriver vår verksamhet, så att
den ligger närmare det som vi faktiskt gör idag. Därför kommer uppställningen i redovisningen för 2012 inte
se precis likadan ut som den gör i verksamhetsbeskrivningen 2012-2014.
Det är också första gången som vi redovisar vår verksamhet efter en plan som sträcker sig över tre år. Det
innebär att alla delar inte är genomförda än, och att det kan komma att bli justeringar under perioden.
Något som inte fanns med i verksamhetsbeskrivningen är att vi numera också har landstinget i Uppsala län
som samarbetspartner. I och med det har vi också utökat vår personalstyrka. Uppdraget gentemot landstinget, som också är tänkt att rikta sig till kommunerna i länet, har många kopplingar till föreningens övriga
arbete, men skiljer sig ändå en del till sin karaktär.
Uppsala januari 2013
Lisa Skiöld
Verksamhetschef
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BOiU:s arbete
Fyra arbetsområden

Att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter utgör grunden för verksamheten för föreningen Barnombudsmannen i Uppsala (BOiU). Arbetet med detta kan delas in i fyra huvudområden:

Informera

Information om barnkonventionen till barn, unga
och vuxna i Uppsala kommun och landsting. Vuxna
kan vara såväl vårdnadshavare som beslutsfattare
och andra som arbetar nära barn. Här ingår även
vår rådgivningsfunktion där BOiU kan vägleda angående barns konkreta rättigheter och möjligheter att
få den hjälp och stöd de har rätt till.

Bevaka och stödja

I uppgiften att bevaka ingår att granska kommunens
arbete för barns rättigheter, både beslut och frånvaro
av beslut. BOiU arbetar även med att stödja kommunens verksamheter kring barns rättigheter. Mot
svarande uppdrag har föreningen sedan maj 2012
även för landstinget.
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Samverka

Samverkan sker mellan olika myndigheter, organisationer och verksamheter i Uppsala kommun
och landsting. BOiU vill se till att inget barn eller
ungdom hamnar mellan stolarna hos dem som har i
uppdrag att se till barnets bästa.

Ge barn och unga en röst

Genom BOiU:s arbete i skolor, och genom att skapa
konkreta mötesplatser och även genom tidningen
Word, ger BOiU en möjlighet för barn och unga att
göra sin röst hörd bland politiker och tjänstemän i
kommunen.
BOiU är en ideell förening. Föreningen arbetar enligt
avtal med Uppsala kommun, och från och med maj
2012 också med Uppsala läns landsting.
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Informationsarbetet

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

Föreningens informationsarbete sker på många olika sätt. Dels genom masskommunikation via media, eget
nyhetsbrev, informationsbroschyr, BOiU:s och Words hemsidor, Facebook och Twitter, dels genom möten på
gruppnivå i t ex skolor eller vid olika möten eller konferenser och dels genom personliga samtal och mail när
någon behöver råd kring barns rättigheter.

BOiU i media 2012

BOiU har skickat pressmeddelanden och fått publicerat insändare och debattartiklar samt blivit kontaktade av media i olika sammanhang kring barns
rättigheter. Se detaljer i statistikavsnittet sist i redovisningen.

Hemsidor, sociala medier och nyhetsbrev
BOiU och Word fick i mitten av september 2012 helt
nya hemsidor med en mer tilltalande grafik. Den nya
loggan gjordes i samarbete med elever på GUC. Utifrån loggan och Words grafiska uttryck designades
de nya hemsidorna boiu.se och tidningenword.se.

På boiu.se finns information om hur föreningen
arbetar samt information om barnkonventionen,
länsbarnombudsmannen och en flik som heter Behöver du hjälp? Under den finns tydliga länkar till en
mängd olika verksamheter i kommunen, både inom
offentlig och ideell sektor, där barn och unga kan få
hjälp med just sitt problem.
Personal på BOiU har under året arbetat med att
skolorna i Uppsala ska ha en länk till boiu.se på sina
hemsidor, för att vår hemsida ska få större spridning.
Kontakter har också tagits med landstinget om var
och hur länsbarnombudsmannens verksamhet ska
synliggöras på deras hemsida.
BOiU finns nu också på Facebook, där Word och
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Mötesplatsen varit aktiva tidigare. Där kan vi nå ut
med aktuella tips på aktiviteter som rör våra frågor, och också på ett lättsamt sätt berätta om vår
verksamhet. Twitter används också, framförallt vid
Mötesplatsens möten då deltagare t ex kan skicka
frågor den vägen.
BOiU:s nyhetsbrev har under hösten kommit ut en
gång i månaden och når en målgrupp som främst
består av vuxna som är intresserade av och berörs av
våra frågor.

Rådgivning

BOiU tar emot mail och samtal angående barns
rättigheter. I många fall är det vuxna som hör av sig
gällande något barns problem. Personalens uppgift
är att lyssna, och därefter, i de allra flesta fall, hänvisa till den verksamhet som är bäst på att hjälpa till
med just det problemet.
BOiU omfattas inte av någon juridiskt bindande tystnadsplikt, men avger ett tystnadslöfte som innebär
att vi inte berättar för någon vem som har ringt.
Som ideell förening omfattas vi inte heller av anmäl-
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ningsplikten, men om det skulle behövas försöker vi
ge stöd till att den enskilde själv anmäler. Om något
barn är i fara gör vi dock en anmälan, och berättar
då om att vi gör det för den som ringt.
De vanligaste ärendena som kommer till BOiU rör
mobbning och familjekonflikter, ofta vårdnadstvister.
När det rör mobbning hänvisar vi oftast till Skolinspektionens Elevombud om de inte har fått den hjälp
de borde fått av skolan.
När det handlar om föräldrar som har samarbetssvårigheter hänvisar vi ofta till Råd och stöd-delen av
socialtjänsten.
Vårdnadstvisternas problematik kan handla om att
den ena föräldern upplever att familjerätten eller
domstolen inte lyssnar på barnet. När det gäller
barnets egna känslor och åsikter finns tydligen ett
dilemma för familjerätten, där de inte vill utsätta
barnet för att behöva stå för åsikter och känslor som
de kanske inte vågar berätta för sin förälder. Det
har påpekats tidigare från BOiU att det här är ett
område som kommunen behöver arbeta mer med.
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Något som är lättare att lösa än ovanstående problem är handläggningstiderna som tär på barnen i
dessa situationer.
I juni gjordes en sammanställning kring alla ärenden
som kommit in till BOiU under åren 2006-2012. Där
finns redovisat de vanligaste kategorierna av ämnen
som barn, unga och vuxna har ringt eller mejlat om
till BOiU.

Information till barn och unga

Förutom de barn och unga som själva hör av sig till
BOiU, söker föreningen också upp målgruppen för
att informera om barnkonventionen, vad de kan
göra om de behöver hjälp och hur de kan påverka.

Skolbesök

Under året har BOiU arbetat med förändringar i
upplägget. Under våren bestämdes att det skulle
arbetas mer indirekt – att utbilda t ex lärare som
sedan själva kan informera barnen om deras rättigheter. Under hösten har det sedan utarbetats ett nytt
koncept kring detta, Din röst, där lärarna involveras mer, och arbetet med en viss grupp elever pågår
under en längre period istället för vid ett enstaka

besök. BOiU kommer fortfarande att möta eleverna,
men inte vid alla tillfällen. Tanken är att det ska bli
en kombination av tidigare informationstillfällen i
skolan och det som kallades Hur är läget, där BOiU
tog med sig beslutsfattare ut till skolorna. Nu ska
eleverna först arbeta med sina rättigheter och därefter komma fram till vilken fråga de vill påverka, och
då ser BOiU till att de får träffa rätt person för just
den frågan.
När det gäller icke-diskriminering och likabehandlingsarbete hänvisar BOiU i första hand till Diskrimineringsbyrån i Uppsala genomför ett framgångsrikt
arbete med detta.

Barnrättsveckan

Vid Intressemässan, där fokus ligger på att ge unga
möjligheter till delaktighet i samhället, var unga målgruppen. Mer informations om Intressemässan finns
under stycket Ge barn och unga en röst nedan.
Vid arrangemanget Röris och allsång på Vaksala
torg pratade vi också om barns rättigheter med Krokodilen Kaj från Fyrishov och att barn har rätt att
må bra och att det finns hjälp att få om någon inte

Verksamhetsredovisning 2012

9

gör det.
Barnrättspriset gick år 2012 till Uppsalahem för deras föredömliga sätt att arbeta med barns rättigheter
genom att erbjuda kostnadsfria och billiga aktiviteter
och genom att låta barn och unga själva påverka sin
omgivning och verksamheter. Under den avslutande
konserten och utdelningen av Barnrättspriset kom
barns rättigheter fram på flera olika sätt. Dels fanns
de som en del av scenografin i bakgrunden, dels
pratades det med artisterna om olika aspekter av
barns rättigheter och förstås även i presentationen av
Barnrättspriset.

Information till vårdnadshavare

Vårdnadshavare har nåtts dels genom masskommunikation, och dels när BOiU blivit inbjudna till
föräldramöten.
Under Barnrättsveckans föreläsningar var även
vårdnadshavare målgrupp. I år var det till exempel
en föreläsning om kemikalier i barns vardag som
riktade sig till småbarnsföräldrar. Den var anpassad
till målgruppen på så vis att den hölls på Gränby
centrum och det erbjöds barnpassning samtidigt.
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Vårdnadshavare är också en grupp som hör av sig
till och efterfrågar rådgivning kring olika ärenden
som rör barns rättigheter. Under hösten har det
framförallt varit vuxna som har hört av sig för råd.

Information till beslutsfattare
Föreläsningar

BOiU föreläste om delaktighet på Barnrättsdagen för
tjänstemän och politiker i kommunen.
BOiU har pratat för närvårdsstrateger i landstinget
om barnkonventionen och om vårt arbete.
BOiU blev inbjudna att prata på temat Hur får vi
med unga i planeringen, när ett tjugotal chefer inom
kommunala förvaltningar och bolag träffades i november.
I det dagliga arbetet träffar BOiU tjänstemän och
politiker i olika slags möten och lyfter olika barnrättsfrågor.
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Information till övriga

Under Barnrättsveckan fanns ett planerat tillfälle
med filmvisning av filmen Underkastelsen som
handlar om kemikalier. Målgruppen där var personal i barnomsorgen. Tyvärr blev det tillfället inställt,
men eftersom det fanns en efterfrågan genomfördes
samma program i november istället, då ett 20-tal
deltagare kom. Efter filmen gavs också tillfälle till
diskussion med personal från miljökontoret och
Kemikalieinspektionen.

nen i Enköping för att berätta om vårt arbete kring
barnets rättigheter. Vid en konsert i Domkyrkan fick
BOiU en stund att berätta om verksamheten. Personal från BOiU deltog också i en panel vid Svenska
kyrkans möte om barnrätt i november.

Studiebesök

BOiU har tagit emot studiebesök från utbytesstudenter från Uppsala universitet, från Vietnams största
ungdomstidning och från Vänsterpartiets EU-parlamentariker.

Föreläsningar

Personal från BOiU har varit på Institutionen för
folkhälsa på Uppsala universitet och pratat om barns
uppväxtvillkor.
BOiU har föreläst för ungdomar från Mellanöstern
som var här via föreningen Life-link, för fritidsledare
i Enköping och även träffat tjänstemän på kommu-
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2012 i bild

1 Ida B Lindman slutade som verksamhetschef
i juni 2 Wordredaktionen fikade miljö- och
rättvisemärkt genom hela året 3 Mötesplatsen
delade ut priset Uppsalas Inspiratör i april
4 Vid våra skolbesök utgår vi från vad som rör
sig i barnens och ungdomarnas verklighet
5 Word och Mötesplatsen var på Fett me kärlek.

3

6, 7 Hösten rullade igång med ny
verksamhetschef, Lisa Skiöld, och en
Mötesplats på gågatan 8 Barnrättsveckan
avslutades med konsert och utdelning av
barnrättspriset 9 Årets största Mötesplats
hittills arrangerades inför beslutet om
nedläggning av en gymnasieskola 10 Words
test av maten på Uppsalas gymnasieskolor
fick uppmärksamhet 11 Intressemässan
lockade cirka 700 ungdomar 12 Vår nya logotyp
och grafiska profil sjösattes i september,
tillsammans med nya hemsidor.
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Bevaka och stödja
I Verksamhetsplan 2012-2014 finns en ny arbetsuppgift inskriven, som handlar om BOiU:s roll att granska
barn- och ungdomspolitiken i Uppsala kommun. Delar av det arbetet är visserligen inte nytt, men det har inte
varit nedskrivet tidigare.
Under våren utarbetades ett samarbete med Sociologiska institutionen på Uppsala universitet, som med
pengar från BOiU, Gillbergska stiftelsen, socialnämnden för barn och unga och utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden ska undersöka vilket stöd
som finns i kommunen för utsatta barn.
Under hösten 2012 påbörjades arbetet kring övrig
granskning. Det har t ex sammanställts en lista på
olika områden att fokusera på. Listan har skickats
till socialnämnden för barn och unga för att förankras och för eventuell prioritering. Utifrån listan har
vi haft ett antal möten med relevanta personer för att
undersöka hur situationen ser ut kring olika barnrättsfrågor. Det har t ex handlat om vräkningar av
barnfamiljer, om rutiner kring försörjningsstöd eller
om uppföljning av det barn- och ungdomspolitiska
programmet. BOiU:s opinionsbildande arbete i me-
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dia hör också ihop med granskning och bevakning.
BOiU anser att det, förutom att granska och bevaka, också bör ingå att stödja kommunen i arbetet
med barns rättigheter i det arbetet. Istället för att
i efterhand säga vad som saknas eller kunde gjorts
annorlunda, så vill föreningen gärna finnas med i
processen och utarbeta nya rutiner kring att göra t
ex barnkonsekvensanalyser eller helt enkelt få med
barnrättsperspektivet i alla möjliga verksamheter.
BOiU har under hösten hjälpt två skolor med
barnkonsekvensanalyser, och bjudits in av en tredje.
Personalen har också föreläst för förvaltningschefer
och vd: ar i helägda kommunala bolag angående
ungas delaktighet.
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Ge barn och unga en röst

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.

Skolbesök

En del av BOiU:s skolbesök handlar om att visa
olika sätt som eleverna kan påverka på, både i skolan och i samhället i övrigt. Skolbesöken kan också
vara ett tillfälle för påverkan och dialog mellan barn,
unga och beslutsfattare.
Under året har BOiU följt med politiker från barnoch ungdomsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt kommunalråd och andra berörda politiker till skolklasser för att ge politikerna
tillfälle att träffa barn och unga och höra deras
tankar och åsikter i olika frågor. Besöken har kallats
Hur är läget? och är ett klassbesök om vad barn och
unga vill påverka och hur de kan göra det. Besöket
har varit upplagt som en workshop där ungdomarna
får vara aktiva.
BOiU har under hösten arbetat fram nya sätt att

arbeta med barns och ungas påverkan, där en tanke
har varit att bredda åldersgruppen av de som får
besök av beslutsfattare. Se mer under stycket Information till barn och unga.

Mötesplatsen

Tre gånger per termin träffas ungdomar och politiker
och tjänstemän på arrangemanget Mötesplatsen. De
lyssnar på varandra för att besluten som rör unga
ska bli bättre. Mötesplatsen driver inte egna frågor,
utan tar ansvar för att frågor och förslag från diskussionsgrupperna kommer till rätt personer.
Under 2012 har BOiU arbetat med utveckla Mötesplatsen för att nå ut till fler och nya målgrupper.
Ett sätt att göra det är att ge en kulturell prägel på
mötena. Bland annat har unga musiker bjudits in för
att spela. BOiU:s tidning Word har i samband med
det skrivit om dessa musiker i tidningen.
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BOiU arbetar med en grupp funktionärer som består
av ungdomar på gymnasienivå. Inför varje Mötesplats träffas funktionärerna och personal från BOiU
och bestämmer teman och frågor som de vill diskutera under Mötesplatsen. Ibland är det väldigt konkreta frågor som tas upp och ibland är det frågor av
mer diskussionskaraktär. Förutom att Mötesplatsen
fyller en viktig funktion som en arena för att politiker, tjänstemän och ungdomar möts har Mötesplatsen under åren påverkat flera viktiga frågor och lett
till att ungdomar varit delaktiga i beslut som fattats.
De demokratiska processerna gör dock att det ofta
är svårt att veta på vilket sätt frågor och teman som
tas upp på Mötesplatsen får konsekvenser i politiken. De kanaler som finns i kommunen idag gör att
det är problematiskt att gå vidare med frågor, vilket
visar sig tydligt när det gäller uppföljning av frågorna. Vi har utifrån de befintliga strukturerna enbart
kunna föra vidare och följa upp konkreta frågor,
men även här har vi misslyckats.
Därför har BOiU förmedlat ett förslag till politikerna för att effektivisera processen och fånga upp
frågorna. För att kunna utföra uppdraget om barns
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och ungas påverkan på bästa sätt efterfrågas två
kontaktpolitiker och minst en tjänsteman från varje
nämnd och styrelse, som dels kan delta på möten
ibland och dels kan vara mottagare av rapporter från
Mötesplatsen eller andra möten med barn och unga.
Tidigare har det framförallt varit politiker och tjänstemän kopplade till BUN och UAN som har deltagit.
Det är förstås bra, men de frågor som berör unga
begränsas inte enbart till dessa nämnders områden.
En rapport till en nämnd sammanställer vi så snart vi
har tagit emot åsikter och frågor från barn och unga,
och delger då den nämnd/styrelse som är aktuell för
frågan.
Här är några av de ämnen och förslag som har
diskuterats under Mötesplatserna 2012. Förslagen
kommer från deltagarna på mötesplatser under
2012. BOiU står inte nödvändigtvis bakom dem:
• sommarjobb
• aktiviteter i Gottsunda för 18+
• mobbning, insyn i mobbningsgrupper
• hbtq-frågor: tvångssterilisering och adoption
• olika sätt att påverka i Uppsala: öppna idéforum via
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sociala medier, fördela pengar genom ungdomsdemokrati,
fler Mötesplatsen-arrangemang
• kultur: alkoholtillstånd=problem, öppna skolor kvällstid
för ungas kulturutövning, öppna UKK för unga – konferensrum för föreningar, bredare utbud
• barns fysiska och psykiska hälsa: hur kan man lyfta unga
från en depression?, segregation i Uppsala – vad görs för
att minska den?
• bussar: varför inte studentpriser när man fyllt 20?
• elevens integritet i skolan: behandlas tjejer och killar olika? anonyma prov? gränsen mellan personlig och
formell lärare?

Intressemässan

Den 3 oktober hölls Intressemässan på Flustret.
Intressemässan är en årlig mässa som fokuserar på
demokrati och ungas intressen och föreningsliv. Under mässan erbjöds workshops, chans att lyssna på
presentationer från olika ungdomsförbund, möjlighet till fortsatt engagemang från olika föreningar
och organisationer. Till den goda stämningen bidrog
musiken som spelades, dels live från olika studieförbund och från DJs.
Totalt tog cirka 700 elever från årskurserna 9 och

gymnasiet del av mässan.

Word

Word ges ut av Barnombudsmannen i Uppsala, och
har funnits sedan 2006. Word planeras, produceras och distribueras av en redaktion bestående av
gymnasieelever under ledning av en professionell
journalist. Tidningen är gratis och distribueras på
gymnasieskolor, fritidsgårdar, bibliotekens ungdomsavdelningar och andra utvalda platser som är
relevanta för målgruppen.
Word har under året, vid sidan av rent underhållande ämnen, behandlat frågor som ensamkommande
flyktingbarn, möjligheten för unga att påverka politiken, volontärarbete, resultat från undersökningen
Liv och hälsa ung, könsidentitet, tonårsgraviditet, ätstörningar, och gjorde en stor och uppmärksammad
genomgång av skolmaten på Uppsalas gymnasier.
Word har genomfört journalistikprojekt i klasser på
två gymnasieskolor, där eleverna inom sina kurser
fick producera material (text, bild och layout) till
Word. Eleverna fick på detta sätt prova på hur det
går till att i verkligheten arbeta med de yrken som
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de utbildar sig för. Material från klasserna användes i #32, #33 och #35. Ett motsvarande projekt initierades
under hösten på en tredje skola, och genomförs under vintern/våren 2013.
Word deltog med en workshop på Intressemässan, initierad och ledd av två redaktörer ur ungdomsredaktionen.
Praktikanter togs emot från två gymnasieskolor och en högstadieskola.
Årets nummer
• #31 tema Gratis
• #32 tema Förändring
• #33 tema Njuta
• #34 tema Gammalt
• #35 tema Sociala koder
Könsfördelning i redaktionen: 1/3 killar, 2/3 tjejer
Upplaga: 2500 exemplar
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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.

Mycket av det BOiU gör syftar till att få olika myndigheter och organisationer i Uppsala kommun och landsting att samverka kring exempelvis barn som far illa. På grund av detta prioriteras att delta i vissa nätverksgrupper och referensgrupper. BOiU är ofta den organisation som kan driva barnperspektivet i dessa grupper.
BOiU deltar i och tar vid behov initiativ till nya samverkansgrupper och nätverk kring barn och ungas rättigheter. Nätverken är viktiga för att BOiU ska ha kontakter att gå vidare med i olika frågor eller kan leda till
nya samarbeten eller gemensamma konferenser i någon viktig fråga. Deltagandet i nätverk och grupper ger
också en god kunskapsbild av de olika stödinsatser som finns inom kommunen och länet, och de olika problembilder som aktörerna möter och är till nytta när vi ska hänvisa de som hör av sig till oss för rådgivning.
BOiU kan också fungera som förmedlare mellan olika parter.

Nätverk/grupper 2012

• 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.
• Nätverket för barnskydd i Uppsala län: I nätverket finns
representanter från t ex sjukvård, barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, rättsmedicin och elevhälsa.

• Familjenätverket med representanter från t ex diakoni,
Råd och stöd och familjerådgivning.
• Nätverket God livsmiljö
• Stora barn- och ungdomskulturgruppen: om kulturutbudet i Uppsala.
• Statliga BO:s nätverk för lokala barnombud
• Sveriges kommuners och landstings (SKL) nätverk för
barnkonventionen.

Verksamhetsredovisning 2012
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Samarbeten

BOiU har haft samarbeten med Barnahus om utbildning av förskole- och skolpersonal, med Mansmottagningen och Bror Hjorths hus samt med Sociologiska institutionen på Uppsala universitet (med stöd
av Gillbergska stiftelsen, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden för barn och
unga) angående undersökning om utsatta barn
Under 2012 togs beslutet att inte genomföra någon
samverkansdag med universitetet på grund av det
tog för mycket tid från övrig verksamhet på BOiU.
Alla utbildningar som deltagit tidigare år har också
nu lagt in frågan om barns uppväxtvillkor i sina
respektive utbildningar.
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Fakta

Statistik för 2012
Rådgivning

• antal rådgivningsärenden via telefon/mail: 173

Klassbesök

• antal elever om barnrättsfrågor och påverkan: 132
• antal elever med politiker: 195 på grundskola, 70 på
gymnasiet, plus 200 vid politiska debatter

Mötesplatsen

• antal deltagare på under året: 133 vuxna, 397 unga
• antal unga deltagare på Intressemässan: ca 700

Word

• antal aktiva ungdomar i redaktionen på Word, inklusive
praktikanter: 72 st
• antal elever Word har träffat i skolan: 187, några vid
flera tillfällen

Föreläsningar

• antal åhörare: barn/unga: ca 330, vuxna: ca 874

Verksamhetsredovisning 2012
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Mediainslag 2012

Datum	Inslag						Typ			Medium
27 jan Kaos i huvudet, programmet Barnen		
reportage		
SR P1+sr.se
8 feb
Nio av tio som vill ha hjälp är tjejer			
nyhet			
18 minuter
12 mar Word granskar stadens skolmat			
nyhet + löp		
18 minuter
13 mar Skolmaten i Uppsala granskas			
nyhet			
24unt och 24unt.se
5 mar Panel						
samtal			
Radio Uppland
21 aug BO får ny chef					
notis			
UNT
22 aug Ny i barnens tjänst				
intervju			
18 minuter
24 aug Barnombudsmannen får ny chef			
notis			
Uppsalatidningen
25 aug Svar just nu					
intervju			
UNT
27 aug 24UNT möter barnombudsmannen Lisa Skiöld
porträtt			
24UNT.se
11 sep kommenterar forskning om mobbning		
diskussion		
P4 radio Uppland
14 sep Policy för avgifter i skolan kan behövas		
insändare		
UNT
18 sep De får äta Uppsalas bästa skolmat			
nyhet +löp		
18 minuter
3 okt
Forum Uppsala - Intressemässa för ungdomar
reportage		
24UNT.se
4 okt
Uppsalahem får barnrättspris			
notis			
UNT
19 okt Eleverna ställde politikerna mot väggen		
nyhet			
UNT
25 okt De gör en egen gymnasietidning			
reportage		
UNT Skolväljaren
27 nov Ang barn som bor i bilar				
kommentar		
24UNT.se
27 nov Barn bor på Uppsalaparkering			
nyhet			
UNT
3 dec
Barns utsatthet ska kartläggas			
debattartikel		
UNT
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Personal 2012

Personalstyrkan har förändrats och utökats under
året. Ida Bylund Lindman slutade i juli som verksamhetschef efter drygt sex år på BOiU varav sex år som
chef och barnombudsman. Lisa Skiöld blev anställd
på den tjänsten i juni, och tillträdde i augusti.
Efter sommaren beslöt föreningen att inte längre
timanställa ungdomar för arbetet med Mötesplatsen,
utan istället lägga den arbetsuppgiften på en anställd
på kontoret. Carl Fagerström rekryterades därför för
den uppgiften.
Martin Price fick förändrade arbetsuppgifter när han
kom tillbaka från föräldraledighet, och började då
med att arbeta med det nya granskningsuppdraget,
medan Anna Viklund, som varit vikarie för Martin,
behöll de arbetsuppgifter som hon haft under hans
bortavaro, nämligen skolbesök, Intressemässan och
Mötesplatsen.
När sedan Martin Price fick tjänsten som länsbarnombudsman från 1 november behövde vi förstärka
granskningsdelen, och anställde Ehline Larsson i
oktober. Eftersom vi också använder delar av perso-

nalledning, administration, ekonomi, IT och layout
från övrig personalstyrka, blir konsekvensen att
landstingsuppdraget också ger utrymme för lite mer
personal än tidigare.
Totalt har den ordinarie personalen utökats från att
ha varit 3,6 tjänster (på fyra personer), till att nu
vara 5,35 tjänster (på sju personer).
Ida B Lindman: verksamhetschef, barnombudsman,
100 % fram till juli 2012
Lisa Skiöld: verksamhetschef, barnombudsman, 100
% från och med augusti 2012 (föräldraledig på 20
%)
Ann-Mari Forsberg: handläggare och administratör, 80
%
Martin Price: handläggare, 100 % (föräldraledig 100
% från februari 2012- augusti 2012, länsbarnombudsman från och med november 2012 (föräldraledig 20 %)
Mårten Markne: handläggare, och redaktör 80 %
Anna Viklund: handläggare 75 %
Carl Fagerström: handläggare 50 % från och med
augusti 2012
Ehline Larsson handläggare 50 %, från och med okto-
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ber 2012

Marie Broman lokalvårdare, timanställd

Personalutbildning

Personalen har deltagit i en rad olika utbildningar
om framförallt barnrättsfrågor, t ex seminarium och
flyktingbarn, konferens om näthat, föreläsningar
om våldsutsatta barn, om hedersrelaterat förtryck
kring unga med intellektuell funktionsnedsättning
och mobbning. Flera i personalen har också deltagit
i Ungdomsstyrelsens rikskonferens, och en på MR
(Mänskliga Rättigheter)dagarna. Några har också
gått på kurs om arbetsrätt och samtalsmetodik.

Gunilla Oltner: ordförande
Yvonne Schantz: sekreterare
Agnetha Sylwan Nelander: ledamot
Anna Pettersson: ledamot
Ulf Wennström: ledamot
Christina Fauvelle ledamot
Revisor: Berit Bylund, revisorssuppleant: Erik Melin-

der

Valberedning: Tomas Rylander och Maria Oldberg

Historia

BOiU är en ideell förening som lyder under en styrelse sammansatt av personer med olika erfarenheter.
Årsmötet utser ledamöterna som väljs för ett eller
två år i taget. Föreningen arbetar enligt avtal med
Uppsala kommun och sedan maj 2012 även med
landstinget i Uppsala län.

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 dess vuxit och utvecklats till att
bli mer strategiskt inriktad.

Styrelsen

Samarbete med Uppsala kommun

Organisation

Styrelsen har haft nio protokollförda möten under
2012, och har sedan årsmötet i mars 2012 bestått
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för barn och unga (SBN) för att arbeta med att förverkliga barnkonventionen i Uppsala kommun. För närvarande gäller en treårig överenskommelse utifrån verksamhetsplan för åren 2012-2014. Även utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden bidrar genom verksamhetsbidrag till tidningen Word.

Samarbete med landstinget i Uppsala län

Sedan i maj 2012 är uppdraget om att arbeta med barnkonventionen i landstinget och länet tillbaka på
BOiU. Avtalet sträcker sig minst till och med 2014. Tillsättning av länsbarnombudsman avvaktades för att
BOiU:s nya verksamhetschef skulle kunna vara med i anställningsprocessen. I november tillsattes tjänsten
med Martin Price.
Landstinget har under 2012 tagit fram en ny policy och ett handlingsprogram för att förverkliga barnets rättigheter. BOiU har under senare hösten haft stort inflytande över formuleringarna. Efter många redigeringar
och vändor ska den nu under våren 2013 antas av Landstingsfullmäktige.
För länsbarnombudsmannen finns en styrgrupp som består av:
Martin Price: länsbarnombudsman
Gunilla Oltner: ordförande i BOiU
Lisa Skiöld: verksamhetschef BOiU
Claes Sundelin: ledamot (S) i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Anna-Karin Vaz-Contreiras: ledamot (KD) i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Tinna Cars Björling ansvarig tjänsteman från landstinget i Uppsala län
Lina Nordquistersättare, ledamot (FP) i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Kjell Andersson ersättare, ledamot (S) i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
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Dokumentation och uppföljning

Uppföljning och dokumentation av verksamheten
görs via:
• Årlig verksamhetsrapport
• Årsmötet, vilket ger riktlinjer, följer upp och godkänner.
• Skriftliga och muntliga rapporter till styrelsen.
Denna sammanträder ca 10 ggr/år.
• 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 rapporter från varje möte samt med en
separat årsredovisning.
• BO i Uppsala har även kontaktpolitiker från SBN
med vilka samtal om verksamheten förs regelbundet.
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Barnombudsmannen i Uppsala – en ideell förening
018 69 44 99
boiu@boiu.se • www.boiu.se
Kungsgatan 47a, 4 tr • 753 21 Uppsala
facebook.com/gillaboiu
facebook.com/motesplatsen.uppsala
facebook.com/gillatidningenword

