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Förord
Under 2013 har vi sjösatt ett nytt sätt att ar- har även påbörjat arbetet med de övriga kombeta med barn och unga, genom personalen i munerna i Uppsala län.
förskolor och skolor. Det nya arbetssättet syftar till att nå fler, på ett mer genomgripande Vi har haft flera personalförändringar under
och långsiktigt sätt, och där barnen och ung- året, med många olika kompetenser som har
domarna kan vara mer förberedda inför mötet bidragit på olika sätt. Totalt sett har det varit
med rätt beslutsfattare för just deras fråga.
11 personer verksamma inom BOiU under året,
däribland även en praktikant från mastersproUnder hösten vågade vi även ta beslutet att grammet för barnets bästa från Stockholms
avsluta arrangemanget Mötesplatsen, vi har Universitet.
testat nya grepp kring barnrättsveckan och
nått framgångar i vårt påverkansarbete. Arbe- Uppsala februari 2014
tet med landstinget har tagit rejäl fart, mycket
tack vare det handlingsprogram för barnets Lisa Skiöld
rättigheter som de antog i mars 2013 och vi Verksamhetschef och barnombudsman
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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 OCH STÖDJA

Uppsala kommun och landstinget i Uppsala
län. BOiU vill se till att inget barn eller ungdom hamnar mellan stolarna hos dem som har
i uppdrag att se till barnets bästa.
PÅVERKA

I uppgiften att bevaka ingår att granska komInformation om barnkonventionen och dess munens arbete för barns rättigheter och att
betydelse till barn, unga och vuxna i Uppsa- verka för förbättringar genom påverkan och
la läns kommuner och landsting. Vuxna kan opinionsbildning.
vara såväl vårdnadshavare som beslutsfattare
och andra som arbetar nära barn. Här ingår GE BARN OCH UNGA EN RÖST
även vår rådgivningsfunktion där BOiU kan Genom BOiU:s arbete i skolor, och genom att
vägleda angående barns konkreta rättigheter skapa konkreta mötesplatser och även genom
och möjligheter att få den hjälp och stöd de tidningen Word, ger BOiU en möjlighet för
har rätt till.
barn och unga att göra sin röst hörd bland beslutsfattare i kommunen.
SAMVERKA
BOiU är en ideell förening. Föreningen arSamverkan sker mellan olika myndigheter, or- betar enligt avtal med Uppsala kommun och
ganisationer och verksamheter i Uppsala län, med Uppsala läns landsting.
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Att förverkliga FN:s konvention om
barnets rättigheter utgör grunden för
verksamheten för föreningen Barnombudsmannen i Uppsala (BOiU)

Informera och stödja
Vision: Barn, unga och vuxna i Uppsala kommun lär känna barnkonventionen och kan använda den. Barn och unga vet att de har rätt till
råd och stöd om de far illa eller mår dåligt.

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, eller vägleda hur
personen kan gå vidare för att få
barnets rättigheter tillgodosedda.

F

öreningens informationsarbete sker på
många olika sätt. Dels genom masskommunikation via media, eget nyhetsbrev,
BOiU:s och Words hemsidor, Facebook och
Twitter, dels via till exempel lärare, eller genom möten på gruppnivå i skolor eller vid
olika möten eller konferenser och dels genom
personliga samtal och mail när någon behöver
råd kring barns rättigheter.
BOIU I MEDIA 2013

BOiU har skickat pressmeddelanden och fått
publicerat debattartiklar samt blivit kontaktade av media i olika sammanhang kring barns
rättigheter. Se detaljer i statistikavsnittet sist i
redovisningen.
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HEMSIDOR, SOCIALA MEDIER OCH NYHETSBREV

Vi har fortsatt att utveckla hemsidan under
året för att den bättre ska spegla vår verksamhet, och innehålla aktuell information.

uppmärksammades till exempel också en artikel i barnkonventionen varje vecka. Facebookkontot är också kopplat till twitter. Läns-BO
har eget twitterkonto som används flitigt.

På boiu.se finns en flik som heter Behöver du BOiU:s nyhetsbrev har under året kommit ut
hjälp? Under den finns tydliga länkar till en cirka en gång i månaden och når en målgrupp
mängd olika verksamheter i kommunen, både som främst består av vuxna som är intresserainom offentlig och ideell sektor, där barn och de av och berörs av våra frågor.
unga kan få hjälp med just sitt problem.
För att sprida information om Behöver du RÅDGIVNING
hjälp?-sidan har vi affischer med avrivbara BOiU tar emot mail och samtal angående barns
lappar som sätts upp på förskolor, skolor och rättigheter. I många fall är det vuxna som hör
andra ställen där barn eller föräldrar vistas. Vi av sig gällande något barns problem. Personahar också utvecklat informationen om barnets lens uppgift är att lyssna, och därefter, i de allra
rättigheter på hemsidan till att bli mer mål- flesta fall, hänvisa till den verksamhet som är
gruppsanpassad.
bäst på att hjälpa till med just det problemet,
eller vägleda hur personen kan gå vidare för att
Facebook används för att uppmärksamma få barnets rättigheter tillgodosedda.
aktiviteter och nyheter angående barnrätt generellt och kring vår verksamhet. Under 2013 BOiU omfattas inte av någon juridiskt bindan-
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de 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 anmälningsplikten, 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, men därutöver är det en stor
bredd på frågorna.
INFORMATION TILL BARN OCH UNGA

Din röst
Våren 2013 inleddes vårt koncept Din röst där
vi erbjuder lärare ett kreativt lektionsupplägg
kring barnkonventionen och påverkan.
Vi inledde med att rikta oss till mellanstadiet och nådde utan svårigheter över 20 klasser.
Utvärderingen visade på att vi var inne på rätt
spår. Till hösten 2013 satsade vi på att erbjuda samma upplägg, om än anpassat, även till
högstadiet och gymnasiet. Där var det tyvärr
betydligt svårare att få genomslag, delvis på
grund av att det är så mycket som måste hinnas med i ämnesplanerna där.

Seminarier till förskolepersonal
Sju klasser deltog under hösten. Utifrån våra
Under hösten genomfördes två välbesökta och positiva erfarenheter med att nå ut till förskouppskattade seminarier med personal från 17 lepersonalen utvecklade vi nu en planering där
olika förskolor kring Barnkonventionen i för- vi också ska erbjuda seminarier för skolpersoskolan och även en föreläsning vid en perso- nal där vi bland annat kan informera om Din
nalsamling för förskolor i Luthagen.
röst.
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Barnrättskampanj och Barnrättsfest
Ett nytt grepp testades med att vända sig till
verksamma inom barns fritidssektor för att
uppmana dessa att höja sin nivå kring barnrätt i verksamheten. Massiva utskick gjordes,
men tyvärr blev det ett magert utfall. Ambitionen var att verksamheterna skulle visa på hur
de har för avsikt att förbättra sin verksamhet
med avseende på barnets rättigheter, och att
vi också kunde stötta i det arbetet. Den som
gav bästa motiveringen, som också sågs som
en nominering till Barnrättspriset, skulle vinna priset.
Barnrättsfesten är det sammanhang där
priset delas ut, och även ett festligt sätt att
fira barnets rättigheter. Vi lyckades bra med
marknadsföringen och festen blev väldigt
lyckad med uppträdanden av Tredje gången
gillt, barnkören Vi klarar´e under ledning av
Anna Marklund och Edo Bumba med band.
På festen uppmärksammades också att Barn-
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Informera och stödja

ombudsmannen i Uppsala nu funnits i 25 år.
Barnrättspriset gick år 2013 till Uppsala län
av 4H med hänvisning till deras genomtänkta
arbete med inkludering och likabehandling.
INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR/
VÅRDNADSHAVARE

Vi har tryckt upp affischer med texten Behöver
ditt barn hjälp? som vi sprider till förskolor,
vårdcentraler och familjecentraler och som
hänvisar till vår hemsida och tipsen kring vart
de kan vända sig för att få rätt slags stöd kring
ett barns problem.
Vi arbetar för att olika instanser som möter
barn, som förskola, skola, hälso-och sjukvård,
ska ta sitt ansvar kring att informera föräldrar
och vårdnadshavare om barnets rättigheter.
Vi arbetar också med att påverka så att det
finns ett varierat och tillgängligt utbud av föräldrastöd i länet.
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INFORMATION TILL BESLUTSFATTARE
grupper inom landstingets verksamheter har
BOiU har talat vid Uppsala kommunfullmäkti- haft besök från BOiU.
ge, vid landstingsfullmäktige, inför Socialnämnden för barn och unga, Utbildnings- och arbets- INFORMATION TILL ÖVRIGA
marknadsnämnden, Överförmyndarnämnden
och träffat enskilda tjänstemän och politiker Studiebesök
i olika frågor och träffat samtliga nämnder BOiU har tagit emot studiebesök från EU-parinom landstinget och pratat om barnrätt och lamentariker (S) och kommunalråd (S) och utbarnkonsekvensanalyser. Även föreläst för So- bytesstudenter från Uppsala universitet.
cialdemokraternas representantskap.
Föreläsningar
Under hösten genomfördes en workshop om Personal från BOiU har bland annat genombarnkonsekvensanalys för tjänstemän i Uppsa- fört föreläsningar för socialsekreterare och
la kommun.
HVB-hem som arbetar med ensamkommande
BOiU bjöd också under hösten in de poli- barn, för Svenska kyrkan, Svenska kyrkans
tiker och tjänstemän i Uppsala kommun som unga, för kvartersvärdar inom Uppsala Hem
blivit kontaktpersoner till oss för information och för grundskollärarstudenter.
om vår verksamhet och om barnrättsliga beslutsprocesser. Där deltog representanter från Vi har också medverkat i form av paneldeltagare och moderator vid konferenser om Nät10 nämnder.
En stor mängd avdelningar och personal- hat respektive Föräldrastöd.
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Samverka
Vision: Inget barn ”faller mellan stolarna” eller utsätts 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.

BOiU deltar i och tar vid behov initiativ till nya samverkansgrupper
och nätverk kring barn och ungas
rättigheter.

M

ycket 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 och det barnrättsliga perspektivet 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
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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.
•
NÄTVERK/GRUPPER DÄR BOIU DELTAGIT 2013

•

•

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 referensgrup- •
perna sitter personal från kommunen,
landstinget och frivilligorganisationer.
Nätverket för barnskydd i Uppsala län •
som vi var med och utvecklade till Barnskyddsrådet i Uppsala län där Lisa Skiöld
valdes till ordförande. I nätverket finns re-

Verksamhetsredovisning 2013

Samverka

presentanter från t ex sjukvård, barn- och
ungdomspsykiatri, elevhälsa, universitetet,
socialtjänst och rättsmedicin.
Familjenätverket med representanter från
t ex diakoni, Råd och stöd och familjerådgivning.
Stora barn- och ungdomskulturgruppen,
om kulturutbudet i Uppsala.
Sveriges kommuners och landstings (SKL)
nätverk för barnkonventionen.
Barnrättsnätverket med DU, Diskrimineringsbyrån i Uppsala och TRIS , Tjejers
rätt i samhället.
Länsnätverk om föräldrastöd

15
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BOiU har haft samarbeten med Sociologiska
institutionen på Uppsala universitet (med stöd
av Gillbergska stiftelsen, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden för
barn och unga) angående undersökning om
ekonomiskt utsatta barn. Kring detta arbete
inleddes också ett samarbete med Rädda barnen i Uppsala län.
Vi samarbetade med Diskrimineringsbyrån
och deras projekt PraLin vid ett av föreskolseminarierna.
Arrangemanget Intressemässan har skett i
samarbete med Vård och bildning och barnrättskampanjen och barnrättsfesten i samarbete med kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad på Uppsala kommun.

Verksamhetsredovisning 2013
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“

SAMARBETEN

Hej barnaombudsmanen.
Jag heter Patrik. jag är 8 år.
tingsrätten bestämt att jag ska träfa min pappa fast
jag inte vill. Han har slagit mej, mamma och mina syskon. Han slår min lillebro på umgänge. HJÄLP MEJ!
Jag har sagt 10000000 gånger att jag är rädd och inte
vill. sosialen heter xxxx xxxx. min fröken sandra. jag
går på xxxx-skola. på trappan. jag har sagt överallt
vad pappa gör. polisen prata med mej två gånger och
nu ska pappa få åtal. min pappa är elak men mamma
måste lämna oss till honom ändå. varför? alla gråter
hela tiden. nu ska kanske mamma måsta betala pengar
om vi inte går till pappa på jul.
vi har läst om fn och barnens rättigheter. man ska
lysna på barn men pappa får de han vil ändå.
varför lysnar man inte på barn?
vi är inga saker som han ska ha.
min stora syter hjälper mig skriva.
snälla hjäl oss. ”
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Påverka

Vi lyfter frågor som är viktiga för
att barnets rättigheter ska fungera
för alla barn i Uppsala kommun.

M

la kommun. Ibland gör vi det utifrån någon
som har hört av sig till oss, ibland handlar det
om något vi har identifierat som viktigt, och
ibland något som är aktuellt i media eller samhället i övrigt.
Några fokusområden för BOiU under 2013
har varit barnrättsliga beslutsprocesser, likabehandling, ekonomiskt utsatta barn och familjerätt.

erparten av påverkansarbetet fo- BARNRÄTTSLIGA BESLUTSPROCESSER
kuserar på Uppsala kommun, efter- Vid alla tillfällen där vi träffar beslutsfattare har
som vi har en överenskommelse med vi tagit upp frågan om barnkonsekvensanalyser
Uppsala kommun, och får ett högre bidrag och även genomfört en utbildning i det under
därifrån än för arbetet med de övriga kommu- hösten. Förutom utbildningsinsatser påverkar
nerna i länet, där Landstinget står för kostna- vi också politiken så att det ska finnas tydliga
den idag.
strukturer och riktlinjer inom detta område, så
att det inte ska gå att undvika att ta hänsyn till
Vi lyfter frågor som är viktiga för att barnets barnrätten. På en del kontor och nämnder har
rättigheter ska fungera för alla barn i Uppsa- det påbörjats arbete med detta, men det finns
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fortfarande en hel del att utveckla för att barnets rättigheter ska uppfyllas.
Vi har arbetat med Samhällsbyggnadskontoret
kring en workshop på förskola inför byggnation i en stadsdel.
LIKABEHANDLING

i normkritik och likabehandlingsarbete till
all personal inom förskola och skola, och vi
tycker också att det är viktigt att förskolor och
skolor samarbetar med barnens och elevernas
hem angående detta. Det är inte minst viktigt
när det gäller frågor om nätmobbning. Kränkningar och mobbning stannar inte inom skolans gränser.

BOiU har granskat kommunens arbete med
likabehandling och arbetet mot kränkande BARN I EKONOMISKT UTSATTA FAMILJER
behandling inom förskola och skola. Under 2013 blev rapporten Ekonomiskt utsatta barn
hösten tog vi in likabehandlingsplaner från - resurser och behov färdig. Rapporten har
alla kommunala grundskolor och har granskat producerats av Sociologiska institutionen vid
i vilken grad de följer Skolverkets direktiv. Ar- Uppsala universitet med stöd av Gillbergska
betet var ännu inte färdigställt vid årets slut.
stiftelsen, BOiU, UAN och SBN. Rapporten
finns att läsa via www.boiu.se och finns också
Vi har framfört synpunkter på hur arbetet att hämta på kommuninformationen i Uppsakring likabehandling kan göras på ett bättre la stadshus. Rapporten presenterades tillsamsätt, så att fler skolor får bättre rutiner och mans med en rapport på samma tema av Rädarbetssätt kring detta. Vi menar att kommu- da Barnen i Uppsala län vid två workshops.
nen bör erbjuda återkommande fortbildning Deltagarna, som kom från en mängd olika
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ställen som berörs av frågan, deltog med för- erbjöd alla barn ett fritidskort, med en summa
slag på förbättringar.
pengar som kan användas till fritidsaktiviteter.
Därefter har BOiU och Rädda Barnen i Ett annat sätt är att sänka avgifter på de akUppsala län också genomfört ett möte med tiviteter som kommunen erbjuder och att ha
några viktiga tjänstemän och politiker för att fritidsledare på skolor som kan fungera som
förverkliga förslagen.
en länk mellan skolan och fritidssektorn, även
för gymnasiet.
I Uppsala kommun lever drygt 10 % av barnen
i en ekonomiskt svår situation, antingen under FAMILJERÄTTEN
kort eller under lång tid. För att dessa barn i Under året har diskussioner förts med familjeså hög grad som möjligt ska få lika villkor som rätten i Uppsala angående att erbjuda enskilda
andra barn behöver förskolor och skolor ha barnsamtal. BOiU närvarade vid Stiftelsen Allbra rutiner för hur olika situationer ska hante- männa Barnhusets konferens om barnets rättigras. Det handlar dels om att principen om att heter i familjerätten hösten 2013 och där framen avgiftsfri skola ska vara det på riktigt, och kom tydligt hur mycket som återstår att göra
dels om förhållningssätt och vilket stöd som för att barnets rättigheter på ett bättre sätt ska
kan hänvisas till. Kommunen behöver också genomsyra arbetet inom familjerätten nationellt
se till att alla barn har tillgång till fritidsak- sett. Även i Uppsala finns utvecklingsområden
tiviteter på lika villkor, och se till att det finns på detta som BOiU arbetar med att påverka. Ett
mycket att göra som inte kostar för mycket. steg nådde vi genom vår sociala rapport som
En idé att lösa detta skulle vara att kommunen skickades i augusti till SBN, och där de i sitt
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svar beslutat att det nu ska vara en huvudregel Föräldrastöd
att erbjuda enskilda samtal med barn vid utred- Det finns en hel del olika stöd till föräldrar i
ning om vårdnad, boende och umgänge.
Uppsala län, men det betyder inte att vi ska
vara nöjda. Att se till att det finns ett varierat
ANDRA FRÅGOR
och lättillgängligt stöd för alla föräldrar är ett
billigt sätt att främja goda relationer och välDeltagande i gruppverksamhet
mående för barn och föräldrar och för att föreNågra andra områden vi arbetat med under bygga risksituationer som i värsta fall handlar
2013 är att se till att även barn som har en om våld mot barn.
vårdnadshavare som motsatt sig att barnet ska
få delta i gruppverksamhet hos Trappan ska Kollegial granskning
få möjlighet till det. Det har nu SBN hittat en Uppsala kommun var under hösten förelösning på så att dessa barn inte ska gå miste mål för en kollegial granskning kring arbetet
om den möjligheten.
med barnkonventionen. Granskningen utförs
av några andra kommuner som ingår i PartDelaktighet i enskilda frågor
nerskapet för barnets rättigheter i praktiken.
Vi har också lobbat för att barnets röst ska BOiU deltog som observatör när politiker
komma fram tydligare när det handlar om och tjänstemän redogjorde för sitt arbete med
ansökningar om ekonomiskt bistånd, och där barnkonventionen och kommer att publicera
pågår nu arbete inom Socialtjänsten för att sina kommentarer i samband med att granskuppnå det.
ningens resultat presenteras.
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Ge barn och unga en röst
MÖTESPLATSEN

Tre gånger per termin har ungdomar, politiker
och tjänstemän träffats 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 diskussionsgrupperVision: Barn och unga bjuds in att vara aktö- na kommer till rätt personer.
rer i kommunala och politiska processer och
i allt som rör deras vardag. Deras åsikter tas Under 2013 har BOiU fortsatt arbeta med att
utveckla Mötesplatsen för att nå ut till fler och
på allvar.
nya målgrupper. Det har varit kulturella inslag
och Mötesplatsen har, förutom på Grand, geDIN RÖST
nomförts i Gottsunda och Sävja. Mötesplatsen
har
också utsett Uppsalas inspiratör genom att
En viktig funktion i lektionsupplägget Din röst
är att eleverna väljer ut och arbetar med någon finnas ute bland gymnasieskolor och ta in noviss fråga. Därefter bokas ett möte med den mineringar. Ett av syftena med detta var just
beslutsfattare som har möjlighet att påverka att locka fler att delta.
just den frågan. På så vis är eleverna förberedda och kan också få relevanta svar av besluts- BOiU har arbetat med en grupp funktionärer
fattaren.
som består av ungdomar på gymnasienivå.

När det gäller initiativ som kommer från unga finns vi alltid här.
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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.

•
Hur blir kulturcentret Sävja? – vad
kan vi göra tills det är klart, mötesplatser,
rolig fritid, samarbeten/projekt i kulturcentret
•
Uppsala inspiratör
•
Uppsalas livescen – var är engagemanget, vad behövs, vad saknas
•
Musikhjälpen och uppmärksamma
sista Mötesplatsen
•
Gala för musikhjälpen som blev ett resultat av arbetet inför sista Mötesplatsen

Så snart vi har tagit emot åsikter och frågor
från barn och unga har vi sammanställt en
rapport och delgett den nämnd/styrelse som
varit aktuell för frågan.

En separat redovisning av synpunkter som
framförts vid Mötesplatserna under året finns
på boiu.se eller att få skickad till sig via info@
boiu.se.

Teman under 2013 har varit:
•
Internet och kränkningar
•
Fokus Gottsunda – otrygg utemiljö,
arbetslöshet, bussarna

AVSLUT AV MÖTESPLATSEN OCH NYA TANKAR

Verksamhetsredovisning 2013
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Efter 12 år har vi beslutat att prova nya koncept istället för Mötesplatsen. Trots många
olika nya grepp för att nå ut har vi sett att vi
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inte når en tillräckligt bred grupp unga och vill
använda andra sätt att arbeta.

vi i samråd med de berörda parterna ordna en
Mötesplats.

Vi tror även att vissa dialoger blir bäst när de Under 2014 kommer vi även att testa olika sätt
som beslutar i specifika frågor själva tar initi- att arbeta med ungt inflytande och delaktighet.
ativet och för dialogen. Detta vill vi fortsätta Vi kommer att genomföra olika pilotprojekt
att arbeta med att beslutsfattare gör i högre och de första projekten kommer att handla om
grad. Vi kommer att erbjuda utbildningstillfäl- fokusgrupper.
len och även ett praktiskt stöd kring hur en
dialog kan gå till.
KNAS HEMMA
Vi vill även i fortsättningen vara en part som
både barn, unga, tjänstmän och beslutsfattare
kan vända sig till för att lyfta specifika frågor.
Mötesplatsen kommer även att finnas kvar på
Facebook som en kanal för detta.
När det gäller initiativ som kommer från unga
finns vi alltid här. Om en ungdom kontaktar
oss eller om vi märker att det finns ett stort
behov att diskutera eller lyfta en viss fråga kan
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Vi har sedan augusti 2013 ett treårigt projekt
med medel från Allmänna arvsfonden som
handlar om att stärka ungas rättigheter inom
HVB och familjehemsvård. Projektet bedrivs
genom en projektledare och riktar sig till ungdomar och unga vuxna i åldrarna 13 - 24 år
som är eller har varit placerade i familjehem
eller HVB-hem. Projektet är nationellt och
finns idag i Sala, Stockholm, Göteborg och
Kumla med fler än 30 ungdomar som är involverade i Knas hemma.
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Vi har arrangerat tre olika workshoppar med na nio och gymnasiet i mässan.
sammanlagt 31 ungdomar som arbetat med
Vi har lagt ner enormt mycket tid på att
Barnkonventionen, ritat livsberättelser, gjort ringa och uppmana rektorer och lärare att anintervjuer, skrivit noveller, animationer samt mäla klasser till Intressemässan, och har utien Minecraftfilm. Projektet bygger på en hög från vår utvärdering diskuterat andra sätt att
delaktighet och en process där ungdomarna är arbeta med ungas engagemang i framtiden.
med och påverkar projektets utveckling och
framtid, vilket ofta sker via Facebook och un- WORD
der våra workshoppar.
Word ges ut av Barnombudsmannen i Uppsala,
och har funnits sedan 2006. Word planeras,
INTRESSEMÄSSAN
produceras och distribueras av en redaktion
Den 15 oktober hölls Intressemässan på Flus- bestående av gymnasieelever under ledning
tret. Intressemässan är en årlig mässa som fo- av en professionell journalist. Tidningen är
kuserar på demokrati och ungas intressen och gratis och distribueras på gymnasieskolor, friföreningsliv. Under mässan erbjöds workshops, tidsgårdar, bibliotekens ungdomsavdelningar
chans att lyssna på presentationer från olika och andra utvalda platser som är relevanta för
politiska ungdomsförbund, möjlighet till fort- målgruppen.
satt engagemang från olika föreningar och organisationer. Till den goda stämningen bidrog Under hösten genomfördes en undersökning
musiken som spelades från DJs.
av delaktigheten inom Words redaktion. UnTotalt deltog över 500 elever från årskurser- dersökningen visar att redaktionsmedlemmar-
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na anser sig ha stort inflytande över innehållet detta sätt prova på hur det går till att i verkoch att deras åsikter tas tillvara, samt att Word ligheten arbeta med de yrken som de utbildar
ger unga möjligheter att påverka och kan bi- sig för. Material från klasserna användes under
dra till gemenskap mellan unga i Uppsala. Den 2013 i #36, #37 och #40, och under 2014 i #41.
fullständiga undersökningen finns på www. På grund av ändringar i gymnasieutbildningartidningenword.se/om-word
na har praktikanter endast tagits emot på vårterminen (elever från tidigare gymnasiesystem),
Word har under året, vid sidan av rent under- då två stycken.
hållande ämnen, på olika sätt tagit upp frågor
som självkänsla, skönhetsideal, sex/samlev- Årets nummer och teman
nad/kärlek, jul i missbrukarfamiljer, stödverksamheter i Uppsala, arbetsmarknad, idrott för - #36 Explosion
funktionshindrade, hedersförtryck, studietek- - #37 Framtid
nik, hälsosamhet bland unga, föreningsliv, en- - #38 Kreativitet
treprenörskap, kemikalier i kläder, avfallsåter- - #39 Rörelse
vinning, stress bland unga.
- #40 Relationer
Word har för andra året genomfört journalis- Upplaga: 2500 ex
tikprojekt i klasser på två gymnasieskolor, där
eleverna inom sina kurser fick producera material (text och bild) till Word. Eleverna fick på
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•

Antal inkomna rådgivningsärenden via telefon/mail: 110

•

Antal ärenden där vi agerat (dvs. mer än att vi lyssnat, besvarat och eventuellt hän-		
visat vidare): 30

•

Antal deltagare i Din röst: ca 500

•

Antal deltagare på Mötesplatsen under året: 95 vuxna, 198 unga

•

Antal övriga möten mellan barn/unga och beslutsfattare (inklusive Din röst): ca 430

•

Antal deltagare på Intressemässan: ca 500

•

Antal i Wordredaktionen totalt under året: 31.
Könsfördelning 1/4 killar, 3/4 tjejer.
Redaktionsmedlemmarna kom 2013 från 10 olika gymnasieskolor.

•

Medverkande utanför redaktionen: 17.
Dessutom har samarbeten genomförts med två gymnasieklasser, totalt ca 60 elever.

•

Antal elever Word har träffat i skolan: ca 300

•

Antal personer BOiU har träffat i skolan: ca 200

•

Antal personer som lyssnat på föreläsningar: ca 725 vuxna och 270 barn

Barnombudsmannen i Uppsala • 018-69 44 99 • boiu@boiu.se • www.boiu.se

Mediainslag under året
2013-01-04
Barns rätt hindras av lagen				
Debattartikel Uppsalatidningen
2013-01-09
Barnets rätt att påverka			
Debattartikel Uppsala Fria
2013-02-02
Barnombudsmannen ger barnen deras rättigheter
		(om Din röst)					Reportage i Uppsala Fria
2013-02-27
Om samarbetet med sociologen om ekonomiskt
		utsatta barn 					Reportage i Radio Uppland
2013-03-02
De lär barnen att höja rösten			 Reportage i Uppsala Fria
2013-03-16
Situationen för barnen oroar mest			
Nyhet UNT
		
(ang barn som misstänks bo i bilar)
2013-03-27
Uppsala kommun jobbar inte tillräckligt bra mot
		
kränkningar i skolor 				Reportage Radio Uppland
2013-04-09
Uppsala stäms för mobbning			
Nyhet UNT
2013-04-09
Sonen mobbades i flera år – föräldrarna stämmer
		kommunen 					Reportage SVT ABC
2013-04-11
Klarar ettåringen blockförskolan? 			
Debattartikel UNT
2013-05-29
Läns-BO: ”Vi måste ha väldigt höga krav på 		
		socialtjänsten”					P4 Radio Uppland
2013-06-11
Minskade klasser gynnar alla			
Debattartikel UNT
2013-06-13
Nu sätter vi barnet i centrum			
Debattartikel UNT
2013-09-02
Nytt råd för skydd av barn 			Intervju UNT
2013-09-13
Bättre hjälp mot mobbning				
Intervju UNT
2013-09-25
Medverkan ang utvisning av mamma till
		6-månaders barn					SVT Uppland
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2013-10-02
Annons Barnrättspris 				UNT
2013-10-05
Annons Barnrättsfest 				UNT
2013-10-06
Aktivitetsinfo Barnrättsfest			
UNT
2013-10-07
Kommenterade ang BKA-beslut i Knivsta		
UNT
2013-10-07
Medverkan ang rapporten om barn i ek utsatta
		familjer i Uppsala			 		
Radio Uppland
2013-10-08
Ang mobbning i Skolministeriet			
P1
2013-11-10
Om Barnrättspriset till 4H				
UNT
2013-10-18
Ang konferens om Näthat kommentar att
		
Uppsalas barnombudsman skulle närvara		
UNT
2013-10-30
Kumla startplats för enande projekt
		(Knas hemma)					Sydnärkenytt
2013-11-14
Citat ur Word					UNT Kultur
2013-11-19
Lisa intervjuad ang yrket och likabehandling		
för Radio Fyris
2013-12-06
Kort info om Musikhjälpen				
Uppsalatidningen
2013-12-07
Rättsosäkert för barnen				
UNT Debattartikel
2013-12-09
Om Musikhjälpen					SVT Uppland
2013-12-09
Om Musikhjälpen					UNT
2013-12-10
Intervju om lokala insatser mot barnfattigdom
Rädda barnens reportagebok ”På dagordningen”
2013-12-18
Citat ur Word					UNT Kultur
2013-12-27
Om Knas hemma					P1 Barnen
2013-12-10
Om Knas hemma					Familjevårdens centralorganisations tidning Aktuellt
								magazin
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Personal 2013
Personalstyrkan har förändrats och utökats - Leah Malmqvist, handläggare och administratör, 50 %, från och med augusti 2013
under året.
- Helena Räf, praktikant från masterutbildning
- Lisa Skiöld, verksamhetschef, barnombuds- i barnets bästa, Stockholms universitet, septdec 13
man, 100 %
- Ann-Mari Forsberg, handläggare och admi- Marie Broman, lokalvårdare, timanställd under våren
nistratör, 80 %
- Erika Bertolini, lokalvårdare, timanställd un- Martin Price, länsbarnombudsman, 100 %
- Mårten Markne, handläggare och redaktör der hösten
80 %
- Anna Viklund, handläggare 75 %, tjänstledig
25 % från och med augusti 2013
- Carl Fagerström, handläggare, 50 % till och
med juni 2012
- Ehline Larsson, handläggare, 50 %, tjänstledig från och med augusti 2013
- Karin Hallén Sehlin, handläggare 75 % från
och med augusti 2013
- Anna Sabelström, projektledare Knas hemma,
100 % från och med augusti 2013
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PERSONALUTBILDNING

Personalen har bland annat deltagit i följande
utbildningar under året:
Pappavåld i fokus, Stöd i föräldraskap - barn i
missbruk, Fysisk misshandel av små barn, SKL
barnkonventionensnätverk (Läns-BO),
Barnrättsdagarna, Symposium om barnskydd
(där vi var medarrangörer), Samtal med barn
och unga - regionförbundet, Utvärdering och
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uppföljning med barnrättsperspektiv, 15 högskolepoäng, Drogers roll vid sexuella övergrepp mot barn -Ufold, Hearing om våld i
nära relation, Om barnets rättigheter i vårdnadstvister - Allmänna barnhuset, Om hur vi
skapar en fritid för alla - ”Fritid för alla” och
Regionförbundet, Handledning, Anna Singer
om juridik kopplat till barnrätt, och familjerätt specifikt

Organisation
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 överenskommelse och avtal med
Uppsala kommun och med landstinget i Uppsala län.
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STYRELSEN

Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under 2013, och har sedan årsmötet i mars 2013
bestått av:
- Gunilla Oltner, ordförande
- Yvonne Schantz, sekreterare
- Göran Hedefalk, kassör
- Ulf Wennström, ledamot
- Christina Fauvelle, ledamot
- Anna Singer, ledamot
- Emma Ericsson, ledamot
- Revisor: Lena Hellman, Agneta Sylwan Nelander
- Valberedning: Anna Pettersson, Herman Opgenoorth
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HISTORIA

1985 startade en jourtelefon för barn och unga 2013 genom verksamhetsbidrag till tidningen
i Uppsala. Jourtelefonen var öppen två kvällar Word.
i veckan och bemannades av ideellt arbetande personer. 1988 fick verksamheten, som då SAMARBETE MED LANDSTINGET I UPPSALA LÄN
bildade en förening med stadgar och styrelse, Sedan i maj 2012 är uppdraget om att arbei uppdrag av Uppsala kommun att starta en ta med barnkonventionen i landstinget och
barnombudsmannaverksamhet.
kommunerna i länet tillbaka på BOiU. Avtalet
sträcker sig minst till och med 2014.
Verksamheten har sedan dess vuxit och utvecklats till att bli mer strategiskt inriktad.
För länsbarnombudsmannen finns en styrSAMARBETE MED UPPSALA KOMMUN

Huvuddelen av det ekonomiska stödet får föreningen Barnombudsmannen i Uppsala från
socialnämnden 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 bidrog
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grupp 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
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- Lina Nordquist, ersättare, ledamot (FP) i
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
- Kjell Andersson, ersättare, ledamot (S) i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
MEDLEMMAR

Under 2013 har arbete lagts ner på att öka
medlemstalet, vilket också har ökat markant.
Det har tryckts upp värvarfoldrar och föreningen deltog t ex i Engagemangsmässan.
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Barnombudsmannen i Uppsala - en ideell förening
018 69 44 99
info@boiu.se • www.boiu.se
Kungsgatan 47 a, 4 tr. 753 21 Uppsala
www.facebook.com/gillaboiu
www.facebook.com/motesplatsen.uppsala
www.facebook.com/gillatidningenword
www.facebook.com/knashemma

