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1) Bakgrund
Sedan slutet av 2012 har Landstinget i Uppsala län (LUL) ett avtal (Dnr HSS 2012-0070) med föreningen Barnombudsmannen i Uppsala (BOiU) om
funktionen Länsbarnombudsman (Läns-BO). Föreliggande dokument redogör för Läns-BO:s verksamhet enligt avtal för året 2015. Innehållet har granskats
av ansvarig handläggare på landstingets ledningskontor, av Läns-BO:s referensgrupp och kommer att tas upp vid BOiU:s årsmöte mars 2016. Den presenteras
för Landstingsstyrelsen i april 2016.
Huvuduppdrag för Läns-BO är att bistå LUL i genomförandet av landstingsfullmäktiges policy och handlingsplan från 2013. Länsbarnombudsman är en
benämning på en funktion som innehas av Martin Price. Han är anställd av föreningen BOiU och samarbetar med kollegor på BOiU i uppdragen inom avtalet.
Avtalet anger förtroendevalda och anställda som målgrupp och omfattar uppdrag i all landstingsfinansierad verksamhet men också i länets kommuner.
Landstingets Policy och Handlingsplan däremot omfattar endast landstingsfinansierad verksamhet. Inför 2016 reviderades avtalet och omfattar inte längre
aktiviteter riktade till länets kommuner. Fyra gånger om året rapporterar Läns-BO sitt och landstingets genomförande till en politisk referensgrupp.

2) Redovisning av aktiviteter utifrån avtalet
Verksamhetsplanen beskriver aktiviteter både utifrån avtalet och landstingets handlingsplan. Här redovisas vad som planerades utifrån avtalet. Observera att
avtalets punkt 6 prioriterar Läns-BO:s insatser till målgrupperna förtroendevalda och anställda i landstinget och kommunerna. Färgen illustrerar hur väl
Läns-BO anser uppdraget genomfört. Grönt = genomfört. Gul = ej helt genomfört. Rött = ej genomfört.

Avtalets uppdrag Planerade aktiviteter 2015 (förkortat) Uppföljning januari 2016
Sprida kunskap om FN:s
barnkonvention och
landstingets Policy

Utbildningsplan för barnets rättigheter (dnr CK 20120184) antogs dec 2014 av Landstingsstyrelsen. Under
2015 påbörjas genomförandet.

Förtroendevalda – endast blivit inbjuden till Beredningen för barn och unga.
Anställda – Drygt 800 medarbetare har mött Läns-BO i olika sammanhang.
Film om barnets rätt – under 2015 gjorde Läns-BO en kortfilm för alla i
landstingsfinansierad verksamhet. Filmen finns för anställda i portalen
Pingpong där också fördjupning och uppföljning erbjuds.
Ett gott exempel på utbildning är Röntgen på Akademiska där all personal
utbildats av Läns-BO hösten 2015.

Sprida kunskap om och
praktiskt handleda kring

a) rutin för barnrättsliga underlag till
verksamhetsbeslut ska vara känd för beslutsfattare i

a) Mall ”barnkonsekvensanalys” av Läns-BO godkänd av ledningskontoret och
upplagd på Navet. Kommuner utbildats och fått mallar.
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arbetssätt för ökat
barnperspektivet i
verksamheter.

landsting och länets kommuner.
b) Akademiska sjukhusets arbete med ”värdebaserad
vård” ska ha ett barnrättsligt inslag.
c) Kännedom om och efterlevnad av bestämmelsen
om barnets bästa i 8§ Patientlagen.
d) Sprida goda dialogformer med barn som patient
och brukare.
e) Former för att bestämma och dokumentera
”barnets bästa”.

b) Samarbete med projektledare för Akademiska har sökts men utan respons.
Samarbete istället med Barnsjukhuset där det ska införas generellt.
c) Trädde i kraft 1 jan 2015. Många frågor om nya lagen. Stående inslag vid all
utbildning till berörd personal i LUL. Läns-BO också varit rådgivare för
Socialstyrelsens kunskapsunderlag för mognadsbedömning.
”Barnets bästa” ingår nu också i Tandvårdslagen och därför satsade
Folktandvården på utbildning av medarbetare med Läns-BO våren 2015.
Barnläkarföreningen har också bjudit in Läns-BO som föreläsare. Även anlitad
av dem för seminarium april 2016 på ”Barnveckan”.
d) Satsning på bred spridning av Gröna Häftet uteblivit. Istället många enskilda
samarbeten och piloter.
Dialogformer för barn och unga där de får vara värdefull brukare/expert är
outvecklat i landstinget. Läns-BO har många samarbeten med verksamheter
som vill utveckla egna former. Exempel är trygghetsvandring på Hörcentralen,
expertgrupp för unga med diabetes 1, unga som tillfrågas om trafikplanen i UL,
bra former för den nya Nationella Patientenkäten, äldre barn till föräldrar med
intellektuell funktionsnedsättning (SUF), videchatt med unga som lider av
Cystisk Fibros.
Studiebesök i England april 2015 till två stora barnsjukhus och ett
opinionsinstitut med stor erfarenhet av patientenkät till unga. Lärdomarna från
resan kan tillämpas dagligen i Läns.BO:s arbete.
e) Fortsatt arbete med ”barnkonsekvensanalys”. Utbildning för alla om ”barnets
bästa” genom filmen på Pingpong. Fördjupning planeras i filmen för chefer på
Pingpong.

Sammankalla och
samverka med ansvariga
för verksamhet som
riktar sig till barn och
unga.

a) Fortsatt arbete med Barnskyddsrådet i Uppsala län,
med minst två utbildningsinsatser.
b) Samverkansavtal rörande barn och familj mellan
kommuner och landstinget bör innehålla
barnrättsperspektiv.
c) Barn i livets slutskede ska kunna få palliativ vård
även i hemmet oavsett bostadsort, ålder och diagnos.

a) Barnskyddsrådet i Uppsala län leds och administreras av Lisa Skiöld inom
avtalet för Läns-BO. Genomfört seminarium om ”barns utsagor” och
”ensamkommande barn”.
b) Läns-BO engagerad i utveckling av SIP ”Samordnad Individuell Plan” och
ingår i arbetsgrupp för riktlinjer för samverkan kring barn i länet.
Ingår i olika samarbeten inom föräldrastöd. Ytterligare redogörelse av insatser i
avsnittet om handlingsplanen nedan.
Tagit fram handlingsplan med Barnhälsovården för god kontakt mellan BVC och
Socialtjänst.
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c) Bidragit till beslut i HSS 151215 ”Specialiserad palliativ hemsjukvård”
Övrigt: med-arrangör av studiedag för stud till sjuksköterska, läkare, psykolog
och socionom. Två dagar per år sedan 1999 med Uppsala universitet.

På förfrågan från
landstinget utgöra
remissinstans.

På förfrågan bidra med barnrättsliga perspektiv av
viss fråga. Läns-BO ska kunna tillfrågas av både den
enskilda medarbetaren och politiken.

Exempel under 2015: Fortsättning projekt Barnskyddsteamet, Knivsta
barnens/ungdomens hus, Tillnyktringsenhet vid psykiatrin, Socialstyrelsen
Kunskapsstöd för Mognadsbedömning, Myndighetens BO:s utredning om
Barnbokslut, Palliativ hemsjukvård, Omorganisation Barnsjukhuset, Hemlösa
EU-migranter i mödravård.

Arbetsområde är främst
förtroendevalda och
anställda.

Förutom förtroendevalda och anställda kan Läns-BO
också ge råd till enskilda barn och unga om de söker
kontakt. Uppdrag som föreläsare utanför landstingets
eller kommunernas verksamhet görs i mån av tid mot
arvode.

Endast några enstaka ärenden, varav de flesta på telefon. Dessa redovisas i
BOiU:s verksamhetsrapport. Ärenden som lett till möten är två tonårsflickor i
deras respektive kontakt med socialtjänsten i Heby respektive Uppsala
kommun.
Enstaka externa föreläsningar. Lisa och Martin delar dessa uppdrag.

Representera LUL i
Sveriges Kommuner och
Landstings nätverk för
barnkonventionsarbete.

Två heldagar på våren och två på hösten, i
internatform i Stockholm. Läns-BO ingår i nätverkets
arbetsgrupp.

Nätverksmöten och planering av dem. Läns-BO ansvarade för utbildningspass
med fokus delaktighet i vården vid höstens nätverk.
LUL hälso- och sjukvårdsdirektör fått rapport och avstämningsmöte genomfört.

Verka för att
kommunerna vill
samfinansiera Läns-BO.

Länets kommuner ska erbjudas paket av Läns-BO. En
inventering utförs som följs av förslag på
systematiska barnrättsliga aktiviteter

Inventerande intervjuer gjordes med vissa kommuner, utifrån så kallade av s.k.
implementeringsnycklar. Alla kommuner deltagit i utbildningar vi erbjudit. Från
1 jan 2016 ersätts inte BOiU av LUL för insatser av Läns-BO i länets kommuner
och BOiU har därför erbjudit kommunerna tjänster mot ersättning.

3) Redovisning av aktiviteter utifrån landstingets handlingsplan
Här redovisas aktiviteter enskilt eller i verksamheter av Läns-BO för att bidra till genomförandet av landstingets handlingsplan. Även här är målgrupperna
förtroendevalda och anställda i landstinget och kommunerna. Färgen illustrerar hur väl Läns-BO anser uppdraget genomfört. Grönt = genomfört. Gul = ej helt
genomfört. Rött = ej genomfört.
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Genomförandet av dem

LUL i handlingsplanen

BO

1b (mål 1 aktivitet 2) - De som
fattar beslut som berör barn ska
i hög grad uppleva att de vid
behov får stöd och tid för att
kunna synliggöra
barnrättsperspektivet.

1) Mallen för och exempel på barnkonsekvensanalys ska
finnas lätt tillgänglig för berörda anställda.
2) Chefer påminns att verksamheten kan utse
barnrättspilot, som får stöd av Läns-BO.
3) Samarbete med de som planerar och genomför
”värdebaserad vård” för barn.

1) Mall framtagen och publicerad som beslutsstöd i kvalitetshandbok
på Navet. Exemplen ligger i öppet virtuellt arbetsrum på Navet.
2) Brev till alla nya VC på Akademiska våren 2015. Mycket liten
respons.
3) Ska ingå i genomförandet på barnsjukhuset.

4c - Beslutsfattare på alla nivåer
ska ha kunskap om
barnkonventionen och hur en
barnkonsekvensanalys kan
genomföras.

1) Utbildning eller möte erbjuds alla
förvaltningsledningar och de chefsgrupper där barn är
patient. Prioritet de som ännu inte träffat Läns-BO.
2) Landstingets alla förtroendevalda erbjuds utbildning.
3) Varje förvaltning och varje verksamhetsledning där
barn är patient gör minst ett barnrättsligt
beslutsunderlag.

1) Brevet till nya VC på Akademiska våren 2015 gav inget. Men
träffade alla dem januari 2016. Många utbildade i Folktandvården och
Hälsa & Hab. Alla chefer utbildade i Primärvården.
2) Introduktionsutbildningen var fulltecknad och övriga avvaktat.
Inbjuden av Beredningen barn och unga.
3) Påminner i de fyra stora som har egen aktivitetsplan.
Övrigt: landstingsservice skrev om ett barnrättsperspektiv i textdelen
av ett styrande dokument för Akademiska.

5b - Samverkan i stöd till
föräldraskapet ska beskrivas
och vara känd för all berörd
personal.

1) Delta i regionförbundets nätverk för föräldrastöd.
2) Bidra till att personal som möter föräldrar har
lättillgänglig information om föräldrastöd.
3) Inslag om barnets rättigheter i det föräldrastöd som
erbjuds av landstingsfinansierad verksamhet.
4) Påverka formerna för möten inom Samordnad
individuell plan (SIP) att bli anpassade för förälderns och
barnets behov.

1) Läns-BO deltar.
2) Inventering gjord. Samarbete om publicering på hemsida.
3) Material från BMM (MVC) har det. Ännu ej på BVC.
4) Deltar i utvecklingsprojekt i Regionförbundet och Uppsala
kommun.

6a - Informationsmaterial och på
hemsidor uppmärksamma
barnets behov och rättigheter.
Barnet kan vara både patient

1) Kallelser till patienter under 18 år ska anpassas efter
deras förmåga. Materialet bör hänvisa till digital
information som Barnwebben och 1177.
2) Kallelse till föräldrar som patient, bör informera om

1) Barnhälsovården och Läns-BO gjort bild-kallelse till årskontroll 3, 4
och 5 år. Folktandvården planerar liknande 2016. På Akademiska ska
kallelser till barn ses över och deras Barnwebb förnyas. Hälsa & Hab
har gjort bild-webb för barn inför besök.
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(OBS frågan om barn som
anhöriga ej prioriterad
arbetsuppgift pga att
projektledare finns för LUL.)

barnets rättigheter som anhörig.
3) Läns-BO medlem i nationella redaktionsrådet för
1177, med ansvar för barnrättsperspektiv.
4) Barn som vårdas under en period eller regelbundet
bör få särskild information om sina rättigheter, t ex
genom att framtaget häfte delas ut till dem.

Övrigt: Förvaltningarna som tagit fram egna Aktivitetsplaner berättar
om det på extern och intern webb.
Väntrums-TV kommer att berätta om barnrätt både på Akademiska
och i Primärvården.
Landstingets hemsida har ny sida om barnrätt www.lul.se/BR
2) Ej Läns-BO:s ansvar. Ev utförande i landstingets anhörigprojekt.
3) Några större textgranskningar per år. Ingår också i referensgrupp
för handbok för barnrätt i socialtjänsten.
4) Patienthäfte utprovat på Barnsjukhuset. Beslut om fortsättning.
Revision och spridning våren 2016.

9b - Under 2015 utvärderas
arbetet.

1) Erbjuda förvaltningen stöd i utvärderingen.
2) Ta del av och sprida goda exempel som identifieras.

1) Kontakt togs hösten 2015.
2) Oklart, men förvaltningen uppger att:
- all personal utbildats i barnets rättigheter.
- två av tre mål uppnås i deras handlingsplanen för mål 9

(OBS punkten avser Kultur och
Bildnings eget arbete med mål 9
i LUL handlingsplan.)
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Ekonomisk redovisning för 2015
Objekt
Intäkter
Bidrag från Landstinget i Uppsala län
Upplöst från 2013 respektive 2014
Totalt IN
Utgifter
Lönekostnader inkl overhead, it, web, layout,
admin, ek, arb ledn
Övriga personalkostnader
Utbildning + handledning
Hyra och andra lokalkostnader*
Telefon, mobil och fast
Datorer och internet**
Resor
Kontorsmaterial + tidningar/facklitteratur***
Verksamhet: material, ev seminarier
Referensgrupp
Totalt

Budget 2015

Utfall 2015

900 000
180 000
1 080 000

900 000
180 000
1 080 000

Budget 2016
900 000
900 000

930 000

881 703

750 000

5 000
12 000
66 000
9 000
4 000
14 000
5 000
30 000
5 000
1 080 000

8 686
8 838
48 367
11 687
916
9 592
17
33 496
1 360
1 004 662

5 000
15 000
67 000
9 000
4 000
10 000
5 000
30 000
5 000
900 000

* Hyra och lokalkostnad – pga flytt under 2015 erhölls hyreslättnader.
** Dator och internet – inga större inköp. Löpande kostnader ligger ingår i hyran.
*** Kontorsmaterial – ingår i hyra och lokal.

