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Förord

på 2019 känns bra och jag är nöjd
med de insatser som genomförts på både individuell och strukturell nivå.
De som sökt vårt stöd individuellt är föräldrar,
knappt 50%, och yrkespersoner, 25%. Övriga
fjärdedelen är ungdomar, närstående till barn och
personer inom den ideella sektorn.
Kontakten med barn och ungdomar har
främst skett genom klassbesöken i årskurs 5 och
”lunchhäng” med samtal och lektioner om barnrätt i en högstadieskola. Tidningarna Word och
Ord, vars redaktioner består av barn och unga,
och sommarjobbarna har varit andra sätt att nå
barn och ungdomar för att ge dem möjligheter till
inflytande och påverka.
Stort och glädjande är att konkreta handlingsplaner för barnrätt nu finns på samtliga
att se tillbaka

förvaltningar i Region Uppsala. Det är mycket
tillfredsställande att det envetna arbete som genomförts med kunskap och stöd från BOiU har
givit effekt.
Att Barnkonventionen skulle bli lag 2020 har
påtagligt ökat efterfrågan på utbildningsinsatser
under året, dels inom kommunen och regionen,
dels i andra delar av landet. Det känns naturligtvis
mycket glädjande eftersom det behövs!
Inför nästa år ser vi redan många inbokade
utbildningar. Vi hoppas få fler kommuner i länet
att se vad vi erbjuder och vad det kan ge för att fler
ska få kunskap så att det får effekter för barnen.
2020 vill vi med våra medlemmar, allt fler
aktiva, finnas ute i stadsdelar för att möta barn och
vuxna för samtal och information och vi vill ge fler
i vårt län möjligheter att ta del av det vi har att ge!
Gunilla Oltner, ordförande

5 bästa hos BOiU 2019
Barnombudet i Uppsala län ser till att barns rättigheter gäller på riktigt. Det här
är det som vi är stoltast över 2019.
Vi efter
frågas

att vi
kommer och utbildar
i barnrätt – både politiker och medarbetare
inom kommun och region, och även i andra
delar av landet. Vi
räknar med att behovet
av kunskap knappast
blir mindre 2020 när
barnkonventionen blir
svensk lag.
allt fler vill

► Se sidan 14.

November
kalendern

varje november räknar vi ned till barnkonventionens födelsedag
den 20/11. Årets Novemberkalender skrevs
av två praoelever och
bygger på förbättringsförslag från de klassbesök som vi gjorde i
början av höstterminen
i årskurs 5.

► Se sidan 13.

Nytt
Arvsfonds
projekt
children’s program

ännu ett konkret
verktyg som vi kan
erbjuda för att stärka
barns rättigheter, i det
här fallet för barn i
missbruksmiljö. Det
treåriga projektet erbjuder kostnadsfria ledarutbildningar för att
förbättra relationer och
förebygga missbruk.
är

► Se sidan 21.
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Konkreta
planer i
hela Region
Uppsala!

det sista
fallit på plats, så att alla
förvaltningar i Region
Uppsala nu har en plan
för hur de ska stärka
barnets rättigheter
vad gäller till exempel
beslut, delaktighet och
skydd.
i år har

► Se sidan 14.

Samarbeten

igång
många samarbeten med
företag och organisationer för att kunna
arbeta ännu mer för
varje barns bästa. Det
känns bra att kunna nå
ut på nya arenor! Dessutom fick vi i år till en
struktur för att på ett
meningsfullt sätt kunna
använda engagemanget
hos juriststudenter som
vill vara volontärer.
vi har dragit

► Se sidan 20.

2019 i siffror

367

1938

medlemmar

10
000

barn och unga har
vi träffat

1

2500

orosanmälan
gjord

290

exemplar av Word utdelade

5297

vuxna har vi träffat

67

barn och ungdomar har
skapat tidningar hos oss

602

femteklassare som
fått barnrätts
kalendern

38 000

filer med barnrättsmaterial
nedladdade

exemplar av Ord
utdelade

arbetstimmar ägnade
stödärenden

3174

följare på sociala medier

22

sommarjobbare och
praoelever

1

nytt Arvsfondsprojekt

47%

fler medlemmar än
förra året
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54

ansökningar
om Guldkants
bidraget han
terade

79

stödärenden hanterade

500

studenter utbildade
i barnrätt

Barn/unga
1938 st

Vuxna
5297 st

Personer vi träffat

Sammanställningen nedan visar fördelning av personer vi träffat utifrån kategori. Personer vi träffat inom
Arvsfondsprojekt är ej medräknade.

► Svårt att läsa? Förstora diagrammet på boiu.se/2019/diagram
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Organisation

1985 startade Barntelefonen sin verksamhet – en ideell förening med jourtelefon för barn och unga i Uppsala. 1988 fick föreningen i uppdrag av Uppsala
kommun att starta en barnombudsmannaverksamhet. Det blev den första
lokala barnombudsmannen i Sverige.
Verksamheten har sedan vuxit och utvecklats till att bli mer strategiskt inriktad och att omfatta fler områden inom barns rättigheter.
Jourtelefonen finns i dag kvar i form av rådgivning via telefon, mejl, webb och sociala medier. Vi arbetar främst i Uppsala kommun och
Uppsala län. Föreningens huvudsakliga finansiering kommer från Uppsala kommun och Region Uppsala med god komplettering av
projektbidrag från Allmänna arvsfonden.

Föreningens namn
•
•
•
•

Barntelefonen 1985–1987
Jourtelefonen för barn och ungdom 1987–1995
Barnombudsmannen i Uppsala – en ideell förening 1995–2017
Barnombudet i Uppsala län från 2017

Personal och styrelse
Anställda

2019 har BOiU haft cirka 7 årsarbetare motsvarande heltid.
Anställda under året: Lisa Skiöld, Martin Price, Mårten Markne, Fredrik Norén, Karin Mellin, Josefin Högberg, Johannes
Dahlkvist, Sofie Juhlin^, Francesca Bertolino (städ), Karin Sehlin^, Max Otterman^, Ulrika Gunnarsson^, Hedvig Oppitz^, Ahmad
Saleh^, Deztiny Musa^, Emma Forsgren^, Lina Mattebo^, Klara Enochsson Stjernström^, Elenor Söderberg^, Fikreta Jasarevic^,
Kajsa Lohikangas^, Embla Åhlén^, Ella Furenborn^, samt 15 sommarjobbare^.
Praktikanter under året: Ronja Westlin, juriststudent; Nellie Strand, retorik, marknadsföring och layout; Zarnigor Bekmukhamedova, mångfaldsstudier; Antonia Myhrman, jurist, Louise Jansson, masterstudent barn- och ungdomsvetenskap; Johanna Öhman,
juriststudent.
* Påbörjad tjänst under året
¤ Avslutad tjänst under året
^ Visstidsanställd
under

Styrelse

Medlemmar

styrelsen väljs av

den

årsmötet på ett eller två år i taget.
Styrelsen bestod efter årsmötet 2019 av Gunilla Oltner, ordförande, Johan Kaarme, Wilhelm Widerholm, Agneta Hammerin,
Paulina Rodriguez Milovic, Johanna Fjellborg, Susanna Eriksson
och Mohima Mumin.

Referensgrupp för barnombudet för Region
Uppsala

Förtroendevalda: Robert Andersson, Thomas Eriksson, Christina Sääf, AnnBritt Litsner, Frida Nyberg. Tjänsteperson: Carin
Östling. För BOiU: Gunilla Oltner, Martin Price och Lisa Skiöld.

Styrgrupp för Knas hemma

Lisa Skiöld, Gunilla Oltner, Anna Sabelström och Andreas
Svensson från styrelsen i föreningen Knas hemma.

31 december 2019 hade föreningen 367 medlemmar. Den
ökning av antalet medlemmar som inleddes 2017 har fortsatt
under året, men är lägre än tidigare år.
En tiondel av medlemmarna har inte bekräftat sitt medlemskap på två år och måste enligt stadgarna göra detta inför 2020
för att stå kvar som medlemmar. Medlemskapet är sedan 2017
kostnadsfritt för privatpersoner. I enlighet med beslut på årsmötet 2019 har vi tagit fram ett särskilt medlemskap för företag
och organisationer. Detta medlemskap är avgiftsbelagt.
Aktiv medlemsvärvning har genomförts vid evenemang som
Kulturnatten, Engagemangsmässa och juriststudenternas Kontaktdagar. Flest nya medlemmar (43 stycken) fick vi vid evenemang i maj i Gottsunda centrum. En dryg tredjedel av årets nya
medlemmar anmälde sig som volontärer, några medlemmar har
också deltagit som volontärer i olika aktiviteter.
År
2015
2016
2017
2018
2019
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Antal medlemmar
den 31 december
44
54
107
249
367

% ökning jämfört
med föregående år
23
98
133
47

Det här gjorde vi 2019

BOiU arbetar för att alla barn och unga ska få den hjälp de behöver och att alla
barn och unga ska kunna påverka sin vardag och samhället.
Detta gör vi genom att ge stöd och råd, informera, påverka och stärka barns
och ungas röster. På de följande sidorna beskriver vi vår verksamhet som den
såg ut 2019.

Vi gav stöd och råd: sid 10–11

Vi informerade: sid 12–15

BOiU ger stöd och råd till barn och unga, och till vuxna som
finns nära ett barn som behöver hjälp. Vi lyssnar, vägleder,
hänvisar, stöttar och medlar.

BOiU informerar och utbildar om barnrätt och påverkan.
Vi t räffar barn och unga, politiker och medarbetare, personal som
möter barn och vuxna nära barn.

Vi finns på telefon, mejl, webb och sociala medier.
Vi kan träffas om den som söker hjälp vill det.

Mer stöd och råd

Material
boiu.se

På boiu.se har vi samlat länkar till ställen där barn
och unga kan få stöd och hjälp.

Vi påverkade: sid 16–17

På boiu.se finns allt vårt material om barns och ungas rättigheter
samlat. Där finns material både för barn och vuxna. En del finns
också att beställa i webbutiken.
► boiu.se/material
► butik.boiu.se

Vi stärkte barns och ungas röster:
sid 18–19

BOiU driver frågor som är viktiga för barn och unga i Uppsala.
Vi granskar och ger stöd till Uppsala kommuns och Region
Uppsalas arbete för barnets rättigheter. Mycket återstår att göra för
att barns rättigheter fullt ut ska förverkligas i Uppsala.

BOiU skapar möjligheter för barn och unga att påverka, och vi
informerar om rätten att påverka. Oftast gör vi detta när vi träffar
barn och ungdomar i skolor. Vi skapar också möten mellan barn/
unga och beslutsfattare.
Sedan 2006 ger vi ut tidningen Word, som görs av och för
gymnasieungdomar i Uppsala. 2017 fick Word småsyskonet Ord,
för yngre barn.
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Vi gav stöd och råd

Vi ger stöd och råd om barns och ungas konkreta rättigheter och möjligheter
att få den hjälp de behöver. Ärenden med stor variation kommer via telefon,
mejl och sociala medier eller när vi träffar barn och unga.
Ärenden 2019

2019 var en förälder som
ville ha stöd i en fråga om rättigheter inom skola
eller förskola.
Antalet mottagna enskilda ärenden för stöd och
hjälp har fortsatt sjunka, från 95 till 79.
En dryg femtedel av ärendena gäller rättigheter
i skola/förskola. Frågor om rättigheter handlar i
allmänhet om vilka rättigheter ett barn eller en elev
har, eller om kränkning av någon särskild rättighet
inom en verksamhet. Denna typ av frågor står för
hälften av 2019 års ärenden, om vi räknar samman
skola/förskola, socialtjänst, vård och övrigt. Ärendena om migration ligger på 11% likt 2018, medan familjekonflikter bara står för hälften så stor
andel (från 26% till 14%). Värt att notera är att
inget ärende hade psykisk ohälsa som huvudsakligt
ämnesområde; samtidigt ingår psykisk ohälsa som
en del i många ärenden.
Av dem som kontaktar oss för rådgivning eller
hjälp är, sedan många år, nästan alla vuxna. Den
största enskilda gruppen är föräldrar, som står för
43% av årets ärenden. 24% av de som kontaktade
oss gjorde det i sin yrkesroll. Detta är nästan exakt
det vanligaste ärendet

samma siffror som 2018. Nio personer under 18 år
kontaktade oss för egen del eller i egenskap av vän.
Som tidigare år så har de allra flesta ärendena
avslutats efter endast en kontakt, medan några
enstaka ärenden har inneburit många kontakter
och långvarigt arbete. Personalen på BOiU har
under 2019 arbetat med stödärenden i effektiv tid
cirka 290 timmar (volontärarbete inte inräknat).
Det innebär 2,5 gånger så stor arbetsinsats jämfört
med 2018. Till stor del beror detta på två mycket
resursslukande ärenden inom migration respektive
socialtjänst. Även dessa ärenden borträknade har
den nedlagda arbetstiden per ärende varit större
2019 än 2018. Nedlagd arbetstid per ärende har
ökat två år i rad; 2017 var det första år vi började
notera arbetstimmar.
5 av årets ärenden bedömdes också vara intressanta på en struktur- eller verksamhetsnivå. De
frågorna har lett till effekt inom verksamheter på
generell nivå, eller så har vi lyft dem för att kunna
få till förändring.
Vi gjorde en orosanmälan till socialtjänsten
under året.

Guldkantsbidraget

sätta guldkant på tillvaron för barn och unga, genom att föreningar, kommunal verksamhet och organisationer kan söka bidrag för att genomföra sommaraktiviteter som riktar
sig till barn och unga upp till 20 år i Uppsala län.
Guldkantsbidraget delas ut av Uppsala läns Barnavårdsförbund. Fördelningen av bidraget beslutas av
styrelsen för Uppsala läns Barnavårdsförbund. BOiU hanterar ansökningar och annan administration av
bidraget sedan 2017.
2019 inkom 54 ansökningar från föreningar, organisationer och kommunala verksamheter i hela länet.
Styrelsen för Uppsala läns Barnavårdsförbund beviljade 48 ansökningar helt eller delvis.
guldkantsbidraget avser att

► Mer information på boiu.se/guldkant
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Stödsökande
Vuxna
16–18 år
12–15 år

Förälder
Övrig familj
Barn/ung som söker för egen del
Vän/bekant
Yrkesperson (skola, hälsa, vård)
Familjehem
Oklart

88+8+4 43+11+942436
14+8+125169 46+20+2212
56+22+ 16+9+6557

Ämnesområden
Familjekonflikter
Kränkningar
Flykt/migration
Rättighetsfrågor
Våld och/eller övergrepp
Övrigt

Ämnesområden rättigheter

Alla

Rättighetsfrågor

Skola/förskola
Socialtjänst
Vård
Annat

Antal: 79

Antal: 40

Barn

Vuxna

Antal: 9

Antal: 70

Juristvolontärer

året en struktur så att vi på ett
meningsfullt sätt kan använda engagemanget hos
juriststudenter som vill vara volontärer. Arbetet
leds av terminens juristpraktikant. Vid årets slut
hade föreningen 35 medlemmar som anmält sig
som juristvolontärer.
vi skapade inför

Volontärerna har under året arbetat med fördjupningar och ägnat mycket tid åt att granska en
del av Migrationsverkets rutiner och arbete till en
rapport som beräknas publiceras våren 2020.

► Läs mer på boiu.se/juristvolontar
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Vi informerade

Vi informerar och utbildar barn, unga och vuxna om barnrätt och delaktighet. Vi träffar barn och unga, politiker och medarbetare inom kommun och
Region Uppsala, personal som möter barn och vuxna nära barn. Olika verksamheter som möter barn och unga använder oss som informationskälla för
att hitta material och tips.
Vi har sett en fortsatt ökad efterfrågan från kommunens verksamheter att utveckla barnrättsarbetet, och en fortsatt stor efterfrågan inom Region Uppsalas
verksamheter.

Event
Gottsunda centrum

2018
användes under två dagar i maj då personal
och volontärer stod i Gottsunda centrum för att
prata med förbipasserande och dela ut barnrätts
information. Vid detta tillfälle värvades 43 medlemmar.
barnrättsmaskinen som tillverkades

Kulturnatten

Kulturnatten gick under temat
Boosta/bota din klimatångest. På ett specialtillverkat jordklot fick barn och unga skriva sina förslag
om hur klimatförändringarna kan hejdas. Utifrån
förslagen gjorde vi sedan en flyer som delades ut
till ledamöterna i kommunfullmäktige och skrev
en debattartikel som publicerades på boiu.se. Vi
visade också upp jordklotet i samband med kommunfullmäktiges sammanträde.
årets event på

Busigfestivalen

med Gottsunda dans
och teater (GDT) kunde vi under två dagar stå vid
Busigfestivalen i Gottsunda. Vi mötte skol- och
förskoleklasser samt personal. Samtal förs vidare
med GDT om andra samarbeten.
efter spontana kontakter

► Läs mer på
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boiu.se/klimatfragan

Skolbesök

Novemberkalendern

Barnrättskalendern

den 20 luckor långa
Novemberkalendern, genomfördes för fjärde året
i rad, nu uteslutande på Instagram och Facebook.
Årets novemberkalender gjordes av två praoelever och byggde på förbättringsförslag från de
klassbesök i årskurs 5 som vi gjorde i början av
höstterminen (se Barnrättskalendern, sid 13).
julkalendern i november,

ger
vi fler barn möjlighet att lära känna sina rättigheter
i hemmet och skolan, till exempel vad gäller stöd
och skydd, och att få påverka både sin vardag och
samhället.
I början av höstterminen 2019 delade vi ut
Barnrättskalendern till alla elever i 25 femteklasser
på 11 skolor. Dessutom fick samtliga klasser på de
11 skolorna en kalender till klassrummet.
I samband med besöken genomförde vi en
barnrättslektion och en påverkansövning i varje
klass. Åsikter från eleverna sammanställdes och
togs vidare till beslutsfattare i berörda nämnder.
En uppföljande dialog mellan barn och politiker
genomfördes också.
genom väggkalendern barnrättskalendern

► boiu.se/novemberkalendern

► boiu.se/skola
Barnrättsvecka och lunchhäng

54 har sedan 2016 varit BOiU:s
satsning för att informera om barnets rättigheter
och möjliggöra delaktighet hos skolelever på högstadiet. Konceptet har innehållit barnrättslektioner
i samtliga klasser på en skola, plus ”lunchhäng”
tillsammans med organisationer, verksamheter och
politiker. Det har blivit allt mer trögarbetat och
konceptet gjordes under höstterminen 2019 om till
att i första hand vara ett lunchhäng, med möjlighet
för lärare att boka in sina klasser på lektioner.
Lunchhänget genomfördes i december på Gränbyskolan. Under barnrättslektioner träffade vi 514
elever och 31 skolpersonal. Åsikter från eleverna
sammanställdes och fördes vidare till berörda
beslutsfattare. Vid lunchhänget deltog Trappan,
Tris, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala och ett
kommunalråd.
konceptet vecka

► boiu.se/skola
Klassbesök med Ord

av tidningen Ord distribuerades till mellanstadieskolor i början av höstterminen, och efter önskemål från lärare genomförde vi några klassbesök
i mellanstadieklasser som arbetade med nyheter
eller tidningar i undervisningen. Besöken innehöll
information om rättigheter och om BOiU samt
kreativa övningar för att lära sig göra tidning och
tänka journalistiskt.

#4

Behöver du hjälp

vi information om var barn
och närstående vuxna kan få hjälp i olika frågor.
Vi sprider information om detta genom affischer
på förskolor och skolor och vi har haft många
annonspluggar i UNT. En kort informationsfilm
om länksamlingen finns också bland de filmer som
rullar på tv-skärmarna på Upplands boservice
arena tack vare samarbete med Fyrisfjädern. Vid
ett par tillfällen har vi också annonserat i sociala
medier.
Antalet unika besökare på boiu.se var 2019 cirka 17 000. Av tekniska orsaker går det inte att se
på boiu.se samlar

hur många av dessa som specifikt letat information
om stödverksamheter.

► boiu.se

Barnrättspriset

av BOiU sedan 2011.
Priset ska gå till en verksamhet eller person som
arbetat aktivt med att stärka barnets rättigheter i
enlighet med FN:s barnkonvention.
2019 gick priset till Infoteket om funktionshinder med följande motivering:
”För arbetet med att sprida kunskap och inspiration, och dessutom ge konkreta verktyg, till barn
och unga med funktionsnedsättningar och till vuxna i deras närhet, och för att verksamheten därmed
bidrar till förverkligandet av barnets rättigheter,
tilldelas Infoteket 2019 års Barnrättspris.”
Prisutdelningen hölls på Infoteket på barnkonventionens födelsedag den 20 november.
barnrättspriset delas ut

► boiu.se/barnrättspriset

#bytposition

är boiu:s event i sociala medier där
åldersmaktordningen sätts under lupp. Det genomfördes för fjärde gången under en vecka våren
2019, i mindre skala än tidigare år.

#bytposition

► boiu.se/bytposition
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Likarättsutbildning

Likarättsutbildning startade i maj 2018. Syftet med projektet
är att stärka barns trygghet, öka kunskapen om
barns rättigheter och öka kunskapen om möjligheten för barn att få hjälp. Läs mer under Arvsfonds
projekt.
det treåriga arvsfondsprojektet

► likaratt.boiu.se

Typsåhär

hösten 2017 Facebooksidan
Typsåhär med folkhälsomedel från Region Uppsala
för att nå ut med tips och stöd till föräldrar och
andra vuxna nära barn. Försöket att också finas på
Instagram var inte framgångsrikt nog att motivera
arbetsinsatsen och lades ner tidigt 2019. Vanligen
publiceras två inlägg per vecka med underlag från
litteratur, media och olika aktörer i kommun och
region. Fortsatt finansiering av för Typ så här är
oklar inför 2020.
vi driver sedan

► facebook.com/typsahar

Öppna föreläsningar

en föreläsning med psykologen Stefan Boström om hur vuxna kan samarbeta bättre med barn som utmanar. 309 personer
fick plats och ett hundratal ställdes på reservlista,
vilket med råge gör det till den största öppna föreläsning som föreningen någonsin arrangerat.
i november arrangerades

Utbildningar

kostnadsfria för alla
verksamheter inom välfärdsuppdraget i Uppsala
kommun och Region Uppsala. Vi har samlat en
överblick av alla våra utbildningar på hemsidan.
våra utbildningar är

► boiu.se/utbildningar

hur de har det. In my shoes har även prövats för
äldre barn och vuxna med kommunikationssvårigheter. Under intervjun används ett särskilt datorprogram.
BOiU fick under 2019 tillstånd att hålla i utbildningar av In my shoes via föreningen Child and
Family training (UK) Ambitionen är att genomföra
minst två utbildningstillfällen per år. 2019 genomfördes ett utbildningstillfälle. Det andra tillfället
ställdes in på grund av få anmälda. Vi har sökt,
men inte fått beviljat, medel från Socialstyrelsen
för att kunna erbjuda kostnadsfria platser.

Stöd till verksamhetsutveckling Uppsala
kommun

utbildningar eller stöd till
verksamhetsutveckling hos ett stort antal verksamheter inom Uppsala kommun under året: plan- och
bygglovsavdelningen, Valsätraskolan, Musiklådan,
omsorgsförvaltning – utförare och handläggare,
Perrongen vid socialförvaltningen, utbildningsnämnden, socialförvaltningen, kulturförvaltningen,
Skolfastigheter, delar av avdelningen för hållbarhet
på Kommunledningskontoret
Vi har producerat en självinstruerande utbildning för skola och förskola som utgår från vår
utbildningsfilm i grundläggande barnrätt. Filmen
finns på pedagog.uppsala.se och är tänkt att användas självständigt av arbetslag inom utbildning.
Den visades cirka 175 gånger under årets tre sista
månader.
Flera andra verksamheter arbetar utifrån vårt
grundutbildningsmaterial som finns tillgängligt
både på vår hemsida och kommunens intranät,
exempelvis Fyrishov och skolor.
Under året har vi i samarbete med socialförvaltningen arbetat fram ett material för användning
inom socialtjänsten som ett sätt att öka barns och
ungas delaktighet inom barnavårdsutredningar.
Det beräknas färdigställas våren 2020.
vi har genomfört

Inspelningsstudio de luxe
på kontoret.

Utbildningar och stöd till verksamhets
utveckling utanför Uppsala kommun

Region Uppsala har vi hållit
cirka 65 utbildningstillfällen för medarbetare i
Regionen. Under 2019 beslutades också om aktivitetsplan för de återstående förvaltningarna inom
Region Uppsala. Därmed har alla stora verksamheter (Akademiska, Folktandvården, Lasarettet i
Enköping med flera) egna praktiska åtaganden för
att bidra till att genomföra barnets rätt.
Via särskilt uppdrag för Region Uppsala har det
också erbjudits utbildning i barnrätt till socialtjänst
i alla länets kommuner och genomförts i sju av åtta
kommuner
Vi har bidragit till mycket material inom hälsooch tandvård i Region Uppsala men satsning
behövs på Akademiska.
Via Länsstyrelsen har vi ett uppdrag att erbjuda
utbildning till plan- och byggnadsavdelningar i
kommuner i länet under hösten. Det är genomfört
i Heby kommun, och erbjudandet förlängs under
2020.
inom avtalet med

Samverkansdagen

vi Samverkansdagen,
en studiedag om samverkan mellan olika yrkesgrupper, på temat ”När du misstänker att ett barn
far illa”. Över 200 blivande läkare, psykologer,
sjuksköterskor och socionomer träffas varje gång
och lär av varandra.
2019 genomfördes två utbildningsdagar. Samverkansdagen genomförs med Uppsala universitet
inom avtalet med Region Uppsala.
sedan

1999

arrangerar

In my shoes

hjälper barn ca
3–11 år att berätta vad de har varit med om och
intervjumetoden in my shoes
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Workshop hos Upplands
lokaltrafik om barnper
spektiv.

Vi har genomfört utbildningar för Länsstyrelse
konferenser om NPF och bostadsfrågor, Håbo
kommuns elevhälsopersonal, en skola i Knivsta,
Upplands Bro kommuns ledningsgrupp genom
Athenas föreläsarbyrå, i region Gävleborg och
vid Junis öppna föreläsningar i Stockholm och
Göteborg.

Barnskyddsrådet

att barn som
behöver skydd ska få bättre hjälp. Rådet ska öka
kunskapen och samarbetet inom och mellan olika
professioner och verksamheter, och arbeta för samverkan och verksamhetsutveckling utifrån barnets
rättigheter.
Genom samarbete i och ordförandeskap för
Barnskyddsrådet i Uppsala län har vi 2019 anordnat två kostnadsfria och välbesökta utbildnings
dagar, tema ”Könsdysfori och trans” och ”Barn
som upplevt våld.”
Barnskyddsrådet sammankallas och administreras inom avtalet med Region Uppsala.
barnskyddsrådet verkar för

Barnrättsmaterial

har fortsatt
spridas till verksamheter och privatpersoner genom
webbshopen och hemsidan barnrättföralla.se. Memoryt Rättvänt finns för försäljning i en bokhandel
i Uppsala.
Under 2019 har vi också, via en av föreningens medlemmar, haft kontakt med den chilenska
barnrättsorganisation America Solidaria om
översättning och kulturanpassning Barnrätt för
alla-materialet.
För varje barns bästa
På senhösten och till jul testade
vi atti Uppsala
säljalän ser till att
Barnombudet
barns rättigheter gäller på riktigt.
I Uppsala sedan och
1988. några
nyproducerade gåvokort i webbshopen
utvalda butiker i Uppsala. Det gav inget större ekonomiskt utfall denna första omgång.
En del profilmaterial har sålts via webbutiken
och en hel del har delats ut vid event och i andra
sammanhang.
Barnombudet i Uppsala län
Allt profil- och informationsmaterial har liksom
tidigare år tagits fram inom BOiU.
materialet barnrätt för alla

BARNOMBUDET I UPPSALA LÄN

gillaboiu

018 69 44 99

► boiu.se/material
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Diskussioner om Barnrätt
för alla-materialet i Chile.

Till dig som håller med
om att alla barn är lika
mycket värda och har
rätt att tycka, påverka
och må bra.

boiu@boiu.se
boiu.se

Framsidan till julgåvo
beviset.

Vi påverkade

BOiU lyfter frågor som är viktiga för att barnets rättigheter ska gälla för alla
barn i kommunen och regionen. I vårt arbete ingår granskning av kommunens och regionens arbete för barnets rättigheter. Vi utgår ifrån rapporter,
forskning, enskilda som hör av sig och sakfrågor som vi undersöker.
Fokusfråga 2019

om fokusfråga för året
till styrelsen, som beslutade om ”Barns och ungas
grundläggande behov, som skydd för fysisk och
psykisk ohälsa.”
Vi har arbetat med temat där vi medverkar
i framtagande av program och handlingsplaner inom kommun och region och genom flera
mediainslag. Vi genomförde också dialoger med
förskole-, skolbarn och med unga ensamkommande om utemiljö och trafik, för att samla underlag
till en rapport inför konferensen Uppsala health
summit.
årsmötet lämnade frågan

1177

nätverket av sakkunniga granskare av
texter till 1177.se och granskar texterna utifrån
ett barnrättsperspektiv. 2019 har det endast varit
enstaka granskningar.
vi ingår i

Barnanpassad vård

bildades 2018 efter
att kriterier tagits fram under 2017 i ett samarbete mellan BOiU och barnsjukvården i Skåne och
Uppsala. Nätverket erbjuder sina kriterier och en
metod för kollegial granskning för verksamheter
som vill genomlysa och förbättra sitt arbete för och
med barn och unga. Nätverket växer och under
2019 arbetade ett dussin barnkliniker med metonätverket barnanpassad vård

den med stöd av nätverkets arbetsgrupp, där BOiU
är sammankallande.

► barnanpassadvard.se

Riksdagsmotion

Uppsala kommun lämnade under hösten in en motion om att nationella
riktlinjer bör tas fram för att säkerställa tillgången
till lokala fristående barnombud i hela landet. I
motionen hänvisas till Barnombudet i Uppsala län
och texten bygger en hel del på det underlag som
sedan längre tid legat på vår hemsida.
Motionen beräknas beredas av socialutskottet
våren 2020.
en riksdagsledamot från

Rapport om stöd till elever med NPF

2018 fick BOiU i uppdrag av Länsstyrelsen att granska funktionshinderpolitiken i länet. Vi
gjorde därför ett nedslag i hur skolors anpassning
för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer ser ut.
Rapporten släpptes i början på 2019 och
innehåller nuläge utifrån andra kartläggningar
och rapporter som gjorts nationellt och regionalt,
några intervjuer med elever och föräldrar, enkätsvar från åtta skolor i länet samt intervjuer med tre
speciallärare från olika skolor. Rapporten lyfter
fram problematik men också goda exempel.
hösten

►

boiu.se/uppsalaskolor-brister-i-stod-till-
elever-med-npf/
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BOiU i media

18 redaktionella inslag under året. Vi stod bakom 2 opinionsbildande artiklar, varav en skrevs av
sommarjobbande kommunutvecklare.
boiu förekom i

Nyhetsinslag och intervjuer

Datum		Rubrik							Medium

2019-01-02
Vetenskapsradion SR p1 om barn till vuxen med cancer		
SR p1
2019-02-22
Sprid inte fördomar						UNT
2019-03-29
Meet Lisa Skiöld, Children’s Ombudsperson, Uppsala, Sweden		
Uppsala Health summit nyhetsbrev
2019-05-15
Intervju angående utbildningsdag (1.06 in i programmet)		
SR Uppland
2019-05-18
Lådan som tutar för barnens rätt				UNT
2019-06-28
Läger för framtida journalister					UNT
2019-08-10
De kräver gratis mensskydd					SVT Uppland
2019-08-15
De jobbar med Ord på lovet					
KP
2019-08-30
Barnen drabbas hårdast när mobilen stjäl tid			UNT
2019-09-02
Om klassbesöken med Barnrättskalendern (1.07 in)			SR Uppland
2019-09-15
Kommunen söker samarbete med barnombud			Enköpingsposten
2019-09-18
Nationell webb ska ge bättre förberedda barn			
Dagens medicin
2019-09-23
Barnombudet: ”Inte ofta barn gynnas av att finnas på Facebook”
SVT Uppland
2019-10-01
Journal på nätet för unga					
Barnbladet
2019-10-15		
Om barn som upplevt våld					SR Uppland
2019-11-07		
Om unga och skärmtid med lisa och prao Tilly (4 minuter in)		
SR Uppland
2019-12-18		
Barnrättsombudet: ”Vi ska lyssna på barnen”			SVT Uppland
2019-12-22		Det är viktigt att förstå					Expressen

Debattartiklar och insändare

Datum		Rubrik							Medium
2019-08-15
2019-09-02

Gör mensen kostnadsfri					UNT
Öka delaktighet i skolan					UNT
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Vi stärkte barns och ungas röster
Vi skapar möjligheter för barn och unga att påverka.
Framtidens ungdomsinflytande i Uppsala kommun

2018 tog BOiU fram en rapport om hur ungdomsinflytande skulle kunna se ut i Uppsala kommun. BOiU har
under 2019 bevakat frågan och med framgång arbetat för att det skulle införlivas skrivningar i linje med detta i det program som
antogs om Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik. Arbetet kommer att fortsätta under 2020.
under hösten

►Läs rapporten på boiu.se/framtidensungdomsinflytande

Unga på BOiU
Kommunutvecklare

i rad hade vi sommarjobbande
ungdomar. 2019 var de 15 stycken.
Sommarjobbarnas uppgift var att försöka
förändra något som de tycker fungerar dåligt i
samhället, eller införa något som saknas. Innan de
sätter igång får de en utbildning i barns och ungas
rättigheter, hur beslut fattas i kommunen samt
påverkansmetoder.
De arbetade i grupper med temana psykisk ohälsa(för att alla elever ska få samtal med skolkurator), att unga ska kunna ge medborgarförslag via
nätet och kostnadsfria mensskydd för unga. Två av
grupperna fick uppmärksamhet i media.
för femte året

► boiu.se/sommarjobb
Praoelever och ungdomscoacher

året fyra praoelever som producerade material till hemsida, Word och sociala medier
samt gav oss sina perspektiv på vår verksamhet.
Årets #novemberkalendern gjordes till allra största
delen av praoelever.
vi hade under

► boiu.se/prao
Ungdomsredaktörer

en skribent i Wordredaktionen, deltog som ungdomsledare under
arbetet med Ord.
En medlem i Wordredaktionen fick under
tre gymnasieungdomar, varav

höstterminen större redaktörsansvar för att kunna
leda arbetet med Word tillsammans med chefredaktören. Riktlinjer ska tas fram för vad som ingår
i uppdraget.

Lunchhäng och Barnrättskalendern

vid de klassbesök som
görs med Barnrättskalendern samlar vi in, sammanställer och skickar vidare åsikter från barn och
unga till berörda beslutsfattare. Läs mer under Vi
informerade.
Det underlag som BOiU samlat in har även
använts i kommunens arbete med att ta fram barnoch ungdomspolitiskt program.
under lunchhänget och

Knas hemma

numera en fristående förening.
Lisa Skiöld och Gunilla Oltner är dock involverade
i den seniora rådgivningsgruppen till Knas hemma,
och bidrar både vid möten och löpande med tips
och som bollplank.
knas hemma är

► knashemma.se

Dialoger

Uppsala kommun i samband med
ett antal dialoger med barn och unga angående
bygge av nya skolor och kommunens program för
barn och ungas psykiska hälsa samt på ett bibliotek inför ombyggnad av barnavdelningen. Dialogerna har omfattat mellanstadie-, högstadie- och
gymnasieelever.
vi har stöttat
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Inför konferensen Uppsala health summit genomförde vi dialoger med förskole- och skolbarn
för att få veta vad de tycker om utemiljön hemma
och på förskolan samt trafiken på vägen till och
från förskolan.
En serie klassbesök gjordes med kollektivtrafiken/UL i Enköping inför beslut om ändringar i
stadslinjenätet.

Omslagen till Ord #3 (juloch sportlovsnumret) och
#4 (sommarlovsnumret).

Framsidorna till Word
årgång 14 (2019).
Deltagare vid releasefest
för Ord #4.

Ord

ett magasin som gjorts som dagläger under somrarna 2017–2019 av 10–15-åringar. 2019 testades att dessutom genomföra lägret
på jul- och sportlov. Redaktionerna för nummer
3 höll till på Sävja- och Stenhagenbiblioteken, och
redaktionen för nummer 4 höll likt tidigare somrar
till på Stadsbiblioteket och Gottsundabiblioteket.
Innehållet i Ord bestäms av deltagarna, även om
de flesta idéerna förbereds av personal från BOiU.
Arbetet leddes av visstidsanställd personal från
BOiU tillsammans med ungdomsledare. Ordlägren
genomfördes i samarbete med Bibliotek Uppsala
inom ramen för kommunens lovaktiviteter, och
blev av tack vare statsbidrag.
Tidningen distribuerades till i första hand samtliga bibliotek i kommunen och de skolor i kommunen som har elever i årskurserna 4–9. I samband
med distributionen av #4 genomförde vi också
några klassbesök (se sidan 13).
Under året har en ny, omarbetad och utökad
projektansökan gällande Ord skrivits tillsammans med Fredens hus och Bibliotek Uppsala och
skickats in till Allmänna arvsfonden. Besked väntas
sommaren 2020.
tidningen ord är

Word

tidigare planerats, producerats
och distribuerats av gymnasieungdomar i Uppsala.
Tidningen har delats ut på gymnasieskolor och på
andra ställen där unga finns och till politiker med
flera. Totalt 20 gymnasieelever medverkade redaktionellt under året. Fem nummer gavs ut.
word har liksom

► boiu.se/word

►tidningenord.se

Unga experter

finns en kanal för unga patienters förslag genom gruppen Unga experter på
Barnsjukhuset. Frågor och svar hanteras i samarbete med innovationsarbetet Idékraft. Gruppen
fungerar också som rådgivare inför exempelvis
trygghetsvandringar på olika avdelningar.
I gruppen finns två unga samordnare som är anställda av BOiU. Stöd till lönerna ges av Akademiska sjukhusets barnfond. Rekrytering av nya unga
medlemmar till gruppen är en utmaning.
inom region uppsala

► Läs mer på ungaexperter.se
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Avtal med Region Uppsala

Sedan 2012 har föreningen Barnombudet i Uppsala län arbetat för Region
Uppsala enligt avtal. Centralt i avtalet har varit att tillhandahålla en funktion
benämnd ”barnrättsombud.”
fyra teman för systematiskt
genomförande av barnets rätt i Region Uppsalas
handlingsplan för barnets rätt 2018–2020: Kunskap om barns behov och rättigheter, barnrättsperspektiv i beslut som rör barn och unga, dialog med
barn som patient och anhörig, barn med särskilda
behov av samverkan och skydd. En fullständig
redovisning av verksamheten inom avtalet med
Region Uppsala sker separat från BOiU:s verksamhetsberättelse.
Under 2019 har de sista av alla förvaltningar i
arbetet utgår från

Region Uppsala beslutat om en aktivitetsplan för
hur de ska stärka barnets rättigheter vad gäller till
exempel beslut, delaktighet och skydd.
Från 2020 kommer en barnkonsekvensanalys att
ingå i framtagandet av alla uppdrag inom regionplan och budget, samt som del i ärenden som
skrivs fram till regionens nämnder/styrelser.

► Läs verksamhetsberättelsen på sidan 24
► Läs mer på boiu.se/region

Medlemsaktiviteter
ett tillfälle med utbildning i barnrätt
för medlemmar i föreningen. Medlemmarna får
utöver det vanliga nyhetsbrevet även ett separat
medlemsbrev några gånger per år.
vi har haft

Samarbeten

Arbetet som inleddes 2018 med att söka samarbetspartners inom privat sektor
har fortsatt under året. Vi har också ingått nya samarbeten med ekonomiska
eller verksamhetsutvecklande mål.
Företagssamarbeten

har anställts på deltid som ansvarig för CSR (corporate social responsibility) och vi
har tagit fram några olika upplägg för hur företag kan ge oss stöd, från rena ekonomiska bidrag till ett
utvecklat samarbete utifrån behov och önskemål.
Samarbetet med Wallin advokatbyrå och Länsförsäkringar har fortsatt och gjorde det ekonomiskt
möjligt att trycka och distribuera Barnrättskalendern. Det samarbete med Cajsas kök som inleddes vid
30-årsfirandet 2018 har fortsatt och förbättrade arrangemanget kring en föreläsning med psykologen
Stefan Boström som drog över 300 personer.
Barnbokhandeln Läslusen har sålt vårt barnrättsmemory Rättvänt. I butikerna Stickspåret, Läslusen,
Seriezonen och Augusta Janssons karamellfabrik gick det inför jul att köpa gåvokort för valfri summa.
en ny medarbetare

Andra samarbeten

erbjöd BOiU att ställa ut
barnrättsmaterial för barn och vuxna i foajén vid
en veckolång teaterfestival som fick cirka 1300 besökare. När Uppsala stadsteater gav sin interaktiva
barnföreställning om barnkonventionen, Världens
viktigaste möte, ställdes materialet från Barnrätt
för alla ut i foajén tillsammans med information
om BOiU.
Vi har tillsammans med Antidiskrimineringsbyrån och Röda Korset tagit fram informationsflyern
Stå upp mot rasism.
BOiU har under året deltagit i flera nätverk,
exempelvis Nätverket för föräldraskapsstöd,
den lilla teatern

Trappans samverkansgrupp, SKR:s nätverk för
barnets rättigheter, Socialstyrelsens nätverk för
ungas delaktighet, och Nätverket för barnanpassad
vård. Vi har också medverkat i referensgrupper
för projektet Barnsäkert och Arvsfondsprojektet
Osynligt sjuk.
Inom avtalet med Region Uppsala har vi löpande och viktiga kontakter med professionsföreningar och patientföreningar, som båda är viktiga för
att ge kunskap, förankring och legitimitet.
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Utöka BOiUs samarbeten geografiskt
har BOiU arbetat för att skapa
samarbeten med övriga kommuner i länet. Samarbetet med Uppsala kommun har funnits med sedan
starten för barnombudsmannaverksamheten 1988,
och 2019 ingicks ett idéburet partnerskap mellan
föreningen och Uppsala kommun. I september
2019 tog Enköpings kommunfullmäktige beslut
om att kommunstyrelsen ska ta fram ett samarbetsavtal med BOiU.
sedan några år

Arvsfondsprojekt

Sedan 2013 har olika Arvsfondsprojekt varit en viktig del av BOiU:s verksamhet och givit värdefulla bidrag till arbetet med barnrätt lokalt och nationellt.
fullständig redovisning av

Arvsfondsprojekt sker separat från BOiU:s verksamhetsberättelse.

Likarätt

treårigt Arvsfondsprojekt som startade i maj 2018 och genomförs i samarbete med Östersunds kommun. Syftet med projektet är att stärka barns trygghet, öka kunskapen om barns
rättigheter och öka kunskapen om möjligheten för barn att få hjälp.
Barn, elever och vuxna på skolor och förskolor i Uppsala och Östersund har under 2019 varit med och
tagit fram innehållet i utbildningen. Efter testning ska utbildningen erbjudas kostnadsfritt till förskolor
och skolor över hela landet inför terminsstart hösten 2020. Utbildningen finns i fem olika moduler: för
personal, för vårdnadshavare och tre olika för barn/elever cirka 4–19 år.
likarättsutbildning är ett

► likaratt.boiu.se

Children’s program

ett treårigt Arvsfondsprojekt som startades i juli 2019.
Syftet med Children’s program är att förebygga att barn som växer upp i missbruksmiljö själva utvecklar psykisk ohälsa och/eller beroende, samt att erbjuda barn stöd för att återuppbygga relationen till
föräldrar med missbruksproblematik.
Inom projektet ska det tas fram en ledarutbildning och utbildas ledare som kan hålla Children’s program. I första hand riktas utbildningen till kommunerna i Norrbottens och Uppsala län och Korpberget
behandlingscenter i Kramfors kommun. Det ska även tas fram en kunskapsförmedlande insats för skolpersonal och elever, för att uppmärksamma de barn som lever i familjer där det förekommer missbruk.
children’s program är

► childrensprogram.se
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Sociala medier och webb
Sociala medier

All statistik i detta avsnitt kommer från respektive socialt medium, gäller 2018-21-31, och är gällande demografiska data baserad på de uppgifter som användare själva angivit.

hade vi totalt hade vi 3174
följare 31 december 2019. Facebook är det sociala
medium där BOiU har flest följare, men Instagram
knaprar in. Twitter är den främsta kanalen för
Uppsalabarn, kontot för barnrättsombudet för
Region Uppsala.
Det är främst vuxna som följer våra sociala
medier, vilket är rimligt då vi främst berättar om
vad vi gör i vår verksamhet. De flesta följarna på
Instagram och Facebook är liksom tidigare kvinnor
35–44 år. Nästan 8 av 10 gillaboius följare är
på sociala medier

kvinnor på både Facebook och Instagram.
När Typsåhär startade 2017 var målet att nå
upp till 500 följare efter 2 år. Målet nåddes och
överskreds under 2019.
BOiU har även konton på Snapchat, Kik och
Whatsapp. Dessa används inte aktivt utan finns
som en möjlig kontaktväg för hjälpsökande barn
och unga. Sedan 2018 har BOiU:s Twitterkonto
varit vilande. Words sociala medier har i princip
varit inaktiva sedan 2015.

Antal följare på sociala medier (2019-12-31)
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BOiU
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Barnrätts
gillaboiu ombudet för
typsahar unga_experter
Region Uppsala
uppsalabarn

Youtube

kanal på Youtube. Den används
främst som publik lagringsplats och för att kunna
länka till från hemsida och sociala medier. Det
finns inget mål att få många prenumeranter eller
stor aktivitet i kanalen.
boiu har en

► boiu.se/youtube

Besökare på webbplatser

boiu.se hade över 17 000 unika besökare under
2019. Det innebär en drygt 10-procentig nedgång
i besökarantalet jämfört med förra året, som å
andra sidan innebar en 60-procentig ökning från
året innan. Vissa toppar i besöksstatistiken går att
koppla till pr-insatser eller evenemang.
Besökarantalet för tidningenword.se sjönk
drastiskt under 2019. Inget innehåll utöver nya
tidningsnummer har publicerats på webbplatsen
sedan 2017, och tidigt 2020 togs beslutet att ta

bort den. Adressen tidningenword.se leder därefter
till boiu.se/word.
tidningenord.se hittades av 10 000 unika besökare. Detta är fem gånger fler än 2018. Nästan
hälften av dessa noterades under en tvådagarsperiod dag och utan samband med någon pr-insats,
vilket indikerar att tillströmningen ska tas med en
nypa salt.
barnrättföralla.se hade 9 400 unika besökare.
Drygt 38 000 filer med barnrättsmaterial laddades
ner från hemsidan.
ungaexperter.se användes av strax under 500
besökare, medan barnanpassadvard.se nådde drygt
det dubbla.
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Ekonomi

i 2019 med en stor minusbudget, men
hade ett antal förhoppningar och ansökningar inne
på olika håll. Alla har inte fallit ut, men tillräckligt
många, och det har också sålts betydligt mer tjänster än tidigare, både inom kommunen/länet och
nationellt. Utfallet vid slutet av året blev istället ett
hyfsat överskott som är välkommet som buffert.
Att vi fick ett nytt Arvsfondsprojekt innebär
ekonomiskt att fler är med och delar på fasta kostnader, vilket har stor betydelse. Arvsfondsprojekten står för en stor del av intäkter och utgifter men
ligger “nollade” i budgeten. Om det blir pengar
över skickas dessa tillbaka till Arvsfonden.
boiu gick in

Vi har också skrivit nytt kontrakt med fortsatt
förmånlig hyra. Detta var en förutsättning för att
kunna behålla nuvarande lokal. Vi har fått ännu
bättre koll på alla kostnader och också börjat
våga ta betalt för den kompetens vi besitter, även
om vi tillämpar differentierad prissättning utifrån
betalningsförmåga.
Tidningen Ord gjordes 2019 som två nummer
vid tre dagläger, eftersom det fanns statliga medel
även för andra lovtillfällen än sommarlovet. Den
största kostnaden för Ord ligger, precis som för
Word, på personal och därmed under kanslikostnader.

Intäkter

Kostnader

Uppsala kommun
Region Uppsala
Likarättsprojektet
Children’s program
Försäljning av varor och tjänster
Barnavårdsförbundet
Ord och övriga intäkter

Styrelse
Region
Kanslikostnader
Likarättsprojektet
Info/kommunikation Children’s program
Word
Ord

43+14+2013523 1+48+1152013
BOiU ekonomiskt utfall jämfört med budget 2019

Aktivitet
Intäkter
Uppsala kommun
Region Uppsala
Arvsfonden, Likarättsprojekt
Arvsfonden, Children’s program
Barnavårdsförbundet
Försäljning av varor och tjänster
Ord och övriga intäkter
Kostnader
Styrelse
Kanslikostnader
Info, kommunikation
Word
Ord
Region Uppsala
Arvsfonden, Likarättsprojekt
Arvsfonden, Children’s program
Verksamhetsresultat

Budget 2019 (kr)

Utfall 2019 (kr)

Utfall i %

5 496 858
2 865 000
951 337
1 298 021
117 500
125 000
149 000
5 944 187
5 000
3 416 169
105 000
135 000
24 500
960 497
1 298 021
-447 329

6 592 973
2 856 000
951 337
1 281 863
844 701
117 500
324 720
216 852
6 484 167
3 166
3 170 490
87 661
8 6077
59 077
951 337
1 281 863
844 701
108 806

120
100
100
99
100
260
146
109
63
93
65
48
241
99
99
-
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Region Uppsala

2019 års verksamhetsberättelse för Region Uppsala: genomförandet av
handlingsplanen för barnets rättigheter
Bakgrund

sedan år 2000 (LF 000614 §57) med samlat genomförande av barnets rättigheter, som de uttrycks i FN:s
barnkonvention. Aktuell handlingsplan togs fram av regiondirektören 2018 och bygger på policy och handlingsplan från 2013.
Koncernledningen godkände planen och alla förvaltningar har sedan dess fattat beslut om egna aktivitetsplaner. Vidare ges i Regionplan och budget (RPB) för 2020-2022 följande uppdrag till Regionstyrelsen
Under 2020 ska Region Uppsala säkerställa att nämnder och styrelser arbetar med barnperspektivet i enlighet med Region Uppsalas handlingsplan.
Denna verksamhetsberättelse sammanställer genomförandet av mål och aktiviteter enligt aktuell regionövergripande handlingsplan (Dnr LS2018-004). Verksamhetsberättelsen upprättas av Martin Price som innehar den avtalade funktionen ”barnrättsombud”.
Avtalet (Dnr LS2017-0589) gäller mellan Region Uppsala och barnrättsombudets arbetsgivare föreningen Barnombudet i Uppsala
län (BOiU). En politisk referensgrupp är kopplad till avtalet och träffar fyra gånger om året företrädare för föreningen. Barnrättsombudet har kontaktpersoner i alla förvaltningar (Akademiska etc) men bara i två privata utförare. Senast 31 mars varje år ska denna
verksamhetsberättelse anmälas till regionstyrelsen.
region uppsala arbetar

► Läs handlingsplanen på publicdocplus.lul.se

Läsanvisning

bra och mindre bra för barn och unga inom Region Uppsala och i verksamheter som arbetar på dess uppdrag.
Men, denna verksamhetsberättelse sammanställer bara det som barnrättsombudet känner till samt har direkt koppling till mål och
aktiviteter i handlingsplanen. Aktiviteterna är indelade i fyra tema:
• Kunskap om barnets behov och rättigheter
• Beslut som berör barn och unga
• Dialog med barn som patient och anhörig
• Barn med särskilda behov av samverkan och skydd
Av utrymmesskäl är texten för vissa aktiviteter förkortad. Observera också att mål och aktivitet inte ska jämföras med varandra,
för att de är så olika krävande att genomföra.
1. Läs temarubrik och aktivitet.
2. Se samlad bedömning av genomförandet med koderna
•
grön
•
gul
•
röd.
3. Läs kommentaren med motiveringen till bedömningen.
4. Varje tema avslutas med exempel på genomförande.
det görs mycket
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Tema 1

Kunskap om barnets behov och
rättigheter
Aktivitet 1

a. Regionplan och budget betonar fortsatt
systematiskt arbete.  Helt

Kommentar

”Under 2020 ska Region Uppsala säkerställa att nämnder och
styrelser arbetar med barnperspektivet i enlighet med Region
Uppsalas handlingsplan.” är formuleringen på sid 66 i aktuell
RPB. Alla uppdrag inom RPB som skrivs under 2020 kommer
att genomgå även en barnrättslig prövning i form av en kortare
barnkonsekvensanalys.

har egna handlingsplaner: ”LiTa tandvård” och ”Uppsala
Barncentrum”.
c. Uppföljning sker genom regelbunden kontakt med barnrättsombudet, men den interna uppföljningen varierar mycket.
Barnrättsombudet publicerar ett nyhetsbrev fyra g/år med
färgkodad bedömning om förvaltningarnas genomförande.
Sammanfattande bedömning för 2019 är:
• Folktandvården grön hela 2019.
• Fastighet och Service samt Regionkontor huvud
sakligen röda
• Övriga huvudsakligen gula

Aktivitet 3

Aktivitet 2

a. Att barnrättsombudet är en resurs för kunskap om och systea. Regiondirektör beslutar om handlingsplan. Helt
matiska arbetssätt för barnets rätt.
Helt
b. Förvaltningar upprättar aktivitetsplaner. Nästan helt b. Förvaltningar efterfrågar samarbete med barnrättsombudet
c. Verksamheter arbetar med och följer upp
och säkerställer kunskap i verksamheterna. Nästan helt
aktivitetsplanerna. 
Liten grad c. Verksamhetschef säkerställer att berörd personal får utbildning från Pingpong och barnrättsombudet med mera. Delvis

Kommentar

a. Alla planer finns på översiktssida i publicdocplus. Regiondirektören antog en plan 180517 som också förankrades i
koncernledning.
b. Dessa förvaltningar har aktivitetsplan:
• Folktandvården. Ny version framtagen tidigt 2020.
• Kultur & bildning. Ny version ska tas fram våren 2020.
• Nära vård och hälsa. Ledningsgrupp antog plan 191106.
• Akademiska. Ny version ska tas fram 2020.
• Trafik och Samhälle (UL). Handlingsplan antagen 180806.
Aktiviteter definieras under 2020.
• Lasarettet i Enköping. Plan antagen 180916. Utvärderas
2020.
• Fastighet och Service. Aktiviteter integreras i verksamhetsplan.
• Regionkontoret. Aktiviteter integreras i verksamhetsplan
2020.
Resurscentrum och Varuförsörjningen har ingen plan om
barnrätt. Inte heller finns uppgift om planer i anslagsfinansierad verksamhet som Upplandsmuseet. Två privata vårdgivare

Kommentar

a. Region Uppsala har avtal med BOiU om funktionen barnrättsombud. Martin Price utför uppdraget på heltid och kollegor på BOiU är tillgängliga inom delar av avtalet. En politisk
referensgrupp möter företrädare för BOiU fyra g/år. Kontaktperson för avtalet finns på regionkontoret. Under 2019 gjorde
barnrättsombudet cirka 55 utbildningar för personal som
arbetar på uppdrag av Region Uppsala. Ungefär lika många
möten genomfördes där bland annat systematiska arbetssätt
diskuteras.
b. Nästan alla utbildningar sker efter förfrågan från förvaltningar, särskilt Akademiska, Folktandvården, vårdcentraler och
habiliteringen. Alla Folktandvårdens kliniker och nästan alla
vårdcentraler har haft utbildning av barnrättsombudet under
åren 2013-2019. Under 2019 var efterfrågan från Akademiska också märkbart stor.
c. Folktandvården har inventerat utförda utbildningar bland
anställda. Viss översyn även inom vårdcentraler och habilitering
samt på Akademiska inom VO psykiatri och VO barnsjukhuset.

Exempel tema 1: Kunskap om barnets behov och rättigheter

• Att FN:s barnkonvention trädde ikraft som lag 1 januari 2020 skapade stort intresse från verksamheter över att få utbildning
och råd om systematiskt arbete.
• Totalt 2 400 medarbetare som har tillgång till Pingpong är godkända i utbildningen om barnets rätt (15 minuter). Det är en
minskning med ca 100 pers jämfört med 2018. För utbildningen om anmälningsskyldighet ”Vera” är drygt 1 300 godkända
(30 + 15 min). Särskilt gällande ”Vera” är det alldeles för få, med tanke på att utbildningen gäller en sträng skyldighet i socialtjänstlagen (14 kap 1§). Ny satsning behövs under 2020 i samband med att ny riktlinje lanseras.
• Nätverk för lokala funktioner som barnrättsombud och barnambassadörer finns på Akademiska inom VO psykiatri och VO
barnsjukhuset samt på lasarettet i Enköping och inom habilitering. De har gemensamma utbildningar och kan i sin tur introducera nyanställda med mera.
• Utbildningarna som ges på APT i folktandvården och på vårdcentraler har den stora fördelen att alla professioner deltar. Vid
utbildningar på tex Akademiska deltar oftast endast vårdpersonal (sjuksköterskor, undersköterskor).
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Tema 2

Beslut som berör barn och unga

(eller liknande). De som gjorts är i verksamheter som VO
psykiatri och VO barnsjukhuset. (Se exempel i blå ruta.)
Därför tog under hösten 2019 Regionkontoret fasta på bristerna och har för 2020 en plan för hur handläggares kunskap
och mer tvingande rutiner ska säkerställa barnrättsperspektivet. Effekterna av denna satsning kommer kunna redovisas i
verksamhetsberättelsen för 2020.

Aktivitet 1

a. Barnrättsperspektivet ska beaktas i beslut, rutiner och riktlinjer som rör barn, unga och familjer, på alla nivåer. Verksamhetschef följer upp beslut. Delvis

Kommentar

a. Denna aktivitet bedöms vara mellan röd och gul i genom
förande.
Att ta hänsyn till barnrättsperspektivet innebär att arbets- och
beslutsprocesser ses över så de beaktar berörda barns/barnets
rättigheter. ”Barnets bästa” ska särskilt beaktas enligt både
hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen och patientlagen,
förutom den vid årsskiftet inkorporerade barnkonventionen.
En enkel definition av ”barnets bästa” är att den som fattar
ett beslut tar ställning utifrån dels bedömningen av vad som
är berörda barns behov, dels så långt möjligt vad berörda
barns inställning är.
När beslut fattas om barn är det vanligt att berörda barn själva inte deltar vilket gör beslutsfattaren ansvarig för att själv
företräda förverkligandet av barnets rättigheter i beslutet.
Både handlingsplanen och rutiner som Regionkontorets
Ärendehandbok slår fast att barnrättsperspektivet ska beaktas, men ändå görs bara enstaka barnkonsekvensanalyser

Aktivitet 2

a. Tjänstemanna- och politiska ledningen efterfrågar vid behov
information och stöd från Region Uppsalas barnrättsombud
för att omsätta barnets rättigheter i beslut. Lite, inget

Kommentar

a. Se kommentar i aktivitet 1 ovan.
Barnrättsligt stöd i beslut är en alltför ovanlig fråga till barnrättsombudet, från Region Uppsala ledning. Men Regionkontorets nämndkansli, registratur samt handläggare kommer
under 2020 få utbildning om hur barnrättsperspektivet ska
beaktas i beslut som rör barn och unga.
Förhoppningsvis sprids denna kunskap och ambitionsnivå
till förvaltningarnas ledningar som i sin tur för det vidare till
verksamheterna.

Exempel tema 2: Beslut som berör barn och unga

Aktivitet 1: Vissa verksamheter har gjort genomlysning av rutiner kring:
• Direktåtkomst för barn och förälder till journal via nätet.
• Uteblivande från vård i barntandvård och barnhälsovård.
• Rutin när gravid saknar bostad och EU-kort.
• Enskilda patientsamtal (utan vårdnadshavare) med barn.
• Enskilda föräldrasamtal (med icke-födande förälder) inom barnhälsovård.
• Regionövergripande och vissa särskilda rutiner kring anmälningsskyldigheten.
• VO barnsjukhuset har också styrgrupp för barnets rätt med fyra möten / år där chefer och barnrättsombudet ser över aktuella processer och diskuterar ett barnrättsperspektiv.
Aktivitet 2: Barnrättsombudet har medverkat mer eller mindre i:
• UL har i arbetet med förändrat stadslinjenät i Enköping gjort en gedigen barnkonsekvensanalys, som ska påverka kommande
beslut.
• Fastighet och Service har lagt in barnkonsekvensanalys som obligatoriskt avsnitt i sin mall för den beskrivning av verksamheten som deras uppdragsgivare gör.
• Enstaka, oftast muntliga barnkonsekvensanalyser har gjorts av verksamheter som psykiatrin, ungdomsmottagningar, folktandvården och barnsjukhuset.
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Tema 3

Dialog med barn som p
 atient och
anhörig
a. Säkerställa att det finns kunskap om och utarbetade arbetssätt
för hur barnets inställning på bästa sätt kan inhämtas, utifrån
barnets ålder och mognad. Delvis
b. Säkerställa att rutin finns för individuell mognadsbedömning
för att klargöra barnets beslutskompetens. Helt

b. Våren 2019 avbröts ett försök att ta fram en regional rutin
för mognadsbedömning av barn. Chefsläkarnas bedömning
var att vi istället ska utgå från Socialstyrelsens kunskapsstöd
”Bedöma barns mognad för delaktighet” (Socialstyrelsen
151222). De verksamheter som vill kan ta fram särskilda
lokala rutiner, som tex skett på barnsjukhuset (enskilt
samtal) och planeras för Nära Vård och Hälsa.

Kommentar

Aktivitet 2

Aktivitet 1

a. Den som möter barn/unga i sitt arbete ska ha kunskap och
erfarenhet att bland annat ha samtal med dem, utifrån deras
mognadsnivå. I vården är detta särskilt viktigt utifrån de
skärpta kraven i patientlagen och tandvårdslagen. Hos de
som ofta möter barn/unga behöver vi utgå från att detta
säkerställs, men tryggheten är inte tillräckligt stor hos många
av de som deltar i barnrättsombudets utbildningar. Särskilt
inte gällande gränslandet där barnet har rätt till integritet
och vårdnadshavaren har rätt till information. Det är dock
en positiv utveckling under 2019 som följd av att Barnkonventionen träder i kraft som lag 2020. Samma läge gäller för
hela landet vilket resulterat i bland annat kunskapsstödet ”Att
samtala med barn” (Socialstyrelsen 181114). Ännu större
utmaning gäller för den stora delen av vård som barn och
unga får i delen av vården där vuxna i huvudsak är patient.
Vi vet också för lite om hur rätten för barn och unga att klaga
på vården förverkligas. Antalet ärenden hos Patientnämnden
gällande barn och unga är bara några enstaka procent, vilket
är en mycket skev fördelning jämfört med hur många barn
och unga som är patient.

a. Säkerställa att barns och ungdomars perspektiv tas tillvara i
regionövergripande processer i samverkan med region Uppsalas barnrättsombud. Lite, inget

Kommentar

a. De strategiska målen för Region Uppsala framgår av ”Regionplan och budget 2020-2022”: ekonomi, attraktiv arbetsgivare,
digitalisering, effektiv och nära hälso- och sjukvård av god
kvalitet och god tillgänglighet, forskning och innovation, kollektivtrafik, kulturliv, hållbar samt god och jämlik hälsa. Alla
målen utom folkhälsoperspektivet i ”god och jämlik hälsa”
saknar systematisk kanal till barn och unga, i synnerhet för
gruppen yngre än 15 år. Se kommentar för aktivitet 1.
Barnrättsombudet har bjudits in till flera processer inom de
strategiska målen för att ge råd om dialog med barn och unga,
men mycket få dialoger har genomförts, särskilt återkommande dialoger. Exempel i rutan nedan. Trenden är ökad medvetenhet om detta behov och aktiviteten bedöms kunna bli gul
för 2020.

Exempel tema 3: Dialog med barn som patient och anhörig

Aktivitet 1. Verksamheternas dialog med barn och unga.
• En allvarlig brist är att Sverige och Region Uppsala saknar kanal för att systematiskt inhämta unga patienters uppfattning om
vården (PREM) och vad unga resenärer tycker. Båda undersökningar (Nationell Patientenkät resp Kollektivtrafikbarometern)
vänder sig bara direkt till barnet som fyllt 15 år. Utvecklingsarbete pågår genom SKR (Sveriges kommuner och regioner) med
PREM för barn yngre än 15 år. Tandvården har tyvärr under 2019 inte heller haft någon barnenkät. Positivt är att Patientnämnden 2021 har fokus barn och unga.
• Barnsjukhuset har en rådsgrupp bestående av ungdomar med kronisk sjukdom. Gruppen ”Unga Experter” är ett nationellt
gott exempel och planer finns på att utvidga den även till barnsjukhusets öppna specialistvård och BUP.
• Rutin på barnsjukhuset om enskilda samtal med barn, kan bidra till bättre och patientsäkrare dialog.
• Innovationsarbetet inom ”Idékraft” på Akademiska barnsjukhuset har kontakt med Unga Experter (ungaexperter.se)
Aktivitet 2. Dialog i regionövergripande processer.
• Liv och Hälsa Ung vänder sig till länets barn i årskurs 7, 9 och åk 2 på gymnasiet. Resultaten skulle kunna nyttjas mer i
beslutsunderlag och processer.
• Data från elevhälsosamtal har en outnyttjad potential, med rätt sammanställning och tillgänglighet. Region Uppsala önskar
nationell samordning.
• I regionala utvecklingsarbetet RUS inhämtas unga perspektiv genom sommarjobbande regionutvecklare och ett ungdomsråd.
Inom satsningen på psykisk hälsa har en dialog arrangerats med Fryshusets ”We Change”.
• Stadslinjenätet i Enköping görs om och några klassbesök har gjorts.
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Tema 4

Barn med särskilda behov av
samverkan och skydd
Aktivitet 1

a. Länsgemensamma riktlinjen ”Samordnad individuell plan
(SIP)” revideras enligt plan.
 Helt

Kommentar

a. Senaste revidering av riktlinjen (DocPlusSTYR-13053) var
180531.
Arbete pågår med hur utskrivningslagen (2017:612) kan ge
SIP en tydligare funktion åtminstone för barn och unga i specialiserad sjukvård. Att fler SIP görs och att formerna stärks
för barns medverkan i processerna bör fortfarande vara ett
prioriterat område för att verksamhet i Region Uppsala där
barn erbjuds vård enligt hälso- och sjukvårdslagen.

alla sina utbildningar osäkerhet bland medarbetare och brister
i gemensamt arbetssätt. I samband med publicering av ny riktlinje (a) bör en rejäl satsning göras om kunskap på området.
c. Chefsläkaren på regionkontoret med ansvar för patientsäkerhet redovisar för 2019 antalet användningar av blankett
för anmälan i Cosmic (totalt 1397) samt antalet tillfällen då
åtgärdskod (totalt 410 KVÅ-kodade) använts. Siffrorna finns
på grov verksamhetsnivå. Dessa mått är dock osäkra på grund
av att medarbetare använder blankett och kod ojämnt

Aktivitet 3

a. Regionövergripande handlingsplan angående barnet som
anhörig revideras.
 Helt
b. Säkerställa att handlingsplanen är känd
i verksamheterna.
 Delvis
Aktivitet 2
c. Anställda som möter allvarligt sjuk med minderåriga barn
(enligt 5:7 HSL) eller minderårigt syskon till patient ska verka
a. Region Uppsalas riktlinje för orosanmälan revideras enligt
plan.
 
Delvis
för det anhöriga barnets rätt. Brister
b. Medarbetare med ett hälso- och sjukvårdsuppdrag genomgår
Pingpong-kurs om anmälningsskyldighet. Stora brister Kommentar
c. Uppföljning av aktiviteter på alla nivåer redovisas i patient
a. Senaste version är från 180108.
säkerhetsberättelsen.
 
Helt b. Mätning görs inte regelbundet av Region Uppsala om planen
är känd eller används. Åtgärdskoder används men mycket
ojämnt delvis för att mallarna är olika i verksamheterna och
Kommentar
för olika professioner. Sökordsmallar finns i Cosmic, men
a. Riktlinje tas fram av en chefsläkare med stöd av experter som
utdata mäts inte regelbundet.
barnrättsombudet. Planerad publicering våren 2020.
b. Drygt 1300 av alla som har tillgång till Pingpong är godkänc. I all vårdande verksamhet för vuxna förekommer frågor om
da. Det är en ökning med 200 under 2019 men alldeles för få,
hur de ska arbeta med anhöriga barnets rätt. Enstaka verkmed tanke på hur sträng regeln (14 kap 1§ SoL) är om anmälsamheter i onkologi, vuxenakut och merparten inom psykiatri
ningsskyldighet. Barnrättsombudet möter på detta område i
har systematiskt arbete.

Exempel tema 4: Barn med särskilda behov av samverkan och skydd

Aktivitet 1. Samordnad individuell plan
• I verksamhetsberättelsen för 2018 gavs exempel om att samverkan mellan kommuner och Region Uppsala brister för barn
med stora behov av både korttidsboende, LSS och medicinska insatser från habiliteringen. Enligt aktuella kontakter kvarstår
problemen. Allra tydligast blir samverkansproblemen för de barn som också är i livets slutskede.
• Teknisk samverkan om dokumentation mellan regional och kommunal huvudman prövades i projektet ”Prator” men lades
ner under 2019, gällande barn. Det kanske tar ny form genom ny teknisk lösning 2020.
Aktivitet 2. Anmälningsskyldighet.
• Kontakter finns med Uppsala kommun om att få statistik om inkomna anmälningar från alla verksamheter som arbetar på
uppdrag av Region Uppsala. Det ger en säkrare uppfattning om hur många, varifrån och orsak till orosanmälan. Detta samarbete kan ta form under 2020.
• Barnahus får 1/4 av sina medel från Region Uppsala, men barnsjukvården har under många år inte varit delaktig utvecklingsarbetet eller i de medicinska undersökningarna som görs där av brottsutsatta barn. BUP har istället ensamt företrätt Region
Uppsala. Orsaken har varit personliga konflikter. Nya verksamhetschefen för barnsjukhuset satsar nu på att bygga upp
samarbetet igen.
Aktivitet 3. Anhöriga barnet.
• Växande intresse för kunskap och systematiskt arbete inom habiliteringen.
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Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Barnombudet i Uppsala län (BOiU) är en ideell förening som har sitt säte i Uppsala kommun och som
arbetar främst i Uppsala län.
BOiU är helt fristående från kommun, region och stat.
BOiU vill att FN:s barnkonvention ska förverkligas och att barn och unga ska ha kunskaper om sina
rättigheter, och våga och vilja kräva sina rättigheter.
BOiU vill att vuxna ska våga och vilja ge mer makt och stöd till barn på barns villkor, och se barns
egen kompetens.
BOiU arbetar för att alla barn och unga ska få den hjälp de behöver och att alla barn och unga ska
kunna påverka sin vardag och samhället. Detta gör BOiU genom att ge stöd och råd, informera,
påverka samt stärka barns och ungas röster.
BOiU får sin huvudsakliga finansiering från Uppsala kommun och Region Uppsala. BOiU är helt
fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Främjande av ändamålet
Under räkenskapsåret har föreningens ändamål främjats genom att BOiU har ingått ett idéburet
offentligt partnerskap med Uppsala kommun. Partnerskapet stärker samarbetet med kommunen i
arbetet med barnets rättigheter. Samarbetet utifrån avtal med Region Uppsala löper på.
Det har under 2019 varit stor efterfrågan på våra tjänster kring utbildning och verksamhetsutveckling
inom såväl kommun och region, och även utanför de partnerskapen och geografiska området Uppsala
län.
BOiU har också fortsatt att ha en stor närvaro bland barn och unga i Uppsala kommun, och informera
om att de har rättigheter och hur de kan hitta stöd, samt ge tillfälle till att lyfta frågor som är av vikt både via synpunkter som röstas fram och förmedlas vidare, och i direkta möten med beslutsfattare.
BOiU har fortsatt ett arvsfondsprojekt där BOiU ska ta fram en webbaserad introduktion till
likarättsarbete inom förskola och skola som riktar sig till såväl barn/elever, personal som till
närstående vuxna.
Under året beviljades och startades ett nytt arvsfondsprojekt om att ta fram ledarutbildning för
Children´s program - en metod att arbeta utifrån barnets perspektiv med familjer där en eller fler
vuxna har missbruksproblematik.
BOiU har också bidragit med stöd och råd i drygt 80 individärenden.
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Flerårsöversikt

Bidrag
Gåvor
Nettoomsättning
Årets resultat
Räntor
Eget kapital

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

2019
6 008
1
466
109
0
1 144

2018
3 855
10
1 246
-1 172
-1
1 036

2017
4 535
0
2 476
783
0
2 208

2016
3 614
0
1 303
171
4
1 425

Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt enligt föreningsstämma
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Balanserat
resultat
2 207 997
-1 172 471
1 035 526

Årets
resultat
-1 172 471
1 172 471
108 806
108 806

Totalt
1 035 526
108 806
1 144 332

Förslag till vinstdisposition
balanserat resultat
årets resultat

1 035 526
108 806
1 144 332

disponeras så att
i ny räkning överföres

1 144 332
1 144 332

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
noter.
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2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

6 008 261
1 445
465 767
117 500

3 854 565
10 000
1 245 933
115 000

6 592 973

5 225 498

-137 284
-1 946 413
-4 400 468

-94 147
-349
-1 799 148
-4 559 916

-6 484 165

-6 453 560

108 808

-1 228 062

-2

194
-1 363

-2

-1 169

Resultat efter finansiella poster

108 806

-1 229 231

Resultat före skatt

108 806

-1 229 231

Övriga skatter

-

56 760

Årets resultat

108 806

-1 172 471

Resultaträkning

Not

Rörelsens intäkter
Bidrag
Gåvor
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
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2019-12-31

2018-12-31

1 685 856
39 171
2 924
174 663

37 766
39 171
3 073
134 997

1 902 614

215 007

Kassa och bank

1 963 136

1 303 924

Summa omsättningstillgångar

3 865 750

1 518 931

Summa tillgångar

3 865 750

1 518 931

1 035 526
108 806

2 207 997
-1 172 471

1 144 332

1 035 526

Summa eget kapital

1 144 332

1 035 526

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

28 505
212 273
2 480 640

71 457
224 826
187 122

2 721 418

483 405

3 865 750

1 518 931

Balansräkning
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital och skulder
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Noter
Not 1

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre företag (K2).
Beloppen i denna årsredovisning är redovisade i SEK, om inget annat anges.

Upplysningar till resultaträkningen
Not 2

Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

Uppsala den

Gunilla Oltner
Styrelseordförande

Johan Kaarme
Ledamot

Wilhelm Widerholm
Ledamot

Agneta Hammerin
Ledamot

Johanna Fjellborg
Ledamot

Mohima Mumin
Ledamot

Paulina Rodriguez Milovic
Ledamot

Susanna Eriksson
Ledamot

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

7

7
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Min revisionsberättelse har lämnats den
Maria Wigenfeldt
Auktoriserad revisor
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Vi ser till att barns rättigheter
funkar på riktigt.
Barnombudet i Uppsala län är en kontinuerlig kraft som driver förändringsarbete för barnets bästa.

Det här vill vi
BOiU arbetar för att barnets rättigheter ska förverkligas fullt ut
i Uppsala län.
Barn och unga ska ha kunskaper om sina rättigheter, och
våga och vilja kräva sina rättigheter.
Vuxna ska våga och vilja ge mer makt och stöd till barn på
barns villkor, och se barns egen kompetens.

Så här gör vi
Vi arbetar genom att ge stöd och råd, informera, påverka och
stärka barns och ungas röster.
Vi har alltid barnets bästa i fokus.

1985 startade Barntelefonen, en ideell förening med jourtelefon för barn och unga i Uppsala. 1988 fick
föreningen i uppdrag av Uppsala kommun att starta en barnombudsmannaverksamhet. Det blev den första
lokala barnombudsmannen i Sverige. Sedan 2017 heter föreningen Barnombudet i Uppsala län.
Verksamheten omfattar numera många områden inom barns rättigheter. Jourtelefonen finns kvar i form av
rådgivning via telefon, mejl, webb och sociala medier. Vi arbetar främst i Uppsala kommun och Uppsala län.

Tycker du att barns
rättigheter är viktiga?
Bli medlem!

Som medlem håller du med om att alla barn är lika mycket värda, och att alla har rätt
att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på. Medlemskapet är kostnadsfritt!
►Läs mer på boiu.se/medlem
Omslagsillustration: Rebecca Karlén
Läs verksamhetsberättelsen digitalt på boiu.se/2019

Barnombudet i Uppsala län – en ideell förening. Organisationsnummer 817602-5198.
Verksamhetsberättelse 2019.

