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Förord
år har gått sedan vi startade. Grunden är
densamma, det vill säga barns röster om stöd, råd
och att kunna påverka. Verksamheten utvecklas
kontinuerligt utifrån det och annat som sker i
samhället. Att föräldrar, andra närstående och
personal som arbetar med och för barn tar ökade
kontakter är något vi märkt av och uppskattar. Vi
behöver jobba tillsammans!
2018 blir ett speciellt år att se tillbaka på
eftersom kommunstyrelsen beslutande om att vår
förening skulle få möjlighet att ingå Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Uppsala kommun.
Att det skedde samma dag som Sveriges riksdag
tog beslut om att barnkonventionen ska bli lag
2020 gjorde oss extra glada och nöjda. En önskan
som blev verklighet!

30

som pågått i år är jag extra stolt
över det treåriga projektet, som avslutats under
året. Ett mycket gott exempel som ger förskolebarn, nyanlända barn och barn med olika funkav de projekt

tionsvariationer kunskap om barns rättigheter.
Genom framställt material och metoder som
förmedlats har projektet fått stor spridning och
uppskattats av de pedagoger och barn som använt
det runt om i landet.
Glad är jag också över att vår förening får fler
och fler medlemmar. Vi är nu många som i våra
olika sammanhang i vardagen har kunskap om
barns rättigheter och kan sprida vad som pågår i
Uppsala kommun och Region Uppsala. Det gör vi
via vår hemsida och nyhetsbrev. Fler får möjligheter att påverka och ha synpunkter utifrån ett barnrättsperspektiv. Samverkan och samarbete behövs i
olika former och med många.
vill jag att fler kommuner i länet än Uppsala ska ta del av den kunskap och de metoder för
att förverkliga barnkonventionen som föreningens
kompetenta medarbetare kan ge.
2020 ska barnkonventionen bli lag!

2019

Gunilla Oltner, ordförande

5 bästa hos BOiU 2018
Vi ger stöd och råd, informerar och utbildar, påverkar och stärker barns och
ungas röster. Det här är det som vi är stoltast över 2018.
 0 år för
3
barnrätten
boiu fyllde

30 år och

firade bland annat med
att beställa videokonstverket Tusen barn
tecknar framtiden och
att ha ett flerdagars
evenemang i Gränby
staden. Den nytillver
kade Barnrättsmaskinen
gör succé.

► boiu.se/30

Nätverket
barnan
passad vård
nätverket barn

ett samarbete mellan BOiU och
barnsjukvården i Skåne,
Gävleborg och Uppsala,
tog fram kriterier för
vad som är tillräckligt
anpassad sjukvård för
barn och unga.
anpassad vård,

► barnanpassadvard.se

Partnerskap

In my shoes

Expertrådet

i juni beslutade

vi har inlett

boiu inrättade under

Uppsala kommun att
ingå idéburet offentligt
partnerskap med BOiU
från och med årsskiftet
2019. Föreningen får
därmed en formellt
starkare ställning i
kommunen och mer
stabil ekonomi. Samma
dag (!) antog riksdagen
förslaget att barnkonventionen ska bli
svensk lag 2020.
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samarbete med organisationen
Child and family training i Storbritannien
och forskaren Karin
Fängström på Uppsala
universitet för att kunna erbjuda utbildningar
intervjumetoden In my
shoes.

► boiu.se/inmyshoes

hösten ett expertråd,
bestående av ensamkommande ungdomar, med syfte att
stötta kommunen och
verksamheter med sak
kunskap.

► boiu.se/
ensamkommandeexpertrad

barnättsmemoryn
utdelade eller sålda

95

stödärenden
hanterade

exemplar av Ord
utdelade

30

2852
3
följare på sociala medier

år för barn
rätten i
Uppsala

77
4000
1
111
230%

fler medlemmar än förra året

besökare till våra
webbplatser

exemplar av Word
utdelade

arbetstimmar ägnade
stödärenden

43

ansökningar om
Guldkantsbidraget
hanterade

63 000
191
23
filer med undervisningsmaterial nedladdade
sommarjobbare
och praoelever

277

8000

nytt
Arvsfonds
projekt

barn har fått del av
Barnrättskalendern

40 600

år gammal
Barnrätts
prisvinnare

beställningar i
webbutiken

lärare från hela Sverige
har beställt
handledningar med
barnrättsmaterial

999
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oros
anmälningar
gjorda

2465
unga har vi träffat

118

lärare över hela Sverige
har fått egna exemplar
eller klassuppsättningar av
boken Ser du mig

3153

vuxna har vi träffat

52

barn och
ungdomar
har skapat
tidningar hos
oss

2018 i siffror
1500
1250

Barn/unga
2465 st

Vuxna
3153 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/2018/diagram
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30 år med barnrätt i Upp
1988 startades en barnombudsmannaverksamhet i Uppsala av den i deella
föreningen Jourtelefonen för barn och ungdom, på uppdrag av Uppsala
kommun. 2018 firade vi alltså att Uppsalas barn och unga har kunnat vända
sig till ett fristående, lokalt barnombud i 30 år!

Den tolvåring som sökte hjälp hos Barnombudsmannen 1988 kan nu ha egna
tolvåringar – som i sin tur kan ha fått en Barnrättskalender av oss i klassrum
met, läst eller deltagit i redaktionen för tidningen Ord, eller påverkat vård, sko
la eller politik genom något av våra delaktighetsforum.
Firandet

vi barnombudsverksamhetens 30 år genom att
synas och träffa barn och vuxna vid
ett flerdagarsevenemang i Gränbystaden i maj.
Den nytillverkade Barnrättsmaskinen och det specialbeställda
videokonstverket Tusen barn tecknar
framtiden bidrog till att vi mötte
hundratals barn. Vi hann prata med
dem om att barn har rättigheter och
visa att BOiU finns för att ge stöd
och råd eller hjälpa till om de vill
påverka.
framför allt firade

Den 20 november hölls en kombinerad barnrättsprisutdelning (läs
mer på sidan 13) och avslutning på
jubileumsåret, för särskilt inbjudna
personer som bidragit till BOiU:s
arbete, i Vasasalen på U
 ppsala slott.
Festen var också release av boken
Framåt: alla gäster fick varsitt exemplar direkt från Barnrättsmaskinen
(mer om maskinen på sidan 15).

Bilder från firandet i Gränbystaden.

Tusen barn tecknade framtiden

våren över 1000 Uppsalabarn att teckna sina svar på frågan ”En
bättre framtid för barn – hur ser den ut och vad behövs för att det ska kunna
bli så?”
Teckningarna användes sedan i konstnären Martin Lima de Farias digitala
ljus-, ljud- och bildkonstverk Tusen barn tecknar framtiden, där teckningarna
kombineras till en slumpad evighetscykel där ett kalejdoskopiskt öga blickar
in i framtiden.
vi bad under

Stora bilden: vid premiärvisningen i Gränbystaden projicerades konstverket Tusen barn tecknar
framtiden i en barnpool med vatten. Infällt:
stillbild ur videokonstverket. Ovan: fyra av de
över 1000 teckningar som används i verket.
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sala – nu ser vi framåt
Text ur jubileumsboken Framåt – en bok som tittar bakåt: 30 år
med barnrätt i Uppsala.

Flyttar positioner

barnrätt i kommun och region – det
är en av de formuleringar Lisa Skiöld väljer för att beskriva
30-åringen BOiU. Föreningen sitter på
omvärldsanalys, nätverk och kunskap
som är användbar för många aktörer och
individer. Långsiktigheten gör att kunskap behålls inom organisationen.
– Vi bidrar också till att flytta fram
positionerna för barns delaktighet, så
att vi själva inte ens behöver vara med
”där det händer” längre. Det är en närvi-inte-behövs-seger. Å andra sidan, jag
har svårt att se att någon annan än en
civilsamhällesaktör skulle kunna exempelvis vara ute i skolor och
ge barnrättslektioner på ett trovärdigt sätt.
en sambandscentral för

Framåt – en bok som tittar bakåt

– en bok som tittar bakåt: 30 år
med barnrätt i Uppsala vill vi på BOiU berätta om
en del av vad vi gör och har gjort, och dessutom
inspirera och uppmuntra så att det skapas fler lokala, fristående barnombud runt om i Sverige. Efter 30 år är det hög tid att fler följer efter Uppsala.
I Framåt finns en mängd berättelser och intervjuer som på olika sätt beskriver vad BOiU är,
vad vi har åstadkommit och vad vi vill. Möt Love
som fick det att ljusna, Virve som fick ett vykort,
Gunilla som startade en telefon, Mårten som gick
ut i inneskorna och Andreas som blev ambassadör
– och fler av de personer som bidragit till att göra
Barnombudet i Uppsala län till vad det är i dag.
i boken framåt

Men 2020 blir barnkonventionen lag och allt ordnar sig av sig
självt. Eller?
– Det kommer ju inte det. Lagar och inriktning från riksdagen
är viktig, men det krävs mycket verkstad och nötande för att det
ska bli verklighet.
– Det vi ser som en av de största vinsterna med att barnkonventionen ska bli lag är att barnrätten hamnat i fokus. Fler
kommer att efterfråga eller tvingas till verksamhetsutveckling
för att följa det som alla egentligen skulle ha följt sedan Sverige
ratificerade barnkonventionen 1990.
Uppsala kommun har sedan starten varit verksamhetens
huvudfinansiär. På senare år har avtal med landsting/region
tillkommit. Ändå är en av uppgifterna för BOiU att kritisera
finansiärerna där barnrätten brister. Hur undviker BOiU att bli
en tandlös maskot?
– En framgångsfaktor för att ha kunnat verka så här är att
kommunen har valt att satsa på en extern part som kan kritisera,
och har välkomnat det. Och att vi kritiserar på ett respektfullt
sätt för att behålla förtroendet.
det inte ont om. Stela kommunala strukturer, kränkningar i skolan och brister i lagstöd och verktyg inom
familjerätt är tre exempel som Lisa ger. Att kunna verka i länets
övriga kommuner står också på önskelistan och efterfrågas av
kommunernas medarbetare – men på avtalsfronten är det trögjobbat.
Den största utmaningen för BOiU är ändå att väga mellan
olika slags problem och olika utsatta grupper.
– Vi brukar inte säga att vi arbetar med utsatta barn – vi
arbetar med barn. Vi tror att det breda arbetet gynnar alla. Det
är också det som gör att vi kan ha ett lättsamt tilltal i allt från
grafisk profil, illustrationer, språkvalet på sociala medier, hur vi
agerar i möten och föreläsningar.
– Och vi tror att det tilltalet når ut till fler vuxna som kan göra
skillnad. Barnrätt behöver inte vara gravallvar och elände. Det är
ganska roligt faktiskt.
och utmaningar är

boiu.se/30
Mer om jubileet, plus länkar till ljud,
film och annat material från 30 års
barnrättsarbete.
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Organisation

1985 startade Barntelefonen sin verksamhet – en ideell förening med jourte
lefon 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

2018 har BOiU haft cirka 7 årsarbetare motsvarande heltid.
Anställda under året: Lisa Skiöld, Martin Price, Mårten Markne, Fredrik Norén, Anna Sabelström¤ (Knas hemma), Åsa Tingström¤, Karin Mellin, Josefin Högberg (Barnrätt för alla, likarättsprojekt), Samer Dirawi¤, Johannes Dahlkvist*, Karin Sehlin^,
Jenny Simeonidis^, Max Otterman^, Ahmad Saleh^, Hedvig Oppitz^, Francesca Bertolino (städ), samt 17 st sommarjobbare^.
Praktikanter under året: Felicia Eriksson, Europaprogrammet med inriktning på offentlig rätt, Södertörns högskola; Sadia Dost,
juristprogrammet, Örebro universitet, Jessica Dannefalk, masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet; Malin Selling, juristprogrammet, Uppsala universitet; Milly Langhammer, masterprogrammet i mänskliga rättigheter, Uppsala
universitet.
* Påbörjad tjänst under året
¤ Avslutad tjänst under året
^ Visstidsanställd
under

Styrelse

årsmötet på ett eller två år i taget.
Styrelsen bestod efter årsmötet 2018 av Gunilla Oltner,
ordförande; Ulf Wennström, Emma Ericsson, Dalila Moghrabi,
Björn Dahlman, Mohima Mumin, Johanna Fjellborg, Paulina
Rodriguez Milovic.
styrelsen väljs av

Referensgrupp för barnombudet för Region
Uppsala

Anna-Karin Vaz-Contreiras, Salima Farhad, Alf Ahlstedt
därefter Eleonora Stålenhag, Thomas Eriksson, Birgitta Ekholm
Lejman, Amanda Ternstedt, Lisa Skiöld, Gunilla Oltner och
Martin Price.

Styrgrupp för Knas hemma

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

Medlemmar

31 december 2018 hade föreningen 249 medlemmar, vilket
innebär en ännu större proportionell ökning av medlemsantalet
än 2017, det år då medlemsantalet fördubblades.
Förklaringar till detta kan vara att årsmötet 2017 beslutade
om kostnadsfritt medlemskap och att vi vid publika evenemang
som Kulturnatten, Engagemangsmässa och juriststudenternas
Kontaktdagar har varit tydligare än tidigare med att det är möjligt att bli medlem i föreningen.
den

• 10 •

Det här gjorde vi 2018

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 2018.

Vi gav stöd och råd: sid 10–11

Vi informerade: sid 12–15

BOiU ger stöd och hjälp till barn och unga, och till vuxna som
finns nära ett barn som behöver hjälp. Vi lyssnar, vägleder,
hänvisar, stöttar, lobbar 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 2018

har antalet enskilda ärenden sjunkit något
jämfört med föregående år, från 104 till 95. Snittet
på ett nytt ärende cirka var tredje arbetsdag gäller
dock fortfarande.
En möjlig förklaring är att fler har hittat rätt
via hemsidan direkt, istället för att behöva vända
sig till oss först, vilket skulle kunna avspeglas i det
ökade besöksantalet på hemsidan. Totalt antal besökare på hemsidan var 19 000. Det går dock inte
att se hur många som var stödsökande.
Av de som kontaktat oss för stöd utgör föräldrar nästan hälften och personer som arbetar med
barn utgör en fjärdedel. Endast tre barn/unga har
själva kontaktat oss för stöd under 2018.

2018

Inget enskilt ämnesområde sticker ut. En dryg
tredjedel av ärendena rör enskilda barns rättigheter
inom olika verksamheter, och de allra flesta som
hör av sig om detta är föräldrar. Andelen ärenden
som rör migration fortsätter att sjunka sedan vi
rekordåret 2016 införde denna separata kategori,
och utgör 2018 11 % av ärendena.
De allra flesta ärendena har avslutats efter endast en kontakt, medan något enstaka ärende har
inneburit många kontakter och långvarigt arbete.
Personalen på BOiU har under 2018 arbetat med
stödärenden i effektiv tid cirka 111 timmar.
Vi gjorde tre orosanmälningar till socialtjänsten
under året.

Guldkantsbidraget

guldkantsbidraget avser att 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.
2018 inkom 43 ansökningar, varav styrelsen för Uppsala läns Barnavårdsförbund helt eller delvis
beviljade 37.

► Mer information på boiu.se/guldkant
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Hjälpsökande
Vuxna
15–18 år
Under 12 år

Förälder
Övrig familj
Drabbad
Vän/bekant
Yrkesperson (skola, hälsa, vård)

97+1+2 42+18+2526
God man
Oklart

Ämnesområden
Familjekonflikter
Kränkningar
Flykt
Psykisk ohälsa
Rättighetsfrågor
Våld och/eller övergrepp
Funktionsnedsättning
Övrigt

26+9+11336645 67+33 25+9+11336745
Alla

Barn

Vuxna

Antal: 95

Antal: 3

Antal: 92
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Vi informerade

Vi informerar och utbildar barn, unga och vuxna om barnrätt och delaktig
het. Vi träffar barn och unga, politiker och medarbetare inom kommun och
Region Uppsala, personal som möter barn och vuxna nära barn. Olika verk
samheter 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 ut
veckla barnrättsarbetet, och en fortsatt stor efterfrågan inom Region Uppsalas
verksamheter.
Barnrättskalendern

ger
vi fler barn möjlighet att lära känna sina rättigheter via daglig påminnelse i hemmet och skolan,
till exempel vad gäller stöd och skydd, och att få
påverka både sin vardag och samhället.
I början av höstterminen 2018 delade vi för
tredje året ut Barnrättskalendern till alla elever i
över 30 femteklasser. Dessutom delades en kalender ut till varje klass på de skolor vi besökte.
I samband med besöken genomförde vi en barngenom väggkalendern barnrättskalendern

rättslektion och en påverkansövning i varje klass.
Åsikter från eleverna sammanställdes och togs
vidare till beslutsfattare i berörda nämnder.

► boiu.se/material

Vecka 54

54 är BOiU:s satsning för att informera
om barnets rättigheter och möjliggöra delaktighet
hos skolelever på högstadiet. I Vecka 54 ingår
barnrättslektioner och lunchhäng tillsammans med
organisationer, verksamheter och politiker. Åsikter
vecka

Kulturnatten

på Drottninggatan hölls i år Barnval. I ett valbås fick barn och unga rösta bland
förslag som togs fram vid klassbesök med
Barnrättskalendern i början av höstterminen.
Läs mer under Barnrättskalendern.
Förutom att delta i val kunde besökare också använda vår Barnrättsmaskin. Vi träffade
återigen hundratals barn och vuxna varav
många fick med sig flera flygblad om barns
rättigheter och en reflex som påminner om att
barn ska få synas.
i boiu:s tält

► boiu.se/resultatet-i-barnval-2018
Från Kulturnatten: besökare kunde använda Barnrättsmaskinen (i bakgrunden på den stora bilden) och de som röstat i
Barnvalet fick en tatuering med texten ”Jag har rätt.”
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från eleverna sammanställs och tas vidare till beslutsfattare i berörda nämnder.
2018 genomfördes vecka 54 på Tunabergs
skolan och Almunge skola, där vi höll barnrättslektioner i samtliga klasser och därmed träffade
514 elever och 31 skolpersonal.

► boiu.se/boiu-i-skolan

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.
2018 gick priset till Fyrisgården med följande
motivering:
”Fyrisgården har under 77 år bidragit med
unika aktiviteter för barn i alla åldrar. De skapar
en arena för möten mellan generationer, mitt i
staden. De har varit en röst och agerat i praktiken
för att barn och unga oavsett funktionalitet ska
kunna få en aktiv fritid och möjlighet till inflytande
i samhället.”

#bytposition

är boiu:s event i sociala medier
där åldersmaktordningen sätts under lupp. Det
genomfördes för tredje gången under en vecka
våren 2018. Vi fick bland annat hjälp av en grupp
studenter vid Södertörns högskola, som producerade några kortfilmer på temat.

#bytposition

► boiu.se/bytposition

barnrättspriset delas ut

► boiu.se/barnrättspriset

Novemberkalendern

den 20 luckor långa
Novemberkalendern, genomfördes för tredje året.
I kalendern användes denna gång teckningar som
gjorts för konstverket Tusen barn tecknar framtiden för att berätta om rättigheterna i barnkonventionen (se sidan 6).
julkalendern i november,

► boiu.se/novemberkalendern

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
pluggannonser i UNT. En kort informationsfilm
om länksamlingen finns också bland de filmer som
rullar på tv-skärmarna på Upplands boservice
arena/Fyrisfjädern.
Antalet unika besökare på boiu.se var 2018
19 000. Av tekniska orsaker går det inte att se hur
många av dessa som specifikt letat information om
stödverksamheter.
på boiu.se samlar

► boiu.se

Likarättsprojekt

med medel från Arvsfonden
inleddes i maj 2018. Inom projektet ska det tas
fram en grundläggande webbaserad introduktion
om likarättsfrågor till förskolor och skolor. Den
ska utformas med en version vardera till barn/elever, personal och till närstående vuxna och ta upp
främjande, förebyggande och åtgärdande arbete
för en trygg förskola och skola.
Projektet ska även bidra med att öka kunskapen
om socialtjänstens funktion. Målgrupperna för
webbintroduktionen är delaktiga i framtagningsprocessen.
ett treårigt projekt

► boiu.se/likarattsprojektet

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. Sedan hösten 2018 finns
Typsåhär också på Instagram. Antalet följare har
vuxit under året och inläggen har i vissa fall nått
cirka 500 personer.
vi driver sedan

► facebook.com/typsahar

Samtal på BOiU

vid ett tillfälle per termin bjuda
in vuxna nära barn till föreläsning och samtal. I år
blev det rekordmånga tillfällen. Teman var ”Hur
hjälper du ditt stressade barn” och ”När tålamodet tryter – vad du kan göra som förälder”, båda
med Paulina Rodriguez Milovic, ”Barn, sexuella
kränkningar och övergrepp” med Ulla Thorslund
(i samarbete med NBV), ”Brister i barns behov av
omsorg” med Hans Åberg (vid två tillfällen, varav
ett som lunchevenemang) samt ”Alkisbarn och
stolt!” med Hillevi Wahl (i samarbete med NBV
och Junis).
ambitionen är att

Utbildningar
Samverkansdagen

1999 arrangerar 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.
2018 genomfördes två utbildningsdagar. Samverkansdagen genomförs inom avtalet med Region
Uppsala.
sedan

► boiu.se/barnskydd
In my shoes

första tillfället med
utbildning i intervjumetoden In my shoes. Deltagare var personal inom socialtjänst, elevhälsa och
föräldravägledning. I samband med utbildningen
hölls även ett kostnadsfritt seminarium med en
utbildare från England som berättade om forskningen bakom metoden.
i september genomfördes

► boiu.se/inmyshoes
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Verksamheter inom Uppsala kommun som
utbildats/fått verksamhetsutvecklingsstöd
under året

vi var bidragande
i framtagning av riktlinjer för barns utemiljö samt
framtagande av aktivitetsplan inom barnrätt. Vi bidrog även i samband med riktlinjer för lekplatser.
Vi höll workshop med personal inom Fritid
Uppsala och föreläsning inom projektet Effektivare
mottagande, riktat till personal inom flera förvaltningar som möter ensamkommande.
Vi bidrog i processen med att ta fram ett nytt
barn- och ungdomspolitiskt program.
Vi har bidragit i planering och justering av
underlag för kompetenslyft om barnrätt inom
kommunen.
plan och byggnadsavdelningen:

För socialtjänsten

•

•

•

Deltagit i referensgrupp samt haft plats i
styrgrupp för projektet Kursändring som haft
till syfte att kunna behålla och rekrytera nya
socialsekreterare. Har där framförallt drivit
frågan att det blir roligare att arbeta om det
går att göra det med mer delaktighet från
barnen.
Arbetat med gruppen Nya på jobbet på
socialförvaltningen samt med en av ungdoms
enheterna, om barnkonventionen som lag och
om delaktighet.
Påbörjat ett arbete för att ta fram material för
att öka delaktigheten för barn inom socialtjänsten.

Utbildningar och uppdrag utanför uppdraget
med Uppsala kommun

av handlingsplan om
barnrätt med familjecentral i Knivsta, delvis inom
uppdraget med Region Uppsala, delvis på uppdrag
av Knivsta kommun. Föreläsning för utbildningsförvaltningens ledning och nämnd i Knivsta, om
delaktighet och trygghet.
Uppdrag åt Arvsfondsprojektet Skolan som arena. Test av metod för att hantera kränkningar och
konflikter i skolmiljö, inspirerad av Anatol Pikas
metoder, samt presentation av upplägget.
Ledarutbildning för ledare som höll i Fyris
fjäderns summer camp, samt kortare presentation
för deltagande barn på lägren.
Presentation för personal i SUV (styrgrupp för
ungas välbefinnande) i Östhammars kommun.
Uppdrag åt Länsstyrelsen i Uppsala län att
göra en kartläggning av barnrättsperspektiv inom
funktionshinderspolitiken i länet. Fokus på skolors
anpassningar efter NPF samt delaktighet vid anpassningen, samt delaktighet inom LSS-utredningar. Rapporten färdigställs i början av 2019.
Deltagande i referensgruppen för Arvsfondsprojektet Osynligt sjuk, som drivs av Riksförbundet
cystisk fibros med målet att skapa en podd av barn
och unga med sjukdomarna cystisk fibros och
primär ciliär dyskinesi.
Deltagande i referensgrupp för projektet
Barnsäkert som går ut på att screena föräldrar
utbildning och framtagande

på barnavårdscentraler för att förebygga barns
våldsutsatthet.
Vi fick bidrag från Delmos för att göra en kartläggning och behovsanalys samt ta fram en plan
för arbete mot segregation och för ökad delaktighet i samhället.

Barnrätt för alla

alla avslutades våren 2018. Materialet som producerades
inom projektet finns kvar nedladdningsbart och
online samt i vissa fall i fysisk form. Under året
har materialet spritts vidare över Sverige genom
projektets hemsida och BOiU:s webbutik, samt via
utbudet.se som tillhandahåller kostnadsfritt undervisningsmaterial för lärare.
Målgruppen för materialet är barn i särskolan,
barn med NPF, nyanlända barn och yngre barn.
Delar av materialet finns i olika varianter för att
så många barn som möjligt ska kunna lära sig om
sina rättigheter. Materialet har varit mycket uppskattat av personal inom förskola och särskola.
En informationsfilm om materialet producerades
under våren i samarbete med filmbyrån Populate
och personal och elever på en skola.
arvsfondsprojektet barnrätt för

Figurerna i diskussionsmaterialet Samspel.

Online
Memoryspelet Rättvänt spelades över 3000 gånger
Samspel spelades över 2700 gånger

Fysiskt material
Det fysiska materialet har spritts relativt jämnt över
landet.
Memoryspelet Rättvänt: cirka 1250 st har delats ut
eller sålts.
Barnrätt för alla-lådan (diskussionsmaterialet
Samspel och memoryt Rättvänt, samt lärar-/vuxen
handledning): ca 700 st har delats ut eller sålts.

Rättvänt: online och som
fysiskt spel.

Nedladdning
63 000 filer med material och handledning har
laddats ned från hemsidan.

utbudet.se
Häften med lärarmaterial: 999 st har skickats ut,
relativt jämnt spritt över hela landet.
► barnrättföralla.se

Ser du mig?

Ser du mig? Nyanlända barn och unga
berättar av BOiU:s tidigare medarbetare Karin
Sehlin innehåller berättelser från barn och unga
som nyligen flytt till Sverige. Boken gavs ut 2017
av Karin Sehlin med stöd från Röda Korset. 2018
trycktes en ny, uppdaterad upplaga. BOiU hanterade ekonomi, administration och distribution för att
göra utgivningen möjlig.
Båda upplagorna av boken har funnits till försäljning i webbutiken och har funnits för kostnadsfri beställning för lärare i hela landet på utbudet.se.
De 999 exemplar som distribuerats via utbudet.se
gick åt på bara några dagar.
boken

► Beställ boken på butik.boiu.se
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Lärarhandledning till
materialet.
Bilderna kommer från
informationsfilmen om
materialet. Den finns att
se på hemsidan.

Webbshop

Profilmaterial

webbshopen är en

olika profil- och

kanal för försäljning av våra
tygkassar, reflexer och annat profilmaterial, och
för distribution av det fysiska materialet i projektet
Barnrätt för alla. Även medlemskap i föreningen
går att teckna den vägen.

Nytt material

informationsmaterial har
 yproducerats eller fått ny design under året, bland
n
annat en tygkasse och en gnuggistatuering. Allt
profil- och informationsmaterial har liksom tidigare år tagits fram inom BOiU.
En del profilmaterial har sålts via webbutiken
och en hel del har delats ut vid event och i andra
sammanhang.

Välkommen till BVC

Jubileumslogotyp

► butik.boiu.se

barnhälsovården inom Region
Uppsala har vi tagit fram en folder för de allra
minsta. Den skickas hem till alla barn i regionen
inför 18-månaderskontrollen och riktar sig till
barnet, med målet att öka barnets förståelse och
delaktighet i besöket. Arbetet har gjorts inom avtalet med Region Uppsala.
2015 gjorde vi motsvarande foldrar för 3-, 4och 5-årskontrollerna.
i samarbete med

För 30-årsjubileet togs en speciell logotyp fram,
som anknyter till både den ordinarie logotypen och
till siffran 30. Logotypen har använts under 2018.

► boiu.se/material

Barnrättsmaskinen 2.0

är enkel: Ett
barn går fram till maskinen, trycker på en knapp,
och ut kommer barnanpassad information om en
rättighet. Maskinen är lite mystisk, blinkar och
har knappar som det bara inte går att låta bli att
trycka på.
Den första versionen av maskinen var gjord av
papp och uppgraderades inför 30-årsjubileet av en
ny maskin av metall och med belysning. Maskinen
designades av personal på BOiU och kunde, tack
vare bidrag från Länsförsäkringar Uppsala och
Wallin advokatbyrå, produceras i ett samarbete
mellan BOiU, Toni reklam och Reklamteknik.
Sedan debuten vid jubileumsfirandet i Gränbystaden har maskinen varit med på flera publika
event.
funktionen i barnrättsmaskinen

Ett barn plockar ut
rättighetsinformation ur
Barnrättsmaskinen på
Kulturnatten.
Barnrättsmaskinen är
också en plats för ostört
arbete.
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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 kommu
nens och regionens arbete för barnets rättigheter. Vi utgår ifrån rapporter,
forskning, enskilda som hör av sig och sakfrågor som vi undersöker.
Fokusfrågor 2018

2018 antog en handlingsplan där ett antal fokusfrågor under arbetsområdet Påverkan
valdes ut: Sexuella övergrepp (förebygga, stöd, rutiner), Föräldrastöd, Psykisk ohälsa. Nedan finns en
genomgång som visar hur det gick. Vi har även särskilt fokuserat på frågor utöver de som årsmötet
valde ut.
årsmötet

Sexuella övergrepp

Vi fick en artikel på temat publicerad i UNT och
hade ämnet som tema på såväl en av utbildningsdagarna via Barnskyddsrådet då temat var ”#metoo – barn och unga – hur går vi vidare?” och på
ett ovanligt välbesökt Samtal på BOiU om ”Barn,
sexuella övergrepp och kränkningar” med psykolog Ulla Thorslund.

Föräldrastöd

Vi har inom detta område framförallt arbetat
med sociala medie-kanalen Typsåhär och del
tagit i länsövergripande nätverk för att hålla oss
uppdaterade.

Psykisk ohälsa

Vi har engagerat oss en del inom området hemmasittare och vilket stöd och insatser som erbjuds
från kommunen. Flera stödärenden har handlat om
detta ämne.

Övriga frågor

BOiU framförde under året kritik mot att en
omorganisation inom socialförvaltningen innebär
att barn som återkommer till socialtjänsten har
betydligt lägre chans att få samma handläggare
som tidigare, och mot att omorganisationen inte
föregicks av någon form av barnrättsligt besluts
underlag.

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 2018 anordnat två kostnadsfria utbildningsdagar, tema
”#metoo – barn och unga – hur går vi vidare?” och
”Att förhindra ett barns risk att dö.”
Barnskyddsrådet administreras inom avtalet
med Region Uppsala.
barnskyddsrådet verkar för

► Läs mer på boiu.se/barnskydd

1177

nätverket av sakkunniga granskare av
texter till 1177.se och granskar texterna utifrån ett
barnrättsperspektiv.
Vi har också varit rådgivare vid genomförandet
av direktåtkomst av vårdjournaler via internet
för minderåriga, både nationellt och för Region
Uppsalas arbete.
vi ingår i

Barnanpassad vård

ett samarbete
mellan BOiU och barnsjukvården i Skåne, Gävleborg och Uppsala, tar fram kriterier för vad som
nätverket barnanpassad vård,
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BOiU i media
boiu förekom

23 gånger i redaktionella inslag under 2018 och skrev en debattartikel.

Nyhetsinslag och intervjuer

Datum		Rubrik							Medium
2018-03-27
2018-03-27
2018-04-12
2018-04-18
2018-04-27
2018-05-05
2018-05-16
2018-05-17
2018-05-18
2018-05-31
2018-06-21
2018-06-27
2018-07-09
2018-08-06
2018-08-10
2018-08-16
2018-09-13
2018-10-18		
2018-11-05		
2018-11-05		
2018-11-20		
2018-11-29		
2018-12-09

Kolla kollegan ger ökad kvalitet 				Dagens medicin
Oro för barns rätt vid nätvård					Dagens medicin
Familjehemsplaceringar och Knas hemma			SR Uppland
De gillar papperstidningen					UNT
Idékraft på barnsjukhuset					UNT
Så pratar du med barnen om sex				UNT
Uppsalas barnombud firar 30 år				UNT
Barnombudet i Uppsala län 30 år				SR Uppland
Barnombudet i Uppsala firar 30 år				UNT
Samarbete för barns rättigheter				Uppsalatidningen
Hallå där, Mårten Markne					Uppsalatidningen
Här växer barnens tidning fram				UNT
Tre röster från länet om Almedalsveckan				SVT Uppsala (webb+tv)
Elevernas mejl åtkomlig för alla inom kommunen			UNT
Politikersamtal om droger hos Barnombudet			UNT
Elever larmar om narkotika					Uppsalatidningen
Vi träffar Barnombudet i Uppsala				DHB Dialog
Utbildar om barns rättigheter					Uppsalatidningen
Om barnrättslagen, Martin Price				SR Uppland
Om barnrättslagen, Steven Lucas				SR Uppland
Fyrisgården får barnrättspris					UNT
Tonårsfristad fyller 40 år					Uppsalatidningen
30 år med barnen på sin sida					UNT

Debattartiklar och insändare

Datum		Rubrik							Medium
2018-10-19

Straffa inte stökiga elever					UNT

är tillräckligt anpassad sjukvård för barn och unga.
Kriterierna utgör grunden för arbetet med att
undersöka verksamheten. Liknande verksamheter
gör kollegiala granskningar av varandra med stöd
av nätverket och får ett avslutande omdöme. I
omdömet lyfts styrkor och svagheter med råd till
fortsatt förbättringsarbete. Åsikter från alla som
är en del av verksamheten; barn, unga patienter,
föräldrar och medarbetare är en viktig del av
granskningen.

► barnanpassadvard.se
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Vi stärkte barns och ungas röster
Vi skapar möjligheter för barn och unga att påverka.
Framtidens ungdomsinflytande i Uppsala kommun

hösten 2018 inventerat andra kommuners arbete med ungdomsinflytande och med detta som underlag tagit fram en
modell för ett strukturerat arbete med ungdomsinflytande som passar i Uppsala. Vi hoppas att den på sikt ska kunna implemen
teras.
vi har under

►Läs rapporten på boiu.se/framtidensungdomsinflytande

Unga på BOiU
Kommunutvecklare

i rad hade vi sommarjobbande
ungdomar. 2018 var de 17 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.
En grupp valde att försöka få till en förändring
av läroplanen i historia för grundskolan då de upplevde att den är allt för centrerad kring europeisk
historia.
för fjärde året

► boiu.se/sommarjobb
Praoelever och ungdomscoacher

olika perioder sex praoelever som
producerade material till hemsida, Word och
sociala medier samt gav oss sina perspektiv på vår
verksamhet.
vi hade i

Ungdomsredaktörer

Wordredaktionen deltog som
ungdomsledare under arbetet med Ord.
två skribenter i

Vecka 54 och Barnrättskalendern
54 och vid de klassbesök som görs med
Barnrättskalendern samlar BOiU in, sammanställer
i vecka

och skickar vidare åsikter till beslutsfattare i
berörda nämnder. Läs mer under Vi informerade.

Underlag till det barn- och
ungdomspolitiska programmet

ut Barnrättskalendern och genomfört
Vecka 54 har hundratals barn givit synpunkter
och förbättringsförslag, som vi sedan bidragit med
vid framtagandet av ett nytt barn- och ungdoms
politiskt program för Uppsala kommun.
när vi delat

Knas hemma

2018 avslutades andra omgången av ett
Arvsfondsprojekt kring Knas hemma. Föreningen
står nu på egna ben, har fått bidrag från Social
styrelsen och driver ett eget Arvsfondsprojekt.
BOiU är fortfarande involverad som senior råd
givare till föreningen Knas hemma.
under

► knashemma.se

Word

tidigare planerats, producerats
och distribuerats av gymnasieungdomar i Uppsala,
med ungas perspektiv. Den har delats ut på gymnasieskolor och på andra ställen där unga finns, samt
till politiker med flera.
Fyra nummer gavs ut under 2018, med tema
Spring is coming, Valet är ditt, Stress och Äntligen
november. Hemsidan skalades under året ner, men
har ändå fått ett ökat besökarantal jämfört med
word har liksom
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Framsidorna på Word
årgång 13 (2018).

föregående år. Den planerade satsningen på sociala
medier blev inte av.
Vid vårterminens slut pensionerades stora delar
av redaktionen eftersom de tog studenten. En ny
redaktion rekryterades till höstterminen.
Vi har erbjudit hela klasser att vara med som
gästskribenter i enstaka nummer. Det är ett bra
koncept som dock har varit lite svårt att få till,
främst på grund av att det är ont om tid i deras
scheman. Vi kommer fortsätta leta efter fungerande former för konceptet.

► tidningenword.se

Ord #2: redaktion och
framsida.

Ord

Words småsyskon: ett magasin
som görs av 10-15-åringar. Veckan efter midsommar 2018 gjordes det andra numret av en 24 personer stark redaktion i två åldersindelade grupper.
Redaktionerna höll till på Stadsbiblioteket och
Gottsundabiblioteket och leddes av personal från
BOiU tillsammans med ungdomsledare, varav två
från Wordredaktionen.
Liksom vid arbetet med Word så bestäms innehållet i Ord av deltagarna, även om många idéer
förbereds av personal från BOiU.
Tidningen distribuerades vid skolstart till i första hand alla bibliotek i kommunen och samtliga
skolor i kommunen med elever i årskurserna 4–9.
Ord genomfördes i samarbete med Bibliotek
Uppsala inom ramen för kommunens sommarlovsprogram, tack vare statsbidrag.
Under året skickades ansökan till Allmänna
arvsfonden för att försöka skapa en periodisk
tidskrift för yngre, liknande Word. Ansökan
avslogs med motivering att den inte var tillräckligt
nyskapande.
tidningen ord är

►tidningenord.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
arbetet utgår från

behov av samverkan och skydd. En fullständig
redovisning av verksamheten inom avtalet med
Region Uppsala sker separat från BOiU:s verksamhetsberättelse.

► Läs verksamhetsberättelsen på sidan 26
► Läs mer på boiu.se/region

Medlemsaktiviteter
ett tillfälle med utbildning i barnrätt
för medlemmar i föreningen. Medlemmarna bjuds
också in till Samtal på BOiU och får utöver det
vi har haft

vanliga nyhetsbrevet även ett separat medlemsbrev
några gånger per år.

Företagssamarbeten

BOiU har under året lagt arbete på att hitta fler samarbetspartners inom privat
sektor.
samarbete med wallin advokatbyrå, Fyrisfjädern och Bananteatern gjorde det ekonomiskt
möjligt att trycka och distribuera Barnrättskalendern. Wallin, Länsförsäkringar, Toni reklam
och Reklamteknik bidrog till att vi kunde skapa
Barnrättsmaskinen 2.0.
Tack vare Cajsas kök kunde vi avsluta 30-årsfirandet i Vasasalen på Uppsala slott, inklusive
utdelning av Barnrättspriset och releasefest för

boken Framåt – en bok som tittar bakåt: 30 år
med barnrätt i Uppsala. Gäster var särskilt inbjudna personer som bidragit till BOiU:s arbete.
Under Kontaktdagarna för jurister genomförde
Ahlford advokatbyrå en omröstning om vart besökarna tyckte att byrån skulle skänka en summa
pengar istället för att ha dyra gåvor att ge bort till
besökarna. Omröstningen ledde till att BOiU vann.
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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 demo
grafiska data baserad på de uppgifter som användare själva angivit.

2852 följare 31 december 2018.
Facebook är det sociala medium där BOiU har flest
följare och även mest interaktion med följarna.
På Facebook är BOiU liksom tidigare störst
bland kvinnor 35–44 år. Nästan 8 av 10 följare är
kvinnor.
Målet för Typsåhär var att nå upp till 500 följare efter 2 år. Antalet följare har legat ganska stilla
sedan en inledande snabb ökning 2017 och efter
1,5 år är vi uppe i drygt 300. Under hösten började
totalt hade vi

Typsåhär också publicera på Instagram. Interaktiviteten har ökat jämfört med startåret tack vare
mer annonsering på Facebook.
BOiU har även konton på Snapchat, Kik och
Whatsapp. Dessa används inte aktivt utan finns
som en möjlig kontaktväg för hjälpsökande barn
och unga. Under 2018 har BOiU:s Twitterkonto
varit vilande. Words sociala medier har i princip
varit inaktiva sedan 2015.

Antal följare på sociala medier (2018-12-31)

1000
800
600
400
200
0

8129+ 8+ 11+ 53+ 32+ 1+
BOiU

Typsåhär
Barnrätts
ombudet för
Region Uppsala

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. Under hösten har alla
filmer vi producerat lagts upp på Youtube.
boiu har en

► boiu.se/youtube

Besökare på webbplatser

boiu.se hade över 19 000 unika besökare under
2018. Det innebär nästan en 60-procentig ökning
av besökarantalet och återspeglas framför allt i en
lägre grad av minskat besökande under sommaren
och en generell ökning under hösten. Vissa toppar

i besöksstatistiken går att koppla till pr-insatser
eller evenemang.
Även tidningenword.se såg en rejäl ökning
av besökarantalet jämfört med året innan, från
3100 till cirka 5600. Värt att notera är att ingen
marknadsföring gjorts för tidningenword.se utöver
annonser i papperstidningen.
barnrättföralla.se hade 14 000 unika besökare.
Drygt 63 000 filer med barnrättsmaterial laddades
ner.
tidningenord.se hittades av 2000 unika be
sökare.
Statistikfunktionen för ungaexperter.se kopplades på först i december, och även webbplatsen
barnanpassadvard.se startades så pass sent under
året att mätning inte är meningsfullt.
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Ekonomi
Kommentarer

ibland lite väl, att bedriva en ideell förening som expanderar och vill mycket. Att våga
ta steget att utöka lokaler, för att kunna få plats med personal som eventuellt blir finansierade via medel
som söks till exempel. Men att inte vilja hamna i risken att inte våga och sen inte få plats om det blir
beviljat.
Under 2018 har vi fått klart att vi får en något mer stabil situation inför 2019 från Uppsala kommuns
sida. Vi har också fortsatt arbetet med att hitta fler alternativa inkomstkällor. Vi har sökt, och beviljats,
en hel del medel, och gjort uppdrag mot ersättning, som vi inte visste att vi skulle få i början av året. Vi
har också sökt medel som vi inte har beviljats.
Under 2018 har föreningen fått ökat självförtroende och vi vågar i högre grad ta betalt för det arbete
och de kunskaper vi kan erbjuda utanför våra partnerskap och avtal.

det är spännande,

Intäkter

Kostnader

oförutsedda intäkter var

tack vare ökade

uppdrag åt Arvsfondsprojektet Skolan som arena, samarbete med
Fyrisfjädern, uppdrag åt Länsstyrelsen i Uppsala
län om funktionshinderspolitiken och kartläggning
om segregation med medel från Delegationen mot
segregation, Delmos.
Liksom 2017 fördelades statliga medel till
lovaktiviteter via kommunen och möjliggjorde att
det kunde genomföras två parallella dagläger med
redaktioner till tidningen Ord under sommaren.
Vi har också fått tillskott av medel från företagssamarbeten med Wallin advokatbyrå, Länsför
säkringar och Ahlford advokatbyrå.

intäkter gjordes en satsning på
att kartlägga och ta fram en bra metod för ungas
delaktighet i Uppsala kommun. Vi satsade också
extra på 30-årsjubileet med en ny Barnrättsmaskin
och ett specialbeställt konstverk.
I april 2018 vågade vi också språnget att ta över
grannlokalen när den blev ledig. Vi var då rätt
trångbodda, framför allt för att vi hade så mycket
material som vi producerat och distribuerade.
Initialt lyckades vi förhandla till oss lägre hyra.
Utökningen har ändå lett till ökade kostnader,
även att inreda lokalen (även om detta har gjorts
budgetmässigt och med en del skänkta möbler).
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Intäkter

Kostnader

Bidrag Uppsala kommun
Region Uppsala
Barnavårdsförbundet
Likarättsprojektet
Knas hemma
Övriga intäkter

Kanslikostnader
Likarättsprojektet
Region
Barnrätt för alla
Word
Knas hemma
Info/kommunikation
Styrelse

2

1, 3

37+17+220519 45+16+148187
1, 4

Diagrammet speglar inte bokföringen utan visar
faktiska intäkter som funnits tillgängliga under
2018. Diagrammet skiljer sig därför från det
ekonomiska utfallet enligt bokföring i tabellen
nedan. Se fotnoter.
Övriga intäkter
Annonsintäkter Word
Ahlford Advokatbyrå
Skolan som arena
Delegationen mot segration
Länsstyrelsen

Wallin advokatbyrå
Länsförsäkringar
Life foundation
Fyrisfjädern
Sommarlovspengar för Ord

BOiU ekonomiskt utfall jämfört med budget 2018
Aktivitet

Budget 2018 (kr)

Utfall 2018 (kr)

Utfall i %

Intäkter
Bidrag

4 050 000
3 480 000
2 300 000
940 000
125 000
115 000
1 282 628

5 225 499
3 949 615
2 300 000
2772
0
115 000
1 282 628
-76 668
325 883
1 275 884
6 453 561
20 862
2 871 202
277 827
8 6077
1 009 656
526 704
1 183 603
477 630
-1 228 062

129
113
100
0
0
100
100

Uppsala kommun
Region Uppsala 2
Projektstöd Region Uppsala 2
Barnavårdsförbundet
Arvsfonden, Likarättsprojekt 3
Arvsfonden, Barnrätt för alla 4, 5
Arvsfonden, Knas hemma 4
Övriga intäkter
Kostnader
Styrelse
Kanslikostnader
Info, kommunikation
Word
Region Uppsala
Arvsfonden, Likarättsprojekt
Arvsfonden, Barnrätt för alla
Arvsfonden, Knas hemma
Verksamhetsresultat

570 000
4 024 000
30 000
2 724 000
150 000
180 000
940 000

26 000

Noter
Arvsfonden
Intäkt för 2018 bokförd på 2017
3
Inleddes den 1 maj

Avslutades den 30 april
Intäkt blev bokförd dubbelt 2017,
därför minusintäkt 2018

1

4

2

5
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224
160
70
105
185
48
107

1, 3
1, 4
1,4

Region Uppsala

Verksamhetsberättelse aktiviteter Region Uppsala 2018 –
gällande handlingsplanen för barnets rättigheter
Bakgrund och läsanvisning

region uppsala medverkar till att genomföra barnets rättigheter i alla verksamheter som
arbetar på dess uppdrag. ”Regionplan och budget
2019-2021” nämner särskilt genomförandet av
handlingsplanen och de skyldigheter som följer
av bestämmelsen om ”barnets bästa” i hälso- och
sjukvårdslagen (5 kap 6 §) och tandvårdslagen (3
§).
Verksamhetsberättelsen sammanställer övergripande uppnådda resultat av förvaltningarnas mål
och aktiviteter enligt regionövergripande ”Handlingsplan för att förverkliga barnets rättigheter
2018-2020” (Dnr LS2018-004). Utöver vad som
redovisas här görs mycket annat bra för barn och
unga inom Region Uppsala. Exempel som barnrättsombudet uppmärksammat listas som exempel
i en ruta efter varje tema. Privata utförare omfattas
precis som de offentliga utförarna av handlingsplanen och avtalet om stöd från barnrättsombudet.
Den systematiska aktiviteten hos privata utförare
är dock låg.
Handlingsplanen är organiserad i fyra tema:
Kunskap om barnets behov och rättigheter, Beslut
som berör barn och unga, Dialog med barn som
patient och anhörig samt Barn med särskilda
behov av samverkan och skydd. Handlingsplanen
beskriver aktiviteter för nivåerna regionövergripande, förvaltning samt verksamhet. I denna verksamhetsberättelse är texten för vissa aktiviteter något
förkortade.

Region Uppsalas barnrättsombud Martin Price
gör verksamhetsberättelsen enligt uppdrag i ”Avtal
mellan Region Uppsala och föreningen Barnombudet i Uppsala län” (Dnr LS2017-0589). Kopplat
till avtalet finns en politisk referensgrupp med
fyra möten per år. Verksamhetsberättelsen har
diskuterats i referensgruppen innan den skickas till
regionstyrelsen.
Handlingsplanen 2018-2020 beslutades 8 maj
2018, vilket innebär ett kort verksamhetsår för
förvaltningarna. Under 2018 eller tidigt 2019
kommer alla berörda förvaltningar att ha upprättat
en egen aktivitetsplan baserat på den regionövergripande. Det är en huvuduppgift för barnrättsombudet att stödja och följa aktivitetsplanerna och de
resultaten blir grunden för verksamhetsberättelsen
2019.
Observera att mål och aktiviteter inte enkelt
kan jämföras. Vissa är enkla att genomföra medan
andra kräver betydligt större insats. Varje aktivitet
ges en samlad bedömning om hur den är genomförd eller bedöms kunna genomföras under plan
perioden. För att underlätta för läsaren används
också färger:
• grön
• gul
• röd.

► Läs handlingsplan och aktivitetsplan
på publicdocplus.lul.se
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Tema 1

Kunskap om barnets behov
och rättigheter
Aktivitet 1

• Regionplan och budget betonar fortsatt systematiskt arbete. Helt

Kommentar

Handlingsplanen nämns samt särskild text om
”barnets bästa” i hälso- och sjukvårdslagen och
tandvårdslagen.

Aktivitet 2

men behöver stärkas. Handlingsplanen eller barnets rättigheter nämns inte alls i Region Uppsala
årsberättelse för 2017.

Aktivitet 3

• Att barnrättsombudet är en resurs för kunskap
om och systematiska arbetssätt för barnets rätt.  Helt
• Förvaltningar efterfrågar samarbete med barnrättsombudet och säkerställer kunskap i verksamheterna. 
Delvis
• Verksamhetschef säkerställer att berörd personal
får utbildning från Pingpong och barnrättsombudet med mera. Delvis

• Regiondirektör beslutar om handlingsplan. Helt
• Förvaltningar upprättar aktivitetsplaner. Nästan
helt
• Verksamheter arbetar med och följer upp aktiviKommentar
tetsplanerna. 
Liten grad Region Uppsala har avtal med föreningen Barn
ombudet i Uppsala (BOiU) för åren 2018-2020,
Kommentar
om funktionen barnrättsombud. Martin Price
Dessa har aktivitetsplan: Folktandvården, Kultur
arbetar heltid och kollegor på BOiU är tillgängliga
& bildning, Habilitering (del i ”nära vård”), Akainom delar av genomförandet av avtalet. Politisk
demiska, Kollektivtrafiken, Lasarettet i Enköping.
referensgrupp finns utsedd av regionstyrelsen med
Dessa gör aktivitetsplan 2019: Fastighet &
fyra möten per år. Kontaktperson finns på regionservice, ”Nära vård och hälsa” samt två privata
kontoret.
vårdgivare LiTa och Aleris.
Barnrättsombudet tillfrågas ibland inför utbildInget beslut om plan: Resurscentrum, Varuningar i frågor relaterade till barnet rättigheter.
försörjningen, Regionkontoret. Inte heller från
Övrigt samarbete såsom rådgivning i enstaka fall.
verksamheter med bidrag från Region Uppsala som
Förvaltningarna säkerställer ännu inte kunskap
Upplandsmuseet och Upplandsstiftelsen.
om barnets rätt hos medarbetare. Undantag är
Barnrättsombudet tar regelbunden kontakt med
verksamhet inom psykiatrin och Folktandvården
förvaltningarna om genomförandet, samt skickar
som i samarbete med barnrättsombudet inventerar
en kvartalsrapport till dem. Viss egenkontroll sker
behov och genomförande av utbildning.

Exempel tema 1: Kunskap om barnets behov och rättigheter
•
•
•

Alla aktuella planer och dokument finns på översikt i Publicdocplus
På Pingpong är nu 2 500 medarbetare godkända i utbildningen om barnets rätt. 1 100 är godkända
i utbildningen om orosanmälan Vera.
Barnanpassad vård är ett nätverk som Barnsjukhuset och barnrättsombudet varit med att bilda.
Kvalitetskriterier och modell för självskattning och granskning finns för de som vill stärka sitt
systematiska arbete i all sjukvård där barn och unga är patient. På Akademiska har plastikkirurgi
samt barnsektionen inom AnOpIva ansökt om att få ingå. Många verksamheter i landet är nu med
i nätverket och de stora professionsföreningarna står bakom.

► Läs handlingsplan och aktivitetsplan på publicocplus.lul.se
► barnanpassadvard.se
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Tema 2

Beslut som berör barn och
unga
Aktivitet 1

• Barnrättsperspektivet ska beaktas i beslut, rutiner och riktlinjer som rör barn, unga och familjer,
på alla nivåer. Liten grad
• Verksamhetschef följer upp beslut. Inget

Kommentar

I barnrättsperspektivet ryms dels den vuxnes
bedömning av vad som är barnets behov samt så
långt möjligt vad berörda barns inställning är.
När beslut fattas av chefer och politiker deltar
inte barn och unga. När beslut fattas om vård
om barnet är inflytandet för den unge i regel lågt.
Därför vilar ansvaret tungt på vuxna att ”särskilt
beakta barnets bästa”, som också är en bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen samt
tandvårdslagen. När barnet är patient ska det så
långt som möjligt få uttrycka sin inställning (patientlagen). Sist men inte minst blir FN:s barnkonvention lag i Sverige den 1 januari 2020.
Här saknas det - såvitt barnrättsombudet bedömer - systematiskt arbete inom Region Uppsala,
trots den egna handlingsplanen och tydliga bestämmelser i sjukvårdens lagar. I regionkontorets
Ärendehandbok ingår Barnkonsekvensanalys med
bild och text som ett rekommenderat underlag men
uppföljning av användningen görs inte. Inför nya
rutiner och större beslut finns bara enstaka träffar

på barnets rätt i diarierna 2018 för nämnder och
regionkontoret.
Ska Region Uppsala genomföra denna aktivitet under planperioden krävs snabbt och tydligt
uppdrag från högsta ledningen så att barnrätt tar
plats i ordinarie beslutsstöd och beslutsmallar
samt att de beslutsunderlag och rutiner som saknar
barnrättsperspektiv inte godkänns.

Aktivitet 2

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

Kommentar

Aktiviteten är ett erbjudande till de som fattar
beslut på högre nivåer om barn. Barnrättsombudet
kan inte bevaka beredningen inför alla beslut i
Region Uppsala, men är tillgänglig på förfrågan.
Behov av ett tydligt barnrättsperspektiv finns,
baserat både på de beslut som fortlöpande tas om
barn och unga men också utifrån att det bor över
70 000 barn och unga i länet. Bara några enstaka
beslut om verksamhet eller rutiner är framtagna
med stöd av barnrättsombudet. Exemplen nedan är
de enda beslut som barnrättsombudet känner till
där barnrättsperspektiv ingått i underlaget.

Exempel tema 2: Beslut som berör barn och unga

Flera informella kontakter med regionkontorets e-hälsoenhet om rutiner med mera kring direktåtkomst
för journal samt videomöte med vårdcentral. Barnrättsombudet är också rådgivare åt Inera på området.
Barnsjukhuset har i några fall bett om barnrättsliga råd. Tydligast inför beslutet om samvård på Neonatal av 95f och en rutin för bidrag till peruk för barn med cancer.
Kollektivtrafikförvaltningen skickade remiss till barnrättsombudet om sin strategi för regionbusstrafik. Vårt svar utgick från deras handlingsplan för barnets rätt.
Regionkontoret bad om och fick ett yttrande kring åtgärder för barns hälsa i skyddade boenden.
Ett regionråd bad om fördjupning gällande rapporterade brister i systematik kring anmälningsskyldighet för barn som far illa. Regionrådet skrev initiativ till Regionstyrelsen.
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Tema 3

Dialog med barn som
patient och anhörig

bred remissgrupp. Den har medfört många praktiska och juridiska diskussioner om vårdnadshava• Säkerställa att det finns kunskap om och utarrens roll, integritet, kallelser med mera. Underlaget
betade arbetssätt för hur barnets inställning på
är nu lämnat till chefsläkarna på Regionkontoret.
bästa sätt kan inhämtas, utifrån barnets ålder och
Under 2019 kommer rutin, ev riktlinje och utbildmognad. 
Delvis ning att nå ut till många som efterfrågat stöd i att
• Säkerställa att rutin finns för individuell mogbedöma barnets mognad för delaktighet.
nadsbedömning för att klargöra barnets beslutskompetens. 
Delvis Aktivitet 2
• Säkerställa att barns och ungdomars perspektiv
Kommentar
tas tillvara i regionövergripande processer i samSamlat omdöme om denna aktivitet pendlar mellan verkan med region Uppsalas barnrättsombud. Lite,
delvis och lite genomförd. Delvis - för att många
inget
enskilda medarbetare som möter barn som patient
och anhörig har förmåga och vilja att inhämta
Kommentar
barnets uppfattning. Lite – för att verksamheterna
Enligt ”Regionplan och budget” är några av de
inte säkerställer att synpunkter inhämtas, eller
stora övergripande processerna ekonomi, regional
sammanställer synpunkterna. Huvudmannen Reutveckling, samverkan med kommuner, kollektivgion Uppsala har därför liten eller ingen kunskap
trafik, nära vård samt kultur. Närliggande är arbeom vad unga patienter tycker om verksamheten.
tet med första linjen mot psykisk ohälsa. Ingen av
Nationell Patientenkät tillfrågar vårdnadshavaren
processerna har regelbunden eller planerad dialog
istället för patienten när denne är under 15/16 år.
med barn och unga. I några fall har processledare
Tandvården däremot har riktad enkät till barn
haft inledande möte med barnrättsombudet om
7-16 år samt digital väntrumsenkät till barn 3-6 år. lämpliga kanaler till barn och unga, men det har
Under hösten 2018 har ett underlag till grundinte resulterat i varken enstaka eller återkommande
läggande rutin för individuell mognadsbedömning
dialoger.
tagits fram av barnrättsombudet med stöd av en

Aktivitet 1

Exempel tema 3: Dialog med barn som patient och anhörig

Patient med diabetes erbjuds redan i 8-10-årsåldern att träffa behandlaren enskilt utan vårdnadshavare.
Dock görs det inte i strid med vårdnadshavarens eller barnets vilja.
Tydligare rutiner har införts för den ungas inflytande inom folktandvård, tex vid tandreglering.
Kollektivtrafiken planerar mars 2019 workshop om ungas delaktighet i planeringen. Regionkontoret
planerar integrera barnets rätt i arbetet med RUS.
Barnrättsombudet har deltagit i Nätverket första linjen mot ungas psykiska ohälsa för att bidra med
barnperspektiv.
Barnsjukhuset har sedan flera år rådsgrupper med ”Unga Experter” som bidrar med förslag och perspektiv till verksamheten. Samarbetar också med Idékraft.

► ungaexperter.se
► Idekraft på akademiska.se
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Tema 4

Barn med särskilda behov
av samverkan och skydd
Aktivitet 1

• Länsgemensamma riktlinjen ”Samordnad individuell plan (SIP)” revideras enligt plan. Helt, troligen

Kommentar

SIP är en unikt stark bestämmelse i både socialtjänstlag och hälso- och sjukvårdslag som infördes
2010. Planen ska upprättas vid behov och efter
samtycke från patient. När samverkan faktiskt
görs, och hur barn och unga görs delaktiga i
processen varierar. Det bör vara ett prioriterat
utvecklingsområde. Genom den så kallade utskrivningslagen (2017:612) kan SIP få en tydligare
funktion åtminstone för barn och unga i specialiserad sjukvård.
Ett digitalt verktyg Prator stödjer nu kommunikation och dokumentation mellan huvudmännen.
Barnsjukhuset är nu pilotprojekt för hur Prator
ska kunna användas även för barn och unga som
vårdats i slutenvård.
Viktigt att alla berörda särskilt tar hänsyn till
”barnets bästa” som är en skyldighet enligt patientlag, hälso- sjukvårdslag och socialtjänstlag.

Kommentar

Samlat arbete på området har påbörjats vilket är
positivt. Riktlinjen behöver en juridisk genomlysning och bör beslutas chefsläkargrupp.
1 100 medarbetare godkända i utbildningen
Vera, vilket är en liten andel av dem som omfattas
av anmälningsskyldighet.
Planering pågår för uppföljning av orosanmälningar, med användning av formulär i Cosmic och
åtgärdskod. Informationssatsning under 2019.
Redovisning sker om möjligt inom patientsäkerhetsberättelsen.

Aktivitet 3

• Regionövergripande handlingsplan angående
barnet som anhörig revideras.  Helt
• Säkerställa att handlingsplanen är känd i verksamheterna.  Delvis
• Anställda som möter allvarligt sjuk med minderåriga barn (enligt 5:7 HSL) eller minderårigt syskon till patient ska verka för det anhöriga barnets
rätt. 
Brister

Kommentar

Projektledare finns på regionkontoret för genomförandet. Handlingsplanen revideras planenligt.
• Region Uppsalas riktlinje för orosanmälan reviBarnrättsombudet möter ofta frågor om genomförderas enligt plan. Delvis andet av detta åtagande i verksamheterna. Planen
• Medarbetare med ett hälso- och sjukvårdsuppom anhöriga barnet och åtagandet i lagen får kan
drag genomgår Pingpong-kurs om anmälningsskylanses kända i verksamheterna. Stöd för dokumendighet. 
Stora brister tation av åtgärder finns i Cosmic. Men, systemati• Uppföljning av aktiviteter på alla nivåer redoviken i att säkerställa åtagandet i 5:7 HSL gentemot
sas i patientsäkerhetsberättelsen. Delvis den sjuka och dennes barn/syskon finns bara i
enstaka enheter.

Aktivitet 2

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

För barn med omfattande behov som också har insatser på korttidsboende (eller stora insatser i hemmet) brister vårdens tillgänglighet på grund av att habiliteringens medicinska enhet bara är bemannad
kontorstid.
För barn som utöver insatser på korttidsboende enligt LSS också har beteendeproblematik behövs
stärkt kunskap i boenden om bemötande och barnens särskilda behov. Habiliteringen vill samarbeta
med kommunerna om detta.
För svårt sjuka barn med omfattande behov där vård i livets slutskede behövs hamnar de lätt mellan
lagarnas och huvudmännens stolar. Vårdens möjligheter och det genomförande som kan beviljas inom
LSS behöver ytterligare samordnas.
Länsgemensam rutin för ansvar och utredning när ett barn har förmodad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) beslutades 2018. Den kan leda till bättre samordning.
verksamheter i remissförfarandet vid förmodad NPF-problematik
Det övergripande systematiska arbetet med orosanmälan är eftersatt i Region Uppsala, men ett politiskt beslut i regionstyrelsen 180529 har gett ny kraft.
Exempel på verksamheter som har plan, resurser och genomförande av rättigheter för anhöriga barn
är: somatiska vuxenakuten, onkologisk dagavdelning samt delar av psykiatrin på Akademiska.
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Det här vill vi
BOiU vill att FN:s barnkonvention ska förverkligas.
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 vet att det vi gör har stor betydelse för många barn och
unga i Uppsala.
Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns
rättigheter gäller på riktigt. Vi ger konkret stöd till barn och
unga som behöver det. Vi möter barn, unga, yrkespersoner,
forskare och beslutsfattare. Vi lägger fram förslag och
opinionsbildar.

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/2018

Barnombudet i Uppsala län – en ideell förening. Organisationsnummer 817602-5198.
Verksamhetsberättelse 2018 med årsredovisning.

