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Förord
barnkonventionen fyllde 25 år 2014, och det firade vi med eldshow, teater, 
musik, dans och diskussioner. Samtidigt har vi iakttagit en mängd områden 
som fortfarande inte fungerar på ett tillräckligt bra sätt för barn och unga i 
Uppsala läns kommuner och landsting. Alla barn får inte den hjälp de be-
höver, alla barn får inte påverka beslut som berör dem, och såväl barn som 
vuxna i olika roller saknar kunskap om barnets rättigheter.  

Det är dock tillfredsställande att inte bara se proble-
men, utan också kunna bidra med förslag till lösningar 
på dem – vilket vi gör.  

För att påverka behöver vi synas och ha ett förtroende. 
Under året har vi synts en hel del i olika media, dels ut-
ifrån att vi själva har skrivit debattartiklar, men också 
för att vi blir tillfrågade om att kommentera barnrätts-
liga frågor. Vi har under 2014 inlett arbetet med att 
fokusera mer på hur vi når ut på bästa möjliga sätt för 
att föra fram positionerna för barns rättigheter, och 
kommer att arbeta mer konkret med det under 2015.

Vision för BOiU
Varje barn i Uppsala län lever och utvecklas på ett sätt som tar 
hänsyn till barnets vilja och åsikter och gynnar barnets eget bästa. 

BOiU arbetar för att alla barn och unga ska få den hjälp de be-
höver, att alla barn och unga ska kunna påverka sin vardag och 
samhället, och att barnkonventionen ska vara känd och att den 
efterlevs. Det gör vi genom att informera, samverka, påverka och 
stärka barns och ungas röster.

• Sommarjobbande fokusgrupper 
2014 sommarjobbade åtta niondeklassare och åtta gymna-
sielever på BOiU. Läs mer nedan. 

• Patienthäfte på barnsjukhuset 
Vi har tillsammans med barnsjukhuset producerat ett häfte för 
barn om rättigheter i samband med vård. Läs mer nedan.

• Barnrättsvecka – BK25
2014 fyllde barnkonventionen 25 år. Läs mer nedan.

• Utbildningar i samverkan 
Inom Barnskyddsrådet i Uppsala län har vi bidragit till att 
genomföra två symposier med svenska och utländska forskare 
som föreläsare, och vi återupplivade en utbildningsdag för 

 studenter om samverkan för barnens bästa. Läs mer nedan.

• Likabehandling i skolorna 
Under våren publicerade vi en granskning av alla Uppsalas 
gymnasieskolors likabehandlingsplaner. Läs mer nedan.

• Förhindra nedskärning inom socialtjänsten  
BOiU bidrog till att minska en stor nedskärning av socialtjäns-
tens förebyggande verksamhet för barn och unga. Läs mer 
nedan.

• Knas hemma 
Ungdomarna i vårt Arvsfondenprojektet Knas hemma efter-
frågas som föreläsare och som sakkunniga i den nationella 
utredningen om tvångsvård. Läs mer nedan.
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Personal i skola/förskola
FörskollärareLärare

Barn och unga som deltagit i Din röst

Barn och unga som vi mött

Inom Uppsala kommun I länet utom Uppsala kommun

Politiker i kommuner

Politiker i Uppsala kommun

Politiker och medarbetare, länets kom muner utom Enköping och Uppsala 

Politiker och medarbetare, Enköpings kommun

Övriga
Bostadsmötet – konferens

White arkitekters seminarium

Svenska kyrkan – olika enheter
Rädda barnen Uppsala

Pedagogisk personal på Bror Hjorts hus

Rådgivningsärenden

Ärenden där BOiU agerat

Unga som deltagit i BOiU:s arbete

Wordredaktionen
Sommarjobbande fokusgrupper

Medverkande i Word, utanför redaktionen

Medarbetare i kommuner
Medarbetare på familjecentraler länetKnivstaUppsala

HVB-chefer och anställda i Uppsala och Heby

Medarbetare inom landstingets ledningskontor

Landstinget

Dessutom har samtliga nämnder och 
 styrelser i landstinget fått utbildning. 

2014 i siffror

Medarbetare inom landstingets avdelningar

Anställda under 2014
Lisa Skiöld, Martin Price, Leah Malmqvist, Ami Fors-
berg, Karin Hallén Sehlin, Mårten Markne, Fredrik 
Norén, Anna Viklund, Anna Sabelström och Ehline 
Larsson. 

Praktikanter under året: Veronica Ohde,  arbetspraktik, 
Emelie Hagström från mastersprogram om Barnets bäs-
ta och mänskliga rättigheter, Stockholms universitet, 
och Mohima Mumin från juristprogrammet, Uppsala 
universitet.  

Styrelse
Gunilla Oltner, ordförande, Ulf Wennström, ledamot, 
Christina Fauvelle, ledamot, Emma Ericsson, ledamot, 

Anna Singer, ledamot, Nino Dawod, ledamot, Göran 
Hedefalk, kassör och Lena Hellman, revisor 

Läns-BO:s refererensgrupp
Gunilla Oltner, Lisa Skiöld, Martin Price, Anna-Karin 
Vaz-Contreiras, Claes Sundelin, Kjell Andersson, Lina 
Nordquist.

Knas hemmas styrgrupp
Gunilla Oltner, Yvonne Schantz, Lisa Skiöld och Anna 
Sabelström

Medlemmar
31 december 2014 hade föreningen 46 medlemmar.

Personal och styrelse
Barnombudsmannen i Uppsala är en ideell förening som har funnits sedan 1988. Vi arbetar i Uppsala 
kommun och Uppsala län. Föreningens huvudsakliga finansiering kommer från Uppsala kommun och 
Landstinget i Uppsala län. Läs mer på boiu.se
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Lisa Skiöld
Verksamhetschef
Barnombudsman

Stärka barns och ungas röster
Din röst 
Under våren anmälde sig 64 klasser F-6 till skol-
metoden Din röst, som handlar om barnkonventionen 
och påverkan. Många genomförde dock inte hela pro-
jektet. Under hösten riktade vi oss med ett nytt upplägg 
mot högstadiet och gymnasiet, men fick tyvärr återigen 
dåligt gensvar. Läs mer på boiu.se.

Låg grad av fullföljande har inneburit att möten  mellan 
beslutsfattare och barn och unga till stor del har ute-
blivit. 2015 kommer vi att arbeta mer uppsökande, 
fortfarande med avsikten att eleverna ska få möjlighet 
att förbereda sig inför ett möte med politiker.

Word 
Tidningen Word har liksom tidigare planerats, pro-
ducerats 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. Vid den senaste läsar-
undersökningen (2013) låg andelen läsare på cirka 50 
% av alla gymnasieelever. Här finns hela listan på motta-
gare av Word.

Under året har vi förändrat personalansvariga för 
tidningen Word, och också haft en vakans en period, 
vilket gjort att det gavs ut tre i stället för fem nummer. 
Ämnen som psykisk ohälsa, studier utomlands, att 
söka asyl, lär dig påverka och en guide till våra partier 
har tagits upp. Kommunala förvaltningar och andra 
verksamheter har genom annonsering tagit till vara på 

Words möjlighet att nå ut till unga i Uppsala. Läs alla 
nummer på tidningenword.se.

Knas hemma 
Arvsfondsprojektet Knas hemma, om rättigheter inom 
familjehems- och HVB-vården, har gått in på andra 
året. Det har nu intagit den plats i debatten som vi 
önskat: ungdomarna efterfrågas som föreläsare om 
barnperspektiv på utbildningar för nya familjehem, 
och som sakkunniga i den nationella utredningen om 
tvångsvård. Projektet och frågorna har fått uppmärk-
samhet i bland annat sociala medier och på Almedalens 
Barnrättstorg. Projektet utökar sina samarbetspartners 
kontinuerligt. Läs mer på knashemma.se.

Barns delaktighet inom landstinget 
Läns-BO har arbetat med att: 
• få till ungdomspaneler angående psykisk ohälsa i 
Enköping, Hummelsta och Bålsta, 
• genomföra en trygghetsvandring med barn på strål-
ningen på Akademiska Sjukhuset, 
• ta fram och sprida ett patienthäfte för barn, med 
information om relevanta rättigheter och en enkät om 
hur barnet upplevt vården (läs häftet på webben),
• skapa häftet Många bra sätt som beskriver goda 
exempel på dialogformer med barn och unga och som 
sprids till landstingets alla verksamheter (utgivet 2015; 
läs häftet på webben),
• arbeta med Folktandvården om att patienter i åldrar 
3-6 får svara på enkäter om bemötande via en surf-
platta i väntrummet, 
• skapa möten och processer med barn och föräldrar 
inom avdelningen för planerad vård på barnsjukhuset.

Viktigast hos oss 2014

Påverkan 
Likabehandling i skolorna 
Under våren publicerade vi vår granskning av alla 
Uppsalas gymnasieskolors likabehandlingsplaner – och 
fick en del media på detta. Granskningen visade att mer 
än hälften av alla gymnasieskolor hade en plan som inte 
följer Skolverkets allmänna råd. Vi har därför ställt krav 
på att kommunen bör se till att skolpersonal erbjuds 
återkommande utbildningar om normkritik och likabe-
handling. Vi har också lyft att skolorna behöver sam-
verka mer med elevernas hem i arbetet mot kränkningar.

Ekonomisk utsatthet 
Vi har föreslagit att ekonomisk utsatthet bör ses som 
en diskrimineringsgrund i skolornas likabehandlings-
arbete och alltså vara ett område alla förskolor och 
skolor behöver arbeta med. Vi har också lagt fram 
andra konkreta förslag kring t ex tillgänglighet till 
fritidsaktiviteter och delaktighet vid bedömningar av 
ekonomiskt bistånd.

Familjerätt 
Under våren fortsatte vi med att ifrågasätta och ge 
 förslag på sätt att utveckla barns rättigheter inom fa-
miljerätten. Vi har drivit och delvis fått igenom frågan 
att alla barn ska erbjudas enskilda barnsamtal. Vi har 
också drivit att det behövs fler metoder att erbjuda 
föräldrar som har en komplicerad separation.

Förhindra nedskärning inom socialtjänsten  
Vi bidrog till att minska en stor nedskärning av verk-
samheten för barn och unga inom socialtjänsten genom 
flera debattartiklar och ett Samtal på BOiU där vi ska-
pade en mötesplats för personal inom social tjänstens 
öppna verksamhet, råd och stöd, ansvariga politiker 
och chefer. BOiU har menat att det snarare behöver 
satsas på såväl myndighets- och utredningsdelen som 
den förebyggande delen av socialtjänsten. Läs debatt-
artiklarna.

Valet 
Inför valet delade vi ut flygblad och deltog på Mötes-
plats Gottsundas politikdag. Efter valet fick vi publice-
rade debattartiklar om viktiga åtgärder för att barn-
rättssäkra Uppsala. Läs debatt artiklarna.

Barns rätt till kultur 
Barn har rätt till kultur och lek, vilket vi har lyft fram 
genom debattartikel, genom att Barnrättspriset delades 
ut till kulturverksamhet för barn och unga och genom 
att påverka Uppsala kommun att söka pengar för att 
barnkonventionen ska bli en del av Skapande skola 
inför 2015. Vi har också på vår hemsida sammanställt 
kulturupplevelser som är kopplade till barnkonventio-
nen, att använda till exempel i koppling till Din röst.  

Nationell patientenkät 
Läns-BO har arbetat med att förändra SKL:s upphand-
ling av nationell patientenkät för att tydliggöra att den 
i dag inte tar in vad de under 18 år tycker. Läns-BO 
också arbetat med att detta bör göras.

Samverkan 
Vi har fortsatt att vara aktiva inom Barnskyddsrådet 
i Uppsala län. Där har vi bidragit till att genomföra 
två symposium med svenska och utländska forskare 
och praktiker som föreläsare; ett om barnmisshandel 
genom sjukvårds insatser och ett om fysisk och psykisk 
hälsa bland barn och unga placerade i samhällsvård. 
Båda var väl besökta och uppskattade.  

Under hösten återupplivade vi en en utbildningsdag 
för studenter om samverkan för barnens bästa, tillsam-
mans med institutionerna för läkare, sjuksköterskor, 
psykologer och socionomer.   

Vi deltar också i en rad nätverk för att få kontakter 
och aktuell information om barns situation i länet och 
samarbetar med andra kring till exempel utbildningar 
eller debattartiklar.  

BOiU i media

Sommarjobbande 
 fokusgrupper
2014 var första sommaren som 
BOiU testade att ha kommunala 
sommarjobbare. Åtta niondeklas-
sare och åtta gymnasielever fick 
utbildning i barnkonventionen 
och påverkan, och valde olika 
områden att fokusera på. 

Flera av grupperna fick medialt 
genomslag och hade givande 
möten med beslutsfattare. De 
områden som ungdomarna valde 
att arbeta med var fler skolpsy-
kologer, ett Fryshus till Uppsala, 
utöka antalet platser på det skyd-
dade boendet Siri samt minska 
stressen i skolan.  

Herman 
 Wieselgren var 
en av 16 unga 
som sommar-
jobbade på Barn-
ombudsmannen 
i Uppsala med 
att påverka politikerna.
– I min grupp ville vi jobba med tillgången 
på psykiskt stöd för unga. Enligt lagen så 
ska det finnas en psykolog på varje skola. 
Men så ser det ofta inte ut. Det ville vi på-
verka, så vi tog kontakt med olika politiker 
och medier för att lyfta frågan.
Hur gjorde ni?
– Det var överraskande lätt att komma i 
kontakt med politiker. Vi bara gick in på 
uppsala.se och ringde upp dem vi ville 

prata med. Det var många som var intres-
serade och som nappade direkt när vi sa 
att vi ville mötas. Sedan var det bara att 
bestämma tid och plats. Generellt var 
responsen mycket positiv. Politikerna ville 
veta mer och tyckte att det var ett viktigt 
problem.
Och vad händer nu?
– Vi förstår att vi ensamma inte kommer 
kunna göra någon skillnad. Men vi hoppas 
att vår lobbying till politiker och medier 
kommer att inspirera samhället att fort-
sätta jobba med detta.

Text: Andrea Byding, ur Word #42

Det var överraskande 
lätt att komma i kon
takt med politiker.

Organisation

Ballonger hissades på skol-
gårdar världen över
världens ledare gav stående ovationer. Nu skulle alla barn ha rätt till utbildning, 
rena kläder och ett tryggt hem att växa upp i. Tårtor delades ut på dagis, skolor och 
i hem. Och tunga bröstkorgar kunde äntligen lättas. Blåmärken krymptes. Inget barn 
skulle längre agas. Inget barn skulle längre lida av svält eller vattenbrist. Inga fler unga 
skulle tvångsgiftas bort, könsstympas eller torteras.

Vi alla vet att det inte ser ut så idag. Det vi vet är att barnkonventionen dagligen an-
vänds i arbetet med dessa frågor - för att barns och ungas rättigheter är på allra största 
allvar. Varje dag sker påverkansarbeten över världen, tack vare konventionen som 
backar unga ryggar.

i år har Barnkonventionen 25-årskalas över hela världen. Inte minst här i 
Uppsala. BOiU firar med en mängd evenemang.

Välkomna!

Donia Saleh
Reportageredaktör på Word

Information  
Till barn och unga 

Din röst 
Skolmetoden Din röst är ett sätt att föra ut kunskap 
om rättigheterna. Genom lärare når vi elever som arbe-
tar kreativt med vårt material och också utövar rättig-
heten att påverka i praktiken. Läs mer på boiu.se.

Word 
Genom tidningen Word sprids information om rättig-
heter till gymnasielever i Uppsala. Läs mer under Stärka 
barns och ungas röster nedan.

Behöver du hjälp?
Vi har fortsatt att sprida affischer till vår länksida om 
stödfunktioner på skolor, bibliotek och andra ställen 
där barn och unga finns. 

Patienthäfte på barnsjukhuset 
Vi har tillsammans med barnsjukhuset producerat ett 
barnanpassat häfte med information om rättigheter 
kopplat till vårdtillfället och med möjlighet att svara på 
frågor om hur vården varit. Läs häftet på webben.

Till politiker och medarbetare i kommun 
och landsting 
Barnrättsmapp 
Vi har reviderat och delat ut vår pappersmapp med tips 
om barnrätt till politiker och medarbetare i kommuner-
na vid flera tillfällen, t ex vid Uppsalas första kommun-
fullmäktige efter valet och vid utbildningstillfällen. 

Utbildningar 
Vi har haft utbildningar om barnrätt, barnrättsliga 
beslutsprocesser och dialogformer vid flera tillfällen un-
der året med deltagare från hela länets kommuner. Vid 
närmare 50 tillfällen har vi bjudits in till landstinget för 
att att utbilda såväl avdelningar och chefer som politi-
ker. Alla förtroendevalda inom landstinget utbildades i 
barnrätt under året. 

Hemsidan 
På vår hemsida har vi gjort tydligare målgruppsindel-
ning, och fyllt på med relevant information och tips om 
sätt att arbeta med barnkonventionen.  

På landstingets internwebb Navet 
Läns-BO har två forum på landstingets internwebb 
Navet, en för dialogformer och en för barnkonsekvens-
analyser. 

Till personal som arbetar med barn 

Utbildningar 
Vi har erbjudit utbildningar för skolor, och haft välbe-
sökta seminarier för förskolepersonal och skolpersonal 
om att arbeta med barnkonventionen, likabehandling 
och om lekens betydelse. Läns-BO har genomfört en 
stor mängd utbildningar inom landstingsfinansierad 
verksamhet.

Hemsidan 
På vår hemsida har vi fyllt på med tips om till exempel 
material att använda i skolan och om orosanmälningar 
till socialtjänst.

På landstingets internwebb Navet 
Länsbarnombudsmannen har två forum på landsting-
ets internwebb Navet, en för dialogformer och en för 
barnkonsekvensanalyser.

Till blandade målgrupper 

Rådgivning 
Vi har fortsatt att ta emot frågor med stor variation 
av problem kring barn och unga via telefon, mejl och 
chattapp. Olika verksamheter som möter barn och unga 
använder oss också som informationskälla för att hitta 
material och tips på tillvägagångssätt.

Barnrättsveckan och Barnrättspriset
Under 2014 fyllde barnkonventionen 25 år, så detta 
år tog vi i lite extra. Det var seminarier, utdelning av 
barnrättspris, apelltal, eldshow och fackeltåg, teater, 
dans och musik under flera dagar och för många olika 
målgrupper. 

Med en mängd olika kanaler nådde vi ut till en bred 
grupp i Uppsala om att BOiU och barnkonventionen 
finns. Barnrättspriset delades ut till Bror Hjorths hus. 
Läs hela programmet och prismotiveringen på boiu.se.

Föreläsning och Samtal på BOiU 
Under våren föreläste läkaren och författaren Lars H 
Gustafsson om barns rättigheter och vuxnas ansvar. 
Under hösten inledde vi samtalsserien Samtal på BOiU. 
Det första tillfället handlade om de planerade ekono-
miska neddragningarna för socialnämnden och blev 
väldigt välbesökt. Andra tillfället handlade om att vara 
förälder till missbrukande barn.

Vad vi gjort
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Om barnen styrde 
världen så skulle 
det ... finnas fri
villiga barnjobb 
med bra lön och på bussen 
skulle vuxna betala lika mycket 
som barn. Och så skulle det vara 
godis på lördagar, även för vuxna.

Elever i år 3 i Uppsala Musikklasser, i Din röst våren 2014
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Antal unika besökare på BOiU:s webbplatser 2014

Sociala medier, webb
Könsfördelning bland dem som gillar på Facebook*

* Facebooks uppgifter mars 2015.

gillaboiu gillatidningenword

Ekonomi
Intäkter
Summa 3 537 892 kr fördelades som i diagrammen nedan.

7+63+30 Övriga intäkter

Bidrag Uppsala läns landsting

Bidrag Uppsala kommun 1+68+28+3
Annonser Word
Föreläsningsintäkter

Medlemsavgifter

Bidrag till projekt och 
evenemang (från Ideer 
för livet till Tillgänglig-
hetsprojektet, läns-
styrelsen till fokus-
grupper om familjerätt/
våld, Uppsala kommun 
för barnrättsveckan 
2014 och 2013)

Kostnader
Summa 3 377 707 kr fördelades som i diagrammet nedan.

2014 slutade med överskott på 160 000 kr, vilket berodde på färre nummer av Word än budgeterat och vakanser 
på personal. Överskottet förs över för att användas i 2015 års budget. Intäkter och  kostnader fördelades enligt 
diagrammen nedan.

knashemma

1+60+3+30+6 Läns-BO, inkl kanslikostnader

Kanslikostnader, exkl Läns-BO

Verksamhet

Styrelse

Word, exkl kanslikostnader

Utfall, andel av totala kostnader
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Nyhetsinslag och intervjuer
20140203 Skolan kan inte kräva att barn ska ha skridskor 
20140208 Skolor missar likabehandling 
20140311 Sjukvård som blir misshandel 
20140401 Hjälper fler med knas hemma 
20140715 Barnombudsmannen kritiserar kontrollen av HVB-hem
20140811 Psykologer i alla skolor
20140811 Elever vill se till att det finns psykologer på skolorna 
20140813 Stora brister i likabehandlingsplaner 
20140818 De vill att Uppsala får ett ”Fryshus”
20140821 Elever kämpar för fler skolpsykologer 
20140825 Skolor utan plan mot kränkning
20140827 Vägrar ta till sig av kritik 
20141013 Barn och unga drabbas när budget bantas
20141015 Hallå där, Mårten Markne 
20141020 Fler barn till tiggare i Uppsala i år 
20141112 Barnombudsmannen i Uppsala reagerar

Radio Uppland
UNT
UNT
Västmanlands-nytt
Radio Uppland
UNT
Radio Uppland
Radio Uppland
UNT
Uppsalatidningen
UNT
UNT
Radio Uppland
UNT
Radio Uppland
SVT Uppland

Kommentarer
Ekonomin för Knas hemma finns inte med i 
diagrammen ovan och till vänster. Knas hemma 
finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Av Word gavs endast ut tre nummer i stället för 
budgeterade fem, vilket påverkar kostnader (fram-
för allt för tryck) och annonsintäkter.

För att vi ska klara uppdragen kopplade till avtalet 
kring Läns-BO även 2015, avsätts 180 000 kronor 
som inte användes under 2014.

Ej angivetK M Ej angivetK M Ej angivetK M

 
UNT
UNT
UNT
UNT
Uppsalatidningen
UNT

UNT

Debattartiklar
20140226 Ingen samsyn om insatser för barn
20140426 Rätt till kultur för Uppsalas barn och unga
20140612 Alla har vi behov av socialtjänsten
20140918 Barnens bästa främst
20140925 Politiker, dags att ge barnen resurser
20141221 Den oroliga julen (tillsammans med Regionförbundet, 

IOGT-NTO:s juniorförbund, IOGT-NTO och preventionssam-
ordnare Uppsala kommun)

20141223 Ta ansvar för barnen (tillsammans med RKUF, Stefanus-
hjälpen, Uppsala FN-förening, RBUF och Bris region Mitt UNT)
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