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Nya kontaktpersoner och barnrättsträff 

När: Den 26/3 k1.15.15 - 17.00 

Var: Hos Barnombudet i Uppsala län, Drottninggatan 8, Uppsala 

Anmälan till kontaktpersonsträff på:  delta.boiu.se   

Från och med den 1/1 2019 har BOiU och Uppsala kommun, genom kommunstyrelsen, 
ett idauret offentligt partnerskap. 

I och med ny mandatperiod efterfrågar vi från Barnombudet i Uppsala län, BOiU, nya 
kontaktpersoner i nämnder, bolag och förvaltningar. Ambitionen är minst en politiker 
och minst en tjänsteperson från varje nämnd/bolag. 

Kontaktpersonerna bjuds in till träffar en gång per år. Det första tillfället för denna 
mandatperiod är den 26/3. 

På mötet får vi tillfälle att prata om vad som är aktuellt gällande barnrätt i våra 
respektive verksamheter och hur vi kan utbyta erfarenheter och samarbeta framöver för 
att förverkliga barnets rättigheter. I kommunens Mål och budget beskrivs exempelvis ett 
kunskapslyft om barnets rättigheter, vilket är ett av flera möjliga samarbetsområden. 

Som ni säkert känner till blir Barnkonventionen lag den 1 januari 2020. Från BOiU:s 
sida har vi starka förhoppningar om att det bland annat kommer att föra med sig att 
barnets rättigheter tydligare genomsyrar förvaltning och politiska beslut. Träffar för 
kontaktpersonerna är ett led i det arbetet. 

Förhindrad att delta? Det är ändå angeläget att vi får dina kontaktuppgifter. Mejla dem 
till  karin.mellin@boiu.se.  OBS! Anmälan till träffen gör du i länken ovan. 

Vi bjuder på frukt, choklad och kaffe/te. 

Varmt välkomna! 

Lisa Skiöld och Karin Mellin. 
Verksamhetschef och Förstärkare 

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. Vi är en ideell förening som funnits sedan 1988. 
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