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Utse kontaktpersoner till BOiU 
Nu är det ny mandatperiod och nya personer i nämnder och styrelser. Även bland 
medarbetarna i kommunen har det rört på sig en hel del – vi önskar därför att nya 
kontaktpersoner utses.  

 
En kontaktperson är den som vi i första hand tar kontakt med kring något som rör ert 
område. Vi bjuder också in till möte med en kortare utbildning och hoppas att 
kontaktpersonerna kommer att försäkra sig om att barnrätten blir ihågkommen i det 
vardagliga politiska arbetet. Önskemålet är att få minst en politiker och minst en från 
medarbetarna som kontaktpersoner.  
 
Även om en del verksamheter inte direkt vänder sig till barn och unga, så berörs barn oftast 
på något sätt, och ibland faktiskt i lika hög grad som vuxna, av det ni arbetar med. Enligt 
artikel 12 i Barnkonventionen har barn rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem 
beaktade i alla frågor som berör dem. Detta behöver alltså arbetas med. Nu när 
rikspolitiken pratar om att Barnkonventionen ska bli lag är det än mer aktuellt. 
 

Inbjudan till kontaktpersonsträff  
Vi vill alltså bjuda in alla kontaktpersoner – politiker och medarbetare, till ett möte hos oss 
på Barnombudsmannen i Uppsala den 4e mars kl 14-16.  
 
Vi vill träffa er och dels berätta lite om hur vi arbetar på BOiU och dels prata om hur vi 
tillsammans kan arbeta för att öka barn och ungas möjligheter att påverka. Till exempel kan 
det handla om att använda tidningen Word, som delas ut i gymnasiet och läses av cirka 
hälften av alla gymnasieungdomar i Uppsala. Om nämnden/styrelsen sen önskar så kan vi 
också komma och träffa er alla vid ett av era möten för kortare eller längre pass.  
 
Vi ses hos Barnombudsmannen i Uppsala på Kungsgatan 47 A, 4 tr den 4 mars kl 
14-16! (trång hiss finns) 
 
Anmäl kontaktpersonerna till ami.forsberg@boiu.se  
Anmäl ditt deltagande på www.boiu.se/anmalan 
 

Lisa Skiöld 
Verksamhetschef på Barnombudsmannen i Uppsala 
 
 
Mer om BOiU finns att läsa på boiu.se eller genom att följa oss på Facebook eller Twitter – sök på gillaboiu 
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