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Föreningen Barnombudsmannen i Uppsala, BOiUs redovisning av 
verksamhet året 2015  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna Föreningen Barnombudsmannen i Uppsalas verksamhetsredovisning för år 
2015 samt,  
 
 att  verksamhetsbidraget år 2016 regleras med 2,0 % uppräkning av 2015 års  
verksamhetsbidrag om 2 200 000 kronor.  
 
Sammanfattning 
Föreningen Barnombudsmannen i Uppsala redovisar till socialnämnden verksamhet och 
insatser 2015. Redovisningen utgår från av nämnden godkänd verksamhetsbeskrivning för 
verksamhetsåren 2015-2017. Verksamhetsredovisningen beskriver organisation, 
verksamhetsområden med beskrivning av insatser inom respektive område samt volymer med 
statistik. Barnombudsmannen erhåller en bidragsersättning på 2 200 tkr, vilken regleras i en 
överenskommelse med nämnden.  
 
Ärendet  
Föreningen Barnombudsmannen i Uppsala, nedan kallad BOiU, ska enligt överenskommelsen 
med socialnämnden bedriva verksamhet med insatser utifrån FN:s Konvention om barnets 
rättigheter. Insatserna ska bedrivas inom områdena: Barns rätt. Barns delaktighet. Icke-
diskriminering. Samverkan med organisationer. BOiU har verkat i Uppsala kommun i 
närmare 30 år utifrån en i landet unik konstruktion, närmare bestämt som ideell fristående 
förening med överenskommelse att bedriva barnrättsfrågorna i kommunen och numer även i 
Landstinget. BOiU:s organisation består av 44 stycken betalande medlemmar, en styrelse, nio 
stycken anställda samt åtskilliga frivilliga och praktikanter. Förutom stöd från Uppsala 
kommun har föreningen avtal med Landstinget samt finansiering av Allmänna Arvsfonden för 
enstaka projekt. I sin planering och i redovisningen av verksamheten 2015 har BOiU valt att 
dela in arbetet i följande arbetsområden: Stöd och råd. Information. Påverkan samt Stärka 
barns och ungas röster.  



 
Stöd och råd 
BOiU tar emot samtal och mejl om barns rättigheter. Oftast är det vuxna som hör av sig. I 
flera fall hänvisar BOiU vidare till verksamhet där hjälp kan erbjudas. Exempel på instanser 
man hänvisar vidare till är Skolinspektionens Elevombud, Råd och stöd socialtjänsten och 
Antidiskrimineringsbyrån i Uppsala. Under året inkom 82 rådgivningsärenden via telefon, 
mejl eller sociala medier så som exempelvis Facebook. Av dessa 82 ärenden uppskattar BOiU 
att 20 % av kontakterna kom från barn eller unga. De rådgivande samtalen består exempelvis 
av frågor från unga och föräldrar som behöver stöd gällande mobbning och kränkningar, 
självmordstankar, föräldraförmåga, samt råd till föräldrar med barn som bevittnat eller utsatts 
för våld i hemmet.  
 
Information 
Informationsarbetet utgår från tanken att barn, unga och vuxna i Uppsala kommun lär känna 
barnkonventionen och kan använda den. Visionen är att varje barn ska leva och utvecklas på 
ett sätt som tar hänsyn till barnets vilja och åsikter samt gynnar barnets eget bästa. Arbetet 
utförs med hjälp av BOiUs och tidningen Words webbsidor, sociala medier, nyhetsbrev, 
masskommunikation via media och debattartiklar, informationsbroschyr, affischer, möten och 
personliga samtal. Under åren har BOiU fortsatt att utveckla hemsidan för att bättre spegla 
aktuell verksamhet och samtidigt pågår ett arbete med att kontinuerligt målgruppsanpassa 
informationen om barnets rättigheter på hemsidan och i den allmänna kommunikationen.  
 
BOiU deltar regelbundet på föräldramöten i skolan och med föreläsningar för förtroendevalda 
och tjänstemän i kommunen. De dagliga mötena med förtroendevalda och tjänstemän om 
barnrättsfrågor är viktiga inslag i arbetet. BOiU för en ständig dialog med såväl föräldrar som, 
vårdnadshavare, beslutsfattare och personal som arbetar nära barn.  
 
Under våren 2013 inleddes arbetet med konceptet Din röst som syftar till att erbjuda lärare ett 
kreativt upplägg kring barnkonventionen och påverkan. Metoden är anpassad att användas 
från förskoleklass till gymnasiet och innehåller ett antal lektioner bestående av kreativa sätt 
att lära sig om sina rättigheter, både för sin egen skull men även i mötet med andra personer.  
 
 
Påverkan 
BOiU arbetar aktivt med att säkerställa att barnets rättigheter ska tillgodoses för alla barn i 
kommunen. Däribland ingår att slå vakt om barnrätten genom att granska kommunens arbete 
med barnets rättigheter, både utifrån beslut samt brist på beslut som rör barn. BOiU verkar 
utifrån devisen att inget barn ”faller mellan stolarna” eller utsätts för onödig byråkrati på 
grund av bristande samverkan. Alla som arbetar med eller för barn och unga bör samverka för 
barnets bästa och utbyta erfarenheter och kunskap. För att få en bra kunskapsbild av de olika 
stödinsatser och problembilder som finns inom kommunen deltar BOiU i olika nätverk och 
samverkansgrupper, vilka finns beskrivna i verksamhetsredovisningen, som t.ex. Trappans 
referensgrupp, Barnskyddsrådet i Uppsala län samt barn- och familjenätverket med 
representanter från familjerådgivningen, råd och stöd och Svenska kyrkans 
diakoniverksamhet.  



 
Under år 2015 har BOiU valt att anta en handlingsplan där ett antal fokusfrågor under 
arbetsområdet påverkan särskilt valts ut. Det rör sig bland annat om barnrättsliga 
beslutsprocesser, likabehandlingsarbete och sexuella övergrepp inom skola och förskola.  
 
BOiUs satsningar på påverkansarbete under 2015 syns även i det genomslag föreningen fått i 
media under verksamhetsåret.  
 
Stärka barns och ungas röster 
BOiUs vision är att barn och unga bjuds in att vara aktörer i kommunala och politiska 
processer och i allt som rör deras vardag och att deras åsikter ska tas på allvar. Föreningen 
arbetar på två nivåer dels genom att påverka, utbilda och stötta politiker och tjänstemän i att 
efterfråga barn och ungas åsikter, dels utbildar och stöttar de barn och unga i att påverka.  
 
BOiU är närvarande i skolor och informerar om rätten till påverkan och hur det kan gå till. 
Sedan 2006 ger föreningen ut tidningen WORD som helt och hållet produceras av en 
ungdomsredaktion. Vidare erbjuds fokusgrupper för barn och unga kring olika aktuella ämnen 
som berör barn och ungdomars vardag. Ett exempel var en ungdomsgrupp som var med och 
bidrog med tankar och förslag till kommunens kommande kulturskola.  
 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att merparten av de insatser BOiU beskriver i verksamhetsplanen är 
genomförda. Omfattningen av de insatser, kontakter och nätverk föreningen har är en 
värdefull resurs i arbetet med Barnkonventionen och i det förebyggande och främjande barn- 
och ungdomsarbetet.  
 
Förvaltningen bedömer också att omfattningen av BOiUs kontakter med barn och unga är av 
betydelse i arbetet med barns rättigheter, inflytande, och påverkansarbete. För kommunens 
nämnder är skolbesöken, fokusgrupperna tillsammans tidningen Word de enda 
demokratiforum som finns utanför de politiska partierna för ungas delaktighet och inflytande i 
kommunen.  
 
Förvaltningen anser att BOiUs arbete med att få föräldrar, vuxna och beslutsfattare att inse 
och verka för barnets egen inneboende kompetens är oerhört viktig. Under verksamhetsåret 
2015 har föreningen träffat omkring 1400 vuxna och ungefär 1000 barn och unga. 
Förvaltningen skulle vilja se ett tydligare perspektiv av kunskapsutbyte mellan BOiU och 
Uppsala kommun och hitta nya forum och vägar för oss gemensamt att ha en dialog kring 
barn och ungas rättigheter, delaktighet och inflytande. I det avseendet önskar förvaltningen 
etablera nya former för dialog och kunskapsutbyte med BOiU. Detta skulle i förlängningen 
kunna stärka kommunens barnperspektiv och främja barn och ungas rättigheter i Uppsala 
kommun.  
 
 



Ekonomiska konsekvenser 
Föreningen Barnombudsmannen i Uppsalas verksamhetsbidrag innebär inga ökade kostnader 
för nämnden utan finansieras inom ramen för nämndens budget för råd- och stödverksamhet.  
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
Jan Holmlund 
Direktör 
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Verksamhetsberättelse 

BOW 2015-2016 
Finns också med fler bilder och länkar på bolussehois 

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. 



Förord 

Föreningen Barnombudsmannen i Uppsala har fortsatt med sin kärnverksamhet att 
vara ett stöd för enskilda personer som hör av sig angående barn som inte fått sina 
rättigheter tillgodosedda, med att informera och utbilda om barnets rättigheter, att 
påverka beslutsfattare, att väcka opinion kring specifika frågor för att stärka barnets 
rättigheter och genom att stärka barns och ungas röster. 

Föreningen har alltid ett finger i luften för att hålla koll på vilket genomslag 
verksamheten har, och hur vi bättre kan uppnå visionen om att varje barn ska leva och 
utvecklas på ett sätt som tar hänsyn till barnets vilja och åsikter och gynnar barnets 
eget bästa. 

Under 2015 har vi för första gången deltagit på Kulturnatten, och nådde där fram till 
flera hundra barn och föräldrar. Vi har också för första gången deltagit på Almedalen, 
där vi hade ett seminarium på Barnrättstorget och satte Uppsala på barnrättskartan 
nationellt. Vi startade ett nytt projekt, finansierat av Allmänna arvsfonden, med syfte 
att göra barns rättigheter mer tillgängliga för barn och unga med olika 
funktionsnedsättningar. Och vi är också glada att vi har nått framgångar i 
påverkansarbetet, eftersom Uppsala kommun tagit beslut om att barnperspektivet ska 
finnas med i alla beslut och policyer. 

Barnombudsmannen i Uppsala har nu verkat i kommunen i snart 30 år, ett år längre än 
barnkonventionen har funnits till, och verkar numera också inom landstinget. Det är, 
vad vi känner till, en unik konstruktion att det är en ideell, fristående, förening som har 
fått förmånen att samarbeta med, driva på och delta i förverkligandet av 
barnrättsfrågorna i kommun och landsting. Vi är mycket glada över detta och ser många 
fördelar av att vara fristående. 

Som förening har vi en möjlighet att sprida och driva frågor tack vare engagerade 
medlemmar och personal. Att vi inte är en del av kommunens eller landstingets 
administration gör att vi har stor möjlighet att påverka i frågor på olika nivåer. Vi kan 
också till exempel vända oss till media, och uttala oss där i olika frågor, något som hade 
varit svårt om vi varit en del av kommun eller landsting. 

Gunilla Oltner 

Ordförande i föreningen Barnombudsmannen i Uppsala 
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Det här vill BOW 
Vision 
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 vill att barn och unga ska ha kunskaper om sina rättigheter och våga och vilja 
kräva sina rättigheter, att vuxna ska våga och vilja ge mer makt och stöd till barn på 
barns villkor, och se barns egen kompetens utifrån deras egna erfarenheter så att FN: s 
barnkonvention blir verklighet. 

Om BOIU 
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. 

Barnombudsmannen i Uppsala är en ideell förening som har funnits sedan 1988. Vi 
arbetar i Uppsala kommun och Uppsala län. Föreningen får sin finansiering av Uppsala 
kommun, Landstinget i Uppsala län och bedriver också projekt och får bidrag av 
Allmänna arvsfonden. 

Att vara en ideell fristående förening ger oss goda möjligheter att både vara ett stöd för 
personer som inte skulle vända sig till en myndighet i första hand, och också kunna 
arbeta med påverkansarbete med såväl praktiker, tjänstepersoner och politiker. 

Vår organisation 
BOiU är en ideell förening med enskilda medlemmar. Vid årsmötet väljs en styrelse på 
ett respektive två år i taget. Årsmötet och styrelsen tar de övergripande 
inriktningsbesluten för föreningen, och följer upp arbetet. 

Historia 
1985 startade en jourtelefon för barn och unga i Uppsala. Jourtelefonen var öppen två 
kvällar i veckan och bemannades av ideellt arbetande personer. 1988 fick verksamheten, 
som då bildade en förening med stadgar och styrelse, förfrågan av kommunen att starta 
en barnombudsmannaverksamhet. Verksamheten har sedan vuxit och utvecklats till att 
bli betydligt mera övergripande och strategiskt inriktad. Jourtelefonen finns i dag kvar i 
form av rådgivning via telefon, mejl, webb och sociala medier. 

Det här gjorde vi 2015 
Vi gick in i 2015 med fyra huvudsakliga arbetsområden: Information, Påverkan, 
Samverkan och Stärka barns och ungas röster. För att det sätt vi beskriver 
verksamheten ska stämma bättre överens med hur vi arbetar har vi under 2015 
införlivat arbetsområdet Samverkan i övriga områden, samt lyft ut vår stöd- och 
rådverksamhet ur Information till ett eget område. 
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Arbetsområden 2015 är alltså Stöd och råd, Information, Påverkan och Stärka 
barns och ungas röster. I praktiken har vi arbetat på samma sätt med samverkan och 
stödverksamhet som tidigare. 

Förutom att arbeta inom Uppsala kommun har BOiU även avtal med Landstinget i 
Uppsala län och Arvsfondsprojekt som är mer nationella. Arbetet i landstinget har flera 
samverkanspunkter med arbetet i Uppsala kommun, men redovisas inte i detta 
dokument. 

Best of 
Det här är det som vi tyckte var bäst — eller helt enkelt roligast — under 2015. 

• Gör tvärtom! Barn föreslog hur Uppsala ska bli riktigt dåligt i evenemanget Gör 
tvärtom! på Kulturnatten, och BOiU lovade att arbeta för motsatsen till 
förslagen. 

• Projektet BK för alla (Barnkonventionen för alla) drog igång under våren efter 
beviljat anslag från Arvsfonden. Projektet ska göra Barnkonventionen och 
rättigheterna tillgängliga för barn och unga med olika funktionsnedsättningar. 

• Uppnådda mål i påverkansarbetet - beslut taget om att implementera 
barnperspektiv i beslut och policier i Uppsala kommunfullmäktige. 

• Vi höll i ett seminarium i Almedalen om varför fristående lokala barnombud 
behövs, och presenterade Uppsalas unika modell, och fick uppmärksamhet i 
nationell media. 

Stöd och råd 
Vi ger stöd och råd via telefon, mejl och sociala medier om barns och ungas konkreta 
rättigheter och möjligheter att få den hjälp de behöver. Utifrån kontakten och vilket 
behov som finns träffar vi också ibland de berörda, och kan delta på möten för att arbeta 
för att barnets rättigheter ska tillgodoses. 

Under året kontaktades vii 82 olika ärenden för stöd och råd. Cirka 20 % av 
kontakterna kom från barn eller unga. 

Några exempel 
Vi har stöttat unga och föräldrar kring en mängd olika problem, t ex: 

• tonåring med självmordstankar fick stöd hos BUP, 
• elev som kränktes och diskriminerades fick stöd i kontakter med skolan, 
• unga fick stöd kring vilka rättigheter de har när de inte kan bo hos sina föräldrar, 

t ex hjälp att läsa handlingar och stöd på möten med socialtjänsten. 
• föräldrar med barn som bevittnat eller utsatts för våld i hemmet fick stöd och 

råd. 
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Ämnesområden som barn sökt hjälp och stöd om 
under 2015 

• Rättighets- 	ir  Kränkning/ 	t Familje- 	r  Fysiskt våld 	• Sexuella 

frågor 	 mobbning 	konflikter 	 övergrepp 

Psykisk ohälsa • Missbruk 
	

• Bostad 	• Övrigt 

Ämnesområden som vuxna sökt hjälp och stöd 
om under 2015 

• Rättighets- 	• Kränkning/ 	Familje- 	• Fysiskt våld 	• Sexuella 

frågor 	 mobbning 	konflikter 	 övergrepp 

, Psykisk ohälsa • Missbruk 
	

• Bostad 	• Övrigt 

Information 
Vi informerar om barnets rättigheter till barn, unga och vuxna (såväl föräldrar, 
vårdnadshavare som beslutsfattare och personal som arbetar nära barn). 
Föreningens informationsarbete sker på många olika sätt. Genom 
masskommunikation via media, eget nyhetsbrev, BOiU:s och Words hemsidor, 
Facebook, Twitter och Instagram, via personliga möten, utbildningar eller 
konferenser och genom samtal och mail när någon behöver råd kring barns 
rättigheter. 

Hemsidor, sociala medier och nyhetsbrev 
Vi utvecklar kontinuerligt hemsidans målgruppsanpassade information för barn, 
unga, vuxna som arbetar med barn, för tjänstepersoner och politiker inom 
kommuner och landsting, och för föräldrar/vårdnadshavare. 

På boiu.se  finns en flik som heter Behöver du hjälp? Under den finns tydliga 
länkar till en mängd olika verksamheter i kommunen, både inom offentlig och 
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ideell sektor, där barn och unga kan få hjälp med just sitt problem. Denna sida 
marknadsför vi också genom affischer med avrivbara lappar som vi sprider till 
förskolor, skolor och andra ställen där barn eller föräldrar vistas, och som annons 
i tidningen Word. Under 2015 har länksidan också synts flitigt i form av 
gratispluggar i UNT. 

Facebook, Twitter och Instagram används för att uppmärksamma aktiviteter och 
nyheter angående vår verksamhet och om barnrätt generellt. 

BOiU:s nyhetsbrev kom ut fyra gånger under 2015 och når, förutom föreningens 
medlemmar, andra som är intresserade av våra frågor. 

Facebook är det sociala medium där BOiU och Word är störst. BOiU och Word 
har ökat i alla sociala medier utom för Twitter på Word. Vissa inlägg, framförallt 
debattartiklar, har vi också valt att marknadsföra på Facebook, och de har då 
nått flera tusen följare. 

Antal gillamarkeringar/följare 31 december 2015 
BOiU 

• Facebook 439. Ingen har slutat gilla under året och ingen har valt att dölja alla 
inlägg från BOiU. 

• Twitter 118. 
• Instagram 77. 

Word 

• Facebook 480. Ingen har slutat gilla under året och ingen har valt att dölja alla 
inlägg från Word. 

• Twitter 80. 
• Instagram 21. 

Till barn och unga 
Ofta arbetar vi indirekt med information till barn och unga, det vill säga via dem som 
möter barn och unga så att de i sin tur ser till att barn får sin rätt till information om 
rättigheter. Men vi tar också fram metoder och material som riktar sig direkt till barn, 
och möter dem i olika sammanhang. Ofta sker informationen direkt till barn och unga i 
samband antingen med ett enskilt ärende, eller i en påverkansform. 

BK för alla Projektet BKföralla (Barnkonventionen för alla) drog igång på riktigt under 
våren efter beviljat anslag från Allmänna Arvsfonden. Projektet ska göra 
Barnkonventionen och rättigheterna tillgängliga för barn och unga med 
funktionsnedsättning. Det handlar om att ta fram material och metoder, med barn och 
unga i målgrupperna som viktiga referensgrupper i framtagandet. 

Din röst BOiU har tagit fram en metod anpassad att användas från förskoleklass till 
och med gymnasiet. Metoden innehåller ett antal lektioner med kreativa sätt att lära sig 
om sina rättigheter, och att göra en konkret påverkansaktivitet och möta en 
beslutsfattare. Läs mer nedan under Stärka barns och ungas röst. 
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Knas hemma är ett projekt med stöd från Allmänna arvsfonden för unga i 
samhällsvård. Läs mer under Stärka barns och ungas röst. 

Till personal som arbetar med barn, tjänstepersoner och beslutsfattare 
Seminarium. Vi har genomfört seminarium för förskolepersonal om hur lek och 
skapande verksamhet kan användas som stöd för bland annat nyanlända barn och 
metoder för att arbeta med barn som inte leker. 

Utbildningar för politiker och medarbetare: Vi har utbildat barnhandläggare, 
personal inom försörjningsstöd, boendeenhet och strateger inom socialtjänst och 
arbetsmarknadsnämnd och styrelsen för teknik och service. Under 2016 kommer arbetet 
att systematiseras genom samverkan med kommunledningskontoret. 

Utbildningsdagar: Två stora utbildningsdagar hölls under hösten. En om barns 
vittnesmållutsagor och en om ensamkommande barn, arrangerat av Barnskyddsrådet. 
Till utbildningsdagarna kom yrkesverksamma och forskare från olika delar av landet 
och dagarna blev väldigt uppskattade av deltagarna i utvärderingarna. Mer om dessa 
utbildningar, bland annat film från det om Ensamkommande, finns på 
boiu.seibarnskydd. 

Barnskyddsrådet i Uppsala län ska verka för att de barn som behöver vårt skydd i 
samhället ska få bättre hjälp. Rådet ska öka kunskapen och samarbetet inom och mellan 
olika professioner och verksamheter, och initiera verksamhetsutveckling och forskning 
kring dessa barn. 

Till föräldrar/vårdnadshavare 
Vi har fortsatt sprida vår affisch Behöver-du-hjälp på ställen där föräldrar finns, t ex 
förskolor, och försökt nå ut via skolors föräldrautskick. Vi har också haft en öppen 
föreläsning om Barn, unga och nätet med föreningen inteokej.nu  och föreläst på 
Österledskyrkan om barnets rättigheter och föräldraskap. 

Till övriga 
Barnrättspriset: Barnrättspriset delades ut på Barnkonventionens "födelsedag" 20 
november. Vinnare var Axelina förskola. Ur motiveringen: "För ett målmedvetet och 
tydligt arbete om alla människors lika värde utifrån normkritiskt förhållningssätt och 
genomtänkta och konkreta reflektioner tillsammans med barnen kring barns delaktighet 
och möjlighet till att påverka sin vardag." I final var också Stenrösets förskola och 
Sjumilaskogens förskola. 

Barnrättspriset delas sedan 2011 ut av Barnombudsmannen i Uppsala (B0iU) i 
samarbete med Uppsala kommun. Tidigare pristagare är Bror Hjorths hus, 4H, 
Uppsalahem och Kulturnatten. Förutom äran består priset av ett glaskonstverk 
tillverkat av Ulven glasblåseri i Ulva kvarn. 

Eldshow: Barnkonventionens årsdag 20 november firades med eldshow, 
barnrättsmaskin och brandtal framför Resecentrum. 

Studiebesök: BOiU har under året fått besök av Norrköpings barn- och 
elevombudsman, en person engagerad i socialt arbete från Kina och en 
socionomprofessor från Irland. 
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Påverkan 
Vi lyfter frågor som är viktiga för att barnets rättigheter ska fungera för alla barn i 
kommunen. I vårt arbete med att bevaka ingår granskning av kommunens arbete för 
barnets rättigheter, både beslut och brist på beslut. 

Ibland lyfter vi frågor utifrån att någon har hört av sig till oss, ibland handlar det om 
något föreningen har identifierat som viktigt, och ibland något som är aktuellt i media 
eller samhället i övrigt. 

En viktig metod i påverkansarbetet är att samverka med andra aktörer. Vi deltar bland 
annat i Trappans samverkansgrupp, samordnar och deltar i Barnskyddsrådet i Uppsala 
län och i barn- och familjenätverket. Vi har också haft samarbeten med Sensus. 
Nätverken är viktiga för att BOiU ska ha kontakter att gå vidare med i olika frågor eller 
kan leda till nya samarbeten eller gemensamma konferenser i någon viktig fråga. 
Deltagandet i nätverk och grupper ger också en god kunskapsbild av de olika 
stödinsatser som finns inom kommunen och länet, och de olika problembilder som 
aktörerna möter och är till nytta när vi ska hänvisa de som hör av sig till oss för 
rådgivning. BOiU fungerar också ofta som initiativtagare i samarbeten mellan olika 
parter. 

Fokusfrågor 2015— hur gick det? 
Årsmötet 2015 antog en handlingsplan där ett antal fokusfrågor under arbetsområdet 
Påverkan valdes ut. Genomgången nedan visar hur det gick. 

Barn rättsliga beslutsprocesser 
Mål: BOiU vill att kommunerna i Uppsala län utbildar politiker och medarbetare i 
barnrätt. Om barnets rättigheter säkras systematiskt i beslutsprocesser kommer 
kommunerna att ta bättre, mer hållbara beslut. 

Så långt kom vi 2015: Uppsala kommunfullmäktige tog beslut att barnperspektivet 
ska ingå i alla policyer och beslut. Många års påverkan har givit resultat! BOiU är också 
nu mer delaktiga i samarbete med kommunledningskontoret för att verkställa beslutet. 

Lika behandlingsarbete 
Mål: Kvaliteten på förskolors och skolors arbete med likabehandling ska höjas. 
Personalen ska få utbildning. 

Så långt kom vi 2015: Påverkan pågår. Kommunledningskontoret har beslutat att alla 
politiker och medarbetare ska få generell utbildning i barnrätt. 

Sexuella övergrepp inom skola och förskola 
Mål: BOiU ska bidra till att det skapas dels tydliga förebyggande rutiner mot sexuella 
övergrepp inom skola och förskola, och dels handlingsplaner om övergrepp förekommit. 

Så långt kom vi 2015: Kommunledningskontoret har beslutat att alla politiker och 
medarbetare ska få generell utbildning i barnrätt. Påverkan pågår. 
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Barn i ekonomiskt utsatta familjer 
Mål: BOiU ska bidra till att skapa en handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta 
familjer inom Uppsala kommun. Ekonomisk utsatthet ska finnas med som 
diskrimineringsgrund i likabehandlingsarbetet inom skolor och förskolor. 

Så långt kom vi 2015: Vi samlade några viktiga politiker och tjänstepersoner för 
uppföljning av arbetet och sätta fingret på åtgärder. Beslutades bland annat att 
arrangera ett seminarium om ekonomisk utsatthet för skolpersonal tillsammans med 
utbildningsnämnden under våren 2016. Påverkan pågår. 

Föräldrastöd 
Mål: BOiU ska se till att föräldrastödet utökas och att ambitionen ska vara att stödet 
når alla föräldrar. Fokus för 2015 ligger på tonårsföräldrar. 

Så långt kom vi: Påverkan pågår. Tillsammans med Länsstyrelsen och 
Regionförbundet pågår ett arbete för att ta fram samlad information om utbudet av 
föräldrastöd. 

Familjerätt 
Mål: BOiU ska påverka så att det erbjuds fler varianter av stöd till föräldrar som 
separerar, och att kommunens arbete gentemot barn i separationer utifrån barnets 
rättigheter utvecklas. 

Så långt kom vi: Haft möte med chef på familjerätten och med politiker. Inga nya 
beslut i frågan tagna under året. Påverkan pågår. 

Fristående barnombud 
Mål: BOiU ska sprida iden om fristående lokala barnombud till andra kommuner i 
landet. 

Så långt kom vi: Vi höll i ett seminarium i Almedalen och fick vår debattartikel 
publicerad i nationella media, samt syntes i SVT Uppland. 

BOiU i media 
Att synas i media är en ambition för såväl påverkansarbetet, som för information och 
även att stärka barns och ungas röster. BOiU förekom ofta i redaktionella inslag i media 
under 2015 och skrev sex olika debattartiklar under året, varav en i nationella medier. 
BOiU skickar pressmeddelanden och debattartiklar samt blir kontaktade av media i 
olika sammanhang kring barns rättigheter. 

Debattartiklar 
2015-11-23 Vi kan göra mer för barnen  

2015-11-07 
	

Låt leken läka 
2015-07-02 Lokala fristående barnombud nödvändiga för att barnkonventionen ska 

bli verklighet 
2015-03-30 

	Utbilda politiker i barnrätt  
2015-03-02 

	Förbättra stödet till barnen (avsändare Barnskyddsrådet) 
2015-02-18 

	Förbätttrat stöd till barn i samhällsvård (avsändare Barnskyddsrådet) 
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Nyhetsinslag i media 
2105-11-21 
2015-11-21 
2015-11-11 
2015-11-01 
2015-10-24 
2015-10-06 
2015-10 
2015-10 

2015-10-05 
2015-10-02 
2015-09-11 
2015-08-27 
2015-08-06 
2015-07-23 
2015-07-07 
2015-07-04 

2015-06-10 
2015-05-02 
2015-04-15 
2015-03-19 
2015-02-18 

2015-02-18 

2015-02-06 
2015-02-01 
2015-01-29 

UNT: Förskola i Uppsala får pris 
UNT: Eldshow för 25 år med Barnkonventionen  
UNT: "Barnen måste få rätt stöd"  
SR Uppland: Om skolturné med politiker 
UNT: Förmedla inte din rädsla  
SR Uppland: Vad skolor bör göra mot mobbning 
LUL Navet: Arbete med barnens rättigheter intensifieras 
Alkohol och narkotika: "Knas hemma" stärker barnens röst och 
"Jag flyttade som ett brev" 
SR Uppland: Vad skolor bör göra mot mobbning 
SVT Uppland: Kräver att kommunen gör mer mot mobbning 
UNT: Förstör Uppsala för barnens skull 
UNT: Hallå där, Alva Spångberg 
SR Uppland:  Sommarjobbarna som förbättrar kommunen  
UNT:  Barns integritet viktigare än "likes"  
UNT:  Barn mer utsatta på sommaren 
SVT Uppland: Unik arbetsmetod med lokal barnombudsman i  
Uppsala 
UNT:  förbättrad tandvård - med smileys  
UNT:  Barnen är hjälpande händer 
UNT:  Stormötet på Bolandgymnasiet kritiseras  
Uppsalatidn: Hallå där, Martin Price  
SR Uppland: Om förbättrat stöd till barn i samhällsvård (1 h och 
13 min in i programmet) 
SVT Uppland: Om förbättrat stöd till barn i samhällsvård  

SVT Uppland: Om att socialtjänsten missat kolla e-post  
UNT: Hon arbetar för barn och unga 
SR Uppland: BO: "Det är inte okej"  

Stärka barns och ungas röster 
BOiU arbetar med att ge barn och unga en röst via två håll. Dels påverkar vi, utbildar 
och stöttar politiker och tjänstemän att efterfråga barns och ungas åsikter, och dels 
utbildar vi och stöttar barn och unga i hur de kan påverka. Vi vill skapa tillfällen för 
både förberedda möten från antingen barns och ungas eller från politikens sida, men 
även tillfällen för spontana möten mellan politiker och barn och unga. 

Vi arbetar i skolor med information om rätten till påverkan och hur det kan gå till, vi 
skapar konkreta möten där barn och unga träffar beslutsfattare. Vi ger även sedan 2006 
ut tidningen Word, som produceras av en ungdomsredaktion. 
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Din röst Ett lektionsupplägg där barn och unga får lära sig om rättigheter och 
möjligheter till påverkan. Metoden har använts av 2 gymnasieklasser, 1 
mellanstadieklass, 1 fritidsgård samt vid 3 workshops på Stadsteaterns Boost-event. 

Fokusgrupper. Vi erbjuder fokusgrupper för barn och unga kring olika ämnen eller 
erfarenheter. 2015 träffade vi dels en grupp som tyckte till om kommande Kulturskolan 
och dels barn som har en förälder med kognitiv funktionsnedsättning. Den senare 
gruppen presenterades vid SUF-konferensen 2015, vid möte med handläggare på 
socialtjänsten, och på seminarium med Allmänna barnhuset. 

Sommarjobbare. För andra året hade vi 15 ungdomar från årskurs 9 och gymnasiet som 
arbetade som kommunutvecklare. Efter utbildning om rättigheter och 
påverkansmetoder valde ungdomarna utifrån intressen frågor att arbeta med för att 
utveckla Uppsala. En grupps påverkansarbete ledde till att en högstadieskola började 
återvinna papper klassrummen. 

Word. Syftet med Word är just att ge unga en röst, och att också vara en bra kanal 
mellan gymnasieungdomar och kommunens arbete. Ungdomsmagasinet Word har 
liksom tidigare planerats, producerats och distribuerats av gymnasieungdomar i 
Uppsala, med ungas perspektiv. Den har delats ut gratis på gymnasieskolor, och på 
andra ställen där unga finns, samt till politiker med flera. Word har funnits sedan 2006 
och kommer våren 2016 ut med sitt femtionde nummer. Upplagan är på 2500 exemplar. 
Tidningen är välkänd, och varje nummer läses av mer än en person. Cirka hälften av 
alla gymnasieungdomar i Uppsala läser tidningen. Vad vi vet är Word Sveriges enda 
regelbundet utkommande lokalproducerade ungdomsmagasin. Alla tidigare nummer 
finns att läsa på Words hemsida  www.tidmingenword.se   

Teman i de fem nummer som publicerades under året var Flykt, Sex, V-loggar, Skola, 
Staden. 

Knas Hemma. Delaktighetsprojektet Knas hemma, om rättigheter inom familjehems-
och HVB-vården, gick in på sitt tredje och sista år som Arvsfondsprojekt. Under 
sommaren besökte unga deltagare Office of the Provincial Advocate for Children and 
Youth i Toronto, Kanada, för ett tio dagars internationellt utbyte. Knas hemma har nått 
ut till många platser i landet med nya metoder kring delaktighet inom sociala 
barnavården, bidragit med synpunkter till forskning och nationell utredning om 
tvångsvård och haft stor betydelse för de ungdomar som deltagit i projektet. Läs mer på 
www.knashemma.se  . 

Diverse möten Utöver ovanstående metoder har vi också under året bidragit till att 
några kommunalråd kom till en gymnasieskola och diskuterade flyktingmottagande med 
elever, och att ett kommunalråd fick träffa en grupp ensamkommande barn. 
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Personer vi träffat under 2015 
Nästan 1400 vuxna har vi träffat (förutom uppdraget inom Uppsala läns landsting) 
angående barnets rättigheter: politiker, anställda som arbetar med barn inom 
socialtjänst, hälsovård, sjukvård, skola och förskola. Ungefär 1000 barn har vi också 
träffat för information eller dialog. 

Personer vi träffat 2015, förutom stödsamtal 
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Våra resurser 2015 

Anställda 
Totalt: 9 stycken 

Lisa Skiöld, verksamhetschef (95%); Martin Price, länsbarnombudsman (100%); Ami 
Forsberg (80%); Anna Sabelström, projektledare Knas hemma (100 %); Ehline Larsson 
(tjänstledig under 2015); Fredrik Norén (100 %); Karin Hallen Sehlin (75%); Leah 
Malmqvist (100 %); Mårten Markne (80 %). 

Praktikanter 
Universitetspraktikant: Claudia Forsberg. Prao-elever: Olivia Karlsson, Alma 
Leijonhufvud, Jenny Hiller 

Frivilliga i Wordredakfionen 
Andrea Byding, Alvar Johansson, Albin Ask, Alva Spångberg, Amanda Söderberg, Aurin 
Rahman, Indra Vasaitis, Linnea Paz, Madeleine Trolle, Mathilda Sandberg, Tanya Al-
Khafaf, Sara Dutta, Siran Chang, Donai Saleh, Alicia Östlund, Henrik Sjödin, Ida 
Ronhot, Felix Wahlström, Lovisa Mattsson, Miranda Libert, Sara Hovstaclius, Benjamin 
Spörndly, Leo Bewa, Pany Ghaderi, Tilde Pennhage, Karl Carlsson. 

Ekonomi 
BOiUs totala omsättning, förutom Arvsfondsprojekten, är cirka 3,3 miljoner kronor. 
Bidrag från Uppsala kommun var på 2 220 000 kr och står därmed för stabiliteten i 
föreningens ekonomi. 

I budget hade vi beräknat att kunna använda oss av föregående års överskott, vilket 
dock inte behövdes. Den största orsaken till det är att vi fick en vakant deltidstjänst 
under hösten som vi inte tillsatte, på grund av att vi också fått minskat anslag från 
Landstinget i Uppsala län. 

Vi hade planerat att få in pengar på sponsring — det har vi inte lyckats med, och vi har 
också fått in mindre i övriga bidrag och föreläsningsintäkter än planerat. 
Wordannonsering har istället gått bättre än förväntat. 

Att Word haft lägre tryckkostnader på grund av färre sidor/nummer, och att vi fick 
hyreslättnad på grund av (av hyresvärden initierad) flytt märks också i utfallet. 

Totalt sett har vi följt budget, och haft god kontroll på ekonomin, vilket gör att vi vid 
årets slut återigen får ett mindre överskott att flytta över till kommande år. Ekonomin 
är granskad av godkänd revisor. 

Se bilaga 1 för fullständig budget och utfall 2015 (förutom Arvsfondsprojekten.) 

Medlemmar 
31 december 2015 hade föreningen 44 st betalande medlemmar 
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Styrelse 
Gunilla Oltner, ordförande; Ulf Wennström; Emma Ericsson; Anna Singer; Göran 
Hedefalk; Mohima Mumin; Johanna Fjellborg 

Verksamhetsrevisorer 
Lena Hellman och Agnetha Sylwan Nelander 

Ekonomisk revisor 
Lisa Illiminsky, auktoriserad revisor, Klok Ekonomi i Uppsala AB 

Läns-BO:s referensgrupp 
Anna-Karin Vaz-Contreiras, Jeannette Escanilla, Thomas Eriksson, Åsa Sikberg, 
Gunilla Oltner, Martin Price, Lisa Skiöld 
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Aktivitet 
Intäkter 
Medlemsavgifter 
Bidrag 
Övriga intäkter 
Annonser Word 

Under- 
budget 

nr 1 

Föreläsningsintäkter 
Summa intäkter 

Kostnader 
Verksamhet 

  

nr 2 
Styrelse 
Kanslikostnader 
Word 
Läns-BO 

nr 3 
nr 4 
nr 5 
nr 6 

Summa kostnader 

BOiU budget för 2016 
Utfall 2015 Budget 2015 Budget 2016 

3 900 10 000 kr 8 000 kr 
3 120 000 

20 600 
65 700 

3 120 000 kr 
150 000 kr 
50 000 kr 

3 650 000 kr 
35 000 kr 
70 000 kr 

6 000 40 000 kr 25 000 kr 
3 216 200 kr 3 370 000 kr 3 788 000 kr 

210 566 153 000 kr 178 000 kr 
20 190 

1 989 346 
110 182 

2 
43 500 kr 

360 000 kr 
162 000 kr 

2 
38 500 kr 

746 500 kr 
173 000 kr 

1 004 662 1 080 000 kr 900 000 kr 

3 334 946 kr 3 798 500 kr 4 036 000 kr 

Verksamhetsresultat 
	

248 000 kr 

Bokslutsdispositioner 
Upplösningar av eget kapital 

	
180000 	340000 

	
180000 

Avsättningar 
Årsresultat 
	

61 254 kr 	-88 500 	-68 000 

Underbudgetar budget för 2016 

nr 1, Bidrag 
Utfall 2015 Budget 2015 Budget 2016 

Uppsala kommun 2 220 000 2 220 000 2 220 000 
Övriga kommuner i länet 230 000 
Uppsala läns landsting 900 000 900 000 
Folkhälsomedel 300 000 
TOTALT 

nr 2 Verksamhet 

2 220 000 3 120 000 3 650 000 

Barn o ungas röster (Din röst, d 9 648 25 000 20 000 
Information, marknadsföring/opi 112 476 77 000 90 000 
Samverkan 1 600 15 000 5 000 
Föreningsavgifter 11 162 6 000 8 000 
Medlemsmöten 11 489 20 000 15 000 
Barnrättsveckan/Kulturnatten 1 133 5 000 15 000 

2_01b-ui-t - (q at,t,a,4,-au--viety- 



Barnskyddsrådet 47 204 0 25 000 
Knas hemma 15 854 
TOTALT 

nr 3, Styrelse 

210 566 148 000 178 000 

Möteskostnader 1 756 4 000 4 000 
Arvoden 17 100 35 000 30 000 
Utlägg - telefon, resor 524 2 000 2 000 
Utbildning 810 2 500 2 500 
TOTALT 

nr 4, Kanslikostnader 

20 190 43 500 38 500 

Lönekostnader (allt utom 
Arvsfondsprojekt och Läns-BO) 	1 649 085 2 000 000 2 370 000 
Övriga personalkostnader 35 861 30 000 30 000 
Utbildning + handledning 32 053 40 000 40 000 
Hyra och andra lokalkostnader 116 954 160 000 160 000 

Twer 
Telefon, mobil och fast 49 123 35 000 42 000 
Datorer och internet 36 262 30 000 35 000 

,,Resor _ 8 006 8 000 8 500 
Kontorsmaterial + tidningar o fa 18 300 17 000 17 000 
Ekonomihantering 40 126 35 000 40 000 
Företagsförsäkring 3 576 5 000 4 000 
TOTALT 	 1 

nr 5, Word 

989 346 2 360 000 2 746 500 

Reklamskatt 2 792 5 000 5 000 
Tryck och bildhantering 74 942 110 000 120 000 
Marknadsföring och (läsarunder 10 571 10 000 25 000 
Redaktionen 8 512 17 000 10 000 
Distrubution och utgivarkostnad 5 457 5 000 6 000 
Kontor och teknik 7 908 15 000 7 000 
TOTALT 

nr 6 LänsB0 

110 182 162 000 173 000 

Lönekostnader inkl overhead, 
it, web,layout, admin, ek, arb 
ledn 881 703 930 000 750 000 
Övriga personalkostnader 8 686 5 000 5 000 
,Utbildning + handledning 8 838 12 000 15 000 
Hyra och andra lokalkostnader-F 48 384 71 000 72 000 
Telefon, mobil och fast 11 687 9 000 9 000 
Datorer och internet 916 4 000 4 000 
Resor 	 lie 9 592 14 000 10 000 
Verksamhet: material, ev semin 33 496 30 000 30 000 
Referensgrupp 1 360 5 000 5 000 
TOTALT: 	 1 004 662 900 000 
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