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Till statsrådet

LindqvistBengt

Lindqviststatsrådetregeringen Bengtbemyndigadedecember 1990Den 20
förut-utredauppdragmed närmareutredningsmantillkalla attatt en

be-Med stödbamombudsman.utseddstatligtsättningarna för aven
utredare riksdags-särskildden januari 1991myndigandet tillkallades 1 som

Hedkvist Petersen.ledamoten Ewa
januari 1991förordnades denutredaren 1sakkunniga biträdaAtt som

Cederholm.departementssekreteraren Evaochkanslirâdet Sten Svensson
Dahlqvist,Giseladag docentenförordnadesTill experter samma

Sandström.och förbundsjuristen LenaKöhlerprofessorn Lennart
Almebäckrådmannen BengtförordnadesTill sekreterare numera

Katarinadepartementssekreterarenjanuari 1991,huvudsekreterare den 21
Piaoch hovrättsassessomfebruari deltidGustafsson den 19911

majJohansson den 13 1991.
bamombudsman.UtredningenantagitUtredningen har namnet om

hafthearings eller på sättutredningensitt arbete harUnder annatgenom
organisa-frivilligamyndigheter ochkommunalamed statliga ochkontakt

tioner.
Besök hari Oslo.bamombudetdet norskaUtredningen har besökt

Lundsibamombudeti Uppsalabamombudsmännenhosgjorts samt
maj 1991denoch huvudsekreteraren 21utredarenVidare harkommun.

EG-kommissionenföreträdare förDelegationensvenska EGbesökt samt
i Bryssel.

1991:70 Om-betänkandet SOUhärmedöverlämnarUtredningen
lagförslag tillbetänkandet lämnasoch ungdom. Ibudsman ñr barn omen
tillvaraändamåltillharungdom. Lagenoch att taför barnombudsman

iintressenbehov ochrättigheter,och ungdomarsfrämja barnsoch
ungdomochför barnombudsmanföreslåssamhället. Regeringen utse en

skallOmbudsmannenuppfylls.ändamållagensskall verka för attsom
förverkaochdebattenallmännai denungdomarbarn ochvidare företräda

samhällsutveck-påverkaochdennadelta isjälvamöjlighetde attatt ges
1001980:sekretesslageniändringarföreslås ocksåbetänkandetlingen. I

hosärendenuppgifter iför vissagällaskall kunnaför sekretessatt
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ombudsmannen. Slutligen föreslås ändring 71 § socialtjänstlagenen av
1980:620.

Utredningens uppdrag är härmed avslutat.

Stockholm i september 1991

Ewa Hedkvist Petersen

Bengt Almebäck

Katarina Gustafsson

Pia Johansson
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Sammanfattning

Inledning

ungdomochför barnombudsmanviföreslårbetänkandedetta attI en
ochfrämja barnsochtillvarasärskild lagskall enligtDenne tainrättas. en

skälfinnssamhället. Detiintressen attbehov ochrättigheter,ungdomars
införi debattenframförtstvekan0rd deninledningsvis någrasäga somom
förreBl.a. harmedborgare.för flerombudsmäninrättaatt grupper av
varjeförfarhågoruttrycktDO attdiskrimineringsombudsmannen

detoch görombudsmannainstitutetinrättasombudsman uttunnarsom
ochNOJämO,JK, D0,närvarande har vi JO,verkningsfullt. Förmindre

framförthaftharuredningenhearingviddockharDOKO. Förre en
borde detombudsmanfåskulleytterligarenågonåsikten att engruppom

barnen.vara
vi fårombudsmannafunktionenrisk för ut,reell tunnasfinnsDet omen

sinmedborgargrupperallt flerombudsmän. Fåriinflation om-egen
derastyngden iochvarandrastill slutdessaeliminerar status,budsman

radenienbartblirombudsmanVarjeförlorad.kanagerande gå aven
samhällsdebatten.iintressegruppför sinföreträdare

medjämförasdirektinteungdom kanochbarnförombudsmanEn
iskillnad liggerbetydandeEn attJämO.ellerexempelvis DO om-

barn-medskall arbetaframläggslagförslagenligt detbudsmannen nusom
härhandlarområde. Detmycketinomungdomsfrågoroch stortett om

berörsamhällsbeslutMångasaknar rösträtt.under 18 årmänniskor som
generellapåverka sinröstsedelnmedintedessa kanbarn mengrupp,som

andraochorganisationerhastyrka i mångahellerinteharsituation. De att
andravilket mångaförfogandetill sittopinionsbildande instrument grupper

behöverungdomarnaochhar. Barnenlandi vårtmedborgare enav
samhälletpåopinionsbildningenochsamhällsdebatteniföreträdare sersom

behövsoch ungdomför barnombudsmanperspektiv. Enfrån deras som
för defungerarsamhällethurkunskaperkan bygga genomungaomupp

enskilda fall.följaoch kunnamed demdirektkontakthaatt
särskilda lagar prövautifrån tvåuppgifterharoch JämODO att omsom

Enligtgrund kön.grund eller påetniskdiskrimineras pånågon av
ungdom kommerochför barnombudsmanförslag till lagföreliggande om

föreslåsställetIsätt.inte arbeta påombudsmannen om-att samma
rättigheteroch ungdomarsbarnsförverkauppgiftenfåbudsmannen attatt

ochuppmärksammasövrigtioch intressenbehovderastillvara samt atttas
gradhögividare ochfår alltsåOmbudsmannentillgodoses. enen

stigandemedbarnEftersomopinionsbildande roll.ochframåtsyftande
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ålder kan ökat för sin situation,ta skall ombudsmannen ocksåansvar egen
hänsyn till detta. Förslagetta till lag ombudsman för barn och ungdomom

är till karaktären ramlag, inom vilken ombudsmannen själv får utformaen
sitt sätt arbeta. Ombudsmannen kanatt härigenom tillvarata barns och
ungdomars intressen på effektivare sätt än denneett skulle t.ex.om ges
tillsynsuppgifter och ha skyldigheträttighet företräda barns ochatt
ungdoms enskilda intressen. Vårt förslag liknar i drag det sättstora på
vilket bamombudet i Norge arbetar och där har varit framgångsrikt.som

I avsnittet avgränsningen JO:s uppgifter beskrivsmot hurom en
ombudsman för barn och ungdom kan komplettera JO och vid där lOzsta
befogenheter inte räcker till.

Ytterligare skål till varför det är angelägetett inrätta ombudsmanatt en
för barn och ungdom är FN under 1989 antagitatt konventionen om
barnets rättigheter, vilken Sverige ratificierade i juni förra året. Detta
förpliktar arbeta för barnets rättigheteratt fullt kanatt genomförasoss ut
i vån land. En ombudsman för barn och ungdom skulle kunna fullgöra en
del detta viktiga arbete.av

I det följande sammanfattas betänkandets innehåll i Övrigt

Generella uppgifter

Ombudsmannen skall förutom barnens ochatt ungdomarnas före-vara
trädare verka för de själva får delta i debattenatt hur vårt samhälleom
skall Ombudsmannen bör aktivtut. stöd till barn och föräldrarse ge samt
andra arbetar med barn och ungdom. Dennes ivuxna som engagemang
barn- och ungdomsfrågor får inte innebära föräldrars eller myndighetersatt

minskar. Inte heller får ombudsmannens uppgifter innebäraansvar att
frivilligorganisationemas roll i bam- och ungdomsarbetet minskar i
betydelse.

Arbetet med barn- och ungdomsfrågoma fordrar ombudsmannenatt
utifrån bam- och ungdomsperspektiv.ett Ombudsmannenagerar måste

därför väl insatt i hur barn och ungdomar i olika åldrar brukar tänkavara
och bete sig. Han eller hon vidaremåste kunna sätta sig in i barns och
ungdomars levnadsvillkor och livssituation och därifrån dra slutsatser om
deras behov. Perspektivet ñr barn och ungdom kan högst varierandevara
beroende på i vilken kulturell och social miljö de befinner sig De vuxna

i barnens omgivning liksom musik, massmedia, film, litteraturpersonerna
har betydelse för hur perspektivet kan Människors kultunnönster,ut.se
kunskaper, attityder och beteende grundläggs och befästa i barndomen.

Ombudsmannen skall särskildägna uppmärksamhet åt barnutsatta
och ungdomar

En viktig uppgift för ombudsmannen är försöka verka för barnatt ochatt
ungdomar i situationer kanutsatta möjlighet från sina villkor bliattges
delaktiga i samhällsdebatten. Det är också viktigt för dem någon föratt
deras talan och de kan påverka sinatt situation.egen
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Samhället har mål för hjälpa de ställda barnen ochställt sämstattupp
denungdomarna det föreligger svårigheter demstora att ge om-men

fattande hjälp de behöver.
tilllagregler, råd och anvisningar riktas till personal harDe som som

ungdomar tradition utformadeuppgift hjälpa barn och äratt utsatta av
hjälp ochutifrån perspektiv och därför kan bereda svårigheter närvuxnas

stöd skall till barn ungdomar. också i allmänhetdessa och Det ärges
lättare inta förhållningssätt till barn och ungdomar utifrånett utsatta ettatt
vuxenperspektiv. Enligt socialstyrelsen krävs allmän kimskapsupp-en
byggnad detta område. Socialstyrelsen föreslår bl.a. metodutvecklingpå

ungdomsperspektiven framhävs.arbetssätt där barn-av resp.
detta område blirOmbudsmannen bör medverka till lagstiftningen påatt

utformad livssituationockså utifrån perspektiv stämmer med denett som
för dessa Därtill verkagäller barn och ungdomar. bör ombudsmannensom

för det kommer till stånd ökad medvetenhet och debatt kring dessaatt en
frågor hos alla i sin yrkesutövning kommer i kontakt med barnvuxna som
och ungdomar far illa. Ombudsmannen bör demav somsom vara en
driver debatten i dessa frågor och aktivt medverkar till spridaatt

Ävende råd ochkunskaper barnens och ungdomarnas situation.utsattaom
vägledning behöva riktas de föräldrar vänder sig tillkan till som om-
budsmannen. Ombudsmannen bör inte sig i enskilda falldäremot engagera

kunnaän möjlighet skaffa sig infomiation förpå sättannat att attsom en
förställning till principiella frågor barn och ungdomrörta samt attsom

råd till de kan vända sig för få hjälp.vart attungage om

Ombudsmannens m.fl.kontakter med bam och ungdom

grundläggande krav ombudsmannen han ska haEtt på måste attvara
omfattande kontakt med bam och ungdomar och föräldrar. Kontaktema
kan direkta och indirekta. brev, telefonsamtal och vidIvara genom
ombudsmannens besök i skolor, sjukhus, föreningar kan barn berättaetc.

sin situation och ochvad de tycker är angeläget. Frågor barnom om
föräldrar i skilda ochsammanhang i dagspressentas reportageupp genom

förinsändarartiklar. del dagstidningar har särskilda insändarspalterEn
barn och ungdom. radio förkommer åtskilligaI TV och program som
riktar sig till barn samlade infomiationsflödet bör kunnaoch ungdom. Det

god bild barns och ungdomars levnadsvillkor och tjänage en av som
underlag för ombudsmannens med-arbete. Ombudsmannen och dennes
arbetare bör själva med debattartiklar i dagspressen,delta påsvara
insändare medverka i radio och Ombudsmannen dettaTV. kan på sättsamt
sprida viktig infomiation han eller hon fått sina kontakter samtsom genom
komplettera infomiationen med kunskaper när det behövs.

Att kunna vända sig i förtroende till ombudsmannen

barn och föräldrar förtroendeNär ungdomar, deras eller andra vänder sig i
till ombudsmannen föri kan både viktigt och känsligtämneett varasom
dem har vi kandet nödvändigt de uppgifter lämnasäransett att att som
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omfattas sekretess. Vi föreslår särskilda regler sekretessatt skallav om
gälla hos ombudsmannen. Vi föreslår också skyldigheten för personalatt
bl.a. inom hälso-och sjukvården, socialtjänsten m.fl. myndigheter tillatt
socialnämnden anmäla förhållanden innebär nämnden behöverattsom
ingripa till den underåriges skydd också skall gälla ombudsmannen.
Anmälningsplikten skall dock begränsas till fall där ombudsmannen får
kännedom underårig misshandlas i hemmet.att En förutsättning ñrom en

anmälan skall ombudsmannen inte finner särskildaatt skäl talaren attvara
anmälan görs. Sekretessen ochmot att anmälningesplikten behandlas ien

avsnitt 5.6. Där även frågor sekretessentas i förhållande tillupp om
föräldrar och ombudsmannens möjligheter göra anmälningar till polis-att
eller åklagarmyndighet hinder sekretess.utan av

Ombudsmannens kontakter frivilligorganisationermed och
myndigheter m.fl.

De organisationer sig för barn och ungdom har regelsom engagerar som
utbildat olika sätt arbeta på. Flera deatt större organisationemas arbeteav
är uppbyggt kring generella insatser för barn och ungdom. Vissa dessaav
organisationer har även direktkontakt med barn och ungdomar. Andra
bam- och ungdomsorganisationer arbetar uteslutande med gruppverksamhet
kring barns och ungdomars fritidsaktiviteter. Inom organisationerna finns
värdefull kunskap barns och ungdomars levnadsvillkor. De arbetarom som
direkt i barn- och ungdomsgrupper har dock ofta små möjligheter och
begränsad tid generalisera sina kunskaper ochatt erfarenheter och ge
offentlighet åt dem. Utbyte information och kunskaper mellanav om-
budsmannen och organisationerna kau bidra till öka kännedomenatt om

Ävenförhållandena för barn och ungdom i landet. andrarunt om vuxna
arbetar med barn och ungdomar i andra sammanhang iän organisatio-som

lärare kan ha sådantt.ex. infomiationsutbyte. Pånytta ettner som av
grundval infom1ationen kan ombudsmannen också underlag förav att
lyfta fram skilda frågor i debatten och där det behövs pådrivande ñrvara

åstadkomma förändringar.att
På liknade sätt beskrivits ombudsmannensett kontakter medsom om

olika organisationer kan ombudsmannen hålla kontakter med de myndig-
heter och andra arbetar med barn- och ungdomsfrågor. Skolmyndig-som
heter, bammiljörådet, ungdomsråd, JO, socialstyrelsen,statens länsstyrel-

D0, socialtjänsten, och privata företag är några exempel deserna, som
kommer tillhöra ombudsmannens kontaktnät.att På de områden där redan

väl fungerande arbeteett utförs är det lämpligt ombudsmannenatt
begränsar sina insatser. Ombudsmannen skall inte ha tillsynsuppgifter
liknade dem bl.a. JO och socialstyrelsen har. Hur den närmaresom
avgränsningen ombudsmannens uppgifter bör ske i förhållande till detav
arbete utförs myndigheter och organisationer beskrivs i avsnitt 5.3.som av
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upplysningarinbegärabör haOmbudsmannen rätt att

detorganisationer kanochmed myndigheterkontakterombudsmannensI
nödvändighetenkan uppståmeningsskiljaktigheter attantas att avom

behandlat vissahurinformationfårombudsmannen t.ex. manom
kanske hardebattorganisation. Eneller ikommuninombarnfrågor enen

föräldrarbland barn ochskapati dagspressenförekommit menorosom
frågan.klarhet iför skapavill sigdirekt pådär ingen ansvaret attta

uppgifter i sakenbegärafall ha rättbör i sådanaOmbudsmannen attatt
skapa tilltroungdomarhos barn ocheller henne. Förtill honomlämnas att

fall skalliombudsmannenviarbeteOmbudsmannens ytterstatill attanser
avsnittuppgifter. Ibegärdalämnarden intevitesföreläggakunna utsom

befogen-med dessaombudsmannenvi behovetbelyser5.4 utrustaattav
ställning.rättsligaombudmannensocksåavsnittet beskrivsdetheter. I

initiativsig ochuttalaOmbudsmannens tarätt att

bl.a.byggerombudsmannenoch ungdombarnkunskaperDe uppsomom
intesammanhang. någonskilda Förföras ikontaktnät börsitt attutgenom

sig i frågoruttalahar rättombudsmannenskall föreliggatvekan attatt som
Uttalandenaskrivas in i lagen.sådanbör rättoch ungdomarberör barn en

kanverksamhetsområdet. Deskiftande frågor inommycketkan avseavse
rättigheterbarnetsFN-konventioneni bl.a.rättsliga principersåväl om

mindreellerkansamhällsplaneringenåtgärder ivilka mervarasomsom
och intressen. Etträttigheter, behovoch ungdomarsförenliga med barns

ellerbrevfrågoroch ungdomarsbarnsföranlettuttalande kan avvara
undersökningar.ombudsmannens egna

initiativ tillhaombudsmannen rättuttala sig skallUtöver rätten att taatt
Initiativrättenintressen.ungdomarsbarns ochåtgärder iolika ger

myndigheter,med kommuner,kontaktermöjlighet iombudsmannen att
blisjälva kanungdomarnabarnen ochverka förorganisationer m.fl. att

befogenheterdem. Dessafrågor angårarbetet med tasdelaktiga i uppsom
avsnitt 5.5.ibeskrivs nämnareavsnitti flera men

och ungdomforskningen barnochOmbudsmannen om

utvecklingsarbeteforsknings- ochföljabör aktivtOmbudsmannen som
forskningsom-olikaresultatenKännedomoch ungdom.berör barn om

ellerdebattenallmännadeltar denombudsmannennödvändigråden närär
Ombudsmannenungdomars intresse.ochfrågor i barnsdriver särskilda

samlas ochforskningsresultatenkunskapermedverka tillocksåbör att om
mellansamarbetetbeskrivning5.3 nämnaresprids. avsnittI avenges

utvecklingsarbete.forsknings- ochmedoch de arbetarombudsmannen som
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Ombudsmannens medverkan i lagstiftning berör barn ochsom
ungdom

Ombudsmannen bör ha möjlighet lämna synpunkter förslagpå tillatt
lagstiftning berör barn och ungdom och beredas tillfällesom att avge
yttranden över statliga utredningar frågorrör inomm.m. som om-
budsmannens verksamhetsområde. För underlätta Ombudsmannensatt
arbete med hålla sig informerad olika lagförslags konsekvenseratt förom
barn och ungdom föreslås generella direktiv skall utfärdas till kommit-att
téer och särskilda utredare.

Organisation finansieringoch

Utifrån ombudsmarmens arbetsuppgifter bör ombudsmannens organisation
fullt utbyggd omfatta, förutom ombudsmannen själv, handläggaretvå och

assistent. formelltNågot krav på ombudsmannen skall ha vissatten
kompetens bör inte uppställas. Juridisk, medicinsk, social och psykolo-
giskpedagogisk kompetens bör dock knytas till ombudsmannen. Medelsbe-
hovet för organisationen år beräknad till cirka 3 miljoner kr år. Enligtper
de kontakter utredningen har haft med stiftelsen Allmänna bamhuset skulle
vissa Stiftelsens tillgångar kunna frigöras och avkastningen användas förav

finansiera den föreslagna verksamheten.att Genom denna finansierings-
form ombudsmannen fristående ställning i förhållande till regering-ges en

och andra myndigheter. Ombudsmannens organisation föreslås blien att
etappvis uppbyggd under förslagsvis Underår. denna tid bör organisa-tre
tionen omfatta förutom ombudsmannen, handläggare och assistenthjålp.en
Organisation- och fmansieringsfrågoma behandlas utförligt i avsnittmer
5.7.
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Författningsförslag

Förslag till1
för och ungdomombudsman barnLag om

ändamålLagens

barns ochoch främjatillvarahar till ändamålDenna lag1 § taatt
i samhället.behov och intressenungdomars rättigheter,

for och ungdomOmbudsman barn

Ombudsman-och ungdom.ombudsman för barnRegeringen2 § utser en
tillvaraungdomars rättigheterför barns ochskall verka samt atttasattnen

och tillgodoses.uppmärksammasi övrigtbehov och intressenderas
barn ochuppmärksamhetsärskilddärvidOmbudsmannen skall ägna

förhållanden.lever under svåraungdomar som

allmännai denungdomarföreträda barn ochskallOmbudsmannen3 §
och ungdomarnabarnenverka förOmbudsmannen skall ocksådebatten. att

samhällsutvecklingen.debatten och påverkamöjlighet delta iattges

tillsyftartill åtgärderinitiativOmbudsmannen har rätt att4 § att ta som
rättigheter och intressen.och ungdomarshävda barns

organisationer ochmyndigheter,vidare hosOmbudsmannen har rätt att
liknande sättinformation och påopinionsbildning,ñretag annatgenom

derastillvaraungdomars rättigheterbarns ochverka för samt atttasatt
tillgodoses.uppmärksammas ochi övrigtbehov och intressen

ochfrågor barnsuttala sig i rörharOmbudsmannen rätt att ung-som
behov och intressen.rättigheter,domars

i derasoch andraföräldrarskall stödjaOmbudsmannen5 § vuxna
ungdomarsochför barnsförutsättningargodauppgifter skapaatt

främjaskall ocksåvälfärd. Ombudsmannen gottutveckling och ett
utbilda,uppgifteranförtrottsoch demmellan familjerna attsamarbete som

ungdom.ochbarnvårda och ha omsorg om

ioch intressenrättigheteroch ungdomarsbarnstillvaraFör6 § att ta
myndig-uppgifterbegäraombudsmannenfårenligt denna lag,övrigt av

deberörverksamhetandraochorganisationer, företagheter, vars
skäl behöversärskildaFöreliggerintressen härochrättigheter avses.som

ombudsmannen.tilluppgift inte lämnas uten
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7 § Om den har lämna uppgifter enligt 6 inte följer§att utsom om-
budsmannens uppmaning, får ombudsmannen förelägga vite. Ombudsman-

beslut förelägga vite får inte överklagas.attnens
Talan utdömande vite ñrs vid tingsrätt ombudsmannen.om av av

8 Ombudsmannen§ skall i samråd med myndigheter och institutioner som
handhar forsknings- och utvecklingsarbete barn och ungdom medverkaom
till information detta arbete samlas och sprids.att om

9 Ombudsmannen§ har hos regeringen föreslå de författnings-att
ändringar eller andra åtgärder behövs för barns och ungdomarsattsom
rättigheter och intressen skall tillgodoses.

10 § Ombudsmannen har rätt därtill lämpliga kanatt utse personer som
råd i frågor förslag till åtgärder enligt 9 § och tillämpningen ige om om

övrigt denna lag.av

Organisation

§11 Ombudsmannen får bestämma tjänsteman vidatt en annan om-
budsmannens kansli får utöva ombudsmannens tjänst dennenär är
förhindrad det.göraatt

Ärendenas handläggning

Ärenden Ärenden12 § avgörs ombudsmannen. är det slagetav som av
de inte behöver prövas ombudsmannen fåratt dock avgöras någonav av

tjänsteman. Hur detta skall ske i arbetsordningen ellerannan anges genom
särskilda beslut.

13 § Vitesföreläggande enligt 7 § skall delges den försom ansvarar
uppgiftsskyldigheten enligt 6 Delgivning vitesföreläggande får dockav
inte ske enligt delgivningslagen12 § 1970:428 det finnsän skälannat om

den ansvarige har avvikitatt ellerantaga att hållersätt sig undan.annat

Tjänstetillsättningar

14 § Ombudsmannen regeringen för bestämd tid.utses av en
Andra tjänstemän tillsätts ombudsmannen.av

Verksamhetsberättelse

15 § Ombudsmannen skall varje år den oktober lämna1senast en
berättelse till regeringen sin verksamhet avseende tiden den juli1om
närmast föregående år den juni innevarande30 år.-

Denna lag träder i kraft den
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tillFörslag2
1980:100ilindring sekretesslagenLag om

sekretesslagen 1980:100föreskrivs i frågaHärigenom om
lydelseskall ha följandekap.och 16 1 §dels kap. 3 §14att

följande lydelse.medparagraf, kap. 23införs 9dels i lagenatt nyen

Föreslagen lydelsevarande lydelseNu

kap.9
23 §

ärende hosgällerSekretess i
enligt lagenombudsmannen

förombudsman0000:000 om
ungdombarn och

det kanuppgiftför antassom
tillvänderden sigatt om-som

skallförutsattbudsmannen har
förtroligt.behandladbli

uppgift nd-för i övrigt om
ekonomiskapersonliga ellergons

det kanförhållanden, antasom
skada ellerhan lideratt men om

uppgiften röjs.

kap.14
3§

tilluppgift lämnassekretessbelagdfårföljer ochvad 1 2Utöver avsom
haruppgiften lämnasuppenbart intressetdetmyndighet, är attatt avom

skall skydda.sekretessenframför det intresseföreträde som
inte istycket gälleri Förstagäller intestycketFörsta

enligt kap.7fråga sekretessenligt kap.sekretess 7fråga omom
stycketförstakap. 8 §§§, 8stycket 1-6förstakap. 8 §§§, 81-6

kap.9och 15 §och §9kap. samtoch 15 § 9och §9 samt
stycke-och andraförsta§7 8andra stycke-första och8 §7

helleroch Inte23gäller 9 §hellerInteoch 9 na,na
utläm-stycket,förstagällerutlåmnandetstycket,första omom

ellerlagstridernandetförordningellerlag motstrider mot
angårsåvitteller,förordninguppgift isåvitt angåreller,
enligtpersonregisteruppgift idatalagenpersonregister enligt

föreskrift1973:289,har datalagenföreskrift1973:289, som
stödmedmeddelatsharstöd datala-meddelats med avsomav

datalagen.gen.
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kap.16
1 §

frihetenAtt enligt kap.l l § tryckfrihetsförordningen meddela ochatt
offentliggöra uppgifter i vissa fall är begränsad framgår 7 kap. 3 §av
första stycket och1 2 5 § l och 2samt förordning. De fallsamma av
uppsåtli åsidosättande tystnadsplikt, i vilka nämnda frihet enligt kap.7av
3 första§ stycket 3 och 5 § 3 tryckfrihetsförordningen i övrigt är
begränsad, är de där tystnadsplikten följer av

9 kap. l-4 §§
kap.9 6 § såvitt uppgiftavser

registreradesom
förhållanden

9 kap. 7 8 §
första eller andra
stycket, 9 eller§

Ersta10 § stycket
1

kap.9 11 § såvitt uppgiftavser
hänför sig tillsom

ärende annatom
än ekonomiskt
bistånd till enskild

kap.9 23 §

Denna lag träder i kraft den
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till3 Förslag
1980:620i socialtjänstlagenändringLag om

1980:620stycket socialtjänstlagentredjeHärigenom föreskrivs 71 §att
följande lydelseskall ha

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

71§

misshandlas i hemmetunderårigfår kännedomVar och attom enen som
fara För hans hälsasådant det ärbehandlas där sätteller på attettannars

till socialnämnden.utveckling bör anmäla dettaeller
andraoch ungdomarverksamhet berör barnMyndigheter samtvars

skyldigasjukvården och socialtjänsten ärhälso- ochmyndigheter inom att
verksamhet får kännedomde i sintill socialnänmden anmälagenast omom

tillsocialnämnden behöver ingripainnebärakannågot att ensom
sådanagäller dem anställda hosskydd. ärunderårigs Detta även som

intesjuksköterskor och barnmorskorläkare, lärare,myndigheter samt som
anställning.har sådan

verksammadem ärverksamma FörFör dem är somsom
familjerådgiv-inom kommunalkommunal familjerådgiv-inom

anmälningspliktgälleranmälningsplikt ningning gäller
enligt andra stycket endaststycket endastenligt andra omom

verksamhet får känne-de i sinde i sin verksamhet får känne-
underårig miss-domunderårig miss-dom attatt enomom en

sådani hemmet.handlas Enhandlas i hemmet.
gäller ocksåanmälningsplikt

barn ochombudsmannen för
ombudsmannenungdom, inteom

särskilda skål talarfinner att
tillanmälan görsmot att en

socialnämnden.
i andraoch yrkesutövareMyndigheter, befattningshavare som anges

alla uppgifter kansocialnämndenstycket skyldiga lämnaär att varasom
underårigs behov skydd.betydelse utredningför av en avav

i kraft denDenna lag träder
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INLEDNING1

huvudsakligenungdomarbarn ochsvenskatvivelingaråderDet attom
välfärdsland hartill riktframväxtSverigesomständigheter.goda ettilever

ländersandramångalevademoch tillåterbarnen, ettockså attgytmat ur
hörNordeni övrigamed barnTillsammansliv.avundsvärtsynvinkel

överlevachansenhar den störstavärldeni atttill de barnsvenskar som
iungdomar växerochbarn ettDagenstill friskautvecklasoch uppvuxna.

tillgodosedda.behov ärcentralafamiljersdär derassamhällevälorganiserat
densituationtill dennaHuvudförklaringen varaansesgynnsamma

levnadsstandard,bl.a. högremedi samhället,skettvälståndsökning som
förebyggandeävenkunskaper. Menhygien ochnäringstillstånd,bättre

positivabidragit till denharhabiliteringochvårdbehandling,insatser,
ochskydd för barntillgenomförtsocksåharreformerutvecklingen. Flera

intressen.derasför tillvarataochungdomar att
mörkafinns dockSverigesituation ibild barnensljusai dennaMitt av

del barnenEnfamiljer splittras.ungdomarsochfler barnspartier. Allt av
ochmobbasförsummas,Andraoch övergrepp.misshandelförutsätts

särskiltochInvandrarbamsig.livetoch någraförtrycks t.o.m.tar av
problem.psykiskabetydandemed oftaflyktingbarn är utsatta grupper

särskilt sårbara.barnutvecklingsfaser ärsnabbabarndomensUnder
djup-inträffar, kandåpsykologiskaFysiska och traumata mergesom

ärBarninträffar hosdeskadorlångvariga änochgående vuxen.enom
ochuppmärksamhetsärskilddärför i behov omsorg.av

haroch rösträtt. DesjälvbestämmanderättsaknarungdomarochBarn
förhållanden göroch behov. Dessa attintressensinatydliggörasvårt att

belyst. Barnensotillräckligti dag ärsamhälletbamperspektivet på
intressen.för deträda tillbakaoftafårsamhällslivetiintressen vuxnas

derastillvaratarorganisationerfåungdomarna harochBarnen somegna
Även blirochåsiktersinauttryckerungdomarochbarnintressen. om

dockärSvårastrespektsällan meddehörda möts vuxna.somsamma
problemungdomarna. Derasochbarnendeñrsituationen utsattamest

störningarpsykosocialaoch svåranärförupptäcks gångermånga sent
uppstått.redan

ochför barnenförbättraskansåledes mycketåterstårDet ung-som
alltidvälmående har ettSverige. Deras ansettsockså idomarna vara

flerafinnsoch detvâlfärdspolitiklandsimåloch angelägetcentralt ett
fortsättningen.också iförbliskalldet såskäl tillgoda att

skareglerantagitNationemabarnkonvention har FörentaGenom som
deSverigesamhället.i staterrättigheterskydda barnets somavvar en
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först ratiñcierade konventionen. Ett sätt verka i konventionens andaatt är
tillsätta ombudsmanatt för barn och ungdom.en
Följande meningar sammanfattar den beskrivna bilden förhållandenav

för barn och ungdomar.
Barns och ungdomars välbefinnande återspeglar ländernas omsorg om

sina medborgare och de landvinnningar uppnås dettapå område utgörsom
mått ländernaspå allmännaett sociala standard.
Barn och ungdomar utgör sårbar för betydande riskerutsatten grupp,

och beroende andra för skydd och vård.av
Barn och ungdomar har ingen politisk makt och är sällan representerade

i formella eller informella påtryckargrupper kan påverka sin situationsom
fallet är med andra sårbara tillsom övervägande del brukargrupper som

bestå av vuxna.
De klmskap, attityder och beteende i livsfrågorvuxnas grundläggs och

befästs under barn- och ungdomsåren.
I det följande också några förslag och tankar från barn ochges

ungdomar tillfrågats vad de tycker ombudsman kansom göra förom en
dem.

En ombudsman ska kunna lyssna och öppen allt ochmot- vara acceptera
ungdomskulturen, ändå ha erfarenhet kunna föra framvara ung samtmen
barnens och ungdomarnas krav.

Se till det finns fritidsaktiviteter.att gott om-
Vuxna skall lyssna på barn.mer-
Berätta hur ska tillgå väga förom disco.attman starta t.ex.- ett
Förbättra skolan, böcker, skolmatent.ex. och skåpen i gymnastiken.-
Se till barn fåratt någotut EG-medlemskap.ett- av ev.
Se till det inte inatt bam.påsparas- pengar
Papporna skall hemmavara- mera.
Skydda barnen misshandel ochmot övergrepp.-
Bättre och barnprogram på TV, Bullenmer ocht.ex. Storstad.-
Föra barnens talan vid skilsmässa.-
Om dom gjort fel och vill livet sig,vuxna ta så ska dom tänka- påav att
barnen saknar dom mest.
Barnombudsmannen ska stödja barn i andra länder behöver- hjälp.som
Förbättra trañkmiljön, inñra trañkkunskap i gnmdskolan.-
Förbättra vårdmöjlighetema för barn kommer från- dåliga för-som
hållanden.
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2 BAKGRUND OCH DIREKTIV

2.1 Riksdagsuttalanden frågorim.m. om

barnombudsman

Socialutskottet har sedan 198788 riksmöte behandlat antalårs ett stort
motioner med förslag inrätta statlig bamombudsmannatjänsLFöre-att av en
trâdare för flestade riksdagspartierna har ställt sig bakom förslagen. I

motioner har föreslagitsnågra bamombudsman bör knytas till barn-att en
miljörådet. Det norska bamombudet har i återkommande motioner tagits

förebild för bamombudsman i Förslag harSverige. ävenupp som en
framförts inrätta kommunala bamombud inom socialtjänsten. Iatt en
motion har föreslagits bamombudsman kan placeras vid stiftelsenatt en
Allmänna bamhuset och stiftelsen skulle för finansieringenatt svara av
ombudet med tillhörande kansli. förslaget föranledde SocialutskottetDet att
besluta riksdagen borde regeringen tillkänna frågan inrättandeatt attge om

tjänst bamombudsman borde utredas. det följandeIav en som ges en
sammanfattning innehållet i motionerna och utskottets behandlingav av
dem.

Under 198788 riksmöte behandladeårs Socialutskottet motion 622.
Motionårema anförde det saknades företrädare för barnen medatt en som
stöd lagstiftningen kan bevaka och åtgärda barnens intressen. Utskottetav

positivtsåg åtgärder syftar till bättre bevakningpå barnenssom en av
intressen i samhälleLSådana åtgärder behövdes såväl lokal centralpå som
nivå. Utskottet avstyrkte dock motionen och hänvisade till inomatt en
regeringskansliet tillsatt arbetsgrupp ungdomBUS Bam- samordning-
nyligen hade lämnat förslag tillsättande bamombudsman,ett om av en som
samtidigt skulle chef för bammiljörådet. Enligt arbetsgruppen bordevara
ombudsmannen i första hand opinionsbildande uppgift. Arbets-ges en

menade ombudsmannens arbete skulle befintligutgå frånattgruppen
lagstiftnings effekter barns situation i samhället. Ombudsmannenpå skulle
dock inte företräda barn föräldraroch deras i enskilda frågor. Utskottet

regeringens med anledningansåg överväganden arbetsgruppens för-att av
slag borde awaktas innan riksdagen initiativi frågan SoU 198788: 14tog

3s.
Under 198889 riksmöte behandladesårs flertal motioner till-ett om

sättande tjänst bamombudsman. betänkandetI 198889:SoU 13av en som
behandlade utskottet fyra motioner 251, 608, 614 och 637. motion 251I
begärdes statlig bamombudsmannatiänst skulle inrättas medatt en
bamombudsmannaorganisationen i Norge förebild. Ombudets uppgiftsom
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skulle, enligt motionärema, följa och utreda barns och bamfamil-attvara
jers villkor i samhället fungera remissinstans, till lagart.ex. attsom se

berör barns villkor efterföljs, informera barns livsvillkor samtsom om
granska befintlig och planerad lagstiftnings effekt barns situationpå i
samhället. motion föreslogsI 614 bamombudsman skulle kopplas tillatt en
bammiljörådet. Utskottet avstyrkte de fyra motionerna med hänvisning till
regeringens överväganden med anledning översynrapportav en om av
socialstyrelsens organisation också berörde bammiljörådets verksam-som
het.

Under 198990 riksmöte behandladesårs frågan tillsättandeom av en
statlig bamombudsmannatjänst fyra gånger.

Vid första tillfället behandlades motion 222. Motionärerna anförde bl.a.
barn för sexuella övergrepp från i familjen haratt utsattssom en vuxen

behov hjälp och stöd. Motionärerna detansåg krävs framförstort attav
allt bred kunskap bland dem har för barn och ungdomar,en som ansvar
dvs. sociala myndigheter, polis- och åklagarmyndigheter, sjukvård,
barnomsorg och skolväsende. Motionärerna förespråkade socialtjänstenatt
borde ha ñr inrätta bamombudsman skall ha till uppgiftattansvar en som

tillvara barnets rättigheter i varje utredning och i övrigt tillatt ta attse
barnets bästa tillvara och barnets intressen Utskottetvärnas. uttaladetas att
i sitt betänkande 198990:SoU5 bl.a. det befogat medatt ut-var en
värdering socialtjänstens handläggning anmälda fall misstänktaav av av

barnövergrepp på och kvinnor samlat åtgärdsprogram bordesamt att ett
föreläggas riksdagen.

Vid andra tillfället behandlades motion 7. motionen anfördesI bl.a. att
bamombudsmannen skulle kontinuerligt följa och utreda barns och
bamfarniljemas villkor i samhället. Utskottet avstyrkte motionen med
hänvisning till frågan föremål för beredning i Socialdepartementet.att var
I särskild skrivelse till regeringen i anslutning till anslagsframståll-en
ningen hade bammiljörådet föreslagit statlig bamombudsman skulleatt en
tillsättas och knytas till bammiljörådet.198990:SoU15 65s.

Vid tredje tillfället behandlades motionerna 625, 629, 636, och638
641. Utskottet tillstyrkte delvis motionerna. l motion 625 skrev motionä-

statlig bamombudsmannatjänst borde inrättas med bamom-attrerna en
budsmannainstitutionen i Norge ñrebild. I motion 629 ansågsom
motionärerna det, för hjälpa barnen, behövs juridisk expertis,att att en
organisation med opinionsbildande funktion och samordnarnågon som
barnens rättigheter i samhället. I motion pekade motionärerna636 på att
barns rättsskydd eftersattär bamkompetensen inom bl.a. hälso-samt att
och sjukvården, socialtjänsten och skolan har urholkats. Man pekade också
på svenska bamläkarföreningen föreslagit det tillsätts statligatt att en
bamombudsman, kan förfoga över kansli bestående jurist,ettsom av en

sociolog och kanslipersonal. motionI 641 motionärernaansåg atten en av
tillsatt bamombudsmarmatjänst med placering Allmännastaten

barnhuset skulle inrättas. bordeDenne enligt motionärerna företräda barn
och ungdomar i den allmänna debatten i kontakter med kommunersamt
och andra myndigheter verka för barns behov uppmärksammas ochatt tas
tillvara. särskildEn tyngd borde ligga vid inforrnationsverksamheten.
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förbamhusetförslag skulle AllmännamotionärernasEnligt svara
Tillkansli.tillhörandebamombudsman medfinansieringen av en

erforderlighandläggare ochminstbamombudsmannen borde knytas två
sådankostnaderna förberäknadekanslipersonal. Motionärerna att en

till milj. kr. år.barnombudsmannafunktion skulle 1,5 2uppgå per-
åtgärderutskottet de positivtanförde såg påsitt betänkandeI att som

Inrättandetintressen.bevakning barnenssyftar till bättre av enaven
sadeåtgärdkan sådanplacerad bamombudsmannatiänstcentralt envara

ombudsman,till sådanolika funktioner kan knytasFlera attt.ex.enman.
för barn. Utskotten ansågfrågor viktigaopinion i olika ärskapa som

bamombudsmannatjänstför inrätta statligvidare förutsättningarna attatt en
arbetsupp-borde förutomytterligare. Utredningenborde utredas avse,

uppgifteravgränsningen dessagifterna för bamombudsman och motaven
organisatoriskaoch organisationers uppgifter, demyndighetersandra

Sverigesverksamheten. åta-frågan finansieringenfrågorna och avom
utskottetborde enligtratiñcering barnkonventionganden vid FNzsaven

kärmaborde regeringen tillbeslöt riksdagenockså beaktas. Utskottet att ge
75.uttalat. 198990:SoU17vad utskottet s.

fråganMotionärenbehandlades motion 53. ansågVid fjärde tillfället att
inomprioritetbamombudsmannatjänst bordetillsättande gesom av en

stöd bådeinstitutionelltframhöll det krävsregeringen. Motionären att ett
övervakaoch för skapaför stärka minderårigas ställning attattatt resurser

berörhandläggning frågormyndigheterstematiskt olika somavmer
redovisadtidigaresitt betänkande vidhöll utskottetindivider under 18 Iår.

bamombudsmannatjänst.statliginställning i fråga inrättande av enom
påkallat ansågi frågan intetillkärmagivande till regeringenNågot nytt var

10.avstyrkte motionen l98990:SoU28,utskottet och s.
tillkalladeden december 1990Efter beslut vid regeringssammanträde 20

statligtförutsättningarna förför utredasärskild utredarestatsrådet att enen
ombudsmannensUtredningen skall ävenutsedd bamombudsman. avse

deverksamhetenformerna förarbetsuppgifter, de organisatoriska samt
Dir.direktivutredningensfinansiella förutsättningarna. redogörelse förEn

i avsnitt följande avsnitt.1990:80 lämnas

direktiv2.2 Utredningens

följande.bl.a.anförde i direktiven till utredningenStatsrådet

Bakgrund

detföräldrarna harfamiljepolitikenden svenska ärGrundvalen för att
ochkan inteförsörjning. Samhälletför barnet och dessfrämsta ansvaret

komplette-samhället stödja ochñräldrama. kanskall inte ersätta Däremot
sinförutsättningar förgodauppgift barnenföräldrarna i deras attra ge

utveckling.
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Den svenska farniljepolitikens inriktning stämmer väl överens med den
konvention barnets rättigheter FN:s generalförsamling denom antogsom
20 november år 1989. Sverige har de första länderna,ett utansom av
förbehåll, ratiñcerat denna konvention.

Genom tillträdet till konventionen förbinder sig länderna respekteraatt
och främja barns rättigheter. Vidare åtar sig länderna göra kon-att
ventionens bestämmelser allmänt kända bland såväl bam. Detvuxna som
finns skäl pröva och på vad sätt tjänstatt bamombudsmannu om en som
kan främja Sveriges strävanden förstärka barns rättigheter iatt kon-
ventionens anda.

I Sverige lever de flesta barn och ungdomar under goda livsbetingelser.
Den generella välfärdspolitiken förutsättningarna för barn skallattger
kunna växa och utvecklas under goda förhållanden. Föräldrañrsäkéupp
ring, barnomsorg och skola är väl utbyggda. Mödra- och bamhälsovården
har bidragit till barnadödligheten tillbakaatt till internationelltpressats en

mycket låg nivå.sett
Trots den generellt positiva utvecklingen barnssett och ungdomarsav

levnadsvillkor finns det dock lever under förhållandensvåragrupper som
kräver särskild uppmärksamhet. Tendenser finns dessa barnsom att

hamnar i allt svårare förhållanden. För motverka sådana tendenseratt
fordras samhället inte baraatt stöd till det enskilda barnet och dessger
familj också större hänsyn till barnenutan iatt samhällsplaneringen.tas
För detta skall kunna ske fordrasatt barns och ungdomarsatt åsikteregna
får komma fram och beaktas i högre grad än vad falletär i dag.som
Kunskaper barns och ungdomars uppväxtvillkor bör också systematisktom

tillvara i samhällsplaneringen.tas Bamperspektivet måste föras fram på ett
planerat och effektivt sätt.mer
budgetpropositionenI för budgetåret 199091 har redovisats förslagett

från bammiljörådet särskild bamombudsmannafunktionatt skulleom en
knytas till rådet. Jag anförde därvid frågan eventuell bamom-att om en
budsmannafunktion behöver belysas ytterligare.

Socialutskottet SoU 198990: har17 vid behandlingen budgetpro-av
positionen och antal motioner understrukitett utskottet positivt påatt ser
åtgärder syftar till bättre bevakning barnens intressen.som en av
Inrättandet centralt placerad bamombudsmannatjänst kan enligtav en
utskottet sådan åtgärd. Flera olika funktioner kan knytas tillvara en en
sådan ombudsman, skapa opinion i olika frågort.ex. att är viktiga ñrsom
bam. Utskottet anför förutsättningarna för inrättaatt statlig bamom-att en
budsmannatjänst bör utredas ytterligare. Utredningen bör förutom
arbetsuppgifterna för bamombudsman avgränsningar ochtaen upp
samordning med andra myndigheter och organisationer organisations-samt
former ñr och finansiering bamombudsman. Utredaren bör ocksåav en
beakta den översyn ungdomsfrågoma kommer ske i civildepar-attav som

Sveriges åtagandentementet. ratificeringen FN barnkonventiongenom av :s
bör enligt utskottet beaktas.
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Utredningsuppdraget

vad jag anfört finns det skäl ytterligare utredabakgrundMot attav nu
för tillsättandet statligt utsedd bamombudsman.förutsättningarna av en

ungdomarsoch ungdomsdelegationen företräder barns ochBarn-
intressen väsentliga områden.på

socialtjänstlagen kommunernas för bam och ungdomarI är attansvar
förhållanden fastlagt.skall kunna under och goda tydligtväxa tryggaupp

särskilt stöd skall få sådant stöd.också barn behöverDär attanges som
har socialtjänsten i landet och länsstyrelsernaSocialstyrelsen tillsyn över
socialnâmndema fullgör sina uppgifter.skall till attse

Riksdagens ombudsman har till uppgift tillsynJO utöva överatt
vad ärenden behandling barnkommunens handläggning bl.a. gäller avom

och ungdom enligt socialtjänsten. Justitiekanslern har med JOJK
sammanfallande tillsynsskyldighet.

får kommunernasTillkomsten bamombudsman inte innebära attav en
eller tillsynsmyndighetemas minskas.ansvar

bamombudsman bör bl.a. ha till uppgift företräda barn ochEn att
ungdomar i den allmänna debatten och i kontakter med kommuner och

uppmärksam-andra myndigheter verka för barns och ungdomars behovatt
hög ungdomaroch tillgodoses. Detta gâlleri särskilt grad de barn ochmas

förhållanden. kunnalever under Vidare bör ombudsmannensvårasom ge
råd riktar sig till barn och ungdomar i sådana situationer. Arbetet börsom

organisationerkunna ske i samverkan med frivilliga verksammaärsom
inom Utredningen bör med förslag vilka arbetsupp-området. komma om
gifter bamombudsman bör ha och hur avgränsning kan såvälgörasen en

frivilliga organisationer.myndighetermot motsom
förslag har framñrts bamombudsmannafunktion skallOlika hurom en

kunna organiseras. Utredaren skall från skall bamom-utgå att staten utse
budsmannen. Barnombudsmannen skall inte uppfattas företrädare försom

barnhusetmyndigheters eller intresseorganisationers verksamhet. Allmänna
exempel fristående institution har lång erfarenhetär på attett en som av
för barn ungdomar lever under förhållanden ochverka och svårasom

erfarenheter tillvara.dessa bör tas
belysa de ekonomiska förutsättningarna förUtredaren bör även att

tillsätta bamombudsman, vilka områden bamombudsmannen meden
tillhörande kansliresurser bör täcka föreslå hur funktionen skallsamt
finansieras.

skall beakta de erfarenheter området finns framförUtredningen på som
allt i Norge.

hänvisades de regeringen generella direktivenAvslutningsvis till bl.a. av
beaktande EG-aspekter utredningsarbetet.dir. 1988:939 iom av
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reglering barnsRättslig3 av

rättigheter

rättigheterbarnetskonvention3.1 FN:s om

Inledning

november 1989dengeneralförsamling 20nationernasFörenta antog
barntillñrsâkrarKonventionenkonventionen barnets rättigheter.om

utnyttjande.och Pågrundläggande rättigheter och skydd övergreppmot
särskildgeneralförsamling antagittrettio tidigare hade FN:sdagen år en
innebärkonventionenTill skillnad frånFörklaring barnets rättigheter.om

ställetmedlemsstaterna. Iförpliktelser förinte bindandeförklaringen några
bindande för medlemsstaterna.moralisktförklaringenkan sägas vara

konventionen,förbehåll godkäntundertecknat ochSverige har utan som
Sverigebindande för Sverige.blivit folkrättsligti sin helhet hardärigenom

konventionenidetsåledes förpliktat sig på sätthar att som anges
främja barns rättigheter.respektera och ett

konventionenöverenskommelserinternationelladet gällerNär omsom
det s.k.Sverige tillämparuppmärksammasrättigheter börbarnets att

för-svenska lagar och andradualistiska Med det attsystemet. menas
bestämmel-överenskommelse författningar skall anpassade till attenvara

myndigheter. Harenskilda ochi den skall kunna åberopas enavavserna
detta;metoder förfinns det görasådan anpassning inte skett två att

svensk för-bestämmelserna tillinternationellaantingen omarbetas de
ellerföreskrivs i lagtransformation eller såfattningstext annanen

Sverigeskall gälla ibestämmelserförfattning överenskommelsensatt
bevakas inomlagstiftning arbetas framEfter handinkorporering. som ny

konventioner ochmedregler överensregeringskansliet stämmeratt nya
följa.har åtagit sigöverenskommelser Sverigeandra internationella att

Även bevakning deutskott utför sådan närlagrådet och riksdagens en
fall visar sigdet i enskiltförslag regler. Omgranskar attett enom nya

med konvention så gällermindre brasvensk författningstext stämmer en
fördragsvänlig anda.skall tolkas i s.k. Detdock principen författningaratt

för-vid tillämpningendomstolar och myndigheterinnebär att av en
detkonventionen och, så långt ärfattningstext skall beakta innehållet i

strid medinte iförfattningstexten den stårmöjligt, tolka på så sätt att
konventionen.

godkännande FN-regeringens proposition 19891990:107I avom
gjortssystematisk genomgångkonventionen barnets rättigheter har enom
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konventionens artiklar i förhållande till vår lagstiftningav berör barnsom
och ungdomar. I s. 27 framhålls det föreligger god över-attprop.
ensstämmelse mellan konventionen och vår allmänna politik familjeom-på
rådet. Vid riksdagsbehandlingen godkändes konventionen förbehållutan
198990:SoU28, rskr 350. Socialutskottet uttalade dock i sitt av
riksdagen godtagna betänkande l9899O:S0U28 s.34 närmareatt en
analys borde göras beträffande artikel 37 punkt frihetsberövatatt ettc om
barn skall hållas åtskilt från det inte till barnets bästavuxna om anses vara

så inte sker.att Enligt utskottet borde få klarhet hur långtman om
konventionens krav i denna del får gå.anses

Som avslutning på denna inledning återges här några de allmännaav
uttalanden statsrådet gjorde i propositionen godkännandesom om av
konventionen f..s. 19 Statsrådet anförde bl.a. följande.

Tillkomsten konvention barnets rättigheter måste hälsas medav en om
tillfredsställelse.stor förstaFör gången finns dokument dessaett omrättigheter, vilket blir rättsligt bindande för de ansluter sig.stater somMen konventionen får betydelse utöver detta. Genom konventionen gervärldssamfundet uttryck ñr sin på världens barn och fastslår ettsyn

antal områdenstort standard när det gälleren gemensam msrättigheter. Genom konventionen klargörs å tydli sätt änett aretidigare barn har rätti heteratt det yldighetstaternasegna attOfâast som ar srespektera och förverkliga. glömmer vuxenvärlden bort både att
barn har rättigheter och dessa rättigheter måste beaktasatt ochegna
respekteras. Man glömmer också ofta bort barns och ungdomarsatt
rättigheter berördaär i de allra flesta sammanhang.

Vad gäller barnens situation i världen beskrevs den bl.a. följandepå sätt.

Den verklighet barn och ungdomar möter är emellertid i mångasom
länder och många situationer långt från den verklighet eftersträvas1 somi konventionen. Visserligen har förbättringar skett vissapå områden

på många andra har barn och ungdomar blivitmån änutsattameri are.
resultat bl.a. de många konflikterna i världen flyktingpro-ärav

blemet. Hälften världens flyktin dvs. åtta miljoner är dagav ar, ca lbam. Dessa bam lever under förhål anden är upprörande och heltsomtabla. Det är självklart även barns och ungdomars sälsligaoacce att förhållianden.lin i hög radutvec äventyras dessa svåra materiellaav
I dock inte glömmasanget bort största delensa barnenattr avoch domarna i vår del världen lever under goda förhållandenun ochutveckfas av

till väl förmår för sina liv.vuxna att tapersoner som ansvarAven där de materiella villkoren är någorlunda acceptabla far dock
många barn och ungdomar illa.

Konventionen är uttryck för världssamfundetsett vad bam harsynrätt kräva sina länder.att Konventionen kommer således tjänaav att
både utgångspunkt ñr strävandena förverkliga barnssom rättigheteratt
och medel i dessaett ansträngningar. konventionenAv framgårsom
också barn och ungdomaratt har rätt självständiga individeratt somdelta i detta arbete.

Barns och ungdomars villkor är till del återspegling destor en avallmänna villkoren i samhället. Barn- och ungdomsfrågoma måste
därför sättas in i sitt större samhälleliga sammanhang. Det är emellertid
också nödvändigt barns och ungdomarsatt villkor får central politiskenställning så de ägnas tillbörligatt uppmärksamhet. Utan centralen
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kraftinte all sättsrisk förfinnsdessa frågorställning förpolitisk atten
lösa dem.på attm

Konventionens innehåll

kon-principerallmännaredovisas deinledningkonventionensI som
för-för detill gnmdskall liggakommit överensventionsstatema om

beskrivsföljandedetkonventionen. Iiartiklarnaföljerpliktelser avsom
principer.dessanågra av

allmännai dennationernaerinrar FörentaKonventionsstatema attom
tillbarn har rättuttalaträttigheternamänskligadeförklaringen attom

denfamiljen, såsomframhållsoch hjälp. Detomvårdnadsärskild att
dessför allamiljönnaturligaoch deni samhälletgnmdläggande enheten

börvälfärd,utveckling ochsärskilt för barnensochmedlemmar ges
sig sitttill fullo kandenoch bistånd sånödvändigt skydd taatt ansvar

fullständig ochñr kunna uppnåbetonas barnet,samhället. Deti attatt en
familjemiljö,ipersonlighet, bör växasinutvecklingharmonisk upp enav

barnetbetonas ävenförståelse. Detlycka, kärlek och attomgivningi aven
uppfostrasochsamhälletsjälvständigt liv iförberedas förbörtill fullo ett

särskilt iochstadga,nationernasuttalats i Förentaidealenligt de ensom
solidaritet.ochjämlikhetfrihet,värdighet, tolerans,fred,anda av

deterkännandekonventionsstatema attuttalarinledningen även ettI av
förhållandenexceptionellt svåraunderleverfinns barnländeri alla som

varjeBetydelsenuppmärksamhet.särskildkräverdessa barnoch avatt
ochskyddgäller barnetsdetvärdenkulturella närochfolks traditioner

konventionsstatemaerkännerSlutligenbetonas.utvecklingharmoniska
levnadsvill-barnsförbättraförsamarbeteinternationelltbetydelsen attav

utvecklingsländerna.särskilt ilandkor i varje men
omfattardelförstaartiklar.54 Iinledningen följerEfter somen

i sinartiklar ärrättigheter. Dessabehandlas i sak barnetsartiklarna 1-41
till liv ochbarnets rättbestämmelserindelade i olikatur omgrupper av
skydd ochochtrygghettillbarnets rättbestämmelserutveckling, om

delrespekt. I två,ochtalantillbarnets rättbestämmelser somegenom
efterlevnadenhurbestämmelserfinns42-45,omfattar artiklarna avom

ochkontrollerasskallkonventionen garanteras.
handhasföljskonventionenkontrollenkan här nämnasDet attatt avav

skallkommitténiMedlemmarnabestår tiokommitté experter.avsomen
generalsek-invalts bl.a.kommittén harkonventionsstatema. Iblandväljas

landVarjeHammarberg.ThomasRädda Barnen,i svenska somreteraren
offentligkommitténtill rapportskyldigtkonventionen ärtillträtt att avge en

erkännsrättighetergenomföra deförvidtagitsåtgärderde att somsomom
rättig-beträffande dessagjortsframstegdeochkonventioneni somom

deteftertvå årinom attskall lämnasförstaDenheter. rapporten
femte år.därefterochlandrespektiveikraft för varthar trättkonventionen

Inom1992.septemberden 1sin förstaskallSverige rapportavge
ochtillämpningenföljaförarbetsgrupptillsattsregeringskansliet har atten

konventionen.i Sverigegenomförandet av
bestämmelserfinnsartiklar,resterandeomfattartredje delen,denI som

ikraftträdande.ochanslutningratificering,undertecknande,om
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detI följande beskrivs innehållet i antal utvalda artiklar olikapåett som
sätt än andra berör svenska förhållandenEn svensk version helamer av
konventionstexten finns i bilaga tillI detta betänkande.

I artikel definieras1 barn är varje människa under 18 inteatt år, om
barnet har blivit myndigt tidigare enligt den lag gäller för barnet. Isom
artikel slås2 fast konventionsstatema skall tillförsäkraatt barnet rättig-
heterna i konventionen formnågon diskriminering. skallutan Barnetav
också skyddas alla former diskriminering ellermot bestraffning påav
grund föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning,av
verksamhet, åsikter eller tro.

Enligt artikel 3 skall vid alla åtgärder barn, barnetsrör bästa sättassom
i Principen gäller alla åtgärdercentrum. vidtas offentligasom av organ

domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande Prin-som organ.
cipen gäller även privata sociala välfärdsinstitutioner.

I artikel förbinder4 sig konventionsstatema vidta alla lämpligaatt
lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för genomföra deatt
rättigheter erkänns i konventionen. artikelnAv framgår detnärsom att
gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter skall
konventionsstatema vidta åtgärderna med utnyttjande till det yttersta av
tillgängliga och, det behövs, inom ñr internationelltresurser om ramen
samarbete.

Enligt vad uttalats i propositionen godkännande kon-som om av
ventionen, innebördenär artikel 4 det inte tillräckligtäratt att garanteraav
rättigheterna i lag. Konventionsstatema har också förett attansvar
förhållandena på de olika områden berörs konventionen rentsom av
faktiskt konventionens krav. För svenskmotsvarar del det tillämpningenär

den lagstiftning berör barn och ungdomar kräver särskildav som som
uppmärksamhet. Verkligheten stämmer inte alltid överens med vad som
sägs i våra regler och i del fall uppnår inte de mål är syftet meden som
reglerna.

Av uttalandet i propositionen framgår också artikeln innebäratt att man
i praktiken måste ställa högre krav på rikt land än fattigt. Förett ett
Sveriges del innebär det således, vi hela tiden måste ställa frågan:att oss
Gör vi tillräckligt för våra bam och ungdomar med hänsyn till Sverigeatt
är förhållandevis rikt landett Som vidare framgår uttalandet kanav
frågan inte besvaras generellt får betydelse fortså vi harstor att tamen
ställning till resursanvändning inom barn- och ungdomsområdet.

Det kan i detta sammanhang Socialutskottet i den delnoteras att av
betänkandet 198990:SoU 28 f.s. 9 behandlade artikel 4 särskiltsom
hänvisade till sin bedömning i betänkandet 198990:SoU 17 med anledning

då aktuella motioner inrättandet bamombudsman. Enligtav om av en
utskottet kunde inrättandet centralt placerad bamombudsmannatjänstav en

åtgärd syftar till bättre bevakning bams intressen jfrvara en som en av
avsnitt 2.1.

I artikel 7 sägs bl.a. barnet, långtså det är möjligt skallatt ha rätt att
få vetskap sina föräldrar och bli omvårdat dem.om av

betänkandetI 198990:SoU 28 s. uttalade19 Socialutskottet angående
denna rättighet det farms anledning för regeringenatt i lämpligtatt
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tillgodosesekretesslagen förändringsammanhang överväga attaven
börd.uppgifter sintillskall få tillgångintresset att ompersonav en

kap. 4 §ändring 7motion yrkatsdet iföranlettshadeFrågan att avenav
Medsocialtjänsten.inomgäller sekretess1982:100sekretesslagen som

bamavårds-uppgift ifunnithade regeringsrättenbestämmelsen attstöd av
barnet.till det berördakunde lämnasfaderskap interörandeakt ut vuxna

skiljas närendast får åt,föräldrarbarn och ettfastartikel slås9I att
barnets bästa. Denöverensstämmelse mediåtskiljande ärsådant som

läggaförfarandet ochideltamöjlighetskall ha attåtskiljandetberörs attav
föräldrarnabådaellerfrån denskiltbarnet ärsynpunkter. Närfram ena av

förhållande tillpersonligtupprätthållaregelbundethar barnet rätt ettatt
bästa.barnetsstriderdetnärföråldrama,kontakt med motoch direkt utom

åtgärd ärkonventionsstatsåtskildablivitförälderbarn ochHar genom en
denförälderochbarnetupplysabegäranskyldig att omstaten

lämnandetintevistelseort,familjemedlemmensbortovarande avom
barnet.till skada förskulleupplysningen vara

familje-land itillåtervändaochlämnareglerar ettArtikel rätten10 att
personligaregelbundnaupprätthållabarns rättföreningssyfte attsamt

olikaföräldrar bor iochbarnkontakter, när stater.
föråtgärdervidtakonventionsstatema attskallanikelEnligt I I
Därvidutlandet.barn ikvarhållandeochbortförandeolovligtbekämpa av

överenskom-internationellaingåendetfrämjakonventionsstatemaskall av
överenskommelser.till sådanaanslutningenochmelser

erkännande och1989214bl.a. lagenhänvisas tillkan härDet om
överflyttningochvårdnadsavgörandenutländskaverkställighet omm.m.av

svensk rättiinförlivatskonventionerolikaharlagen tvåbam. Genomav
maj 1980Europarådskonventionen den 20transfomiering. Den ärena

barnvårdnadrörandeavgörandenverkställighetocherkärmande omavom
Haagkonventionenandra ärbam. Denvårdåterställandesamt omavom

bortñran-internationellaaspekterna påde civila25 oktober 1989den om
exempelvisinnebärkonventionematill att ettAnslutningenbam.den av

barnetkonventionsstatema,mellanöverflyttatbegäraskanbarn om
barnetvårdnadenförälder harbort frånhar förtsolovligen omsomen

ihålls kvarolovligenbarnet staterna.eller en avom
åsikter, näruttryck för sinafrittbarn rätttillförsäkrarArtikel 12 att ge

tillmätasskall dååsikteråsikter. Barnetsbilda sigi ståndbarnet är att egna
domstolsför-allamognad.och Iålderförhållande till barnetsibetydelse

blimöjlighetskall barnetförfaranden attadministrativafaranden och ges
lämpligteller någotföreträdaredirekt ellerantingenhört, organ.genom

processuellamedförenligtskall statenshöresbarnetsättDet varasom
regler.

framföra sinafåmöjligheterbarnsartikeln berör attiRättigheterna
Vadmyndigheter.domstolar ochinförochområdeskolansinomåsikter

viktenframhållitsbl.a. attpropositionenområde har igäller skolans av ge
kunnaskallDemedansvar.ochinflytandebetydandeeleverna ett

medbestämmande-samhällsliv därochframtida yrkes-förberedas för ett
viktigare. Ialltblivitdemokratiska arbetssättochmedansvarrätt,
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direktiven Dir. 1991:9 till läroplanskommittén U 1991:02 har föredra-
gande statsråd betonat vikten eleverna får möjlighet utöva in-att attav
flytande och för sin utbildning. Det har därvid framhållitsta ansvar egen

detta krav är också betingat de krav kompetenspåatt vad gällerav
medinflytande och ansvarstagande ställs i samhälls- och arbetslivet.som
Därmed kan utbildningen förstärka den demokratiseringsprocess pågårsom
i samhället.

Genom artikeln aktualiseras fråganäven talerätt för bam. Fråganom
har bl.a. diskuterats i lagutskottets betänkande l9909l:LU13 s. 43 över
regeringens proposition 199091 :8 vårdnad och Utskottetumgänge. harom
därvid hänvisat till de förslag lades fram i betänkandet SOU 1987:7som
Barnets rätt 3 och uttalat det finns anledning överväga ordningatt att en

medger barnets uppfattning och synpunkter i vårdnads-att ochsom
umgängesmål kan till påtagligtpå sätt än vad gällandetas rättettvara mer
erbjuder.

artiklarnaI 13-15 regleras barns tillrätt yttrandefrihet, tankefrihet,
samvetsfrihet och religionsfrihet rätt till föreningsfrihet. Dessasamt
rättigheter ansluter till de medborgerliga fri- och rättigheter ärsom

i kap.2 regeringsfonnen avsnittupptagna se även 3.2.
Enligt artikel får inte16 barnnågot utsättas för godtyckliga eller

olagliga ingripanden i sitt privat-och familjeliv, sitt hem eller sin
brewäxling. Ett barn får inte heller förutsättas olagliga sinpåangrepp
heder och sitt anseende. barnEtt har till skyddrått enligt lag sådanamot
ingripanden eller angrepp.

Bestämmelserna i artikeln de olika regler i lagstiftningvårmotsvarar
handlar skydd kränkningar den personliga integriteten.motsom om av

Flertalet dessa rättigheter är grundlagsskyddade. bl.a.Dessa är skyddav
frihetsberövanden, husrarmsakan, undersökningmot brev, hemligav

avlyssning eller upptagning telefonsamtal eller förtroligtannatav
meddelande. Genom artikeln i konventionen så klargörs grund-att
lagsskyddet integritetskränkningar också gäller barn avsnittmot ävense
3.2 integritetsskyddet i svensk rätt.ang.

artikelI 17 säkerställs barns till informationrätt massmedia.genom
Detta gäller speciellt nationell och internationell information syftar tillsom

främja barnets sociala, andliga ochatt moraliska välfärd och fysiska och
psykiska hälsa. Konventionsstatema skall produktion ochuppmuntra
spridning barnböcker och särskild hänsyn till de språkliga behoventaav
hos barn tillhör minoritetsgrupp eller urbefolkning. Kon-som en en
ventionsstatema skall också utvecklingen lämpliga riktlinjeruppmuntra av
för skydda barnet information och materialatt tillär skada förmot som
barnets välfärd.

Enligt artikel skall18 konventionsstaterna göra sitt bästa för att
säkerställa båda föräldrarna haratt för barnetsett gemensamt ansvar
uppfostran och utveckling.

Föräldrarna eller vårdnadshavaren har därvid huvudansvaret och skall
till barnets bästa kommer i främstaatt Konventionsstatemase rummet.

åläggs lämpligt bistånd till förälder eller vårdnadshavareatt då dege
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fullgör sitt för barnets uppfostran. Bl.a. skall konventionsstatemaansvar
vidta alla lämpliga åtgärder för barn till förvärvsarbetande föräldrar fåratt
tillgång till barnomsorg och säkerställa utvecklingen institutioner,av
inrättningar och serviceorgan för vård bam.av

Artikel behandlar konventionsstatemas skyldighet19 skydda barnatt
våld och andra former övergrepp, medan barnet i föräldrarnasärmot av

eller fostrares vård. Särskilt omnämns upprättandet socialaannan av
till förstöd både barnet och för dem har hand barnet,program som om

rapportering barnmisshandel och, lämpligt, förfarandenså är förav om
rättsliga ingripanden.

Det kan här hänvisas till föräldrabalken6 kap. § förbjuder1 attsom
barn för kroppslig bestraffning. denna bestämmelse detutsätts Genom är
klarlagt kroppslig bestraffning straffbarär handling,att motsvaran-en om
de handling straffbarär misshandel enligtmot en annan person som
brottsbalken. Enligt lag med särskilda1990:52 bestämmelser vårdom av

LVU kan länsrätt efter ansökan Socialnämnd besluta barnattunga av
omhändertas ñr vård, barnet för bl.a.utsätts misshandel ellerom
otillbörligt utnyttjande såsom när barn utnyttjas sexuellt. Somett
förutsättning för vård dessa grunder är det finns påtaglig förriskatt en

hälsaden eller utveckling skadas och det kanatt att antas attunges
behövlig vård inte kan den med samtycke vårdnadshavareges unge av
eller den själv han eller hon har fyllt 15 år.unge om

Enligt artikel åligger det22 konventionsstatema vidta lämpligaatt
föråtgärder säkerställa flyktingbarn erhåller lämpligt skydd ochatt att

humanitärt bistånd. gällerDetta barnet kommer elleroavsett ensamtom
åtföljt sina vårdnadshavareär eller någonav annan person.

artikel finnsI 23 regler barn med handikapp. Där sägs barnatt ettom
med psykiskt eller fysiskt handikapp bör åtnjuta fullvärdigt ochett ett
anständigt liv under förhållanden säkerställer värdighet, främjarsom
självförtroende och underlättar barnets aktiva deltagande i samhällslivet.

Artikel 24 handlar barnets tillrätt bästa uppnåeliga hälsa, sjukvårdom
och rehabilitering. En skallsträvan säkerställa inget bam äratt attvara
berövat sin ha tillgång till sådan hälso- och sjukvård.rätt att

till utbildning behandlas iBarnets rätt artikel 28. Där bl.a. attanges
konventionsstatema skall vidta alla lämpliga åtgärder för säkerställaatt att
disciplinen i skolan upprätthålls på förenligt med barnetssätt ärett som
mänskliga värdighet och i överensstämmelse med konventionen barnetsom
rättigheter.

I artikel erkänner konventionsstatema barnets31 till vila och fritid,rätt
till lek och rekreation anpassad till barnets ålder fritt delta irättsamt att
det kulturella och konstnärliga livet. Konventionsstatema åläggs också att

barn lämpliga och lika möjligheter för kulturell ochuppmuntra att ges
konstnärlig verksamhet och för rekreations- och fritidsverksamhet.

Artikel konventionsstatema33 ålägger vidta alla lagstiftningsåt-att
gärder, administrativa och sociala åtgärder och åtgärder i upplysningssyfte
för skydda barn från olaglig användning narkotika och psykotropaatt av
ämnen.
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artikelEnligt skall barn skyddas alla former sexuellt34 mot av
sexuellautnyttjande och övergrepp.

artikel de s.k.I 40 rättegångsgarantierna. innebär bl.a.Dessaanges
följande. Varje barn misstänks eller åtalas för eller har befunnitssom
skyldig skalltill brott behandlas främjar barnets känslapå sättettett som
för värdighet och värde, stärker barnets respekt för andras mänskligasom
rättigheter grundläggande friheteroch och hänsyn till barnets åldertarsom
och önskvärdheten främja barnet återanpassas och sigpåatt att tarav en
konstruktiv iroll samhället. skallBarnet bli betraktatgaranteras att som
oskyldigt innan barnets skuld blivit lagligen fastställd, under-att snarast

anklagelsernarättas sig, få juridiskt biträde, få sakenmot att attom
avgjord dröjsmål behörig, oberoende och opartisk myndighetutan av en
eller rättskipande i opartisk förhandling enligt lag och i närvaroorgan en

juridiskt lämpligt biträde.eller föräldrarBarnets eller vårdnadsha-annatav
skall haäven rätt närvara, det inte strida barnetsatt motvare om anses

bästa. Vidare barnet inte tvingas vittnesmål ellergaranteras att att avge
erkänna skyldig,sig kostnad få hjälp tolk, barnet inte kanatt utan av om
förstå eller tala det språk används och få sitt privatliv fullotillattsom
respekterat alla stadier förfarandet.under i

Integritetsskyddet3.2 i svensk rätt

Inledning

I samband med redogörelsen för artikel 16 FN -konventionen barnetsom
rättigheter, vihar hänvisat till det svenska grundlagsskyddetatt mot
integritetskränkningar inte bara gäller också barn. Med hänsynutanvuxna
till den särskilda betydelse integritetsskyddet har ñr barn och ungdomar

till de demokratiska värden detta har för dem, skall i desamt följande
avsnitten beskrivas hur skyddet är uppbyggt i svensk rätt. förstMen
lämnas kommentarernågra kring själva integritetsbegreppet.

Ordet integritet kommer från det latinska integer ochren betyder
okränkbarhet, oberoende och frihet från inblandning. Ibland gör man
skillnad fysiskmellan och psykisk integritet. fysiskMed integritet brukar

den kroppens okränkbarhet, Alla människor har tillrättman avse egna
skydd fysisk Med psykisk integritet fåmot rättenart. attangrepp av avses
sina åsikter respekterade och kunna påverka vilken informationatt om en
själv andra skall del och vilken informationta andrasom av om man
själv vill slippa.

allmäntNär talar integritet respekten ñr denman mer om menar man
enskildes människovärde, dvs. den enskilda människan barn som vuxen- -
har rätt bli behandlad mål i sig aldrigatt medel.ett ettsom men som
Rätten till integritet i denna vida mening skall i enlighet med FN-
konventionen och vår lagstiftning tillerkännas barnet fullt iMenut.
begreppet integritet ligger också barn och ungdomar har tillrättatt
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avskildhet och privat sfär. sistnämnda formenDen integritet hören av
hemma inom rättsområdet personlighetsrätt eller right of privacy. Denna

kan för både ochform integritet bam mindreellerav vuxna vara mer
vilket integriteteninskränkt beroende i sammanhang förekommer.

Åkeprofessor LögdbergI arbete Den personliga integriteten,ett av
Lund 1977 hänvisas till uttalande i engelskt kommittébetänkande,ett ett
vari framhåller privacy avskildhet likaär nödvändig föratt ettman
demokratiskt samhälle fri Privacy skapar visst obe-ettsom en press.
roende. har också privacy finns det ingenDet individualitet.attsagts utan

kan vad tänker och känner, hanVem aldrig haft tillfälleveta en person om
känslormed sina tankar och De flesta människor haratt ensamvara
hemligheter,också vad kan kalla sina innersta vilkas avslöjande förman

omvärlden kan innebära katastrof för i fråga...se SOUen personen
Optisk-elektronisk övervakning 45 f..1987:74 s.

sin integritetmänniska skall kunna hävda i här angivnaFör att en
kunna visst självbestämmandeformer behöver hon utöva måttett av

autonomi. till självbestämmande sitt liv,Genom rätten sin ochom person
enskilde möjlighet skydda sin integritet.egendom, den Givetvis ärattges

barnets själv bestämma mycket begränsad,det lilla rätt frånatt om enman
utgångspunkter till barnets ringa erfarenhet. Men dett.o.mvuxens ser

signalera eller tala det vill haminsta barnet kan när vill bli byttmat,om
mottagligt för kel och lek. dessa situationer kaneller är I sägas ävenatt

det minsta barnet uttryck för själv bestämmarätt sinattger en om person
kräver den respekt. Efter hand barnet blir äldre måstesom vuxnes som

till självbestämmande successivt öka, och det också irätten förhållande till
barnets mognadsgrad. kan därigenom över alltBarnet störreta ett ansvar

utsträckning barn inteför sin integritet. I den kan tillerkännasettegen som
självbestämmande i första hand föräldrarnamåste vikariera, föreget

barnets självbestämmande för barnet skall ha tillräckligt skydd förettatt
integritet. medförasin kan naturligtvis barnets självbestämmandeDetta att

kränkning dock bara motiveraskränks. En sådan kan den faktisktattav
sammanfallersker för barnets bästa. Detta synsätt också med be-

stämmelserna vårdnad i föräldrabalken där det6:1, sägs bl.a. attom
skall behandlas med aktning för sin ochbarn egenart.person

privacyGränsdragningen mellan privatliv eller och skydd insyn kanmot
ibland gäller förhållandetsvår göra när det mellan barn ochattvara

vårdnadshavare. detföräldrar eller andra kan I enskilda falletsom vara
respekten för barnetsmåste awägning göras mellan integritet ochen

vårdnadshavarens skyldighet för barnet. exempelvisAttatt ta utanansvar
medgivande barns brev eller läsa barnets dagbok innebäröppna såett ett

mycketintegritetsintrångallvarligt skälet för göra det måste vägaatt att
Jfr departementschefen uttalanden i 198182: med förslag168tungt. prop.

till gällande i föräldrabalken.regler vårdnad och umgängenu om
förälder inteDet kan i detta sammanhang alltid harnämnas rättatt atten
barn, barnetdel sekretesskyddade uppgifter sitt kan hata av om om anses

sådan mognad det själv bör råda sekretessen.uppnått överatten
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Regeringsformens integritetsskydd

Det grundläggande rättsliga skyddet ñr personlig integritet finns i 2 kap.
regeringsformen RF, reglerar skyddet för de medborgerliga fri- ochsom
rättigheter särskilt betydelsefulla för vårt demokratiskaansettssom
styrelseskick. Fri- och rättigheter i 2 kap. § och1 äranges

yttrandefrihet; frihet tal,i skrift eller bild eller påatt sättannat
meddela upplysningar tankar, åsikter och känslor,samt

informationsfrihet;2. frihet inhämta och upplysningaratt mottaga samt
i övrigt del andras yttranden,ta av

3. mötesfrihet; frihet anordna och bevistaatt sammankomst för
upplysning, meningsyttring eller liknade syfte eller för framförandeannat

konstnärligt verk,av
4. demonstrationsfrihet; frihet anordna och deltaga i demonstrationatt
allmänpå plats,
5. föreningsfrihet; frihet sammansluta sig med andra föratt allmänna

eller enskilda syften,
6. religionsfrihet; frihet eller tillsammans medatt andra sinutövaensam

religion.
I kap.2 2 11 §§ skydd olika kränkningar denmot personligages av-

integriteten. Detta skydd tillkommetär för medborgarna, såväl barnatt
skall kunna deutöva gnmdläggande fri- och rättigheterna.som vuxna,

Som exempel på skydd integritetskränkningar kan nämnasmot skydd mot
tvång till känna sina åsikter i politiskt,att religiöst eller kulturelltge
hänseende. Registrering politiska åsikter får inte förekomma utanav
samtycke. Varje medborgare är också skyddad kroppsstraff. De fårmot
inte utsättas för eller medicinsk påverkan i syftetortyr framtvinga elleratt
hindra yttranden.

Den grundlagsbestämmelse sikte personligt integritetsskyddtarsom
i form privacy är kap.2 andra6 § meningen. Enligt denna bestämmelseav

denär enskilde skyddad det allmänna kroppsvisitation,gentemot hus-mot
rannsakan och liknande intrång undersökning brev ellersamt mot av annan
förtrolig försändelse och hemlig avlyssning ellermot upptagning av
telefonsamtal eller förtroligt meddelande.annat

Med förtrolig försändelse eller kommunikation även meddelandenavses
sänds med eller påposten sätt brev,som telegram,annat bandinspel-som

ningar Fotografering handlingar eller genomlysningosv. brev inteärav av
tillåtet enligt bestämmelsen. Detta innebär skriftliga meddelanden inteatt
heller fär filmas eller med TV-kamera.tas Vad beträffar hemligupp
avlyssning gäller skyddet såväl hemlig avlyssning pågående samtalav som
hemlig upptagning samtal förett avlyssning. Med hemligav senare
avlyssning också s.k. buggning med dolda eller riktademenas mikrofoner.
Skyddet husrannsakanmot varje undersökning myndighet göravser som

hus, eller slutet förvaringsställe syftetav medrum undersökningen.oavsett
I ärende prövadeett JO skolrektors kontroll 200 elevskåpom utanav

elevernas vetskap stod i strid med grundlagsbestâmmelsen skydd motom
husrarmsakan undersökning slutet förvaringsstâlle. Rektoms åtgärdav
hade föregåtts bl.a. rykten elever förvarade sprit i de låstaattav om
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skåpen. JO konstaterade inledningsvis det allmänt saknades lagstödatt rent
för rektor tillgripa husrannsakan. Enligt JO kundeatt dock skåpen inte
betraktas helt privat lika okränkbart och skyddat från insynutrymme,som

elevernas hem. Syftet stöldermed skapen hindraattsom var mer av
böcker och andra förnödenheter ñr skolarbetet. fästeJO även avseende
vid skolledningen hade dubbelnycklar.att J0:s slutsats blev åtgärdenatt

öppna och visitera skapen inteatt husrannsakan iattvar anse som
regeringsformens mening. framhöllJO vikten eleverna blevattav
informerade under vilka villkor de disponerade skåpen och skolled-att
ningen har dubbelnycklar. I fall förelåg risk för eleverna kundeannat att
uppfatta de blev för integritetskränkandeatt övergrepp.l 198889utsatta O

352.s.
En tanke vi tycker ligger tillnära hands är J0:s slutsats hadesom om

blivit densamma det i liknande situation hade gällt elever.om en vuxna
Frågor det här slaget kan i framtiden komma bedömas på sättatt annatav
med hänsyn till Sverige tillträtt FN:s konventionatt barnetsnumera om
rättigheter.

De grundlagsskyddade rättigheterna i 2 kap. RF gäller enligt vår
uppfattning oberoende barnen eller ungdomarna utnyttjar rättig-av om
heterna självbestämmande eller föräldereget eller någonattgenom genom

har vårdnaden vikarierar för deras självbestämmande.annan som
En fråga intresse ñr skyddet för den enskildes privatliv ärannan av

bestämmelserna i sekretesslagen 1980:100 förbud lämnaatt utom
allmänna handlingar och tystnadsplikt i det allmännas verksamhetom
sekretess. Dessa bestämmelser utgör undantag, dels i rätten delatt ta av
allmänna handlingar i det allmännas verksamhet, dels i fritträtten tal,att
skrift eller bild eller på sätt meddela uppgifter och framföra åsikter.annat
Föreskrifter sekretess finns inom antal områden i detett stortom
allmännas verksamhet hälso- och sjukvården, socialtjänsten, krirninal-ex.
vården, polis och tull. Sekretessen absolutär endast inom vissa delar av
det allmännas verksamhet. Inom flertalet verksamheter gäller uppgiftatt

enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden omfattas sekretessom av
bara under bl.a. den förutsättningen det kan den enskilde elleratt antas att
honom närstående inte lider uppgiften röjs. Sekretess hindrar dockmen om
inte fä del handling eller materialpart att i mål ellerta ärendeannatav
hos domstol eller myndighet. Sekretesskyddet fär i vissa fall vikaannan
ñr den s.k. meddelarfriheten, dvs. friheten meddela uppgifter ochatt
underrättelse i vad ämne helst för offentliggörande i tryckt skrift ellersom
för utsändning i radio eller TV. kap.I 16 sekretesslagen fallde ianges
vilka meddelarfriheten får vika för sekretesskyddet.

Den yttrandefrihet medborgarna tillförsäkrats kommer ibland isom
konflikt med den enskildes intresse integritetskränkande materialattav om
honom eller henne inte sprids i tidningar, radio eller TV. Till skydd för
den enskilde kan därför vissa kränkningar beivras tryckfrihetsbrott,som
när det gäller tryckt skrift och bild. bl.a.Dessa är förtal och förolämpning
i 5 kap. BrB. Enligt radioansvarighetslagen 1966:756 gäller motsvarande
skydd yttranden i radio yttrandenmot och visning bilder isamt mot av
TV. För radio och finnsTV, etiska regler till skydd för denpress,
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reglerna såvitt gällerEfterlevnaden de etiska prövas,enskilde. pressen,av
reglernaoch finns de etiskaopinionsnämnd. För radio TVPressensav

programföretagen. avtalenregeringen och I sägsintagna i avtalen mellan
privatliv skall respekteras i programverksamhetenbl.a. den enskildesatt

statlig nämnd,inte oawisligt allmänt intresse kräver Enannat.ettom
deprogramföretagen följer avtalenradionämnden, övervakar samt attatt

sakligt.1966:755 sin såndningsrâtt opartiskt ochenligt radiolagen utövar
situationframhållas just bam lätt försätts i närDet kan här att utsatten

familjemedlem negativtförälder, barnet självt eller på sättettannanen
omsorgsfullinte alltid tillräckligi massmedia. Det ärexponeras en

publiceringen få förvittgående konsekvenser kanavvägning mellan degörs
kommer till ståndpubliceringenbarnet och allmänhetens intresse attav

eller sker visst sätt.på ett
integritetsskyddet också upphovsrätten kanbetydelse för ärAv som vara

tidskrifter, böcker ellerintresse för barn och ungdomar utsom gerav
fotografers till sinaandra publikationer. Författares, konstnärers och rätt

Gnmdlagsregleringenverk inskriven i grundlag kap. 19 § RF.är 2
ochoffentlighetsrättsliga inskränkningar i enskilds personligainnebär att

inte får meddelasförhållanden, gäller upphovsrätt, påekonomiska som
lag.sätt änannat genom

för missvisande in-kritik skolledningärende har JO riktatI motett en
innebörden den grundlagsskyddadefomiation till eleverna avom

ingripit ñr fömiå elevertryckfriheten. Skolledningen hade några attatt
skolansde hade tryckt. Bl.a. hadefrån skoltidningavstå att ut somge en

elevernarättsläget felaktigt påstårektor enligt felbedömtJO att attgenom
ifall depåföljder enligt gymnasieförordningenriskerade disciplinära

tidningen.J0 199091beslutade och sprida s.292att utge
utvidgats till ocksågrundlagsskyddet i 2 kap. RFSedan 1988 harår att
och ungdomaromfatta skydd för medborgare och alltså även barn mot att

registreraskränks uppgifter demderas personliga integritet att omgenom
databehandling.med hjälp automatiskav

orubbligt kan, iför personlig integritet inteGrundlagsskyddet är utan
i begränsaslikhet flertalet andra fri- och rättigheter 2 kap. RF,med genom

får endast förlag första stycket. Begränsning dock göras12 § att
fårgodtagbart demokratiskt samhälle.tillgodose ändamål i Denär ettsom

sådanpolitisk, religiös, kulturell ellerinte enbart grundgöras på annanav
stycket.åskådning 12 § andra

integritetfrån skyddet för personligBland de lagar undantagutgörsom
bestämmelsernarättegångsbalken intagnakan nämnas de i 27 kap. RB

eller tele-eller försändelse ibeslag brev, telegram post-armanavom
och telefonavlyssningverkets vård 3 16 §.§ om

integritet enligt grundlagSkyddet for personlig lag änannan

gäller endast detSkyddet för personlig integritet i 2 kap. RF gentemot
allmänna och inte enskilda.alltså gentemot

integritetsansgreppenskilda rättsligt skyddFör tillförsäkra mot motatt
enskilda har den vanliga lagstift-privatliv privacy från andranågons - -
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ningen tillräcklig. lagstiftningDenna gäller dock också för myndig-ansetts
heter. Exempel skydd berörtpå slag straffbestämmelsema iutgörav nu
BrB ofredande de tidigare Omnämnda straffbestämmelsemasamtom om
brytande eller telehemlighet och olovlig avlyssning, vilkapost-av om
delvis grundlagsskyddet för förtrolig kommunikation. Datalagenmotsvarar
1973:289, kreditupplysningslagenl973: inkassolagen1173, 1974: 182,
lagen 1987:1231 automatisk databehandling vid taxeringsrevision,om

och lagen 1990:484 övervakningskameror, andraärm.m. om m.m.
exempel rättsligtpå skydd integritetskränkningar.mot

Som tidigare nämnts är reglerna i föräldrabalken avsedda6:l att ge
barn och ungdom skydd integritetskränkningar. reglerna följerAvmot
bl.a. vårdnadshavaren skall hänsyn till och visa respekt för barnsatt ta ett
individuella egenskaper och särdrag. Reglerna gäller inte bara för-i
hållandet mellan barnet och vårdnadshavaren också barnetsnärutan
intressen behöver tillvaratas andra i barnomsorgen ellergentemot t.ex.
skolundervisningen. En aspekt på föräldrabalkens integritetsskydd för barn
och ungdom dessaär har rätt till trygghet, de har litanågon påatt att att
och de får känna de behövs.att att

socialtjänstlagenI 1980:620 med den kompletterande lagennya
1990:S2 med särskilda bestämmelser vård LVU ärom av unga
inskrivet verksamheten enligt båda lagarna- skall bygga respekt förpåatt -
människornas självbestämmande och integritet. Eftersom LVU är en
tvångslagstiftning till skydd för den har vissa begränsningar behövtunge

Äri den formgöras integritetsskydd vi betecknat privacy. denav som
för vård placerad i hem för särskild tillsyn medgerettunge noggrann

lagen den brev och andra försändelser får öppnas, det äratt unges om
påkallat med hänsyn till ordningen i hemmet kontroll19 §. För attav
den inte bär sigpå något denne inte får fårha i hemmet,unge som
kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning ske, det påkallat.om anses
Egendom den inte får ha bl.a.är narkotika och alkoholhaltigasom unge
drycker. En kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får dock inte göras mer
ingående än vad ändamålet med åtgärden kräver. All den hänsyn som
omständigheterna medger skall iakttas och möjligt skall vittneettom
närvara 17 §. Dessa integritetsinskränkningar innebär emellertid inte att
den enskildes integritet i vidareden mening respekten för enskildesden-
människovärde vi har talat i inledningsavsnittet får3.2.1som om-
åsidosättas. Den integriteten skall gälla fullt ut.

Den snabba utvecklingen datatekniken har medfört inomattav man
flera rättsområden integritetsskyddetägnat speciell vaduppmärksamhet
beträffar insamling och bearbetning infomiation enskilda hjälpmedav om

automatisk databehandling ADB. Detta har inte bara gällt detpåav
nationella planet också i internationella sammanhang, där Sverigeutan
deltagit bl.a. vid utarbetandet Europarådets konvention skydd1980av om
ñr persondata. Sverige har inom varitäven OECD med utarbetaattom
riktlinjer för det integritetsskydd skall gälla inom medlemsstaterna.som

I september 1990 EG-kommissionen förslag till direktiv skyddantog om
för enskilda vid behandling personuppgifter. Datalagsutredningen harav

flertal punkter i direktiven bör beaktas vid denöversynenansett att ett av
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svenska datalagstifmingen. BLa. direktiven den enskilde registreradeger
uppgifter strukna direktreklamregister.långtgående rätt fåatt Lex.en ur

Även barn och ungdomar skulle denna kunna skydda sigrätt motgenom
allehanda oönskade direktreklamförsândelser. sådan saknas förEn rätt

Personregistreringnärvarande i lagstiftning. Se SOU inomvår 1991:21
arbetslivs-, forsknings- massmedieområdena ochoch 25 27s.



SOU 1991:70 45

4 Föräldraansvar m.m.

4.1 Inledning

Under harår det allt starkare betonats föräldrar haratt ettsenare
för barnet. I riksdagsuttalanden har särskilt framhållitsgemensamt ansvar

det för barnets trygghet under uppväxten väsentligatt är betydelse attav
barnet har goda och relationernära till båda sina föräldrar. hänsyn tillAv
barnet är det också angeläget föräldrarna kan handla i andaatt en av
samförstånd och omtanke barnet. gällerDetta inte minst för-närom
åldrarna inte längre lever tillsammans lagutskottetsse betänkade
19909l:LU13 Vårdnad och umgänge. En reform reglerna i för-av
äldrabalken vårdnad och har nyligen genomförts i syfte barnetattom ge

starkare ställning. Lagändringama, ikraftträtt den i har1 år,en som mars
också medfört större lagts på föräldrarna själva kommaatt ett attansvar
överens hur vårdnads- och umgängesfrågor skall lösas. främst barnetsIom
intresse främja god kontakt med umgängesförälder haratt denneen
förälder tätt ökad möjlighet fä information förhållanden påatt ettom som
betydelsefullt sätt påverkar barnets situation. de föräldrarFör iärsorti
behov hjälp med finna lösningar vårdnads-på och umgängesfrågomaattav
skall samarbetssamtal erbjudas dem i varje kommun. Föräldrar leversom
tillsammans och i behovär hjälp i vårdnads- och samlevnadsfrågorsom av
skall kunna erhålla hjälp inom familjerådgivningen. I SoSrapporten
1989: har socialstyrelsen10 gjort undersökning hur verksamhetenen om
med familjerådgivning skall kunna Inom regeringskansliet hartryggas.
tillsatts arbetsgrupp bl.a. har till uppgift på grundvalatten som av
socialstyrelsens bereda lagñrslag huvudmannaskap förrapport ett om
familjerådgivningen.

barnAtt och ungdom har det bra, och kan utveckla goda relationer med
andra, allaangår i sin yrkesutövning kommer i kontakt med bam ochsom
ungdom. För skapa förutsättningar för barn efter handatt attgynnsamma
skall kunna allt större för sig själva sinoch omgivning räckerta ett ansvar
det inte med från de sida i direktkontaktemaett medengagemang vuxnas
barnen, därtill krävs när samarbetar frågoriett engagemang vuxna som
påverkar barns situation antingen det sker tillsammans med barn eller
enbart i de krets. Detta gäller speciellt i samarbetet mellanvuxnas
föräldrar och de arbetar med bamfrågor i sitt yrke. kanDetsom
exempelvis gälla vardagsnära situationer inom barnomsorgen eller barns
fritidsaktiviteter, det dagliga skolarbetet, kostvanor, klädinköp, äldre barns
frckpengar, planläggning besök hos bortovarande föräldrar I allaav m.m.
dessa och liknande situationer är barns sociala träning, ansvarsmedvetande
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andraberoende föräldrars ochvuxenvärlden heltoch på vuxnasavsyn
god materiellbarnenhandlar då inte mycketinsatser. Det så att enom ge

bryrkan kännadet barnen någonstandard. stället handlarI att attmer om
kan kännaoch dede har lyssnar demsig dem, någon påatt somom som

förtroende för.
eller samhälletviktigaste AndraFöräldrarna barnensär vuxnaresurs.

ibland behöver barnen ävenföräldrarnas Menkan inte överta ansvar.
Beroende i vilkenföräldrarna. påkunna vända sig till någon änannan

morförälder, lärare,far-ellersituation det gäller kan någon enannan vara
använderbok Larskvarterspolis eller I sin Bamapapanvuxen.en annan

barnsvuxenkompis för iGustafsson jourhavandeH. termen vuxna
försvarslinjer finnsbarn har behov olikaomgivning ochnärmaste attatt av

till barnet har mindref.. relation den harnära dem s.239 Den vuxne
stöd eller hjälp.betydelse konkreta fallet barn behöveri det när ett

föräldrarsredovisar innebördenföljande avsnitt vi vår påI 4.2 avsyn
andrabam. eftersom mångasociala och ekonomiska för Men ävenansvar

också dem.ñr omfattar synpunkterföräldrar har barn våraän ett ansvar
för-behandlas föräldraansvaret enligtdet därpå följande avsnittetI

äldrabalken.

4.2 och andraFöräldrars ansvarvuxnas

varaktigt harmycket vid mening kanI sägas att vuxen person somen
och uppfostranpåverkar barnets utbildningbarn, ochett somomsorgen om

förälders roll och Denhar i förhållande till barnet intagit ansvar. vuxneen
för dennaden biologiske föräldernbehöver nödvändigtvis inte attvara

utsträckninglever ibam-vuxenrelation skall Barnetspeciella uppstå. stor
denoch dagligen beroendeden villkor är vuxnes omsorgeravvuxnes

situation bra,sin såpraktiska handlande. Klarar den inteoch avvuxne
tillpersonlig relationantingen gäller ekonomin ellerdet annan vuxen,en

känna siginte undgåsituation. kanpåverkar det också barnets Barnet att
får sigbarn kännaochdelaktig i den med- motgångar. Attvuxnes

brabekymmer kaneller personligadelaktiga i de ekonomiska varavuxnas
givetvisbarn skallväxlingar. Menför barnets sociala träning i livets ett

som barnetsbekymmerinte delaktigt i ängöras motsvararvuxensmer en
betydelseålder glömma bort det äroch mognad. Man får aldrig att storav

kännabehövaför barnets får just barnutveckling barn utan attatt vara
för tidigt fårkrav barnpå överta den Ett taatt ansvarsomvuxnes ansvar.

avvägdakan del barndom. barn iberövas sin Att pro-ansvaren av ges
ochkärlek, respektportioner viktigt liksom ñrbehållslöst visa demär att

omtanke.
fallföräldrar. dessaDe flesta barn lever tillsammans med båda sina I

sociala träninghar föräldrarna för barnetsgemensamtett genomansvarar
bli angelägenheter ochlåta barnet successivt delaktigt i bådeatt egnamer

åtskilda finnsde familjen. Och föräldrarna leverrör även ansvaretsom om
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kvar för barnets sociala träning. Utgångspunkten för de särlevande
föräldrarnas är vårdnaden för barnet skall kunnaattansvar vara gemen-

Men även biologisk förälder eller adoptivförälder inte harsam. en som- -
del i vårdnaden har ändå kvar del ñrâldraansvaret. Denstoren av
föräldern har viktig uppgift fylla umgås med barnet ochatt atten genom

Ävendet tillgång till sina erfarenheter. barnet praktiska ellerge om av
andra orsaker inte har möjlighet umgås med föräldern kan aldrigatt
föräldraansvaret upphöra och i fall inte längeså barnet underär 18vart
år; eller i ekonomiskt hänseende under 21 år det inte har avslutat sinom
grundutbildning.

När barn bor tillsammans medett har det frånen vuxen ansvarssyn-
punkt i praktiken inte någon betydelse i vilken ursprunglig relation den

tillstår barnet. Den kan far- eller morföräldrar,vuxne vuxne vara en
Styvförälder eller till de biologiska föräldrarna nära vän, ocksåen som
blivit särskilt förordnad förmyndare.

Gemensamt för föräldraansvaret i den vidare meningen vi här harsom
tagit barnetär och den har förenats i faktisk situationatt därupp vuxne en
de har familjegemenskap eller i biologiskt band de borett utan att
tillsammans. I båda fallen har den än i olika grad socialtettvuxne om- -
och ekonomiskt ñr barnet får omvårdnad, trygghet och godattansvar
fostran och det får känna sig delaktig i deatt situation. för-Ivuxnas
äldraansvaret ligger också förhållandet mellan barnet och denatt vuxne
ömsesidigt kan byggas tillit och Alltefter barnets stigandeupp av ansvar.
ålder och ökande grad mognad, bör barnet successivt störreta ettav
eget ansvar.

Till föräldraansvaret hör även, och tidigare framhållits, deattsom
barnet är beroende samarbetar. Många kontakter rörvuxna som av som

barnet måste mellan dessaAtt vuxenkontaktertas fungerar på ettvuxna.
bra försätt barnet âr betydelse för dess personliga och socialastorav
utveckling. lagstiftningI vår har olikapå områden tillskapats regler som

uttryck för samhällets hur föräldraansvaretpå i barnets och denger syn
kontakter med varandra skall gestaltas. följandeI avsnitt redogörsvuxnes

ñr hur ñräldraansvaret kommit till uttryck i vår lagstiftning.

4.3 Föräldraansvaret enligt föräldrabalken

Inledning

De grundläggande reglerna föräldraansvaret finns i föräldrabalken.om
Reglerna där anknyter till föregående beskrivning inte i lika vidmen en
mening.

Enligt föräldrabalkens terminologi delas det sociala och ekonomiska
föräldraansvaret i huvudsak på bestämmelser vårdnad ochupp om
umgänge kap.6 bestämmelserpå underhållsskyldighetsamt kap..7om

Till regleringen föräldraansvaret hör också fönnynderskapslagstift-av
ningen, ingår i föräldrabalken. Enligt ändringarna i föräldrabalkensom
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kap.legala förmyndare 10därmed delslag 1988:1251genom avses
delsvårdnad ochbåda föräldrarnasunderbarn står2 §; när gemensamt

avlidnaföräldrarna är 10särskilt, bådaförmyndare förordnas omsom
kap. §.4

förmynderskapmellan vårdnad och ävenFöräldrabalken skiljer alltså
och för-vårdnadshavareföreträda barnet bådeförälder kan somom en

för barnetshar föräldernvårdnadshavaremyndare. Som ett ansvar
föräldern handförmyndare harförhållanden ochpersonliga omsom

angelägen-företräder barnet i andraegendom ochförvaltningen barnetsav
vårdnad endast denunderpersonliga. barn stårheter än de För eneavom

kap. andraförmyndare 10 2 §legalsina föräldrar denneär ensamav
särskiltföljer såledesförmyndareFörälders ställningstycket. utansom -

förälderinnebärvårdnadshavare.egenskap Detbeslut dennes att enavav-
upphörvårdnadshavarelängre är ävenefter separation inte att varasom en

emellertid inteinnebärjfr kap. och 10 §§. Dettaförmyndare 10 9 att
kvarstårtidigareEnligt vadsitt föräldraansvar.föräldern mister sagtssom

del detta ansvar.en av

sociala4.3.1 Föräldrars ansvar

vårdnaden barnet,dem harbåda föräldrarna ellerDet är om omen av som
förmyndare skall haförordnadesärskiltdomstol inte beslutat att en

Vårdnadenvårdnaden.upphörhar fyllt 18 årvårdnaden. barnetNär
följer bådeMed vårdnadengifter sig §.upphör tidigare barnet 2 enom

personligabarnetsi frågorskyldighet bestämmaochrätt att omen
skall alltoch utvecklingstigande åldertakt med barnetsangelägenheter. I

och önskemål 11 §. Densynpunkterhänsyn till barnetsstörre tas som
omvårdnad,trygg-tilltillgodose barnets rättbarnet skallhar vårdnaden om

för sinmed aktningbehandlashar rätthet och god fostran. Barnet atten
ellerkroppslig bestraffningñrfår inte utsättasoch ochegenartperson

kännabarnet kangod vård hörbehandling Tillkränkande 1 §. attannan
sin förmåga ochfårlita det prövadet har på,trygghet, någon attattatt

förhållandesjälvständig ihand bliför eftersinautveckla attresurseregna
ocksågod vård hörvårdnadshavare. Tilleller andratill föräldrarna att

handlande.för sittövning i gränserbarnet får sättaatt
fönnynda-föräldrarnasfår regel inteunder 18är årDen utansomsom

avtalbanklån. Ettexempelvis köp elleravtalsamtycke ingårens somom
begäranogiltigförklaras pådomstolsamtycke kaningåtts utan avav
leksak ochsamtycke köptfönnyndaren. barnOm t.ex.ett utan en

ochåterlämnasskall leksakenförmyndaren inte godtar inköpet så pengarna
samtycke får barn självföräldrarsvårdnadshavamastillbaks. Medlämnas

och detavtaletfår självanställning. Barnet sägaingå avtal omuppom
liknande arbete.avtalsamtycke ingåfyllt får barnet16 år ett nyttutan om

det fåttfår också själv bestämma överbarn fylltEtt 16 år sompengarsom
anställningsavtal.grund sådanapå av

olämpligt sättvårdnaden påförälder eller föräldrarna utövarOm etten
utveckling kan domstolför barnets hälsa ochmedför bestående farasom

den andrevårdnaden tilltalan socialnämnd flytta över någonpå annanav -
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föräldern eller till eller två särskilt förordnade förmyndare 7 §. Föreen
överflyttning vårdnaden bör dock försök ha gjorts söka lämpligaatten av

lösningar i samförstånd med ñräldrarna. Om barnet placerats i ett annat
hem med stöd LVU, skall socialnämnden arbeta för återföreningav en
med eller båda föräldrarna. Går det inte åstadkomma föreningatten en
kan det bli nödvändigt begära ändring vårdnaden.att en av

barn underOm lång tid vistats i fosterhem och det uppenbart bästärett
för barnet fosterhemmet,kvar i kan domstol talanpåatt stanna av
socialnämnden flytta vårdnadenöver till den eller dem i hemmetsom
vårdat barnet utredning eventuell överflyttning8 §. I aven om en
vårdnaden till fosterförâldrar alltid avseende fästas vid barnetsmåste stort

inställning se NJA 1983 17.egen s.
Den förälder inte har dock inte helavårdnaden barn misterettsom om

sitt föräldraansvar. Enligt vad vi tidigare har kvarstår del dettasagt aven
Bl.a har denne förälder kanför umgänget med barnetett attansvar. ansvar

fungera på bra sätt. Men vårdnadshavaren har långtgåendeävenett ett
för barnets behov tillgodoses. Sedan den iumgänge 1attansvar marsav

har, i inledningen, vårdnadshavarens i denna delår nämntssom ansvar
umgängesföräldernytterligare ökats skyldigheten lämnaattgenom

upplysningar Upplysningamarörande barnet kan främja umgänget.som
exempelviskan sådana förhållanden påverkar barnets situation,avse som

hälsa, fritidsintressen.skolgång, uppehållsort, feriearbete eller särskilda
sitt betänkande 199091:LU13 framhöll lagutskottet beträffandeI upp-

information tilllysningsplikten det önskvärt barnet självt lämnaräratt att
umgängesföräldern. vårdnadshava-Utskottet hänvisade till regelnäven att

det.inte skyldig lämna upplysningar särskilda skäl talarär emotattren om
Enligt utskottet sådana exempelvis det frågakan skäl föreligga när är om

ochuppgifter barn har lämnat vårdnadshavaren i förtroendeettsom
villuppgifterna i sig betydelse för barnet inteär umgänget attav men som

den andre föräldern skall få kärmedom 26.s.om

4.3.2 Föräldrars ekonomiska ansvar

Enligt bestämmelserna kap. den har vårdnadeni FB 6 2 § har ettomsom
innefattar bl.a.för barnets personliga förhållanden.barn Dettaansvar -
skall bevakai paragrafen vårdnadshavaren attattsom senare anges -

utbildning.barnet får tillfredsställande försörjning och
föräldrars under-efter vilka principerI FB 7 kap. nämnareanges

under-hållsskyldighet bestämda. Utgångspunkten enligt dessa ärär att
efter ochfördelas mellan föräldrarnahållsskyldigheten skall ensvars

inte avslutateller detfömiåga och gälla tills barnet fyller 18 år 21 år om
sin grundutbildning.

medskäligtvad ärUnderhållsskyldighetens omfattning beror på som
ekonomiska ñmiåga.samladetill barnets behov och föräldrarnashänsyn

endast ärdetinkomster bör inteHänsyn till barnets tas avomegna
börförvärvsarbetahar börjattillfällig barn i högre ålderEtt attatt. som

Föräldrarnastill det uppehållet.från använda inkomsternautgå att egna
förmårdock inte självunderhållsskyldighet gäller så länge barnet att
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komma till den ekonomiska standard den tidigare haft och kanupp som
berättigad till.anses vara

Vad gäller sociala förmåner till barnetutgår bör de in ivägassom
föräldrarnas underhållsskyldighet, förmånema kan ha tillkommitom anses
i detta syfte eller särskilda föreskrifter reglerar detta samband. Ett exempel
på sådan social förmån det allmännaär barnbidraget från börjanen som
inte skulle påverka förälders underhållsskyldighet. Efterhand har docken
barnbidraget kommit tillgodose barnets behov och därför påverkat nivånatt

det underhåll bidragspliktig förälder skall betala. På motsvaran-som en
de förhållersätt det sig med det förlängda barnbidraget till barn gårsom
i grundskolan efter fyllda 16 år, liksom studiebidraget inom studiehjälp-

för gymnasiestudier.systemet Däremot är det allmän uppfattning detatten
s.k. flerbamstillägget, är kopplat till allmänna barnbidraget, är avsettsom

hjälp för flerbamsfamiljeratt hålla standardenattvara en utan attuppe
eventuella underhållsbidrag skall minskas. Inte heller skall underhålls-
bidraget påverkas ekonomiskt bistånd lämnas enligt socialtjänstlagen.attav

I FB 7:5 är styvförälders underhållsskyldighet särskilt reglerad
styvbam, han eller hongentemot varaktigt bor tillsammans med.som

Underhållsskyldighet andra barn föreligger under förutsättningmot partens
styvföräldem, och dennes barnatt varaktigt bor tillsammansparten samt

styvföräldem och antingen är gifta med varandra eller har barnparten eget
tillsammans. Motiveringen till denna underhállsskyldighet är alla barnatt
i familj bör leva på standard.en samma

Såsom styvföräldems underhållsskyldighet kommit regleras i för-att
äldrabalken kan den liggasägas nivåer.på två Den gäller närena en
Styvförälder kan erbjuda sin familj bättre ekonomisk standard ännya en
vad den skulle haft i fall. Styvföräldem blir då ekonomiskt ansvarigannat
för alla barn i familjen kan den högreatt uppnå standarden. Detta gäller
även biologisk förälder betalar fastställt underhåll till sitt barn,om en som
bor tillsammans med styvföräldem. Den andra nivån gäller det förhållandet

det fastställda underhållsbidraget inteatt betalas den förälder ärav som
underhållsskyldig barnet. Styvföräldems ekonomiskamot utsträcksansvar
då till denne får för den uteblivna delenatt underhållet till detsvara av
barn han eller hon bor tillsammans med. Detta framgår FB 7:5som av
andra stycket. Bestämmelsen slår fast styvförälders underhålls-att en
skyldighet i detta fall subsidiär,är dvs. kommer i andra hand i förhållande
till bortovarande förälders underhållsskyldighet.en

Styvföräldems Underhållsskyldighet är emellertid begränsad till att
faktisk familjegemenskap föreligger. Sedan barnet och styvföräldem brutit
denna gemenskap kvarstår underhållsskyldigheten endast det finnsom
särskilda skäl. Detta undantag gäller främst för de fall när styvbamet
studerar hemmet.utom

En styvförälders Underhållsskyldighet styvbam begränsas integentemot
denne kan underhâllsskyldigatt barn i tidigare för-av gentemot ettvara

hållande. Som förutsättning för styvförälders underhållsskyldighet dockär
fortfarande den gäller så länge styvföräldemsatt ekonomi medger att
styvbamen kan erhålla högre standard. Styvföräldems under-en egna
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styvbamendennes möjligheterhållsskyldighet påverkar givetvis att enge
standardökning.
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Överväganden5 förslagoch

5.1 Allmänna utgångspunkter

Inledning

I det inledande avsnittet har vi barn och ungdomar i dagenssagt att
svenska samhälle i lever under goda förhållanden. Detta ocksåstort sett
vid internationell jämförelse. flestaDe barn och ungdomar lever ien

Ävenfamiljer där den materiella standarden hög.är den sociala servicen,
hälso- och sjukvården och skolundervisningen håller hög standard. Inteen
bara den snabba industriella utvecklingen har bidragit till detta ocksåutan
utvecklingen den ekonomiska välfärden. Utöver familjensav egna
inkomster får bamfamiljema barnbidrag och andra ekonomiska stöd.
Föräldraförsäkringen föräldrar och barn tid tillsammans.attger vara

bidragsförskottetGenom ekonomiskt grundskydd för barn tillettges
särlevande föräldrar. För förskolebamen finns tillgång till daghem,
familjedaghem, deltidsgrupper och öppen förskola. De barn börjatsom
skolan har tillgång till fritidshem, fritidsverksamhetöppen och familjedag-
hem. Alla barn till skolåldem omfattas bamhälsovården,upp av vars
verksamhet tilläven är för barnens ñräldrar. Till denna sektor hör också
mödravården. Skolhälsovården hand barnet fr.o.m skolstarten. Förtar om
ungdom finns relativt utbud fritidsaktiviteter. En omfattandeett stort av
fritidsgårdsverksamhet bedrivs kommuner och föreningar. Genom olikaav
former ekonomiska bidrag stödjer och kommun ungdomarsstatav
föreningsaktiviteter.

I takt med den industriella och sociala utvecklingen har barnensynen
förändrats. Till detta har bidragit bl.a. omfattande kunskapsuppbyggnaden

forskning kring barns fysiska och psykiska behov. I dag denärgenom
grundläggande barn individerär med rättigheter ochattsynen egna egen
integritet. De inte längre bara bihang till sina föräldrar. De haranses vara
rått sina åsikter respekterade och stigandemed ålderatt och mognad har
de rätt allt större och rätt bli delaktigaatt ta ett i deteget attansvar mer

demrör själva, familjen och samhället.som
I praktiken förhåller det sig dock inte alltid detpå sätt som nu

Ävenbeskrivits. flertalet barn och ungdomar har det bra så är detom
många barn och ungdomar har det svårt.som

Man har kunnat konstatera många barn välfärdvår lideratt trots av
psykosociala problem och kostrelaterade sjukdomar. Enligt offentlig
statistik visar det sig bamolycksfallen är den största enskilda dödsorsa-att
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ålder. till barnens hälsoproblemken bland barn års Orsaken äröver attett
uppväxtmiljö inte förmår barnen vad de behöver ñrsöka i atten som ge

flestasocial, fysisk och psykisk utveckling. Samhället har inom degoden
familjer barnområden ställt mål och riktlinjer för hjälpa därutsattaattupp

praktikenuppväxtförhållanden.och ungdomar lever under Iogynnsamma
har samhället ändå inte lyckats i tillräcklig omfattning med hjälpnå utatt
i enskilda fallen. barn aktualiserat problemde En hargrupp av som nya

det allt antalet flyktingbarn. antal dessa barnär större Ett ärstort av
ensamma.

Författningar i intressebarns- och ungdomars

flertal författningar behandlas barnsI rättigheter i syftet främjaett att
respekten för barnet och för dess behov. författningarAndrasom person
har vidare syfte där barns rättigheter inte särskilt omnämnsgetts ett men
ändå beaktas med hänsyn till Sverigesmåste åtaganden enligt FN-
konventionen barnets rättigheter. lagstiftning här aktuellDen ärom som
är bl.a. föräldrabalkens regler vårdnad, socialtjänstlagen, radom en
författningar skolans område och hälso- och sjukvårdslagen.på

I föräldrabalken 6: barn skall behandlas med aktning för sin1 sägs att
kroppsligoch och får inte för bestraffning ellerutsättasegenartperson

gällerkränkande behandling. För verksamheten inom socialtjänstenannan
den skall bygga respekt för människans självbestämmande ochpåatt

integritet. Socialtjänsten har särskilt ñr och ungdomarbarnett attansvar
under och goda ñrhållanden. samarbete medväxer I näratryggaupp

hemmen skall främja allsidig personlighetsutveckling ochman en en
fysisk och social utveckling. barn riskerar utvecklasOm ett attgynnsam

skall socialtjänsten sörja för barn och ungdom får det skyddogynnsamt att
och behöver. och ungdom skall erbjudas godstöd de Barn vårdsom
utanför hemmet sådan vård motiverad med hänsyn till denärom unges
bästa. socialtjänsten den hjälp riktas tillEn bärande tanke inom är att son1

skall föräldrarna och de socialaske i samförstånd mellan denunga unge,
myndigheterna. med bestämmelser vårdLagstiftningen vissa om av unga
LVU avsedd ungdom skydd olämpligär tillförsäkra barn och motatt
vård medför bestående hälsa och utveckling.fara för densom unges

I läroplanen för skall fostra elevernagrundskolan bl.a. skolanattanges
till demokratiskt handlingssätt den skall utveckla sådanaochett att
egenskaper hos eleverna och förstärka demokratinskan bärasom upp
principer tolerans, likaberättigande mellan nñnniskor-samverkan, ochom

Enligt riksdagen skollagen förnyligen beslutade ändringar ina. av
grundskolan och inflytande hurgymnasieskolan skall eleverna ha över
deras utbildning utformas. grundskolan föreslås omfattningen ochFör att
utformningen elevernas inflytande skall till deras ålder ochav anpassas
mognad prop. 199091:85 l9909l:115.och prop.

likhetI med skall vården enligtvad gäller inom socialtjänsten såsom
hälso- och sjukvården respekt för patientens självbestämmandebygga
och integritet patienten och hälso- ochfrämja goda kontakter mellansamt
sjukvårdspersonalen. juli i hålso- och sjukvårdslagenSedan den i år har1
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införts bestämmelse patientansvarig läkare. förarbetenaI tillen om
bestämmelsen framhållitshar den patientansvarige läkaren skall tillatt se

patienten informeras sitt hälsotillstånd och tänkbara behandlingsåt-att om
gärder till patienten får reell möjlighet samråda ochsamt att attse en om
påverka vården och behandlingen. I lagförarbetena har uttalats näratt
patienten barn gäller kravet informationså på och samråd även barnetsett
förälder eller är vårdnadshavare för barnet prop. 198990:81,annan som

rskr.SoU 24, 313. Mot bakgrund de krav FN-konventionenav som
ställer konventionsstatemapå finns det anledning sjukaägna barnsatt
behov större uppmärksamhet och till erforderlig bamkompetensattse
finns.

Som redovisats i avsnitt finns bestämmelser3 i regeringsformen som
reglerar förhållandet mellan och de enskilda medborgarna vad gällerstaten
medborgarnas skydd ingrepp i deras privat- och familjeliv. Be-mot
stämmelserna gäller barn ochäven ungdomar avsnittse 3.2.

En ombudsman for ungdombarn och behövs

Trots den beskrivna barnetspå rättigheter under fåttåratt synen senare en
allt större spridning har den inte trängt igenom allapå områden. Det är
påfallande ofta vuxenvärlden inte observant barnens rättigheterär påsom
och behov. Ibland rättigheterna inte alls eller helt enkeltaccepteras
åsidosätts. och ungdomarBarn sällan möjlighet delta i samhälls-attges
debatten eller påverka sin situation i den utsträckning kundesom vara
motiverat utifrån deras intressen, behov och kunskaper. vissa fall kanI det

barn harså bättre kunskaper än del samhälls-t.o.m attvara vuxna om en
frågor. Det känt bam och ungdomarär är aktiva inom kulturom-att mer
rådet iän De har allmänhet lätt skapa nära kontakter med barnattvuxna.
och ungdomar inom andra kulturer. Enligt undersökning gjordesen som

Sverigesl989av Radios publik och programforskningsavdelning finns den
största andelen bokläsare i åldersgruppen och9-14 år. Barn ungdom i
åldern 9-24 läserår än ungdomskommitténssesammantaget mer vuxna
betänkande SOU: 1991:12 Ungdom och makt s.75 f.. Barn och ungdomar

Ändåskaffar sig tidigt kunskaper inom antal samhällsområden.stortett
tillvaratas inte barns och ungdomars erfarenheter och kunskaper. inteOm
barns och ungdomars erfarenheter tillvara samhälletgår mistetas ettom
fullständigt underlag för de beslut skall fattas på skilda samhällsnivå-som

Man gör samtidigt avkall de demokratiskapå principer efter vilka bl.a.er.
skolan skall fostra barn och ungdomar. Genom barn ochgöraatt
ungdomar delaktiga kan frågor och infallsvinklar få inflytande påmer nya
samhällsplaneringen därigenom kan utfomias allsidigtpå sätt.ettsom mer

ochBarn ungdomar saknar både formella och praktiska möjligheter att
få sina intressen tillgodosedda. det faktumGenom de saknar harrösträttatt
de heller inget reellt inflytande politiska frågor. har följdpå Detta till att

i den politiska debatten talar barn och ungdom talaränman mer om man
till dem. ochBarn ungdomar har regel svårt konkurrera med andraattsom

intressen. Särskilt gäller detta andranär hargruppers grupper som
fonnella och praktiska möjligheter till det trycker ñr tillvarata sinapå att
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intressen. inte sällan ungdomarsDet händer barns och intressen iatt
sådana sammanhang får tillbaka vid fördelningen samhälletsstå av resurser

i sarnhällsplaneringensåväl vid lokala planet.påstort som
barns rättigheter,För behov och intressen skall bli tillräckligtatt

uppmärksammade krävs för deras talan förnågon ochatt argumenterar
deras sak. Visserligen viktigagörs insatser för barn och ungdomar på
skilda områden det arbete utförs statliga- och kommunalagenom som av
myndigheter frivilligorganisationer. JO, socialstyrelsen, länsstyrel-samt

socialtjänsten inom kommunerna, bammiljörådet, ungdoms-statensserna,
BRÅråd, brottsförebyggande rådet liksom Barnens Rätt I Samhället

BRIS, Rädda RödaBarnen, korset och och SkolaHem är exempel på
myndigheter och organisationer utför sådant arbete. Emellertidsom
saknas, enligt mening,vår centralt samlad opinionsbildning kring bam-en
och ungdomsfrågoma. Vår uppfattning nationellär ombudsman föratt en
barn och ungdom väl skulle fylla sådan funktion. Vid hearings ochen
andra kontakter med berörda myndigheter och organisationer, har vi
stärkts i den uppfattningen. I avsnitt har vi redovisat2 riksdagen uttalatatt

inrättandet centralt placerad bamombudsmannatjänst åtgärdäratt av en en
syftar till bättre bevakning barnens intressen. sådanAttsom en av en

bevakning sker ligger också i linje med Sveriges åtaganden enligt FNzs
konvention barnets rättigheter. centralt placeradEn ombudsman fårom

mycket lämplig från vilken det bör följagå hurpost attanses vara en
barnets rättigheter enligt konventionen genomförs i Sverige. På samma
gång kommer konventionen grunddokument till ledning förutgöraatt ett
ombudsmannens arbete.

Arbetsuppgiftemas innehåll i huvuddrag

En utgångspunktema för ombudsmannen blir således i opinions-attav
bildningen verka för barns och ungdomars rättigheter, behov ochatt
intressen tillgodoses i samhällsutvecklingen och barn och ungdomatt ges
möjlighet själva få delta i debatten hur vårt samhälle skallatt ut.om se
Men ombudsmannen bör i denna funktion olikaäven på områden främja

barn och ungdomar goda levnadsvillkoratt och förutsättningar för singes
utveckling. Ombudsmannen bör aktivt stöd till barn och föräldrar samtge
andra arbetar med bam och ungdom. Det iär dettavuxna som samman-
hang angeläget framhålla ombudsmannensatt i barn- ochatt engagemang
ungdomsfrågor inte får innebära föräldrars eller myndighetersatt ansvar
minskar. hellerInte får ombudsmannens uppgifter innebära frivilligor-att
ganisationemas roll i bam- och ungdomsarbetet minskar i betydelse.
Tvärtom så bör ombudsmannen i sitt arbete sträva efter föräldrar,att
vårdnadshavare och andra, och inom sitt område, stärks i sittvar en

och i sin motivation bidra till goda levnadsvillkor ochatt uppväxt-ansvar
förhållanden för barn och ungdom. Både i 198990:l07 god-prop. om
kännande FN-konventionen barnets rättigheter s. och i22av om
socialutskottets betänkade SoU 198990:17 s. 94 har uttalats det äratt
föräldrarna har det främsta när det gäller sina barns ochansvaretsom
ungdomars vård och fostran. Samhället varken kan eller skall ersätta
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kan söka föräldrarna det stöd ärföräldrarna. samhälletDäremot somge
föräldrarnasför de skall kunna fylla sin uppgift. det ärnödvändigt Attatt

människamobiliserasi första hand närmåste en ungengagemang som
meduttalats riksdagen. Vi vill här tilläggahamnat i riskzonen har även av

f. Vårdnadlagutskottets betänkande l99091:LU13 10hänvisning till s.
väsentlig betydelse barn har goda och näraoch detumgänge är attatt av

leversina ñräldrar då föräldrarna inte längrerelationer till båda även
tillsammans.

ungdomsperspektivAtt utifrån barn- ocharbeta ett

skall kunna driva barn- och ungdomsfrågoma påombudsmannenFör att
eller honungdomarna krävs hanbäst barnen ochsätt attett gagnarsom

ungdomsperspektiv. Detta innebärutifrån barn- och attettagerar
i olikaväl insatt i hur barn och ungdomarombudsmannen måste vara

förtrogentänka och bete sig. Ombudet också likaåldrar brukar måste vara
med för de äldre barnens behovlekens betydelse små barn attavsom

siglivsstilar. eller hon vidare kunna sättapröva olika kulturella Han måste
livssituation och därifrån drain i barns och ungdomars levnadsvillkor och
ungdomsperspektivbehov. Vad barn- och närmareslutsatser deras ettom

entydigt definieras. perspektivetinnebär låter sig inte Förutom att
förändras det med tiden självtförändras hela tiden med barns utveckling
Perspektivet kan högstoch med samhällsförändringen i stort. vara

befinneri vilken kulturell och social miljö barnetvarierande beroende på
i omgivning liksom musik,sig barnensDe massme-vuxna personerna

betydelse för hur barns perspektiv kandia, film, litteratur har ut.se
grundläggskunskaper, attityder och beteendeMänniskors kultunnönster,

och befästs i barndomen.

svåraOmbudsmannen och de barn och ungdomar lever undersom
förhållanden

grund deras rättigheter inteoch ungdomar far emellanåt illa påBarn attav
sigeller inte har förmågarespekteras, inte lyssnar på dem sättaattatt man

blir ungdomarin i deras situation. Och särskilt hårt drabbade de barn och
dessa barn och ungdomar harlever under förhållanden. Ocksåsvårasom

barnkunskaper erfarenheter väl värda på. dessaoch är Attatt ta varasom
ochvillkor bli delaktiga i samhällsdebattenmöjlighet från sinaattges

ñr flertalet dem säkerligenkunskap för deras talan skullenågonatt avom
detbetyda mycket för deras självkänsla. dessa bam och ungdomar ärFör

situation.viktigt de möjlighet påverka sinatt att egenges
missbruk,uppvisar socialEtt ökat antal barn och ungdomar oro,

kriminalitet, psykisk ohälsa och skolproblem. Olika har visat attrapporter
ungdomar har antalet självmord ochdet inom denna bam ochgrupp av

uttrycker personal inom bamom-självmordsförsök ökat. Många gånger
skallskola och socialtjänst maktlöshet och villrådighet över hur mansorg,

kunna hjälpa dessa barn och ungdomar.
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Även samhället har ställt mål för hjälpa de sämst ställdaattom upp
barnen och ungdomarna föreligger svårigheter dem den hjälpstora att ge
de behöver.

De lagregler, råd och anvisningar riktas till personal har tillsom som
uppgift hjälpa barn och ungdomar är traditionatt utsatta utformadeav
utifrån perspektiv och kan därför bereda svårigheter när hjälp ochvuxnas
stöd skall till barn och ungdomar lever under förhållanden.svårages som

attDet är också i allmänhet lättare inta förhållningssätt till bamett utsatta
och ungdomar utifrån vuxenperspektiv. Vuxna har tendensett atten-
försöka bemästra dessa barn och ungdomar i stället för dem imötaatt
deras situation. Detta förhållande har också påtalats socialstyrelsen iav

1990:3 Växa i välfärdsland när det gäller socialtjänstensrapporten insatser
för barn och ungdom i situation. Styrelsen har bl.a.utsatt sagt atten man
inom socialtjänsten saknar bamperspektiv och då brist på metodermenar

detgör möjligt problemen barnens perspektiv f..att s. 107 Isom se ur
förs diskussion hur skallrapporten kunna hjälpa deen utsattaom man

barnen och ungdomarna. Man refererar där bl.a. till Larsuppsatsen av
Christer Hydén säger uppgiften borde formulera konkretaatt attsom vara
livsaltemativför de ungdomarna och finna lösningarmest utsatta kansom

dem något det de söker behöva bli kriminella. pekarManutan attge av
också tonårsflickorpå far illa tycks bliatt uppmärksammade ochsentsom

de hamnar i destruktivt levnadssättatt är svårt bryta.ett Manattsom
framhåller det är väsentligt också inom socialtjänstensatt individ-att man
och familjeomsorg finner bra sätt dessamöta flickor. Man visarett påatt

goda exempel finns inom Amanda-verksamhetenatt i Eskilstuna.t.ex
Socialstyrelsen det måste ske betydande utvecklingattanser en av
samhällets behandlingsinsatser för barn och ungdom. Det krävs, enligt
styrelsen, allmän kunskapsuppbyggnad. Socialstyrelsen föreslår bl.a.en
följande åtgärder.

En metodutveckling arbetssätt där bam- ungdomsperspektivenav resp.
blir tydliga bör stimuleras. Man bör utveckla olika former samverkan-av
modeller, regionala specialistteam kant.ex. medverka till kunskaps-som
uppbyggnad och metodutveckling. Bam- ungdomsplaner börresp.
utvecklas och likaså planeringen inom individ familjeomsorg.och Stöd till
barn och ungdomar från andra länder bör prioriteras. Man slutligenanser

det inom vård och behandling bör utvecklasatt metoder för skräddarsyd-
da lösningar, där utgångspunkten är den enskilda människans unika
situation.

För ombudsmannen blir det viktig uppgift medverka tillatt atten
lagstiftningen dettapå område blir utformad utifrån perspektivett som
stämmer med den livssituation gäller för dessa barn och ungdomar.som
Det räcker dock inte med lagstiftning dettapå område för åstadkommaatt
förändringar. Det dessutommåste till ökad medvetenhet, öppenhet ochen
debatt kring dessa frågor hos alla kommer i kontakt med barnvuxna som
och ungdomar far illa. Detta gäller såväl socialarbetamasom som
förtroendevalda, socialarbetare, personal inom hälso- och sjukvården,

åklagarmyndigheterbarnomsorgen, skolan, frivilli
och domstolar.
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i dessa frågordem driver debattenOmbudsmannen bör en av somvara
barnens ochkunskaper demedverkar till spridaoch aktivt utsattaatt om

centralombudsmannen bör främst påsituation. ävenungdomarnas Men
ungdomarhandlingsplaner utarbetas för de barn ochtillnivå medverka att

Även behövaoch vägledning kanstöd och hjälp. rådbehöver extrasom
Enligt vårsig till ombudsmannen.föräldrar vänderriktas till de som

fallsig i enskilda pådäremot intemening bör ombudsmannen engagera
information för kunnamöjlighet skaffa sigsätt än taattattannat som en

uppgifterbarn och ungdom. Dessatill principiella frågor rörställning som
ochombudsmannen kommerställa krav påkommer storasammantagna att

expertmedverkan.allsidigfordraatt en
ombudsmannendet felVi vill redan framhålla att tro attatt vorenu

med denförenadealla de frågor ärskall kunna lösningar på svåra somge
kanskesigungdomarna befinner Detlivssituation de barnen ochutsatta

samhälletpåverka livsmönstren ifall handlar försökai flera att somom
obetänksammabesvikelser,rotade. Hinder, misslyckanden,kan djuptvara

medvetende bästa projekt. Man måstehjälpinsatser kan omintetgöra vara
handlar detsamhällets hjälpför demmånga tar motatt om enom av som

respekt,fordrar oavvisligmödosam förändringsprocesslång och som
enskilda människans belägenhet. Dettaförståelse och tolerans ñr den

behövaständigt kommerbudskap vi ombudsmannen attatt upprepaanser
föräldraroch i kontakten meddebatten, opinionsbildningeni den allmänna

och ungdomsfrågor.personal arbetar med barn-och som
serviceBamfamiljema och samhälletsfrån projektetslutrapportI en

harambitioner Arlöv 1990Barnfamiljema och samhälletshar titelnsom
reflektioner kringRydell gjortSundelin och någraClaes Ann-Margret

de verksamhetermålbeskrivningarutfommingen lagar, styrm.m. somav
ungdomaroch stöd barn ochbl.a. har till uppgift hjälpa åtatt somgesom

tycksbl.a.: huvudproblemförhållanden. Ettlever under svåra De säger
metodolo-målbeskrivningar,alla officiella lagar,bestämt texterattvara

och kommunala myndigheteranvisningar från ansvariga statligagiska ger
människosynmänniskosyn.för påtagligt endimensionell Dennauttryck en

ochSamhällsomtanken inom hälso-får följder flera viktiga aspekter.ur
förhållningssättsocialtjänsten och skolansjukvården, ettgenomsyras av

mångtydighet ochkomplexitet ochinnebär förnekande mänskligettsom av
denviktigt för den skalllivet handlar personligtnågot emottaatt somom

glädje,Kärlek, hat,välviljan i alla dess former.samhälleliga sorg,
saknarbeståndsdelarlivets grundläggandebundenhet och frihet --

enskilda livsprojekten.förutsättningar för debetydelse tänktasomens

m.fl.ungdomOmbudsmannens kontakter med barn och

fortlöpandehållaombudsmannens arbete ärutgångspunkt förEn attarman
ungdomar föräldrar. Barnenkontakt direkt och indirekt med barn och samt

tele-brev,den värdefulla informationskällan. Isjälva är mest genom
sjukhus, föreningarbesök i skolor,fonsamtal och vid Ombudsmannens etc.

angeläget. Frågorsituation och vad de tycker ärkan barn berätta sinom
sammanhang i dagspressenbarn och föräldrar i skildatas genomuppom
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och insändarartiklar. En del dagstidningarreportage har särskilda
insändarspalter för bam och ungdom. I TV och radio förkommer åtskilliga

riktar sig till barn och ungdom. Det samlade informations-program som
flödet bör kunna god bild barns och ungdomars levnadsvillkorge en av
och tjäna underlag ñr ombudsmannens arbete. Ombudsmannen ochsom
dennes medarbetare bör själva delta med debattartiklar i dagspressen, svara

insändarepå medverka i radio och TV. Ombudsmannen kansamt dettapå
sätt sprida viktig information han eller hon fått sina kontaktersom genom

komplettera informationen med kunskapersamt när det behövs.

Att kunna sigvända i förtroende till ombudsmannen

frågaEn särskiltär intresse i ombudsmannens kontakt med barnsom av
är när barn vänder sig i förtroende till ombudsmannen iett ämneett som
kan både viktigt och känsligt för barnet. Också förälder kanvara en
behöva vända sig i förtroende till ombudsmannen angående sin relation till
sitt bam. I sådana fall har vi det nödvändigtär de uppgifteransett att att

barnet eller föräldern sig ha lämnat i förtroende tillsom anser om-
Ävenbudsmannen kan hållas hemliga. avsiktvår inte är tillskapaattom

myndighet i traditionell mening kommerså tryckfrihetsförordningensen
bestämmelser allmänna handlingar bli tillämpliga ombudsman-påattom

För innehållet i anteckningar, brev och meddelandenatt tillnen. om-
budsmannen skall kunna hemlighållas krävs reglering i sekretesslagen.en
I avsnitt 5.6 redogör vi för de överväganden ligger till grund för attsom
reglera sekretessen hos ombudsmannen.

Ombudsmannens kontakter frivilligorganisationermed och
myndigheter m.fl.

En betydelsefull länk i kontakten med barn och ungdomar deär myndig-
heter och frivilligorganisationer arbetar med barn- och ungdoms-som
frågor. De organisationer i Sverige sig för bam ochsom engagerar
ungdom har regel utbildat olika sätt arbeta Flerapå. de störreattsom av
organisationemas arbete är uppbyggt kring generella insatser ñr barn och
ungdom. Vissa dessa organisationer har även direktkontakt med barnav
och ungdomar. Andra barn-och ungdomsorganisationer arbetar uteslutande
med gruppverksamhet kring barns och ungdomars fritidsaktiviteter. En
mångfald värdefulla kunskaper barns och ungdomars levnadsvillkorav om
finns samlade hos samtliga dessa organisationer. De arbetar direkt isom
bam- och ungdornsgrupper har dock ofta små möjligheter och begränsad
tid generalisera sina kunskaper ochatt erfarenheter och offentlighet åtge
dem. Det viktigtär ombudsmannen har återkommande kontakteratt med
alla organisationer olikapå sätt kommer i kontakt med barn ochsom
ungdom. Utbyte information och kunskaper mellan ombudsmannen ochav
organisationerna kan bidra till öka kärmedomen förhållandena ñratt om
barn och ungdom i landet. Men ävenrunt arbetar med barnom vuxna som
och ungdomar i andra sammanhang än i organisationer t.ex.som
klasslärare, bör ha sådant informationsutbyte. Skolannytta ett ärav
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dessutom viktigt informationsområde för ombudsmannen.ett ochBarn
ungdomar tillbringar del dagen i skolan. På grundvalstoren av av
informationen kan ombudsmannen också få underlag för lyfta framatt
skilda frågor i debatten och där det behövs pådrivande för attvara
åstadkomma förändringar.

På liknade beskrivitssätt ombudsmannensett kontakter medsom om
olika organisationer kan ombudsmannen hålla kontakter med de myndig-
heter och andra arbetar med barn och ungdomsfrågor. Skolmyndig-som
heter, bammiljörådet, ungdomsråd, socialstyrelsen,JO, länsstyrel-statens

D0, socialtjänsten, och privata ñretag är några exempel på deserna, som
kommer tillhöra ombudsmannens kontaktnät. På flertalatt områdenett
kommer dock både myndigheternas och organisationemas arbete att
sammanfalla med ombudsmannens uppgifter. På de områden där redan ett
väl fungerande arbete utförs är det lämpligt ombudsmannen begränsaratt
sina insatser. Ombudsmannen kan då i stället rikta in sig på generella och
kompletterande insatser. Vi dock ombudsmannen inte skallattanser
tilläggas någon tillsyn över myndigheter liknade den bl.a. JO ochsom
socialstyrelsen har. denHur nämnare avgränsningen ombudsmannensav
uppgifter bör ske i förhållande till det arbete utförs myndighetersom av
och organisationer beskrivs i avsnitt 5.3.

Ombudsmannen bör ha begära in upplysningarrätt att

I ombudsmannens kontakter med myndigheter och organisationer kan det
meningsskiljaktigheter kanantas att uppstå nödvändigheten attom av

ombudsmannen får information hur behandlat vissat.ex.om man
bamfrågor inom kommun eller i organisation. debattEn kanske haren en
förekommit i dagspressen skapat bland barn och föräldrarsom oro men
där ingen direkt vill sigpå för skapa klarhet i frågan.ta ansvaret att
Ombudsmannen bör i sådana fall ha rått begära uppgifter i sakenatt att
lämnas till honom eller henne. För hos barn och ungdomar skapa tilltroatt
till ombudsmannens arbete vi ombudsmannen i fall skallatt ytterstaanser
kunna vitesförelägga den inte lämnar begärda uppgifter. avsnittIutson1
5.4 belyser vi behovet ombudsmannen med dessa befogen-att utrustaav
heter. detI avsnittet beskrivs också ombudmannens rättsliga ställning.

Ombudsmannens siguttala initiativrätt ochatt ta

kunskaperDe barn och ungdom ombudsmannen bygger bl.a.om som upp
sitt kontaktnät bör föras i skilda sammanhang. För inte någonutgenom att

tvekan skall föreligga ombudsmannen har rått siguttala i frågoratt att som
berör barn och ungdomar bör sådan rätt skrivas in i lagen. Uttalandenaen
kan mycket skiftande frågor inom verksamhetsområdet. De kanavse avse
såväl rättsliga principer i bl.a. FN-konventionen barnets rättigheterom

vilka åtgärder i samhällsplaneringen kan eller mindresom som vara mer
förenliga med barns och ungdomars rättigheter, behov och intressen. Ett
uttalande kan föranlett barns och ungdomars brevfrågor ellervara av egna
undersökningar.
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tillsig skall ombudsmannen ha initiativUtöver uttala rätträtten att taatt
Initiativrättenolika åtgärder i barns och ungdomars intressen. ger

möjlighet i kontakter med kommuner, myndigheter,ombudsmannen att
själva kan bliorganisationer m.fl. verka för barnen och ungdomarnaatt

befogenheterdelaktiga i arbetet med frågor dem.angår Dessa tas uppsom
i i avsnitt 5.5.flera avsnitt beskrivs närmaremen

forskningenOmbudsmannen barn och ungdomoch om

utvecklingsarbeteOmbudsmannen bör aktivt följa forsknings- och som
forskningsom-berör barn och ungdom. Kärmedom resultaten olikapåom

ellerdeltar den allmänna debattenråden nödvändig när ombudsmannenär
Ombudsmannendriver särskilda frågor i barns och ungdomars intresse.

forskningsresultaten sprids. Ettbör också medverka till kunskaperatt om
socialvetenskapligaviktigt samarbetsorgan för ombudsmannen detär

forskningsrådet. uppgift och stödja socialveten-Rådet har till främjaatt
skapligt forskning. forskningsområden prioriteratsbetydelsefull De som

handikappforskning,forskningspolitiska beslut bl.a.198990 års ärgenom
relationer invandrar-forskning internationell imigration och etniskaom

forskning missbruk.forskning, folkhälsovetenskaplig forskning samt om
har rådetfrämja forskningen inom de prioriterade områdenaFör att
forskningtillkallat beredningsgrupper. skall följa denfem En av grupperna

forsknings-familj klargöra vilka ytterligarebedrivs barn och samtsom om
bäst kan tillgodoses.I avsnitt 5.3behov finns och hur dessa ges ensom

och debeskrivning samarbetet mellan ombudsmannennâmiare somav
utvecklingsarbete.arbetar med forsknings- och

lagstiftning ochOmbudsmannens i berör barnmedverkan som
ungdom

lagstiftningsarbeteflera samhällssektorer bedrivs omfattandeInom ett som
idirekt barn och ungdom. förekommereller indirekt berör Det att man

förbiser den tilltänktaförarbetena till lagar andra författningaroch
iOchförfattningens för bam och ungdom. ävenkonsekvenser om man

ungdomars intressendessa sig ha tagit hänsyn till barns ocharbeten anser
detutifrån de perspektiv. Näroch behov sker detså många gånger vuxnas

ombudsman-lagstiftningsfrågor börgäller för bam och ungdomar centrala
synpunkter.medmöjlighet tidigt stadium inkommapåatt ettnen ges

statligayttrandentillfälle överOmbudsmannen bör även beredas att avge
underlättaoch ungdom. Förutredningar berör barn attm.m. som

andra områden kanombudsmannens ställningstaganden till förslag på
direktivexempelvis för samtliga kommittéer och särskilda utredare omges

för barnlämnade bör innehålla deras eventuella konsekvenserförslagatt
och ungdomar.
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5.2 Utredningens kontakter frivilligorgani-med
sationer och myndigheter m.fl.

Inledning

dettaI avsnitt redogör vi för synpunkter, förslag och idéer framförtssom
till vid hearings och andra kontakter vi har haft med antalettoss
frivilligorganisationer och myndigheter arbetar med barn- ochsom
ungdomsfrågor. Andra organisationer har på initiativ tagit kontakteget
med utredningen. Vi har inte haft möjlighet kontakta alla dem kanatt som
tänkas kunna tillföra utredningen betydelsefull infomiation. Företrädare
för vissa organisationer och myndigheter har ombetts berätta sittatt om
arbete, vilka uppgifter de ombudsman skall ha och hur samarbetetanser en
bör utformas mellan dem och ombudsman. De organisationer ochen
myndigheter vi har haft kontakter med eller hört sig tillsom som av oss

följande.är
BRIS, Bamkonventionsgruppen, Elevorganisationeni Sverige, Hem och

Skola, Riksidrottsförbundet, ROKS, Rädda Barnen, Röda korset, Allmänna
barnhuset, bamombuden i Uppsala, bamombudet i Lund, bamrniljörådet,

BRÅ,barn- och ungdomsdelegationen, DO, JO, KO och KOV, RFSL,
Ömar,Svenska kyrkan och kyrkans ungdomsråd, Unga Skolverket, medi-

cinskt forskningscentrumi Malmö, socialstyrelsen och ungdomsråd.statens
Synpunkter har också inkommit från LO och TCO. I avsnitten och8 9

några organisationers och myndigheters verksamheter.presenteras

Synpunkter, förslag idéeroch

En allmän uppfattning bland företrädarna för organisationer och myndig-
heter är i många sammanhang behöveratt göraman vuxna upp-mer
märksammade bam-på och ungdomsfrågoma från barnens och ung-
domarnas perspektiv. Det finns risk visar dem för liteattannars en vuxna
respekt. Flera har bl.a. många idag arbetar med barnsagt att vuxna som
inte i tillräcklig omfattning lyssnar dempå eller låter dem komma till tals.
Olika verksamheter tenderar därför bli alltför vuxeninriktade.att

Elevorganisationen i Sverige har särskilt framhållit ungdomar idagatt
är målet för media medan ungdomarna själva kommer för lite till tals.
BRÅ har pekat betydelsen det finns goda kunskaper bam ochattav om

BRÅungdom framförallt i kommunerna. Enligt är det viktigt kommu-att
själva skaffar sig information hur ungdomar mår. Socialstyrelsennerna om

har framfört liknade synpunkter och det angeläget just bamper-ansett att
spektivet arbetas i samhällsplaneringen. Riksidrottsförbundet har utifrån
kännedomen det på pojkar flickorän betonatatt behovetsatsasom mer av

få in fler ungdomar i beslutandefunktioneratt bl.a. med hänsyn till att
ungdomar har jämställt synsätt. Elevorganisationenett har detansettmer
viktigt ungdomar får platser i nämnder ochatt ombudsman skallatt en
medverka till öppna dörrar i kommunerna föratt bl.a. sådana platser.
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börombudsmansamtliga företrädare enigaSå attgott var om ensom
debatt i frågorpådrivare och väckaopinionsbildning somagera somgenom

ställning istärka och ungdomarsungdom barnsrör barn och samt
hari dessa uppgifterombudsmannen skall få framgångsamhället. För att

regering-bör inta frånmeningen varit ombudsmannenden allmänna att en
traditionellmyndighet iställning och detfristående utan att vara enen

ombudsman haElevorganisationen har måstemening. menat att en
metoder under motiveringmed okonventionellamöjlighet arbeta attatt

formella beslutsprocesser. Barn-låter sig formas dagensbarn inte av
snabbare änbör kunnamiljörådet har ombudsmanattsagt agera enen

detmyndighet tillför ryta närmyndighet och det är svårt attatt en
behövs.

Överlag inte skallombudsman prövaförelåg samstämmighet attom en
myndigheter.ärenden skall handläggaseller enskildaöverpröva avsom

barnsig enskildadock ombudsmannen kunnaframhöll måsteMan taatt an
för dem deolika frågor eller talaungdomar och dem råd ioch vartomge

ungdomsdelegationen harochskall vända sig för få hjälp. Barn- ansettatt
ombudsmannen. JO harhöra sig tilldet löna sig ñr barnenmåsteatt att av

ombudsman böruppfattning och har förordatuttryck för attgett ensamma
medmeningenbam förstår intesig enskilda ärenden; attta annarsan

kontakta ombudsman.en
enskildaföljaombudsmannen skall kunnaframhöll vidareMan att

frågor. Bl.a. harfram och driva principiellaärenden och dem lyftaur
ungdomsråd.ochframförts socialstyrelsensådana synpunkter statensav

enskilda fall tillkunna fråndet värdefullt i sitt arbete gåDO har attansett
iopinionen,påverka attityder ochgenerella åtgärder attatt varasom

Räddasymbolvärde. Enligtforskning ochfocus, till sig att ettta vara
myndigheteruppmärksamhet närskall ombudsman väckaBarnen en

Såväl Rädda Barnenunder pågående utredning.kränker barns ävenrätt
myndighetsmisshandeP barn förekommer.påtalatBRIS har att avsom

till formställt sig positiva någonSamtliga frivilligorganisationer har av
Flertalet organisatio-och ungdom.ombudsman för barnsamarbete med en

föra vidare deotillräckliga ñrsig sakna eller hahar attsagt resurserner
harAllmänna bamhusetoganisationema.kunskaper finns inomsom

och medmed forskarekontaktnät bådeframfört haratt ett stortman
konferenser,vilka medverkar vidverksamma fältetpå menpersoner

föra vidareorganiserad form förinte sig habamhuset har någon attansett
konferensema. BRIS harfram till vidde resultat kommer sagt attman

sina samladetill för förainom organisationen inte räcker att utman
kännedomsin hjälptelefon fått goderfarenheter; bl.a. har BRIS omgenom

samtidigt pekathar problem. BRIS har påbarn och ungdomar att mansom
böroch ombudsmanarbetar endast med barn har det svårt att ensom

har detfrågor barn. och Skolaarbeta med alla rör Hem ansett attsom
mobbingombudsman i frågorbra kunna vända sig till t.ex.att omvore en

med polis ochinom haft del problem i kontaktenskolan. ROKS har en
kontakternaåklagare och har möjlighet få hjälp med desett att av enen

ombudsman. sitt samarbete med polis och åklagare har ROKSI ansett att
Riksidrottsförbundetsde juridiska frågorna har varit hantera.svåra att
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har det fördelrepresentant med ombudsmansett kanvara en en som
medverka till barnfrågor uppmärksammas iatt media och ävenmer som
kan sätta idrottsrörelsenpå så idrotten kan breddas.attpress

Bland företrädarna för myndigheterna har också positivtsett ettman
samarbete med ombudsman, samarbetet bör utformas på olika sätten men
beroende på myndighetens arbetsuppgifter. Socialstyrelsen har för sin del

nära samarbete medansett att ombudsmanett inte skulle till fördelen vara
för ombudsmannens fristående ställning. Styrelsen har dock sagt att man
inte lyckats förverkliga sina intentioner få in bamperspektivet iatt sam-
hällsplaneringen och detta är något ombudsmanatt skulle kunnasom en
arbeta med. En ombudsman skulle också enligt styrelsen kunna vara en
länk mellan socialtjänstens insatser ocht.ex. enskilda bam. Enligt barn-
miljörådet, arbetar med frågor samhällsplanering och barns lek,som om
behövs det någon kan driva dessa frågor och ombudsman skulleattsom en
kunna fylla sådan uppgift. D0 har ombudsman ñr barnmenat atten en
och ungdom och andra ombudsmän måste stötta varandra. D0 har även
framhållit ombudsman i Stockholm inte kanatt uträtta arbete i helaen ett
landet, ombudsmannen behöver ha hjälptrupperutan olikapå orter;
föreningar är i de sammanhangen viktiga draghjälp. Enligt kanJOsom en
ombudsman hjälp till barn och ungdomar än vad JO kange mer ge;
exempelvis kan ombudsman barn och ungdomar stöd och slussa demen ge
vidare till andra myndigheter. sittI arbete med hjälpa barn och ungdomatt
skall ombudsman enligt JO inte hindras sekretess.en av

I samband med redogörelsen ombudsmannens uppgifter i följandeom
avsnitt lämnas några kommentarer till synpunktema och förslagen.

5.3 Verksamhetsområde, uppgifter och
avgränsningar

Verksamhetsområde

Frågor barn och ungdom kan uppkomma i de skilda sammanhangmestom
i samhällslivet. En ombudsman skall arbeta med frågordessa måstesom
därför ha mycket vidsträckt arbetsfält. Principielltett bör inte andra
begränsningar finnas för ombudsmannens verksamhetsområde vadän som
blir konsekvensen övre åldersgräns.av en

Det faller sig naturligt ombudsmannens insatser främstatt avser
under 18 år. Upp till den åldern är alla i juridiskpersoner personer

mening bam. De är omyndiga och saknar rösträtt. åldersgränsenDen
sammanfaller också med de rättigheter behandlas i FN-konventionatt som
gäller varje människa under 18 år. Enligt föräldrabalken är den ärsom
under föremål18 år för reglerna vårdnad, och under-umgängeom
hållsskyldighet. Enligt ñräldrabalkens regler gäller även den äratt som
under 18 år inte har fullträtt bestämma sina personliga elleratt ut om
ekonomiska angelägenheter bortsett från det fall ingåttnär någon-
äktenskap före 18 års ålder. socialtjänstlagenI finns särskilda regler till
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skydd för underåriga bestämmelserna skyddsvård gäller ioch i LVU om
första hand den underär 18 år.som

eller alltid beroendeBarn och ungdomar under iir sätt18 år på ett annat
Skolmyndighet, vårdmyndighet vidbl.a. föräldrar, vårdnadshavare,attav

ochtvångsvård beslutar i frågor deras personliga angelägenheter,rörsom
ekonomiskaförmyndares beslut såvitt gäller den egendom och deav

angelägenheter beroendede själva inte får råda över. Att attsom vara av
bestämma angelägenhetema medför denågon skall deöver attannan egna

underåriga försätts i situationer.är lättare andraän utsattasom
Enligt mening skäl för ombudsmannen skallvår talar övervägande att

ägna sin verksamhet barn och ungdomar under Denna åldersgränsåt 18 år.
bör dock rekommendation absolutän gräns.mer ses som en som en

kanBeroende mognad och de förhållanden ungdomar lever under ävenpå
den och18 år eller däröver i behov stödär några årsom vara av
vägledning ombudsman. barn och ungdomar levt underMångaav en som

förhållanden får isvåra eller har psykiska eller fysiska handikapp
allmänhet ha hjälpbehov andra. olyckligtstörre än Detett vore omanses
ungdomar befinner sig i situation och önskar vända sig tillsvårsom en
ombudsmannen inte skulle fast åldersgräns.kunna göra det grund av en
Bl.a. skälet har från in bestämmelsedet vi avstått i lagenatt taav en om
ålder. Genom vi i lagens rubrik och ändamålsbestämmelse använtatt

ungdom, tillräcklig oprecis be-vi detta är äntermen attanser en om- -
gränsning lagens tillämpning, såvitt gäller ålderskriteriet.av

Vad gäller verksamhetsområdet i förutövrigt skall det sagtssom vara
mycket vittomfattande. området faller således alla offentliga ochInom
privata verksamheter behov ochbarns och ungdomars rättigheter,rörsom
intressen. Med förslag kommer familjelivet innefattas ivårt även att
ombudsmannens verksamhetsområde, dock med de undantag följersom av
förslagen ombudsmannens uppgifter. Till verksamhetsområdet kanom
således räknas bl.a. barnomsorg och fritidsverksamhet, förskolan,
skolan och skolbamomsorgen, hälso- sjukvården, föreningslivet,och
boendet, trafiksäker-miljövården, bammiljön, barns- och umgdornskultur,
het, bistånd och vård enligt socialtjänsten, näringslivet, arbetslivet och
râttsväsendet. I det följande exempel antal verksamheterett somges
kommer falla inom ombudsmannens arbetsfält.att

Ett arbetsområde kan bli skolan, dit hör elevhålsovård,ävenstort antas
den särskilda elewården bedrivs skolpsykologer och skolkuratorersom av

syofunktionäremas verksamhet. Beslut betydande förändringar påsamt om
skolans område har nyligen tagits riksdagen. 199091:85, UbUprop.av

rskr.16, 356 och 1990911115, UbU Förändringarna17, rskr.357.prop.
berör såväl gymnasieskolan grundskolan Särskolan, specialskolansamtsom
och sameskolan. Bland förändringarna inrättatskan Skolverketnämnas att

ersättning för skolöverstyrelsen och kommunerna fått huvudan-attsom
för anordna elevernas utbildning. Flexibel skolstart har införtssvaret att

från det år barnet fyller skolväsendetsår. En särskild nämnd,sex
överklagandenämnd, har inrättats. Nämnden skall överklagandenpröva av
vissa beslut inom skolväsenets område frågor mottagandet.ex. om av en
elev i kommun eller skola. Frågor bl.a. skolplikt, med-rören en som
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givande till enskild undervisning skall prövas domstol, kammarrätt.av
Elevernas till inflytanderätt har skrivits in i skollagen. gymnasieskolanI
har införts förrätt eleverna i skolkonferensen få delta i beslutatten om

budgetförslag för den enskilda skolan, användningen tilldeladet.ex. av
medel, utläggning läsåret. klassrådet,I skall finnas i varjeav som
skolklass i grundskolan och gymnasieskolan, skall eleverna delta i beslut

planeringen undervisningen och i frågor är gemensamtom av som av
intresse för dem. Elevernas medverkan i arbetsmiljöfrågor skall
grundskolans högstadium och i gymnasieskolan ske elevskyddsom-genom
bud.

följdSom förslagvårt ombudsmannen skall särskildägnaatten av
uppmärksamhet barnåt och ungdomar, förutsätter detutsatta att om-
budsmannen har möjlighet följa verksamheten inom socialtjänsten ochatt
det samarbete socialtjänsten har med hälso- och sjukvårdent.ex. samt
skola och polis. Till verksamheten inom socialtjänsten hör bl.a. den som
bedrivs vid ungdomsmottagningar, hem ñri vård och boende och i sådana
hem för särskild tillsyn enligt liksom12 § LVU, i familjehem.

Bamsäkerhetsfrågor frågor barns och ungdomars boendemiljö-samt om
kommer sannolikt hel del ombudsmannens arbete.att upptaer en av

Frågorna under lagstiftningsområden plan-och bygglagen,sorterar som
arbetsrniljölagen, hälsoskyddslagen, hälso-och sjukvårdslagen, ochväg-
trafiklagstiftningen etc.

Ytterligare exempel områden faller inom ombudsmannenssom
arbetsfält konsumentområdetär vad gäller produkter, artiklar och tjänster

riktas till bam och ungdomar ñr ochområdet barn-samtm.m. som
Ävenungdomskultur; musik, film, litteratur massmedia kan räknasm.m.

i arbetsfältet. Mycket den information barnrör och ungdomav som
kommer ombudsmannen få bevakning radio och TV.att genom av press,
Men ombudsmannen skall också följa det vilket massmediasätt på
förmedlar informationen och barns och ungdomars till yttrandefrihet.rätt

När det sedan gäller ombudsmannens arbete inom sitt verksamhetsområ-
de kommer det huvudsakligen ske utifrån den lagstiftning direktatt som
eller indirekt barnangår och ungdom. Ombudsmannen kommer således att
stödja sig den lagstiftning och de rättsliga principer förfarandenom som
riktas barn och ungdomar och deras familjer då han eller hon i denmot
allmänna debatten och i andra sammanhang skall företräda barnens och
ungdomarnas rättigheter och intressen. sitt arbete kommer ombudsman-I

också frånkunna utgå FN:s konvention barnets rättigheter ochattnen om
andra internationella överenskommelser Sverige har åtagit sig attsom
följa.

här frågorna vi till i samband medDe behandlade återkommer våra
deuppgifter skall tillöverväganden hur ombudsmannens avgränsasom

ungdomsfrågor.myndigheter och organisationer arbetar med barn ochsom
med demvi frågor ombudsmannens samarbeteDär ocksåtar somupp om

arbetar med forsknings- utvecklingsarbete.och
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Uppgifter

avsnitt 5.2 harI vi redan berört flertal de synpunkter och förslagett av
har framförts företrädarna ñr vid kontakter frivilligorganisa-vårasom av

tioner och myndigheter. framgåttSom vad vi där har delar vi i alltsagtav
väsentligt deras synpunkter och förslag.

Vi således ombudsmannens huvuduppgift är opinions-att attanser vara
bildare i frågor rör barn och ungdomar, vilket innebär denne skallattsom
driva och väcka debatti sådana frågor. För ombudsmannen skall kunnaatt
fullgöra denna uppgift brapå sätt krävs, framhållit,många detett attsom
sker från barn- och ungdomsperspektiv och i oberoende ställning.ett en
En ombudsman i barnensmåste och ungdomarnas intresse kunna agera
fritt från hänsynstaganden till myndigheters, organisationers och andras
behov hävda sin auktoritet och policy de inte samtidigt främjarattav om
barnens och ungdomarnas intressen. Visar ombudsmannen tvekan eller
undfallenhet dennapå punkt riskenär barn och ungdomarstor att snart

förtroendet för ombudsmannen. Det är knappast nyhet, barntappar atten
och ungdomar lätt igenom och ofta blir besvikna undfallandepåser en
attityd i frågor de angelägna. En sak är attsom anser vara annan
ombudsmannen kommer i vissa fall för barn och ungdomar behövaatt
förklara varför myndighet utifrån författningar, direktiv,t.ex. en
budgetramar handlar på visst sätt.ettm.m.

friståendeEn ställning innebär dock inte ombudsmannen skallatt vara
återhållsam när det gäller från myndigheter, organisationer och andraatt
inhämta kunskaper barn och ungdom och stöd till den myndighet,om ge
organisation eller aktivt i frågor barnen ochannan som agerar som gagnar
ungdomarna.

Vi har tidigare redovisat vi ombudsmannen inte skall gå inatt attanser
på prövning enskilda fall i likhet med vad sker inom förvaltnings-av som

Flertaleträtten. myndigheter och organisationer delar också den stånd-
punkten. Ett åtagande det slaget detsamma ombudsmannenattav vore som

över för uppgifter det åligger andratog ett sköta. Inteattansvar som
heller detär lämpligt ombudsmannen ingår prövning redanatt en av
avgjorda enskilda fall eller sig lösapå konflikter inom familjenattger
eller mellan enskilda. Uppgifter det slaget åvilar domstolarna och andraav
myndigheter. Inte heller bör ombudsmannen tillsynutöva myndig-över
heter eller andra arbetar med barn- och ungdomsfrågor liknande densom
tillsyn JO och socialstyrelsen idag har. Ombudsmannen bör docksom
kunna göra uttalanden den rättsliga regleringen lett fram tillom som
enskilda avgöranden följa enskilda fall och utifrån dem ställningsamt ta
i principiella frågor. Ombudsmannen bör också kunna tala för demom

hör sig till honom eller henne och ber hjälp de skall vändavartsom av om
sig för erhålla hjälp. Till dessa frågor återkommer ivi följande avsnittatt
där ombudsmannens roll och uppgifter närmare behandlas. Vårt förslag
innebär alltså ombudsmannens arbetsuppgifter till den delenatt största
ligga detpå generella planet. I lagförslaget har detta uttryckts ordengenom
verka för främja.och Och det ombudsmannen skall verka för och främja

barnsär och ungdomars rättigheter tillvaraatt och deras behov ochtas att
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intressen uppmärksammas och tillgodoses. På motsvarande harsätt detta
kommit till uttryck i lagförslagets ändamålsbestämmelse. Ombudsmannen
skall aktiv och driva utvecklingpå allt förståelsestörremot attvara en en
och ökad respekt for barns och ungdomars rättigheter och intressen i
samhället. Målsättningen bör inser barn och ungdomaratt attvara vuxna
är på. En ökad medvetenhet barnens ochatt taen resurs vara om
ungdomarnas rättigheter och intressen är inte bara till ñr derasnytta
personliga utveckling. Detta skapar också goda förutsättningar för ökad
förståelse för de demokratiska principerna i samhället hos barnen och
ungdomarna själva möjliggör ñr dem bli bättre rustade ñrsamt att ett
självständigt liv och för kunna för andra. Vi fäster viktatt ta storansvar
vid dessa ombudsmannens åtgärder omfattaräven de barnatt och
ungdomar lever under förhållanden.svåra Ombudsmannen skall alltsåsom
med stöd lagen kunna driva utvecklingenpå också dessa barnmot attav
och ungdomar visas större förståelse och ökad respekt för sina rättigheter
och intressen.

Förutom uppgifterna lyfta fram barn- och ungdomsfrågoma i skildaatt
sammanhang är det väsentligt intresse för barnen och ungdomarna attav
de själva kan komma till tals i debatten och kunna påverka samhällsutveck-
ling i för dem angelägna frågor. Barns och ungdomars delaktighet i
utformningen det framtida samhället är vi det ofrånkomligav som ser en
konsekvens ombudsmannen uppgift driva på utvecklingenatt mot attav

hänsynstörre skall till deras rättigheter och intressen. barntas Att göra
och ungdomar delaktiga och dem inflytande istår överensstämmelsege
med grundläggande demokratiska värderingar. Inte minst skolanspå om-
råde har där genomförda reformer präglats detta synsätt. Iav prop.
199091: 15 har bl.a.1 uttalats skolan måste även i praktiken kunna visaatt
vad demokrati innebär. Ett sätt detgöra på är använda demokra-att att ett
tiskt arbetssätt. Statsrådets sammanfattande omdöme elevinflytandetär att
har värde i sig; skall skolan kunna fostra till fria och självständigaett
människor måste skolan själv fungera demokratiskt. Vi vill här tillägga att
givetvis skall de demokratiska principer riksdagen 199091: UbU 16,som
rskr. 356 fastslagit för barns och ungdomars inflytande inom skolväsendet
även gälla inom samhället i övrigt. Genom ombudsmannen skallatt
företräda barnen och ungdomarna olika områden i samhället förutsätter
detta ombudsmannen bevakar barn och ungdomar verkligenatt detatt ges
inflytande i samhället deklarerats i uppställda mål och attsom en samsyn
finns i dessa frågor. framgårSom lagförslaget4 § har ombudsmannenav
rätt initiativ till åtgärder för bevaka barns och ungdomarsatt ta att
rättigheter. Sådana åtgärder kan vid besök i skolor eller påt.ex. attvara

sätt skaffa sig infonnation hurannat gått till förväga attom man
förverkliga elevinflytandet. Och framgår 7 lagförslaget§ skallsom av
ombudsmannen kunna få tillgång informationtill vitesföre-ytterst genom
läggande.

I våra allmänna utgångspunkter har vi framhållit vikten attav om-
budsmannen också verkar för de barn och ungdomar lever underatt som
svåra förhållanden möjlighet från sina villkor bli delaktiga iattges
samhällsdebatten. De kan därigenom medverka till väcka uppmärksam-att
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het kring sina levnadsförhållanden och bidra med förslag till hur deras
situation skall kunna förändras. Ombudsmannen skall kunna hjälpa barnen
och ungdomarna med formulera deras berättigade krav och verka föratt

de kan omsättas i praktiken. I avsnitt 5.5 lämnas ytterligare förslag påatt
Ombudsmannens uppgifter kring frågor barn och ungdomar;utsattaom
däribland förslag ombudsmannenhur bör till för hjälpagå väga attom
barnen och ungdomarna till delaktighet.

För barns och ungdomars rättigheter intressenoch skall kunna tillatt tas
på aktivt sätt föreslår vi ombudsmannen i detta syfte skallett attvara ges

i vid meningrätt initiativ till olika åtgärder. I dessa fall kan det röraatt ta
sig sådana åtgärder samla företrädare för myndigheter ochattom som
organisationer till överläggningar, hearings, konferenser kringetc. en
speciell händelseutveckling föreller allmänt erfarenhetsutbyte kring något

eller fram underlag för olika handlingsprogram för barn ochterna
ungdom. Ombudsmannens besök hos myndigheter, enskilda föreningar,
företag m.fl. ñr information eller kunskapsutbyte i visst ämne ärett
exempel andra åtgärder.

syfte bakomEtt initiativrätten ombudsmannenär skall, där detannat att
bedöms lämpligt, fömiå beslutsfattare och myndigheter, organisationer,
företag m.fl. själva inom sina områden initiativ till barns ochatt ta att
ungdomars rättigheter och intressen bättre bevakning. Myndigheterges en
och organisationer arbetar med barn och ungdomsfrågor antingensom -
det sker direkt i barn- eller ungdomsverksamhet eller indirekt genom
generella åtgärder- har i allmänhet samlat värdefull kunskap barn ochom
ungdom. kunskaper och erfarenheterDeras kan komma till istor nytta
Ombudsmannens verksamhet. Ombudsmannen kan i sin tur vara en
sammanhållande faktor i kunskaps- och informationsutbyte mellanett
myndigheter och organisationer. Som framgått redogörelsen för deav
synpunkter frivilligorganisationema har lämnat till ettsom oss, anser
flertal dem grund bristandepå eller andra skäl inteattav man av resurser
kan föra sina samlade erfarenheter. Från den centrala position viut som
föreslår ombudsmannen skall ha, bör han eller hon ha goda förut-att
sättningar föra deras kunskaper och erfarenheter vidare.att

Vid sin granskning lagförslag farniljerättenspå område har riksdagenav
vid flertal tillfällen uttalat grundvalen för den svenska familjepolitikenatt

föräldrarnaär har det främsta ñr barnet. Medatt följeransvaret ansvaret
föråldrama skall tillgodose barnets behovatt leva under för-att tryggaav

hållanden och de skall främja barnets utveckling tillatt fri ochen
självständig har förmåga samarbeta med andra och kunnaattperson, som
fatta beslut. Samhället varken kan eller skall ersätta förälderamasegna
huvudansvar för barnets fostran. Samhället skall däremot förta attansvar
föräldrar får det stöd behövs för fullgöra de uppgifter ärattsom som
förenade föräldraansvaret.med Samhället har skyldighet kompletteraatt
föräldrars uppgift ha barnet och barnet den utbildningatt attomsorg om ge

det behöver för sin utveckling. Ett liknande liggersynsätt även tillsom
grund för artikel punkt18 FN-konventionen2 föreskriver lämpligtattsom
bistånd skall till föräldrar då de fullgör sitt för barnens fostran.ges ansvar
Dessa grundtankar ligger också bakom förslagvårt ombudsmannen i sinatt
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skall stödja föräldrarna i derasfunktion samhällsrepresentantsom
inteombudsman för barn och ungdom inrättas skall alltsåuppgifter. Att en

få mindre för sinaföräldrarna skulleinnebära på något sätt ettatt ansvar
ombudsmannens uppgifter böroch ungdomar. är det såbam Snarare att

familjepolitiken skallföräldrarna i linje med den svenskamedföra att
i ñräldraroll. Enligt lagens ändamålsbe-kunna känna sig stärkta sin

ombudsmannen tillvara och främja barns ochstämmelse skall ta ung-
Ändamålsbestämmelsenrättigheter, behov och intressen. i föreningdomars

ombudsmannen skall stödja föräldrarna understryker detmed förslaget att
hävda barnens ochoch den föräldrarna har ungdomarnasrätt attansvar

gäller både föräldrarnarättigheter, behov och intressen. Detta när agerar
själva företrädermed sina barn och ungdomar eller när detillsammans

dem.
flestaföredöme för sina barn och ungdomar. Och deFöräldrarna är

Emellertid finns detgoda förbilder.föräldrar klarar att grupper avav vara
befinner sig situation eller kännerföräldrar olika skäl i svårav ensom

bl.a. de saknarföräldraroll. Osäkerheten kan bero påosäkerhet i sin att
därför behovvård och fostran och hargoda förebilder för barns extraegna

vägledning i sin fostrargäming.stöd ochav
Även familjen får hjälpfamiljens situation uppmärksammas ochom

Åtgärdersituation glöms bort. inriktadeutifrån det ofta barnensär så att
familjer där misshandel och missbrukbarnen inte in. Ex.vis ipå sätts
behov trygghet. Ombudsmannen hartillgodoses inte barnsförekommer av

med olika åtgärder försöka medverkafunktion fyllaviktig attatt genomen
de kan sinavillkoren för dessa föräldrar ocksåtill förbättra så attatt ge

välfärd har till.utveckling och den barnen rättbarn den
frågoralla arbetar med rörmarkera betydelsenFör attatt somav som

goda förutsättningar ñrför skapabarn och ungdomar har ett attansvar
föreslår vi ombudsmannen skall stödjaoch välfärd,deras utveckling att

Arbetetföräldrar arbetar med sådana frågor.också andra än sompersoner
höra med yrkesutövning.insatser eller ihop Enkan grundas frivilligapå en

bam. och farñräldrar,tillfälligt eller varaktigt vårda Mor-kan ettperson
skolan, hälso- och sjukvården,personal inom barnomsorgen,samt

bebyggelseplanering, polisen m.fl.frivilligorganisationer,socialtjänsten,
från principenomfattas förslaget. förslagverksamheter Vårt utgår ävenav

främstabästa skall komma ii artikel FN-konventionen barnets3 att
bl.a.punkt i artikeln framgårvid alla åtgärder bam. 3rör Avrummet som

för barns vård ellerinstitutioner, tjänster inrättningarochatt ansvararsom
särskilt vad gäller säkerhet, hälsa,skydd skall uppfylla fastställda normer,

konventionensantal lämplighet. jämförelse mellanpersonalens och En
långtgåendeartikel och förslag således ombudsmanvårt enger en

aktivt stödja dembefogenhet i barns och ungdomars intressenatt som
villkor, sig derasarbetar för förbättringar barns och ungdomars vareav

äkerhets- och kompetenskrav ellerarbete syftar till upprätthålla givnaatt
förbättringar.till åstadkomma faktiskaatt

tidvis får arbeta i klimatDet kan inte undvikas ombudsmannen ettatt
där konflikter kan förekomma mellan barns och andra intressen.gruppers

bevakningen och andra problem harDen massmediala konflikter somav
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anknytning till barn och ungdom kan tidvis förväntas bli intensiv. Det är
dock angeläget ombudsmannen i sitt arbete haratt utgångspunkt attsom

tillvara barnens och ungdomarnas intressenta för åstadkomma lösningaratt
kan resultera i goda relationer både mellan barnen och föräldrarnasom

och samarbete mellan familjernaett och dengott personal anförtrottssom
uppgifter utbilda och ha barnatt och ungdom. Ett viktigtomsorg om

i ombudsmannens uppgifter blirmoment på sätt kanatt ettagera som
respekteras barn och ungdomar föräldrar och andrasamtav vuxna.
Ombudsmannens förutsättningar ökar därmed för skapa förståelse föratt
de skilda intressen kan behöva jämkas Därigenom kansom samman.
ombudsmannen också påverka barnen och ungdomarna själva i ökadatt
utsträckning hänsyn till varandra och tillta andras intressen frånävenatt
deras utgångspunkter ibland måste ha företräde. Vi föreslår regelatt en
med denna innebörd införs i lagen.

Ett arbetsområde kan väl lämpat för centralt placeradsom anses en
ombudsman är följa forskning- och utvecklingsarbeteatt barn- ochom
ungdomsfrågor. För närvarande saknas någon institution eller liknande

på central nivå systematiskt kan samla infomiationorgan som mer om
olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Enligt förslagvårt skall ombudsmannen kunna medverka till in-att
formation forskning- och utvecklingsarbete samlas och sprids. Förom
detta arbete och för ombudsmannens kunskapsuppbyggnad är detegen av

betydelse ombudsmannensstor samarbetaratt med de myndigheter och
institutioner handhar forskningsuppgifter och utvecklingsarbete. Visom

dock inte ombudsmannen själv skallatt på sig uppgiftenanser ta att vara
den samlar och vidarbefordrar resultaten forsknings- ochsom ut-av
vecklingsarbetet. En sådan uppgift får alltför resurskrävande attanses vara
lägga på ombudsmannen. Ombudsmannen bör däremot organisera sitt
arbete på så sätt denne kan tillgång till behövligaatt forskningsresultat

sedan kan användas i verksamheten.som
Som vi har i avsnitt 5.1 bör ombudsmannensagt detta område ha ett

samarbete med bl.a. det nyligen inrättade socialvetenskapliga forsknings-
rådet. I samarbete med rådet bör ombudsmannen kunna diskutera hur
forskningsresultaten bäst skall kunna användas i ombudsmannensm.m.
verksamhet och vilka eventuella ytterligare forskningsinsatser detsom
finns behov av.

Avgränsning

Vårt lagförslag är till karaktären ramlag medger ombudsmannenen som
i omfattningatt själv bestämmastor hur arbetet enligt lagen skall utföras.

En detaljreglering ombudsmannens uppgifter skulle enligt vår meningav
inte kunna den flexibilitet i arbetet säkerligen kommerge krävasattsom
i ombudsmannens möte med den mångfasetterade verklighet barn ochsom
ungdomar lever Av det skälet har vi inte heller föreslagit några
begränsningar i ombudsmannens verksamhetsområde vad gäller barn- och
ungdomsfrågor frånsett den begränsning följer ålderskriteriet.som av
Lagförslaget innebär dock ombudsmannens arbetsuppgifteratt kan komma
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sammanfalla med sådana arbetsuppgifteratt redan utförs myndig-som av
heter och frivilligorganisationer. Det är i sig inte någon nackdel att ett
arbete utförs ombudsmannen också utförs andra, detta intesom av av om
leder till onödigt dubbelarbete eller till kompetenskonflikter.

Enligt förslagvårt skall ombudsmannen främst arbeta med generella
åtgärder i barn- och ungdomsfrågor. Denne skall således inte arbeta med
enskilda ärenden på sätt än råd och vägledning och skaffa sigannat att ge
information barns- och ungdomars levnadsförhållanden. Ombudsman-om

skall heller inte utföra någon granskning eller tillsyn övernen av
myndigheternas arbete på sätt utförs JO, JK, socialstyrelsen ochsom av
länsstyrelserna. Däremot skall ombudsmannen kunna göra uttalanden när
ombudsmannen finner barns och ungdomars rättigheter eller intressenatt
inte tillvara eller främjas på sätttas med ändamålet med lagen.som avses
Ombudsmannens uttalanden kan grundas på uppgifter framkommit isom

enskilt fall. Brev eller andra kontakterett ombudsmannen har med barn
och ungdomar kan föranleda uttalanden liksom innehållet i tidningsartiklar,
ombudsmannens undersökningar Uttalandena kan prin-egna m.m. vara
cipiella eller behandla frågor inom speciellt område. Inget bör hindraett

uttalande innehåller kritikatt ett när så är befogat förslagsamt om
eventuella ñrändringar. Ombudsmannen bör dock inte göra uttalanden om
huruvida myndighets eller befattningshavares åtgärd i visst fall ären
olaglig eller är tjänstefel. Frågor den börett överlämnas till JO,artenav
JK eller tillsynsorgan. Och detär domstolarnasannat uppgiftytterst att
avgöra sådana frågor.

Har ombudsmannen anledning misstänka någon utanñr myndig-att
hetskretsen gjort sig skyldig till brottslig handling riktad barn ellermot
ungdom, bör ombudsmannen där sekretessreglema inte lägger hinder i
vägen, anmäla misstanken brottet till åtal, brottet faller underom om
allmänt åtal. Misstanke tryckfrihetsbrott bör dock anmälas till JK. Rörom
sig misstanken brott verksamhetsområdepå varöver myndighetom annan
har tillsyn, bör ombudsmannen anmäla brottsmisstanken till den myndig-
heten. Exempelvis bör frågor olaga diskriminering överlämnas till D0om
medan misstanke straffbelagda förfaranden enligt marknadsföringslagenom
1975: 1418 bör anmälas till KO. Misstanke barnmisshandel börom
ombudsmannen anmäla till socialnämnden i den kommun där barnet vistas
se även avsnitt 5.6 sekretess där denna fråga upp. Ansertasom
ombudsmannen det principielltär viktigt misstankeatt brottatt om som
riktas barn eller ungdom leder till åtalsprövning,mot har ombudsmannen
möjlighet begära över-prövning enligt de rutineratt gäller för dettaen som
när polisanmälan inte leder till åtal Jfr. 198586:98 och69en prop. s.
den däri gjorda hänvisningen till 198485: bilaga100 67, JuU 30prop s.
och rskr 304. Det förutsätts sekretessen i dess fall inte hindraratt att
uppgifter lämnas till polis- eller åklagarmundighet eller myndighet.arman

Vad gäller ftivilligorganisationema har de sin givna roll i arbetet med
barn och ungdom. vad vi tidigareAv anfört framgår ombudsmannenatt
skall ha samlande funktion och kunna föra organisationernasuten
kunskaper och erfarenheter. En sådan funktion skall ombudsmannen också
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myndigheterna självamyndigheter i deni förhållande till månkunna ha
och erfarenheter.svara för föra sina ktmskaperinte bör att ut

avgränsningbör i flesta fallutformats delagförslagetSåsom en av
dubbelarbete ochlagen. undvikauppgifter följa Förombudsmannens attav

kunna lösasvi detta börkompetenskonfliktereventuella att genomanser
1985organisationer. I 86:98berörda myndigheter ochsamråd med prop.

departementschefenharetnisk diskrimineringmed förslag till bl.a. lag mot
föruttryckt farhågorremissinstanser hadehänvisat till några attatt

kompentenskonflikter.leda till Departe-skulle kunnatillskapandet DOav
framförda uppfattningamaoch KOmentschefen delade då de JO attav

mellansamrådkonflikter borde kunna bemästrasrisken för sådana genom
Avsikten medberörda myndigheter s.64.och andraombudsmannen

ungdom inte, framgåttombudsman för bam och ärtillskapandet somav en
arbete ochskall andrasföregående, ombudsmannen överdet taattav

Meningen ombudsmannenungdomsfrågor. ärför barn- och attansvar
fram barn- och ungdoms-verksamhetsområde skall kunna lyftasittinom

myndigheter,komplettera den sakliga kompetensfrågorna och kunna som
kompletteraOmbudsmannen skall kunnaoch andra besitter.organisationer

organisationer inte ärområden där myndigheter ochmed insatser depå
skallmöjlighet täcka. Ombudsmannende inte harverksamma eller attsom

denne utifrånobekväm i den meningenvad kallarkunnaäven attvara man
betydelsefulla ochbarn-behöva tvekasin position inte skall att ta upp

driva medde kan ellerandra inteungdomsfrågor taatt uppansersom
resultatetbetydelse förkraft. givetvistillräcklig Det är stor avav

inomsamarbete kan skeväl fungerandeombudsmannens arbete att ett
arbete kommer såledesMycket ombudsmannensverksamhetsområdet. av

får i kontakten medinformation ombudsmannendenbygga påatt som
organisationer ochmed myndigheter,barn, ungdomar och föräldrar samt

faller inom verksamhetsområdet.frågorandra arbetar med somsom
kompletteringavgränsning ochbeskrivs hurdet följandeI av om-enen

myndigheter och frivillig-i förhållande tillarbete kan görasbudsmannens
frånBeskrivningennärvarande utgårorganisationer de försåsom ut.ser

organisationer tagitsmyndigheter ochjämförelse med denågra somaven
exempel JämO,Därvid behandlas JO, DO,avsnitten ochi 8 9. somupp

avgränsningenBeskrivningenbammiljörådet och socialstyrelsen. motom
omfattauppgifter avsedd JK.kompletteringen är ävenoch JO:s attav

JO

statliga och kommunaladomstolaruppgift granskaJO:s är samtattatt
och sakligaförfattningar, de opartiskaföljer lagar och ärmyndigheter att
rättigheter.grundläggande fri- ochkränker medborgarnasoch de inteatt

församlingarkommunala beslutandeomfattar inte ledamöterJO:s tillsyn av
de inte harprivat verksamhet, såvidaheller deoch inte utövarsom

denväcka åtalmyndighetsuppgifter. kan särskild åklagareJO motsom
tjänstefel.ha begått brott elleri tjänsten misstänkssom

i efterhand kontrolleradelen inriktadarbete till största påJO:s är attatt
uppgiftbestämmelser följs. har däremot inte någongällande JO att
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föreslå exempelvis kan förbättragrund sin granskning reformer somav
syftarvägledande uttalandenbarns och ungdomars villkor eller göra som

Även inomtill särskilt främja barns och ungdomars intressen.att om man
allmänhetens brev i olika frågorlägger arbete besvaraJO påstort attner

vägledning till barn ocharbetet där inte inriktat råd ochså är på att ge
ungdomsig till ombudsman för barn ochungdomar vänder JO. Ensom

ñr besked till bamdäremot ha särskilda förutsättningar kunnabör att ge
ochförfrågningaroch ungdomar vänder sig till ombudsmannen medsom

synpunkter.
mellan uppgifter ochskillnad vi bör upprätthållas J0:sEn som anser

enligt förslaguppgifterna för ombudsmannen ombudsmannen vårtär att
huruvida myndighets avgörandeeller uttalandeninte bör pröva göra enom

kännedom förhållandenlagligt. ombudsmannen i sin verksamhetär Får om
misstankareller ungdomar och upphov tillbarnrör attomsom som ger

kanförfarit olagligt bör saken överlämnas till JO. Detmyndighetnågon
meddessförinnan har JO.lämpligt ombudsmannen samråttattvara

denne bör fortsättaärende kan innehålla frågorOmbudsmannens t.ex. som
uppgifterGrundas ombudsmannens misstankarhandlägga. påatt som

föreslagnadenne fått fram utnyttja den rättenhar attatt av ossgenom
avgjortinfordra uppgifter bör det materialet överlämnas. När JOäven

ochombudsmannen följer sakenärendet det inget hindrarär att uppsom
detdet bedöms lämpligt sina kommentarer med förklaringar,när omger

speciellabarn sig till ombudsmannen. Med hänsyn till J0:sär väntett som
ellerkontrollfunktion inte säkert 0-beslutens utfomming kan ärär det Jatt

det kan förstås bam.lämpliga på så sätt ävenatt att avanpassas
överlämnats ombudsman-fråga efter samrådNär JO prövar som aven

medsida prövning kan skedet önskemål från vår J0:sär ett attnen
ungdomarsförtur. vi har framhållit i andra sammanhang barns ochSom är

barn förändrastidsperspektiv annorlunda Förhållandena förän vuxnas.
sig i ochmycket fort. fråga skolbarn kan haockså En några engagerat

tidsperspektivombudsmannen hjälp i derasdärför sig till ärvänt om
under skoltermin.kanske bara aktuell en

mellankan skilda uppfattningar kan förekommaDet antas att om-
handlande lagligt.huruvida myndighets ärbudsmannen och J0 om en

den saken,bör enligt inte uttala sig iOmbudsmannen vår mening men
förhållandetkritisera rättsligaombudsmannen bör oförhindrad detattvara

Är förasig frågan lämpadmyndighetens handlande har grundat på. attsom
det,ombudsmannen också kunna görai den allmänna debatten skallut
intetänkas därvilket inte uppgift för Situationer kan även JOär JO.en

mycket väl kanfunnit skäl till kritisk medan ombudsmannenatt varavara
kandet, med hänsyn till sin opinionsbildande roll. Sådana situationer antas

ungdomsfrågor denuppkomma det gäller barn- ochnär tangerarsom
instruktion skall beaktakommunala självbestämmanderätten. Enligt sin JO

uppgiftsjälvstyrelsen sinde former i vilka den kommunala utövas. I att
ombudsmannen inte åläggas någondriva barn- och ungdomsfrågor bör

begränsning inteåterhållsamhet det området. sådanpå kommunala En vore
förenlig med den föreslagna ändamålsbestämmelsen.av oss
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Gränsfall kan naturligtvis förekomma fråga skall avgörasom en av
ombudsmannen eller de kunnaJO, även bör klaras efterutav men
samråd. Det kan sådana fall kan inträffa beträffande frågorantas att som
exempelvis rör barns och ungdomars grundlagsskyddade fri-och rättigheter

elevers till inflytanderätt skolans område. Enligt vi tidigarepå vadsamt
bör frågor lagligheten myndighetersrör åtgärder övertassagt som av av

JO; det gällernär misstanke olagliga inskränkningar ochbarns-t.ex. om
ungdomars rättigheter. Ett skäl talar för dessa frågorJO övertarattsom

fårär JO särskild åklagare väcka åtal befattningshavareatt motsom som
åsidosatt vad åligger honom i tjänsten. En sådan funktion vi attsom anser
ombudsmannen inte bör med. frågorAndra inom områdetutrustas som
inte denär karaktären olaglighetnågon kan ifrågasättas börattav
lämpligen handläggas ombudsmannen. barns och ungdomarsAttav
rättigheter inte beaktas i tillräcklig omfattning behöver inte betyda att

myndighet gör något olagligt. Tolkningar givetvis för-är kanen som
komma innebörden barns- och ungdomars rättigheter. Tillom av
ombudsmannens uppgifter bör höra vägledande uttalandengöraatt om
innehållet i dessa rättigheter; grundade gällandepå FN-kon-rätt samt
ventionen barnets rättigheter och andra internationella dokument.om

Inom det privata verksamhetsområdet har JO inte tillsynsuppgifternågra
såvida inte särskilda myndighetsuppgifter överlämnats till privatett
rättssubjekt. förekommerDet aktiebolag, föreningar och stiftelser haratt
enligt lag vissa myndighetsfunktioner. Vad vi har avgränsningensagt om

och kompletteringen uppgifterJO:s med avseende statliga ochpåmot av
kommunala myndigheter gäller beträffandeäven för de myndighets-
funktioner tillagts privata rättssubjekt i den derasmån verksamhetsom
berör barn och ungdomar. Vad gäller privat verksamhet rörannan som
barn och ungdom föreliggerså självfallet inget behov avgränsning motav
JO. Privat verksamhet kan dock beröra andra myndigheters tillsyns- och
intresseområden vilka ombudsmannens uppgifter kan behövamot

Exempelavgränsas. det framgår bl.a. jämförelsen med DO:sav
uppgifter.

D0

Enligt lagen etnisk diskriminering skall DO olika åtgärdermot genom
motverka etnisk diskriminering i arbetslivet och andra områden ipå
samhällslivet. individuellaI fall skall bl.a. rådDO ochgenom upp-
lysningar medverka till den sig blivit diskrimineradha kanatt som anser

tillvara sina rättigheter. skall i fall initiativDO enskilt kunna tillta ett ta
överläggningar med den hapåståtts diskriminerandepå sättagerat ettsom
i syfte upplysningar i saken och verka för uppgörelse mellanatt att en
de berörda. detPå generella planet skall främja människor fårDO att en
likvärdig behandling oberoende deras etniska tillhörighet.av

De uppgifter vi förslår ombudsmannen för barn och ungdom skallatt
ha, företer likheter med de uppgifter D0 har. Bådastora som om-
budsmännens verksamhetsområden sammanfaller. förslagSåsom vårt är
utformat är tonvikten lagd ombudsmannenspå generella uppgifter, medan
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ombudsmannens uppgifter rör enskilda inte tänktaär attsom personer vara
lika långtgående uppgifter.D0:s Med hänsyn till ombudsmannensattsom
bevakningsområde är så mycket större än D0:s är det inte realistiskt att

ombudsmannen i uppgift åstadkomma lösningar och iuppgörelserattge
individuella fall på så sätt lagen etnisk diskriminering föreskriversom om

DO skall göra. När det gäller ombudsmannens i enskildaatt engagemang
fall bör det regel handla dem vänder sig tillattsom om ge som om-
budsmannen råd och vägledning till de skall vända sig för fåattom vem
hjälp. Vi också ombudsmannen skall kunna följa enskilda fallattupprepar
för därigenom skaffa sig underlag till generella åtgärder. Det skall dockatt
sägas lagförslagvårt ombudsmannen möjlighet verka föratt att attger
problem i enskilt fall får sin lösning, åtgärden från principiellaett om
utgångspunkter betydelsefull förär ombudsmannen skall kurma uppfyllaatt
lagförslagets ändamålsbestämmelse.

Om ombudsmannen i sin verksamhet träffar företeelserpå kansom
misstänkas innebära barn eller ungdomar diskrimineras etnisk grundpåatt
eller kan ha samband med etniska konflikter berör barnantassom som
eller ungdomar, bör frågor det slaget efter samråd överlämnas till DO.av
Uppkommer hos ombudsmannen frågor barns och ungdomars rättig-om
heter, även angår DO bör samråd också ske hur den fortsattasom om
handläggningen bäst kan ordnas.

harDO opinionsbildande uppgifter, vilket även ombudsmannen föreslås
få. l de fall det bedöms lämpligt kan ombudsmannen ha gemensamma
aktiviteter konferenser, sammankomster med olika isom grupper m.m.
syfte såväl motverka etniska konflikter tillvara barns ochatt att tasom
ungdomars rättigheter i övrigt. Som exempel på sammankomster hänvisas
till skildringen D0:s möte med polisen, socialtjänsten och skolan.om

JämO

De uppgifter JämO har inom området för jämställdhetsfrågor kansom
förmodas i mindre omfattning sammanfalla med de uppgifteratt som
ombudsmannen för bam och ungdom skall ha enligt förslag.vårt
Huvudsakligen kommer det sigröra äldre ungdomar,någotatt om som
arbetar under ferier eller nyligen kommit på arbetsmarknaden. Frågorut

jämställdhet uppkommer hos ombudsmannen och t.ex.om som som
handlar misstänkstonåring bli missgynnade grund hanspåattom en av

Äveneller hennes kön, bör lämpligen överlämnas till JämO. dettapå
område bör överlämnandet ha förgåtts samråd. Men också närettav
jämställdhetsfrågor uppkommer områdenpå där inteJämO är verksam kan
det lämpligt ombudsmannen samråder med JämO. Ombudsmannenattvara
kan därmed tillgång till JämO:s erfarenheter i dessa frågor. Erfaren-
heterna kan därmed också ingå i ombudsmannens underlag för dennes
ställningstaganden i jämställdhetsfrågor inom skolans område. viSom
nämnt i samband med redogörelsen för JämO:s arbetsuppgifter avsnitt
7.5 jämställdhetså är mellan kvinnor och nationelltmän mål förett
skolan. Och i ombudsmannen uppgifter enligt lagförslaget ingår verkaatt
för barns och ungdomar behandlas lika från järnställdhetssynpunkt.att
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Barnmiyörddet

med frågoravsnitt har vi redogjort för barnmiljörådet arbetarI 8.1.1 att
olycksfallför barns och utveckling för förebyggabetydelse lek samt attav

skall verka för samordning samhällets insatser inombland bam. Rådet av
utveckling inombamsäkerhetsområdet bevaka forskning ochsamt

tillbammiljö- och bamolycksfallsområdet. Rådet skall medverka att
respektive område samlas och bearbetas informerakunskaper inom samt

miljöstatliga och kommunala myndigheter, bostadsföretag m.fl. barnsom
och ákerhet.

inriktas frågorOmbudsmannens arbete kommer till viss del påatt om
säkerhet för barn och ungdomar och deras uppväxtmiljöer, bostadsom-om

harskolor, offentliga platser Eftersom bammiljörådetråden, m.m..
specialiserat sitt arbete just dessa frågor kan det lämpligtpå attvara

frågorombudsmannen inskränker sina insatser till principiella dettapåmer
frågoroch det behövs driva debatten kring dem. Sådana kanområde där

kangälla förbättringar skolelevemas arbetsmiljö. Ombudsmannent.ex. av
ochinfordra uppgifter från statligakomplettera rådetäven attgenom

säkerhetmyndigheter och andra verksamhet berör barnskommunala vars
och miljö.

kontakter med olika myndigheter,Bammiljörådet har omfattande
inom rådets verksamhets-organisationer, forskare och andra arbetarsom

myndigheter, organisationer m.fl. rådetområde. samråd medI utger
informationsmaterial barns lek och säkerhet. Rådet även utgerom

område.Översikter aktuell forskning och lagstiftning inom sittöver
förnaturligtvis tillsamarbete rådet etablerat ävenDet är nyttasom

forskningsområdet.ombudsmannen liksom rådets bevakning på Om-
faktaunderlag, forsknings-budsmannen bör självfallet kunna delta av

sammanhang tagitinforrnationsskrifter rådet i olikarapporter, m.m. som
och dubbel-fram. Därigenom kan Ombudsmannens arbete effektiviseras

arbete undvikas.

SociaLrtyrelsen

socialstyrelsen dettillsynsmyndighet harSom central förvaltnings- och
socialtjänst,övergripande för all verksamhet i landet röransvaret som

särskildaSmittskydd ochhälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd,
förpsykiskt utvecklingsstörda. Styrelsen har även ansvaromsorger om

skall inom sitt verksam-frågor alkohol och missbruksmedel. Styrelsenom
uppfyllas ochhetsområde vaka kvalitets- och säkerhetskraven kanöver att

inriktasden enskildes rättigheter respekteras. Styrelsens tillsyn skallatt
uppföljning lands-och utvärdering den verksamhet kommuner,mot av som

ting och social-andra bedriver enligt hålso- och sjukvårdslagen,organ
tjänstlagen m.fl. lagar. Uppföljningen skall exempelvis beskedge om
målen i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen uppfylls, reglerom
eller hindrakan människor får kvalitativ god vård ochsystem att omsorg.
Styrelsens arbete med frågor barn och ungdom inriktade bl.a.är påom
projekt olika slag. harI avsnitt 5.1 vi redogjort för styrelsens ut-av
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värdering socialtjänstens insatser för barn och ungdom inom REBUS-av
projektet.

Ombudsmannen för barn och ungdom bör följa socialstyrelsens
undersökningar, projekt Ombudsmannen får därigenom möjligheterm.m.

både bredda och fördjupa sina kunskaper barn och ungdomarsatt om
levnadsförhållanden. Vi inte ombudsmannens börattanser resurser
ianspråktas för undersökningarstörre eller projekt det slagetav som
socialstyrelsen arbetar med. Ombudsmannen bör i stället detta områdepå

sinaanvända till Socialstyrelsens dokumentation söka lyftaattresurser ur
fram principiella frågor användas i opinionsbildningen vidatt samt
kontakter med myndigheter, organisationer och andra arbetar medsom
barn och ungdomsfrågor.

vi har redovisatSom i avsnittet socialstyrelsen kommer styrelsen attom
ha omfattande verksamhet inom sina huvudprogramområden vad gälleren
aktiv uppföljning barn och ungdom. Styrelsen kommer därvid ståsamt att
i nära kontakt med verksamheter inom hälso- och sjukvård och social-
tjänst. Vi det viktigt ombudsmannen kan kontinuerligt följaattanser vara
styrelsens arbete inom främst dessa huvudprogramområden. Ombudsman-

kan på så sätt kunna samråda med styrelsen i frågor dennenen som
behöver ställning till i sin verksamhet.ta

I sin verksamhet kan ombudsmannen komma i kontakt fallmed där barn
ungdomaroch erbjuds mindre god vård och eller där det finnsomsorg

anledning misstänka barns eller ungdomars rättigheter kränkts. dessaIatt
fall bör ombudsmannen samråda socialstyrelsenmed motsvarandepå sätt

vi förordat samråd skall ske med Med hänsyn till socialstyrel-JO.attsom
tillsynsuppgift vi styrelsen i första hand bör utreda frågorattsens anser av

detta slag. här kan naturligvis gränsfallMen även uppkomma och det även
förhållandei till JO:s tillsynsverksamhet. Vi har dock uppfattningenden

dessa frågor bemästragår relativt informellt samrådsför-att att ettgenom
farande.

5.4 Ombudsmannens rättsliga ställning och
befogenheter

Rättslig ställning

förOmbudsmannen barn och ungdom kommer fullgöra sina uppgifteratt
med stöd lag. lagen bemyndigasI regeringen ombudsmannen.att utseav
Ombudsmannen blir därigenom statligt Offentlighetsprincipenett organ.

förkommer gälla ombudsmannens verksamhet. Det innebäratt att
tryckfrihetsförordningens regler allmänna handlingars offentlighet skallom
tillämpas och likaså förvaltningslagens regler förfarandet i ärendenom om
utlämnande uppgifter sådana handlingar. myndighetsutövningAnnanav ur

förekommakan hos ombudsmannen, vilket skall beröras. Om-strax
budsmannens huvudsakliga arbetsområde kommer inte innefattadock att

myndighetsutövning.någon Ombudsmannen kan enligt uppfattningvår
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därför inte betraktas myndighet i vedertagen bemärkelse fårutansom en
med myndighet jämställt offentligrättsligtettmer ses som organ.

Ombudsmannens uppgifter kommer främst ligga på generelltatt ett
plan, där denne skall bl.a. opinionsbildning bevaka barn- ochgenom
ungdomsfrågor. Ombudsmannen skall också kunna tillråd demge som
vänder sig till honom eller henne och följa enskilda fall. Dessa uppgifter

dockär inte den de kan betraktas myndighetsutöv-någonarten attav som
ning. brevsvar tillEtt enskild sigvänt till ombudsmannen meden som

fråganågon eller allmänt uttalande i ämne barns ellerrörett ett t.ex.som
ungdomars rättigheter kommer inte få rättsverkningar. Enskildanågraatt
eller myndigheter kommer inte bli skyldiga rätta sig efteratt att om-
budsmannens uttalanden. Ombudsmannens brevsvar eller uttalanden
kommer därför inte heller kunna överklagas till rättslig instans.någonatt

fallI två kommer Ombudsmannens uppgifter innefatta myndig-att
hetsutövning. Det är ombudsmannennär skall ställning till enskildstaena
eller myndighets begäran del allmänna handlingar och uppgifteratt ta av

kan sekretessskyddade. Det andra är när ombudsmannen begärsom vara
in uppgifter med stöd eller lagförslaget.6 § 7 § dessa ärendenFörav
gäller förvaltningslagens regler handläggning. lagensDen reglerom om
partsinsyn, kommunikation, muntlig handläggning, motivering ochav
underrättelse beslut blir således tillämpliga i dessa ärenden. Vidom m.m.
handläggning ärenden inte medför myndighetsutövningnågonav som
kommer inte dessa regler i förvaltningslagen tillämplig.att vara

På de områden där ombudsmannen har tillagts myndighetsuppgifter
kommer denne understå J0:s och JK:s tillsyn jfr punkt med2 § 3 lagatt
instruktion för riksdagens ombudsmän. övriga fårPå områden ochJ0:s
JKzs tillsyn begränsad med hänsyn till ombudsmannens speciella rollanses

företrädare för barn och ungdom. vi harSom varit inne ipåattav vara
samband med avgränsningen J0:s uppgifter bör ombudsmannensåmot
kunna gå längre i sina uttalanden vad och kanän JO JK göra.

liggerDet värde i ombudsmannen kan ha fn ställning istort att en
förhållande till statliga- och kommunala myndigheter och frivilligorganisa-
tioner. Vi ombudsmannen i förhållandeäven till regeringen börattanser
ha fri ställning. Ombudsmannen bör därför inte berednings-etten vara

åt regeringen. Ombudsmannen bör således inte åläggas andraorgan
uppgifter än vad följer lagförslaget. Enligt detta skall ombudsman-som av

till regeringen den årliga versamhetsberättelsen. Ombudsmannennen avge
skall också fästa regeringens uppmärksamhet på barns och ungdomars för-
hållanden och kunna föreslå författningsändringar och andra åtgärder som
kan påkallade för förbättra bevakningen deras rättigheter ochattvara av
intressen.

Befogenheter

Ombudsmannens befogenheter inom sitt verksamhetsområde kan sägas
slag.två Men bara det innefattar rätt till myndighetsutövningvara av ena

och det är ombudsmanennär begär uppgifter från dem verksamhetvars
berör barns och ungdomars rättigheter och intressen enligt lagförslaget. I
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övrig verksamhet saknas sådan eller ombudsmannenrätt när taren
ställning till lämna allmän uppgifthandling eller den.att ut ur

Bestämmelserna i lagförslaget, ombudsmannen skall kunna begäraatt
uppgifter, och så behövs förena begäran med vitesföreläggande,ettom en
syftar till poängtera allvaret i ombudsmannens arbete. Liknandeatt
bestämmelser gäller för verksamhet enligt lagen etniskD0:s mot
diskriminering. Kännedom befogenhetdenna kan förväntasom ge om-
budsmannen ökade möjligheter snabbt tillgång till upplysningar ochatt
information beträffande händelser eller barn ochrör ungdomar.annat som

särskilt viktigtDet är frågor från barn och ungdomar skall kunnaatt
besvaras snabbt. Det mycket olyckligt för ombudsmannens verksam-vore
het, denne inte under förhållandevis ñrkort tid kan få fram underlagom

grund andra inte prioriterar ombudsmannenspå begäranett attsvar av om
uppgifter tillräckligt högt. finns dock anledning ombudsman-Det att tro att

mycket sällan kommer behöva tillgripa vitesföreläggande.attnen
För uppfattning kretsen uppgiftsskyldiga jämförelsekanatt en om en

medgöras 71 § andra stycket socialtjänstlagen avsnitt 5.6se även om
sekretess där också uppgiftsskyldigheten enligt denna paragraf behandlas.
Enligt paragrafen myndigheter verksamhet berör barn och ungdomär vars

andra inom hälso- och sjukvården socialtjänsten skyldigasamt attsamt
till socialnämnden kännedomanmäla de i sin verksamhet fårgenast om om

kan innebära socialnämnden behöver ingripa tillnågot attsom en
skydd. dessaunderårigs Skyldigheten gäller de anställda hosäven ärsom

myndigheter i privatläkare, lärare, sjuksköterskor och barnmorskorsamt
verksamhet. Bestämmelsen berörinnebär inte bara verksamhetatt som
barn och ungdom omfattas uppgiftsskyldigheten också andra inomutanav
hälso- och sjukvården och socialtjänsten deras verksamhet inteäven om

tillräckligtberör barn och ungdom. bestämmelsens tillämplighet detFör är
de i sin verksamhet får kan föranleda socialnämndennågotatt veta attsom

ingripa. Kretsen uppgiftsskyldiga enligt lagförslag inte bara störrevårt är
med hänsyn till privata verksamheten kan beröra mycketden storatt en

både yrkesutövare och de arbetar inom frivilligorganisatio-grupp av som
ungdomarsockså grund verksamheten berör barns ochpåutan attner, av

privat verksamheträttigheter och Det betyder all offenli ochintressen. att g
omfattas, kan kopplas rättighet eller intresseden till någon något somom

befatta sig medbarn eller ungdomar och ombudsmannen harangår attsom
inteenligt lagförslagets ändamålsbestämmelse. Med verksamhet avses

omhändertagandefamilje- eller privatlivet. Tillfällig barnpassning eller av
verksamhet och inte hellerbarn kan inte betraktasnågon omsomannans

syskon. kanprivat dagmamma enstaka barn eller Däremotär åten person
handhasbedriven och barnomsorgyrkesmässigt barnomsorg avsom
mening ochi lagförslagetsföräldrakooperativ betecknas verksamhetsom

ledasina tjänsterlikaså den erbjuder barn och ungdomar attt.ex.somsom
verksamhet behöverfritidsaktiviteter, stödundervisning eller kurser. En

rättigheterderasför den skall berörainte innefatta barn eller ungdomar att
ochbarnsaluför produkter föreller intressen. tillverkar ellerDen som

lagförslagets be-ungdom eller riktas till dem, omfattas också avsom
stämmelse.
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Det kan ombudsmannens informationsbehov i de flesta fallantas att
kommer kunna tillgodoses de upplysningar denne kan fåatt genom som av
den har kunskaper i saken. Som regel bör uppgifterna kunna inhämtassom

telefonsamtal eller telefax. de fallI där det kan sigröraettgenom om
komplicerade frågor bör uppgifterna lämnas skriftligt. hindrarInget att
ombudsmannen besök hosgör den har tillgång till uppgifterna ochett som

del dem muntligen, det kan lämpligt. Ochtar någonav om vara om
enskild önskar lämna uppgifter muntligt skall ombudsmannen bereda
honom eller henne tillfälle det.göraatt

Ombudsmannen bör inte tilläggas till myndighetsutövningirätt andra
fall deän har samband med inhämta uppgifter. Viatt attsom anser om-
budsmannen arbete med bam- och ungdomsfrågor långt detså går bör ske

frivillighetenspå där möjligheternaväg, till samñrståndslösningar måste
större än arbetet sker i form traditionell myndighetsverksam-vara om av

het. Ett skäl till ombudsmannen bör ha så få myndighetsuppgifterannat att
möjligt denneär barn och ungdomar skulle kommaatt attsom annars av

uppfattas myndighet än deras företrädare. Det andramer som en som
slaget befogenheter, kommer utåt, heller inteäratt mestav som synas
förenade med någon myndighetsutövning. befogenheterDessa innebär rätt

initiativ till åtgärder syftar till bevakaatt barns och ungdomarsta attsom
rättigheter och intressen rätt i den allmänna debatten och i andrasamt att
sammanhang göra uttalanden i frågor barnrör och ungdomar. Vidaresom

ombudsmannen i kontakterrätt med myndigheter, organisationer,attges
företag m.fl. lämna information i barn- och ungdomsfrågor. Ombudsman-

har även rätt följa myndigheters och institutioners forsknings- ochattnen
utvecklingsarbete lämna förslag till bl.a. författningsändringar.samt att

Det ombudsmannens arbete bör, byggamesta påantytts,av som nyss
frivillig medverkan från dem ombudsmannen kommer i kontakt med.som

kanDet här framhållas de flesta myndigheter verksammaär påatt som
barn- och ungdomsområdet tillämpar förvaltningslagen. Enligt den lagen
skall varje myndighet lämna andra myndigheter hjälp inom ñr denramen

verksamheten.egna

5.5 Närmare vissa uppgifterom

Inledning

I detta avsnitt beskrivs och exemplifieras ombudsmannens rätt att ta
initiativ till olika åtgärder för bevakningen barns och ungdomarsav
rättigheter I avsnittet även exempel hur ombudsmannen kanm.m. ges
utnyttja sin rätt göra uttalanden och ombudsmannens arbete medatt att
hålla kontakt med barn, ungdomar, föräldrar m.fl. Slutligen exempelges

hanteringen ärenden hos ombudsmannen.av
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Initiativrätten

tillinitiativrätten ombudsmannen möjlighet rikta förslagGenom attges
vidta åtgärder förkommuner, statliga myndigheter och andra attatt

förbättra för och kommunal nivå har olikavillkoren barn ungdomar. På
för och ungdomsfrågoma. Mångalösningar valts bevakningen barn-av

med högskolor och institutioner förkommuner har själva eller i samarbete
barnsforskning olika projekt för skaffa sig bättre kunskaperattstartat om

kommunalaoch levnadsförhållanden. kommuner harungdomars Några
bamombudsmân medan andra valt bilda kommittéer elleratt grupper som

Även frivilligorganisationer medverkar i detarbetar med dessa frågor.
inom och de lokalakommunala arbetet. Beroende på traditionen orten

kommunerna. Ombudsman-förhållandena kan det högst olika mellanutse
ochbör möjligt skaffa sig översikt hur arbetet med barn-nen om en

Ombudsmannen bör kunna draungdomsfrågor bedrivs inom kommunerna.
till eller områdende kunskaper finns och förmedla demnytta orterav som

ochringa erfarenhet arbeta med barn-där saknar eller har attman
ochungdomsfrågor. särskilt gäller detta samhällets insatser för barnOch
sigsituation och har gjortungdomar befinner sig i utsatt somsom en

betänkande l98990z90 SOU 15skyldiga till kriminella handlingar. I sitt
f Socialutskottet i samband med behandlingen53 hars. av prop.

ungdomar framhållit vikten198990:28 Vård i vissa fall barn och attavav
tidigttill ståndförebyggande åtgärder olika slag kommer på ettav

förtryckt samhällets insatserstadium. Utskottet har särskilt att unga
utskottet allaeffektiva. det krävs enligtlagöverträdare bör bli För att

lagöverträdaremyndigheter kommer i kontakt med sam-en ungsom
rekommendationarbetar. Utskottet har därvid hänvisat till regeringens att

i allasocialnämnd, skola och polis bör ñnnassamarbetsorgan mellan
ochenligt cirkuläret 1970:513 ändrad 1981:128kommuner senast att

initiativ tillmöjlighetsocialnämnden samverkansorganet har att tagenom
ombudsmannenEnligt mening bör ocksåfördjupat lokalt samarbete. vårett

samverkansformemabl.a. socialstyrelsen medverka tilli samråd med att
kanmedgerinom kommunerna kommer till stånd sätt attett mansom

finns inom detta område. Om-den erfarenhet i dagta vara som
blirinitiativ till ungdomarna självabör då kunnabudsmannen även ta att

synpunkter ochtillfälle framföra sinadelaktiga i det arbetet, de får attatt
börerfarenheter tillsynpunkter ochbli engagerade. deTas varaungas

framgång i sinaskall kunna haförutsättningarna öka för deatt vuxna
bör det ävenungdomarna. På så sättföresatser hjälpa barnen ochatt vara

arbete. Detungdornsperspektivet i deochlättare föra in barn-att vuxnas
försökerutgångspunkterfrån sinafruktbart de enbartknappastär att vuxna

bör ävenOmbudsmannenför hjälpa deåstadkomma lösningar att unga.
kringsamarbete etablerasformerinitiativ till också andrakunna attta av
bl.a.mellansamarbetetför vilkaungdomsfrågor. barnbarn- och En grupp

Andraflyktingbamen.förbättras deolika myndigheter bör är ensamma
fritidsom-boendemiljöer,handla utfommingenfrågor kan t.ex. avom

tillförshand ombudsmannentrafikmiljöer Efterråden, skol- och somm.m.
sammankomsterkonferenser och andrakunskaper i olika frågor kan
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anordnas där olika förslag till lösningar kan diskuteras och utvärderas. En
angelägen uppgift ñr ombudsmannen blir verka för barnen ochatt att
ungdomarna kan delta i arbetet med dessa frågor. För detta ändamål kan
ombudsmannens referensgrupp, där barn och ungdomar bör ingå, bidra
med förslag hur barn och ungdomar skall kunna göras delaktiga. Påmer
de områden där inte kan åstadkomma godtagbara lösningarman utan
lagstiftning, har ombudsmannen möjlighet hos regeringen föreslåatt
författningsândringar.

Rätten uttalandenatt göra

Ombudsmannen föreslås få rätt göra uttalanden i frågor barnsröratt som
och ungdomars rättigheter och intressen. Denna rått skiljer sig egentligen
inte från Ombudsmannens rätt uttalandengöra när denne skall företrädaatt
barnen och ungdomarna i den allmänna debatten eller i andra samman-
hang. För det inte skall finnas oklarhetnågonatt på denna punkt föreslår
vi rätten till uttalande skrivs in i lagen.att Som framgår det vi har sagtav
i avsnitt 5.4 kommerså ombudsmannens uttalanden görs utanförsom
området ñr myndighetsutövning inte ñrenade med någraatt vara
rättsverkningar. Uttalandena här bör i stället rekommendationerses som
och åsikter i barn- och ungdomsfrågor.

Ombudsmannens uttalande kan antingen göras i samband med denneatt
besvarar brev, muntliga frågor från bam, ungdomar, föräldrar ochm.m.
andra eller fristående utifrån gjorda iakttagelser från besök,vara mera
tidningsartiklar, projektarbeten o.dyl. Uttalandena bör dock inte innebära

rättsliga avgöranden domstolar elleratt myndigheter föregrips. I avsnittav
5.3 har vi behandlat avgränsningen bl.a. JO.mot

Eftersom Ombudsmannens uppgifter främst kommer ligga på detatt
generella planet är det naturligt uttalandena har allmän räckvidd.att en
Som exempel kan ombudsmannen hänvisa till vilka rättigheter barn och
ungdomar har enligt lagstiftningen och vilka åtgärder från myndigheter,

m.fl. enligt ombudsmannens uppfattning är eller mindrevuxna som mer
förenliga med dessa rättigheter. Vidare bör uttalandena innehålla rekom-
mendationer hur barns- och ungdomars rättigheter och intressen kanom

tillvara och främjas i olika situationer.tas Visar det sig inomatt t.ex.man
kommun åsidosätter jämställdheten mellan pojkar och flickor börsåen

ombudsmannen kunna påtala det och hänvisa till de riktlinjer som
riksdagen antagit på jämställdshetsområdet.

Mobbing, tanklösa beteenden från underlåtenhet tillfrågaattvuxna,
barnen och ungdomarna det angår dem, integritetskränkningar,om som
mindre lämpligt utformade trafikrniljöer är andra exempel påm.m.
ämnesområden för uttalanden. Enligt vår mening är det inget hindrarsom

ombudsmannens uttalanden innehålleratt kritik, positiv eller negativ.
Påträffar ombudsmannen lagstridiga förfaranden bör vi tidigaresom-
framhållit sådan fråga överlämnas till JO, tillsynsorgan eller tillannaten-
åklagarrnyndighet. Ombudsmannen bör inte själv pröva sådan fråga.en
Sedan frågan avgjordär kan ombudsmannen göra allmänt uttalande iett
saken.
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Kontakten med barn och ungdomar

själva tycker och tänker i frågorfå vad barn och ungdomarFör att veta
fordras ombudsmannen har direktkontakt med dem. Barnrör dem attsom

skriva och ringa till ombudsmannen. Näroch ungdomar skall både kunna
med skrivadet gäller de mindre barnen bör föräldrar kunna hjälpa dem att

form telefonjoureller ringa. Vanlig telefonmottagning och någon ev.av
kansli. Alla hörvia bör anordnas vid ombudsmannens020-nummer som

ombudsmannen bör i form sina frågor.sig till någon påav svar
barn och ungdomar via brev och telefon,direktkontakter medFörutom

i skolor, fritidsgårdar,bör ombudsmannen besöka barn och ungdomar
önskardaghem, sjukhus, föreningar De barn och ungdomar somm.m.

få Föräldrar,enskilt med ombudsmannen bör möjligt det.samtala göraom
andra kan också tänkas enskilt vilja lämna in-lärare och mervuxna

kunnaformation till ombudsmannen. Vid besöken bör ombudsmannen
uppfattning vilka frågor angelägna arbeta med.bilda sig är attom somen

omfatta olika hem för vård eller boende hemMen besöken bör även samt
Ävens.k. 12-hem för de intagnaför särskild tillsyn § ärunga. unga som

tillfälle träffa ombudsmannen enskilt, dedessa hem börpå attges om
angivna besök kan det fördelönskar det. Utöver här vara en om om-

bama- mödravårdscentralerbudsmannen också kan besöka och samt
inrättningar med både ochinstitutioner och andra arbetar barnsom

Även föremålföräldrar. frivilligorganisationemas verksamhet bör tillgöras
ñr besök.

Ärendehantering

ärende hänvisas till den innebörd det harVad gäller termen som numera
tryckfrihetsförordningen och förvaltningslagen. brukar i allmänheti Man

faktiska handläggningskilja mellan myndighets handlande och aven
iärenden. Med faktiskt handlade hållandet lektiont.ex.avses av en en

operation eller trafikdirigeringen.skola, utförandet på sjukhus Ettettav en
bestraffninguppkommer disciplinärärende föreligger dock fråga omom

för sjukhusvård. skarpskolelev eller patiens debitering Någonav om en
och faktiskt handlande tordeskiljelinje mellan handläggning ärendenav
315dock inte kunna dras 1971:30prop. s.upp

allmäntombudsmannen kan faktiskt handlandeHos Lex. attvara ge
uttalanden,hållen information verksamhet, vissa generellasin göraattom

Faktiskthålla kontakt olika myndigheter och organisationer.medatt
Ärendenoch liknande.handlande kan innefatta viss telefonserviceäven

sig med frågor ikan rådgivning till enskild väntnågon ettt.ex. avse som
initiativ till följabrev till ombudsmannen eller ombudsmannen tar attom

ärende uppkomma behöver deteller flera enskilda fall. skallFörett att ett
inte myndighetsutövning enskild.någon motavse

Ärenden flera före-hos ombudsmannen kan uppkomma på sätt. De mest
Telefonsamtal kankommande ärenden torde brevförfrågningar.bestå av

inte lämna vid tele-även föranleda ärenden, gårt.ex. ett attom svar
fonsamtalet. kan uppkommaandra vilka ärenden är närMen även sätt på
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ombudsmannen själv initiativ i olika frågor. Tidningsartiklar, inslag itar
radio- eller TV-program kan bli upphov till s.k. initiativärenden.När
ombudsmannen besöker skolor, vårdhem kan barn och ungdomarm.m.
med ombudsmannen olika frågor kan upphov till ärenden.ta upp som ge

flestaDe ärenden bör kunna hanteras enkelt medpå sätt enkeltett ett
diarium där varje ärende kan identifieras.

Brev från enskilda barn och ungdomar, föräldrar m.fl. innehållersom
förfrågningar, begäran råd hanteras enklast svarsbrev ellerettom genom

Ärendettelefonsamtal, det lämpligare.är får därmed avslutatett om anses
och brev med eventuellt utredningsmaterial kan arkiveras.samtsvar
Eftersom någon prövning individuella fall inte skall förekomma hosav
ombudsmannen på sätt sker hos förvaltningsmyndighetema, börsom
ombudsmannens avgörande inte betraktas beslut, frånsett det ärnärsom
fråga föreläggande för ingenågon uppgifter till ombudsmannen jfrattom
avsnitt 5.4. I de fall ärende kräver någon form utredning ñrett av
ombudsmannens ställningstagande till viss fråga, bör sådant ärendeetten
avslutas förslagsvismed skriftligt uttalande. fallI vissa kan inhämtadeett
uppgifter behöva kommuniceras med den vänt sig till ombudsmannensom
med fråga upphov till utredningen. samband medIgett atten som
uttalandet expedieras eller offentliggörs exempelvispå sätt sändasannat -
till speciellnågon får ärendet betraktas avgjort. ärendeEttmottagare som-
kan naturligtvis aktualiseras på uttalande upphov tillnytt ettom ger nya
förfrågningar eller begäran ytterligare uttalanden. denKräverom nya
hanteringen inte några ytterligare utredningar, förfrågan kanutan en
besvaras i brev eller telefonsamtal, bör inte betrakta den fortsattaman
hanteringen ärende. Fordras utredning exempelvisett nyttsom ny p. g.a.

fakta kommit fram, bör detta föranleda ärende läggsatt ett nyttnya som
i saken. vi det börSom de administrativa rutinerna kring ärende-upp ser

handläggningen enkla möjligtgöras så offentlighetsprincipenutan attsom
åsodosätts.

5.6 Sekretess

Enligt vår mening kommer tillskapandet ombudsman för barn ochav en
ungdom innebära barnen och ungdomarna mycket starkt kommeratt att
trycka just förombudsmannen till dem, vilket ocksåär äratt en
bärande tanke med ha ombudsman. den utgångspunkten detFrån äratt en
helt naturligt de ungdomar till ombudsmannenbarn och vänder sigom som
i personliga för givet framför tillangelägenheter vad detar att om-
budsmannen inte förs vidare deras samtycke. detVi ärattutan anser av

betydelse för ombudsmannens verksamhet barn och ungdomarstor att men
även föräldrar och andra verkligen kontakt med ombudsmannen ochtar
berättar det de viktigt. Utan den direktkontakten kommerärom anser
ombudsmannen ha bristfälligt underlag denne skall företrädanäratt ett
barnen ungdomarna frågor. Och ombudsmannenoch i olika skall kunna
verka för förbättringar barns och ungdomars levnadsförhållandenav
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beroende informationenombudsmannen till delkommer attatt stor vara av
de faktiskt uppfattar den verklighetfrån barn och ungdomar skildrar hur

föräldraruppgifter barn och ungdomar, derasde lever För deatt som
i förtroendeandra lämnar till ombudsmannen skall kunna görasoch

absolut sekretess i förhållandefordras uppgifterna kan skyddasatt genom
till utomstående.

införs efter frånföreslår bestämmelse i sekretesslagen mönsterVi att en
sekretess hos allmän advokatbyrå. Sekretess skall alltsåvad gäller omsom

denombudsmannen för uppgift det kangälla i ärende hos antas attsom
behandladhar förutsatt skall blivänder sig till ombudsmannensom

personliga ekonomiska förhållandenUppgifter ellerförtroligt. någonsom
vi skall omfattasinte förtroendekaraktär,är anser avmen som av

uppgiften lider skada ellerden rörsekretess, kan attantaom man som
Skaderekvisitet innebär presumtion föruppgiften lämnas ut. enmen om

försvåra försekretessskydd skulle kunnaoffentlighet. Ett starkare
exempelvis denföreträda barnen och ungdomarna iombudsmannen att

uttalandeneller det påkallat denne gör påalllmänna debatten när är att
generalklausulen kap.Enligt sekretesslagen den s.k. 14deras ärvägnar.

uppgifter hos allmän advokatbyrå.inte tillämplig sekretesskyddade§ på3
uppgifter får tillinnebär fall hemliga lämnasKlausulen i annat att annan

uppgifterna lämnas haruppenbart intressetmyndighet, det är att attavom
Enligtsekretessen skall skydda.företräde framför det intresse som

meddelarfrihet för sekretessbelagda uppgifter hossekretesslagen råder inte
tystnadsplikt inte fårvilket innebär den harallmän advokatbyrå, att som

uppgifter till tidningar, radiomeddela hemligaanvända sig rätten attav
sekretessreglering-offentliga. konsekvens medeller ñr dem ITV göraatt

generalklausulen ellerföreslår vi inte hellerhos allmän advokatbyrå, atten
uppgifter ombudsman-gälla för sekretesskyddade hosmeddelarfrihet skall

nen.
uppgiftsekretesskyddet förutsätter denbör uppmärksammasDet attatt

till hos ombudsmannen. Termenskall skyddas kan hänföras ärendeettsom
ochinnebörd i tryckfrihetsförordningenhärärende har somsamma

förvaltningslagen avsnitt 5.5.se
sekretess hos ombudsmannende föreslagna reglernaGenom om

kunnalämnar till ombudsmannenkommer känsliga uppgifter någon attsom
obehöriga. Sekre-utomstående eller vad kan kallahemlighållas för man

hemligmyndighet i vissa fall lämnatesslagen medger nämligen utatt enen
de föreslagnauppgift till vilket vi återkommer. Däremot kansnart-

hemliga uppgifter sittsig hindra förälder delreglerna inte i att ta omaven
följer förälders ochunderåriga bam. det det viset rättär påAtt av

frågorföräldrabalken och bestämma iskyldighet enligt 6 kap. 2 §§11 att
tidigare har framhållitbarnets personliga angelägenheter. Som virörsom

bestämmelse kap. andrafinns emellertid i sekretesslagen 14 4 §en
fårsekretesskyddade uppgifter barnstycket medger att ettomsom

sambandetföljande skall vi belysahemlighållas för barnets ñrälder. detI
den sekretessmellan den föreslagna sekretessregleringen och somav oss

frågangäller i förhållande till förälder. Vi skall påäven vårange syn om
myndig-omfattas allmänna skyldigheten förombudsmannen bör denav
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heter verksamhet berör barn, till socialnämnden anmäla för-attvars
hållanden kan nämnden anledning ingripa för skydda denattsom attge

är underårig. Ytterligare frågor vi behandlar är ombudsmannenssom som
möjligheter få tillgång till sekretessbelagdaatt uppgifter på gnmd denav
föreslagna bestämmelsen ombudsmannens begärarätt uppgifterattom av
myndigheter och ombudsmannens möjlighet till polis- eller åldagannyn-att
dighet anmäla misstanke brott underårig och dennes förälder.motom
Avsnittet avslutas med sammanfattning de här behandlade frågorna.en av

Sekretess i förhållande till förälder

Den sekretess vi föreslår skall gälla hos ombudsmannen innebär det äratt
barnen, ungdomarna och deras föräldrar har rätt disponera överattsom
hemlig infomiation finns dem hos ombudsmannen. För barnsom om yngre
är det regel föräldern i sin egenskap vårdnadshavaresom harav som
huvudansvaret för hur sekretesssyddade uppgifter får användas. Krävs
samtycke till uppgifterna lärrmasatt så det föräldernsärut medgivande

behövs i sådant fall. Föräldemett har då ocksåsom rätt få vilkaatt veta
uppgifter finns barnet, föräldern behöver ha insyn i barnetssom om om
angelägenheter.

Men även ñrälder har för barnets personliga förhållan-om en ansvar
den, kan föräldern inte alltid göra gällande den har rätt del allaatt att ta av
sekretessskyddade uppgifter rör äldre barn. Detta förhållandeett följersom

regeln i föräldrabalken 6 kap. 11§ vårdnadshavarenav i taktatt med
barnets stigande ålder och utveckling skall allt större hänsyn till barnetsta
synpunkter och önskemål. Att äldre barn har rätt till visstett skydd för sin
integritet läs privacy sina föräldrar följergentemot alltså vårdnads-attav
rätten när barnet blirtunnas äldre.ut I 1988 89:67 med förslag bl.a.prop.
till reglering sekretessskyddet ñr barn vårdnadshavareav nämnsmot att
sekretesskyddet kan gälla uppgiftert.ex. den har lämnat tillsom unge en
läkare eller socialsekreterare. I sägs också deten angivnaattprop.
synsättet har innebärat.ex. ansetts uppgiftatt underårig flickaattom en
har sökt eller genomgått legal abort normalt inte hennes samtyckeen utan
får avslöjas för vårdnadshavaren s. 36 f.. Detsamma torde gälla ñr
uppgifter inom sjukvården eller socialtjänsten underårig sökt hjälpom en
på grund missbmksproblem eller incestsituationav Jfr. SOU 1987:7en
Barnets rätt 3 Om barn i vårdnadstvister talerätt för barn s.l4l.m.m.-

Någon fast åldersgräns där barn själva får råda över sekretessskyddade
uppgifter finns inte. Barn och utvecklas olika. Skulle ombudsman-mognar

ställas inför situationer där föräldernen begär få uppgifteratten ut sombarn eller andra lämnat till ombudsmannen fårså detta prövas utifrån de
omständigheter föreligger i det enskilda fallet. Medsom utgångspunkt från
vad kan bäst ñr barnet måstesom naturligtvisvara vikt fästas vidstor
barnets inställning till uppgifterna lämnasatt Vägrar ombudsmannenut. att
lämna uppgifterna kanut frågan i sista hand avgöras domstol kammar-av
rätt regeringsrätten besvär föräldern.- av

Oavsett barns ålder kanett det i vissa fall till skada för barnet attvara
lämna sekretesskyddadeut uppgifter till ñräldrama. Det kan i dessa fall
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röra sig vårdnads- och umgängestvister, behandlingt.ex. störningarom av
hos barn har sitt i familjeförhållandet. För dessa situationersom ursprung
kan det finnas skäl för ombudsmannen tillämpa sekretesskyddet i 14att
kap. 4 § andra stycket sekretesslagen särskilt gäller förhållandetsom
mellan underårigt barn och vårdnadshavare. Enligt bestämmelsen får
sekretesskyddad uppgift barnet inte lämnas till vårdnadshavarenutom
även barnet skulle medge det. förutsättningSom gäller dock det kanom att

barnet lider betydandeantas uppgiftenatt röjs för vårdnadsha-men om
varen.

Den speciella form sekretess vi har föreslagit skall gälla hosav som
ombudsmannen; den s.k förtroendesekretessen gäller inte bara i ärenden
hos allmän advokatbyrå också inom kommunal familjerådgivningutan 7:4
andra stycket sekretesslagen. Ett äldre barn i förtroende sig tillväntsom

allmän advokatbyrå eller familjerådgivningen för få råd haren att
anledning frånutgå känsliga uppgifter inteatt att samtycke lämnasutan
vidare till vårdnadshavaren. Vi liknande börsynsätt gälla iatt ettanser
ärenden hos ombudsmannen.

Anmälningsplikten enligt §71 SoL

I samband med riksdagen lag 1990:52att med särskildaantog en ny om
bestämmelser vård LVU, har trätt ikraft den julilom av unga som
1990, även utvidgade bestämmelserantogs anmälningsskyldighet enligtom
71 § SoL SFS 1990:53 vid befarade missförhållanden i den unges
hemmiljö. Bestämmelserna syftar till socialtjänsten skall störreatt
möjligheter hjälpa barn och ungdomar befinneratt sig i utsattsom en
situation. Förutom anmälningsskyldigheten gälleratt myndigheter vars
verksamhet berör barn och ungdom gäller den alla myndigheter inom
hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Med myndighet verksamhetvars
berör bam och ungdom främst åklagar- och polismyndigheter,avses
skolmyndigheter, centraler för psykisk barn- och ungdomsvård, bama-
vårdscentraler de särskilda kan finnas inrättadesamt för allmänorgan som
ungdomsvård. För de är verksamma inom familjerådgivningen gällersom
anmälningsplikten endast de i sin verksamhet får kärmedom attom om om

underårig misshandlas i hemmet. Sekretessen gäller för familjeråd-en som
givningen kan således komma brytas på grund anmälningsplikten.att av
JO och de allmänna advokatbyråema dock inte omfattas någonanses av
anmälningsplikt enligt 71 § se 198990:28 vård i vissa fallprop. om av
barn och ungdomar 102. hänsynMed till den speciella ställnings. som
ombudsmannen för barn och ungdom kommer få, vi detatt anser vara
tveksamt ifall ombudsmannen fullt skall omfattas anmälningsskyldig-ut av
heten enligt 71 En sådan skyldighet skulle kunna motverka ombudsman-

möjligheter tillgång till den informationatt barn ochnens som
ungdomar önskar lämna till ombudsmannen. Man kan exempelvis tänka sig
fall där äldre barn inte sig ha förtroendeett för socialtjänstensanser
hjälpinsatser vänder sig till ombudsmannen förutan råd hur detatt om
skall göra. Det kanske då visar sig lämpligt hänvisa barnet tillattvara
någon frivilligorganisation skulle kunna hjälpa tilliatt reda deutsom
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befinner sig i eller tillsammans med barnet klarasvårigheter barnet ut
förtroende för socialtjänsten.orsaken till varför barnet sig saknaanser

och därigenom eventuelltOmbudsmannen kan följa sakenuppsenare
skulle blivit kända ñrupplysningar i fall kanske inte haannatsom

Å anmälningspliktombudsmannen. andra sidan skulle avsaknaden av en
till socialnämn-hindra ombudsmannen grund sekretessenkunna påatt av

mindre barnden anmäla fall barnmisshandel. Rör det sig t.ex. ettomav
medgivande kan inhämtaskan osäkert fall behövligtdet dessutom i ettvara

lösa denna situation föreslår viför anmälan. Förgöra attattatt en
till nämnden anmälaombudsmannen villkorad skyldighet att omges en
underårig misshandlas idenne i sin verksamhet får kärmedom attom en

ombudsmannen intehemmet. villkor för anmälan bör gällaSom atten
anmälan Särskilda skäl kanfinner särskilda skäl talar görs.att mot att en

beskrivna, där det visar sigexempelvis föreligga i fall detett som ovan
Ävenhänvisa äldre bam till frivilligorganisation.lämpligare någonatt ett

hänsyn till denandra situationer kan tänkas där ombudsmannen av
socialnämnden,från anmälan tillrådsökande bör avstå göra ettatt omen

prövningenlämpligare. måstehandlingsalternativ kan Denannat vara
förvarje enskilt fall utifrån vad kan bästnaturligtvis i göras som vara

ändamålsbestämmelsen.barnet i enlighet med den föreslagnaoch
utskottsbehandlingen 198990:SoU15bör framhållas vidDet att av

regeringen tillkärma frågan kretsen198990:28 riksdagen att omprop. gav
utredning. Vid nämndaanmälningsskyldiga bör bli föremål för särskilden

borde hurutskottsbehandling fann utskottet skäl för även övervägaatt man
korresponderar medenligtreglerna uppgiftsskyldighet 71 § SoLom

i rättegångsbalken.reglerna vittnesplikt och generellt frågeförbudom
tillkallatEnligt vi har inhämtat har statsrådet Lindqvist nyligenvad en

Enligtparlamentarisk kommitté skall allmän översyn SoL.göra en avsom
kommittén fått till uppgift bl.a.sina direktiv dir. 1991:50 har att
anmälningsskyldighet enligt 71 § SoLhur bestämmelsernaöverväga om

frågorna anmälningsplikt,bör utformade. Vi föreslår att omvara
för barn och ungdomvittnesplikt och frågeförbud för ombudsmanen

i sammanhanget.nämiare övervägs det

Ombudsmannens tillgång till hantering sekretesskyddadeoch av
uppgifter

kunskaperEnligt förslag skall ombudsmannen olika inhämtapå sättvårt
levnadsförhållanden. Kunskaperna kommerbarns och ungdomars attom

behöver förutgöra viktig del det underlag ombudsmannen attsomen av
dettai sin verksamhet kunna företräda barnen och ungdomarna. För

enligt lagförslaget begäraändamål ombudsmannen befogenhet 6 §attges
in företag och andrauppgifter myndigheter, organisationer, varsav
verksamhet berör barns och ungdomars rättigheter och intressen. Genom

det uppgifter hosuppgiftsskyldigheten regleras i lag innebäratt att
sekretess. Dettamyndigheter kan lämnas till ombudsmannen hinderutan av

följer bestämmelserna kap. sekretesslagen. sägsi 14 § Där1 attav
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sekretess inte hindrar uppgift lämnas till myndighet,att annan om
uppgiftsskyldigheten följer lag eller förordning.av

Med myndighet varje ingår i den offentligrättsligamenas organ som
statliga och kommunala organisationen, inklusive regeringen och domsto-
lama. Också skogsvårdsstyrelser och allmänna försäkringskassor räknas

myndigheter. Andra offentligrättsliga eller privaträttsligasom organ -
juridiska eller fristående uppdragstagare betraktas intepersoner som som-
myndigheter, deäven har anförtrotts uppgifter innefattarom som
myndighetsutövning. Enligt kap. 8 sekretesslagen jämställs1 § med
myndighet bl.a. riksdagen ,beslutande kommunala församlingar och AB
Svensk Bilprovning. Se Corell m.fl., Sekretesslagen med kommentarer
andra uppl. s.91.

Uppgifter ombudsmannen inhämtar kommer enligt sekretess-vårtsom
förslag omfattas sekretess hos ombudsmannen, uppgifterna röratt av om

personliganågons eller ekonomiska förhållanden, och det kan antas attom
han eller hon lider skada uppgifterna röjs. Uppgifter ombudsman-om som

får från andra än myndigheter kommer skyddas slagsattnen av samma
sekretess, förutsatt uppgifterna efter skadeprövningen hemlig-böratt en
hållas för utomstående. Sekretesslagen innehåller antal bestämmelserett

överföring sekretess. sådanOm bestämmelse starkareettom av en ger
sekretesskydd sekretessenän hos ombudsmannen så gäller i stället det
skyddet för uppgifterna. Vi har inte funnit anledning föreslå särskildaatt
regler Överföring sekretess mellan olika myndigheter ochom av om-
budsmannen.

När ombudsmannen samarbetar med andra myndigheter eller med
organisationer kan det nödvändigt både för ombudsmannen ochvara
sarnarbetspartnem utväxla hemlig information för de skall kunnaatt att
fullgöra sina arbetsuppgifter. Ombudsmanen kan anlita myndighett.ex. en
eller för rådgivning. I dessa situationer kan regeln i kap. 5 §1expert
sekretesslagen tillämpas medger myndighet lämna uppgifteratt ut utansom
hinder sekretess. Enligt ñrarbetema till sekretesslagen skall dockav
regeln tillämpas restriktivt se 1979 med förslag80:2 till sekretesslagprop.

del A 465 och 494.m.m. s.
Enligt kap. tredje14 2 § stycket sekretesslagen hindrar sekretessen inte
uppgift misstankeangår brott lämnas till åklagarmyndighet,att som om

polismyndighet eller myndighet har ingripa brottet,att motannan som om
fängelse är föreskrivet för brottet och detta kan föranledaantas annan
påföljd böter. fjärdeän I stycket särskilt uppgifter omfattasattanges som

sekretessen inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och familjeråd-av
givningen inte hindrar uppgifter misstanke brott någonatt motom om som
inte fyllt lämnasår till åklagamryndighet eller polismyndighet. Detarton
skall då röra sig misstanke brott liv och hälsa, frihet fridochmotom om

misstanke sexualbrott. Vid misstanke brott underårig ärsamt motom om
någon begränsning brottspåföljen inte föreskriven för sekretessbelagdattav
uppgift skall få lämnas Angår uppgift misstanke brottut. moten om en

skall dock misstanken gälla brott för vilket inte ärettvuxen person
föreskrivet lindrigare straff än fängelse i uppgiften fåtvå år, skallom
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lämnas brottDe där straffskalan fängelseär i minst två år ärut. t.ex.
mord, dråp, våldtäkt, mordbrand och narkotikabrott.grovt

Görs inte begränsningarnågra i ombudsmannens möjligheter lämnaatt
sekretessskyddade uppgifter till åklagarmyndighet, polismyndighet eller

myndighet tillsynsmyndighet,t.ex. kan alla slags brottannan som
misstänks ha begåtts barn, föräldrar och andra anmälas. Sommot
förutsättning gäller dock straffskalan för brottet skall omfatta fängelseatt
och det kan föranleda påföljd än böter. Jämfört med andraatt antas annan
myndigheter har hantera sekretess inom områdeattsom samma som
ombudsmannen kommer således ombudsmannen ha större frihetatt att
avgöra i vilka fall kontakter skall med polis- eller åklagarmyndighet.tas

kanDet visserligen förefalla inkonsekvent i detta fall brytaatt mot
sekretesslagens systematik. Vi dock fördelarna för barnen ochattanser
ungdomarna är större ombudsmannen frihet själv bedöma vadattom ges

kan lämpligast i varje enskilt fall dennesän handlingsfrihetsom vara om
blir beskuren med hänsyn till sekretesslagens systematik. Givetvis måste
dessa liksom många andra frågor ombudsmannen har ställningatt tasom
till hanteras med omdöme.stort

Sammanfattning sekretessregleringenav m.m.

Våra förslag frånutgår absolut sekretess skall gälla i ärende hosatt
ombudsmannen, barn, ungdomar, deras föräldrar eller någonom annan
vänder sig i förtroende till ombudsmannen och ber råd. Men det ärom
endast förtroliga uppgifter skyddas sekretessen. Uppgifter intesom av som

lämnadeär i förtroende, kan skada den uppgiften rör,antasmen som om
de lämnas skall också omfattas sekretess. Denna sekretessut, typav av
innehåller s.k. rakt skaderekvisit. Uppgifterna skall dock någonsett avse
personliga eller ekonomiska förhållanden och ingå i ärende hosett
ombudsmannen. Uppgifterna kan ha lämnats till ombudsmannen eller
inhämtats denne. Olika slags sekretessuppgifter kan alltså förekommaav
i ärende. Den den sekretesskyddade uppgiften rör bestämmersamma som

den får lämnas I regel är det barnen, ungdomarna och derasut.om
föräldrar har bestämrnanderätten. I vissa fall sekretesslagen ochsom ger
föräldrabalken ombudsmannen rätt neka förälder få hemligatt att uten
infomiation äldre bam. situationerI några kan ombudsmannen medettom
stöd sekretesslagen kap.14 4 § andra stycket föräldervägrat.o.m. attav

del hemlig infomiation sitt barn, barnetäven skulle medgeta av om om
det.

Med stöd lagförslagets skall6 § ombudsmannen kunna inhämtaav
uppgifter från bl.a. myndigheter verksamhet berör barn ochvars
ungdomar. Denna lagreglering innebär myndigheten kan lämnaatt
ombudsmannen begärda uppgifter hinder de är sekretesskydda-utan attav
de. Uppgifterna kommer hos ombudsmannen kunna skyddasatt av
sekretess med rakt skaderekvisit.

Enligt vissa bestämmelser i sekretesslagen kap. 5 kan1 § om-
budsmannen rådgöra med någon eller myndighet och där delget.ex. expert

eller myndigheten hemlig information. speciellaI fall hindrarexperten
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sekretessen inte ombudsmannen gör anmälanatt till polis- elleren
åklagarrnyndighet, brott misstänkts ha begåtts barn eller dennesmot ettom
förälder.

Enligt 71 § socialtjänstlagen har vissa myndigheter, bl.a. inom hälso-
och sjukvården och socialtjänsten deras anställda skyldighet tillsamt att
socialnämnden anmäla de i sin verksamhet får kännedom någotom om

kan innebära nämnden behöver ingripa till underårigsatt skydd.som en
familjerådgivningenFör gäller anmälningsplikten bara där fårom man

underårig misshandlas i hemmet. Viveta att föreslår liknandeatten en
anmälningsplikt skall gälla för ombudsmannen. Ombudsmannen skall dock
inte behöva göra anmälan, det finns särskilda skål talaren mot attom som

anmälan görs.en
Vi har slutligen föreslagit ombudsmannens anmälningsplikt,att

vittnesp1iktm.m. närmare bör övervägas i samband med den pågåendenu
översynen socialtjänstlagen.av

5.7 Organisation och finansering

Vi har tidigare betonat vikten ombudsman för barn och ungdomattav en
bör ha fristående ställning i förhållande till regering, myndigheter ochen
frivilligorganisationer. Ombudsmannens trovärdighet stärks denne frånom
barnens och ungdomarnas perspektiv kan utifrån självständigagera en
position. Detta leder till ombudsmannen bör inrättasatt ett nyttsom
offentligt jämställt med myndighet.organ en

Ombudsmannen bör förordnas regeringen visspå tid. Liksom förav
JämO och DO bör förordnandetiden år. Till ombudsman börtrevara
förordnas någon är väl förtrogen med barns och ungdomars situationsom
i Sverige och ha god förmåga företräda barn och ungdomar i denatt
allmänna debatten. Stor vikt bör läggas vid ombudsmannens förmåga att
knyta kontakter med barn och ungdomar. Han eller hon bör också ha god
kännedom myndigheter och organisationer arbetar med barn ochom som
ungdomar och kunna verka för de behov uppmärksammas ochatt ungas

tillvara. Några formella kravtas på ombudsmannen bör inte uppställas,
förutom ombudsmannen bör knyta social,att medicinsk ochmen

psykologiskpedagogisk kompetens till sig, bör han eller hon i sitt kansli
eller sätt ha tillgång juridisktill kompetens.annat

Ombudsmannen bör ha kansli, fullt utbyggt omfattar, förutomett som
ombudsmannen, två handläggare och assistent. Vår bedömning är atten
denna personalstyrka behövs för fungerande ombudsman för barnatt en
och ungdom utifrån de arbetsuppgifter vi föreslår denne skall ha. Manatt
kan de kontakter ombudsmannen behöveranta att ha med barn och ung-
domar är relativt tidskrävande. Medelsbehovet för ombudsmanna-en
funktion inräknat kostnader för lokaler, teknisk utrustning etc.expenser,-

i denna storlek bedöms tilluppgå miljoner3 kr årligen.c.a.-
Man kan tänka sig olika organisatoriska lösningar för ombudsmanen

med de arbetsuppgifter vi ñreslår. En lösning är ombudsmannenatt
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organisatoriskt och finansiellt helt skild från regering och statsbudget,är
och regeringen ombudsmannen för viss tid ochatt utser atten om-
budsmannen placeras hos Allmänna bamhuset värdorganisation. All-som

statligbamhuset fristående stiftelse med tillgångar.mämia är en egna
Enligt sina stadgar skall stiftelsen arbeta sociala bam- och ungdoms-med
frågor stödja forskning barn ochoch socialt inriktad kring ungdom.
Regeringen fastställer stiftelsens stiftelsens direktion.stadgar och utser
Enligt balansräkningen juni uppgick stiftelsens tillgångar till30 1990 något

40,5 miljoner kronor.över
Alternativt kan regeringen föreslå riksdagen anvisa medel viaatt

statsbudgeten till ombudsmannen, ombudsmannen organisatorisktmen ge
och arbetsmässigt fristående ställning i förhållande till regering ochen
myndigheter.

Båda angivna organisatoriska lösningar för ombudsman iståren
överensstämmelse med det förslag till ombudsman vi föreslår. detIen

fallet kommer regeringsformendock ombudsmannen enligt attsenare vara
underställd regeringen. Nackdelen med det i vissa fall kandetta är att
uppfattas ombudsmannen går regeringens ärenden elleratt attsom
ombudsmannen isig förhindrad kritisera regeringens handlandeattanser

fall.något Fördelen skulle regeringen varje i budgetarbetetårattvara
måste för ombudsmannen.ta ansvar

första ochI det förslaget till lösning, där ombudsmannen organisatoriskt
finansiellt anknytning till bamhuset, får ombudsmannenAllmännages en
från regering och myndigheter fristående ställning. blir det härDäremot

stiftelsenaturligta skäl samband med Allmänna bamhuset. Dennaettav
har sitt verksamhets-dock tradition mycket fristående ställning inomav en
område. Ombudsmannen verka utifrån givenskall enligt förslagvåra en
lagstiftning, utfornming innebärvilket med tanke lagstiftningenspå att
värdorganisationen inte skall påverka verksamhetens innehåll.

fristående få organisatorisktDen ställning ombudsmannen kan denneom
ioch ekonomiskt knyts bamhuset vi bästtill Allmänna ståranser

med förslag till arbetsuppgifter för ombudsmannenöverensstämmelse vårt
utsträckning arbetaoch därför föreslår vi detta. Ombudsmannen skall i stor

opinionsbildande fristående ställningoch det då värde haär stort attav en
i förhållande till myndigheter och frivilligorganisationer.regering,

Vid övervägande frågan finansieringen ombudsman medav om av en
tillhörande kansliresurser, utredningen under hand haft kontakt medhar
Allmänna framkommit stiftelsenbarnhusets direktion. har därvidDet att

användas försig kunna frigöra tillgångar, avkastning kunde attanser vars
finansiera inte möjligtombudsmannaorganisation. dock idagDet är atten
exakt hur denna finansiella kan bli. inte hellerDet ärstorange ram
möjligt barnhusetsidag bedöma den exakta utfommingen Allmännaatt av
roll värdorganisation.Vissa samordningsvinster bör från administrativasom
synpunkter kunna Likaså bör samordning kunna ske exempelvisuppnås. en
vad gäller konferensverksamheter. I våra förslag har vi tagit hänsyn till
dessa frågeställningar. Vi föreslår därför uppbyggnadenatt av en
ombudsmannafunktion för barn och ungdom sker etappvis under för-
slagsvis år.tre
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För ombudsmannen skall kunnaatt fungera tillfredsställande föreslår vi
funktionen frånatt omfattar ombudsmannenstarten själv, handläggareen

och assistenthjâlp. Efter börår funktionen omfattatre den storlek visom
önskvärd. Detta förslagangett innebär också finansieringenovan som att

stegvis måste öka. Vi därför regeringen vid genomförandetid-attanser
punkten måste nåmiare överväga hur Allmänna bamhusets direkta
ekonomiska och för ombudsmanarmat skall utformas ochengagemang en
i vilken takt detta kan förändras över tiden. Därefter bör även kunna

fråganavgöras ombudsmannens arbets- och anställningsförhållanden.om
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Specialmotivering6

barnförombudsmantill lagFörslaget6.1 om

ungdomoch

rubrikLagens

med frågorarbetaskallombudsmanmed lagen ärHuvudsyftet somatt en
i tonårenbarnFörunder 18 år. attmed vilketbarnrör personeravses

förtillärävenombudsmannenmedidentifiera sigskall kunna attlättare
rubrik.i lagensvaltsungdomhardem termen

ändamålLagens

ochbarnsoch främjatillvaraändamåltillharlag1 § Denna att ta
samhället.iochrättighetenbehov intressenungdomars

försärskiltsig attiklädersamhället ettinnebärändamål ansvarattLagens
ochtillvaraoch intressenbehov tasrättigheter,ungdomarsochbarns

tillsyftar även attberörda. Lagende ärsammanhangdei allafrämjas som
hand.andraikommerintressenoch ungdomarsbarnsmotverka att

ochbarnsdärprivatlivetochsamhällslivetområden inomallaPå
Ävenfrämjas.ochtillvaradessaskallberördarättigheter är tasungdomars

utseddstatligtföruppgifternareglerarhuvudsakligenlagen enom
uttrycksamhälletsskall lagenungdomochbarnförombudsman ses som

position.framskjutenrättigheterungdomarsochbarnsför enatt ge
berörlagstiftningirättigheterdeinte baramarkeras somDärigenom arman

detyngdsärskild åtocksåuttryckdettaungdomarochbarn utan ger
ändamål.med lagensenlighetifullgöraharombudsmannenuppgifter att
Avsiktenförhållanden.skildasyftar påoch främjatillvaraUttrycken ta

nuvarandedet ärmarkeratillvara är attuttrycketvälja attmed taatt
ungdomarochbarnrättigheterdedvs.förhållanden att somavses,som

ochbeaktadetillräckligtbliskalllagstiftninggällandeenligtharredan
också ärändamållagensfrämja betonasuttrycket attMedrespekterade.

särskiltsigiklädersamhället ett ansvarDärmedframåtsyftande. attavses
ibeaktasmåsteintressenochbehov sam-ungdomarsochbarnsför att

barnberörområdensådanapåförändringarVidtas somhällsplaneringen.
kanungdomarnaochbarnenbeakta gessåledes attungdom måsteoch man
liggerdettautveckling. Isinförförutsättningarochlevnadsvillkorgoda
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även förbättringaratt måste till i de fall levnadsvillkoren och förut-
sättningarna inte är goda enligt nuvarande lagstiftning.

I paragrafen har inte någon avgränsning gjorts lagens tillämpningav
mellan samhällslivet och privatlivet. Barns och ungdomars rättigheter
förekommer på båda dessa områden. Lagens konstruktion innebär dock att
lagen ombudsman skall tillämpas främstav en generellt plan. Lagenett
är däremot inte avsedd tillämpas för konfliktlösningatt mellan privat-

eller inom familjen. Med stödpersoner lagen skall ombudsmannen riktaav
uppmärksamhet barns och ungdomarsmot rättigheter och attitydpå-genom
verkan förmå reflektera över huratt barns ochvuxna ungdomars behov
och intressen bäst skall kunna tillgodoses. Sådana åtgärder gäller både
sarnhällslivet och privatlivet.

Ombudsman för barn och ungdom

2 § Regeringen ombudsman för barnutser och ungdom. Ombudsman-en
skall verka för barns och ungdomarsnen att rättigheter tillvaratas samt

deras behov och intressenatt i övrigt uppmärksammas och tillgodoses.
Ombudsmannen skall därvid särskildägna uppmärksamhet åt barn och
ungdomar lever under svåra förhållanden.som

Denna paragraf inleder bestämmelserna ombudsmannens uppgifter ochom
det är regeringenattanger ombudsmannen.utser Enligtsom paragrafen

är ombudsmannens huvuduppgift i enlighet medatt lagens ändamål verka
för barns ochatt ungdomars rättigheter tillvara och främjastas och att
deras behov och intressen i övrigt uppmärksammas och tillgodoses. Som
framhållits i motiveringen till harl § någon begränsning ombudsman-av

verksamhetsområde intenens l uttrycketangetts. verka för ligger att
ombudsmannen skall arbeta på generellt plan.ett Ombudsmannen skall i
första hand på olika sätt aktivt förmå myndigheter kommunala och-statliga och enskilda har hand barn- och ungdomsfrågorsom i- om att
tillräcklig utsträckning beakta och respektera barns och ungdomars
rättigheter. Detta kan exempelvis gälla såväl på skolans område som
fritidsområdet. Men även barnnär och ungdomar är föremål för in-
gripanden från samhällets sida har ombudsmannen verka föratt barnsatt
och ungdomars rättigheter respekteras.

Av paragrafen framgår också barns ochatt ungdomars behov och
intressen i övrigt skall uppmärksammas och tillgodoses. Det räcker alltså
inte med barns rättigheteratt respekteras. Barns och ungdomars behov och
intressen kanske inte alltid kan konkretiseras i rättighetstermer. Om t.ex.
deras möjligheter till lek eller fritidsaktiviteter är ringa eller de saknarom
tillgång till kulturella aktiviteter eller de utsätts för negativ påverkanom
så är det ombudsmannens uppgift försöka påverka beslutsfattareatt och
andra vidta åtgärder föratt förbättra barnensatt och ungdomarnas villkor.

I paragrafens sista mening ombudsmannenatt skall ägna särskildanges
uppmärksamhet på barn och ungdom lever under svåra förhållandensom
när ombudsmannen fullgör uppgifterna enligt lagen. Det kan här frågavara

barn lever i torftiga eller skadligaom miljöer.som l dessa fall fordras att
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ombudsmannen är väl insatt i de insatser frångörs socialtjänstens ochsom
andra myndigheters sida för barn och ungdomar har det svårt.som
Omfattande utvecklingsarbeten pågår i landet för hjälparunt att utsattaom
barn och ungdomar. Ombudsmannen bör förtrogen med dessavara
arbeten. Ombudsmannen bör verka ñr olika handlingsprogram kanatt
upprättas för barn och ungdomar. Ombudsmannen börutsatta även verka
ñr samarbete utvecklas mellan skolan, socialförvaltningar,att hälso- och
sjukvården, invandrarverket polis- och åklagarmyndighetsamt samt
domstolarna. På många har frivilligorganisationer byggt välorter upp en

Ävenfungerande verksamhet. dessa organisationer bör kunna engageras
i samarbetet. Kommunala och lokala bamombud har etablerats flera hållpå
i landet. Dessa ombud bör kunna aktiv roll i dessa sammanhangges en
och bör tillsammans med lokala myndigheter och organisationer kunna

inforrnationskanaler för ombudsmannen.vara
tidigareSom ligger ombudsmannens arbete huvudsakligen detsagts på

generella planet. Ombudsmannen eller dennes medarbetare skall dock
kunna hjälpsökande barn och ungdomar och deras föräldrar råd ochge
vägledning de skall vända sig för hjälp. Beroendevart påattom
hjälpbehovets karaktär bör ombudsmannen och dennes medarbetare också
i sådana situationer kunna hänvisa till dem kan direkt hjälp ellersom ge

har kännedom eller vilketpå sådan hjälpsätt kan erhållas.som var

Ombudsmannen3 § skall företräda barn och ungdomar de allmännai
debatten. Ombudsmannen skall också verka för barnen ochatt ung-
domarna möjlighet delta debatteni och påverka samhälLsutveck-attges
lingen.

Enligt paragrafen skall ombudsmannen delta i samhällsdebatten. Det kan
ske artiklar i dagspressen eller i fackliga tidskrifter ellergenom genom
framträdanden i radio och TV. När ombudsmannen deltar i samhälls-
debatten skall han eller hon barnens och ungdomarnas företrädare.vara
Debatten skall alltså föras med utgångspunkt från deras rättigheter och
intressen. Ombudsmannen skall också bana förvåg barnen ochatt
ungdomarna själva kan komma till tals i debatten och möjlighet attges
påverka samhällsutvecklingen. innebärDetta ombudsmannen på olikaatt

barnsätt måste stötta och ungdomar i förhållande till vuxenvärldens
intressen. För kunna fullgöra dessa uppgifter fordras ombudsmannenatt att
har god kännedom vad barnen och ungdomarna själva har förom upp-
fattning i frågor rör dem. Ombudsmannen också väl insattmåstesom vara
i barns och ungdomars levnadsvillkor. Ombudsmannen behöver därför ha

omfattande direktkontakt med barn och ungdomar. När det gäller deen
mindre barnen behövs också direktkontakt med föräldrar medsamt
personal inom ex.vis mödravård, BVC och barnomsorg.

4 § Ombudsmannen har till åtgärder syftarinitiativ tillrätt att ta attsom
bevaka barns och ungdomars rättigheter och intressen.

Ombudsmannen har vidare hos myndigheter, ochorganisationerrätt att
företag opinionsbildning, information och liknandepå sättgenom annat
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verka för barns och ungdomars rättigheter tillvara derasatt tas samt att
behov och uppmärksammasintressen och tillgodoses.

Ombudsmannen har uttala frågorsig barns ochirätt röratt som
ungdomars rättigheter, behov och intressen.

Paragrafens första stycke behandlar ombudsmannens initiativrätt i vid
mening. Ombudsmannen kan behöva initiativ de skildapå områdenta mest
för till stånd bevakning barns rättigheter och intressen. Detatt en av
kan sigröra uppsökande verksamhet, anordnande hearings,Lex om av
konferenser eller särskilda mottagningar för massmedia.

Paragrafens andra stycke är utformad efter frånmönster vad gällersom
för DO:s uppgifter enligt 3 § lagen etnisk diskriminering ochmot anger
den krets vilken ombudsmannen skall rikta sig hannär eller honmot

initiativrätt.utövar sin föreslagnaDen bestämmelsen exempel pånu ger
de konkreta uppgifter ombudsmannen har detpå generella planet.som
Ombudsmannen skall bl.a. opinionsbildning och information verkagenom
för statliga och kommunala myndigheter, frivilligorganisationer, företagatt
och enskilda också själva initiativ till olika syftaråtgärder tilltar attsom
barns och ungdomars rättigheter och intressen lyfts fram och blir
tillgodosedda.

Bestämmelsen enligt tredje stycket förtydligandeår ett attav om-
budsmannens rätt uttala sig följer lagen. Denna sammanfallerrättatt av
med ombudsmannens uppgifter, främst ligger detpå generella planet.som
Ett uttalande kan dock ha samband med enskilt fallett attgenom
ombudsmannen skall kunna besvara barns och ungdomars frågor och vid
behov kunna dem råd. Lagen uppbyggd den inte avseddär så äratt attge
tillämpas vid konfliktlösning familjen.mellan enskilda eller inom Härav
följer ombudsmannen inte bör uttala sig hur tvist i enskilt fallatt ettom en
bör lösas. Frågor ellerär kan komma under domstolsprövningt.ex.som
bör ombudsmannen inte heller uttala sig hindrar dockInget attom. om-
budsmannen gör principiella anledninguttalande med avgjorda mål ellerav
ärenden hos domstolar och uttalandenmyndigheter. sina kommerI
ombudsmannen stödja lagstiftningsig den berör barn ochpåatt som
ungdomar. Ombudsmannen skall också uttalanden kunna fråni sina utgå

konventionFN:s barnets rättigheter och andra internationella överens-om
kommelser Sverige har åtagit sig följa.attsom

5 § Ombudsmannen skall stödja föräldrar andraoch derasivuxna
uppgifter skapa goda förutsättningar barnsför och ungdomarsatt
utveckling och välfärd. Ombudsmannen skall främjaockså ett gott
samarbete mellan fami ijerna och dem anförtrotts uppgifter utbilda,attsom
vårda och ha barn och ungdom.omsorg om

Paragrafen föräldrar och andra skall få stöd denärattanger personer
arbetar för förbättra barns och villkor.ungdomars Uttrycket andraatt

syftar olika personalkategorier inompå kommun ochstat,personer
frivilligorganisationer arbetar ochmed barn- ungdomsfrågor.som
Uttrycket också och farföräldrar och andra enskildaavser mor- som



101SOU 1991:70

andraföräldrar ochungdom. Stödet försig för barn- ochengagerar
ungdom i alla åldrar.för barn ocharbete gäller deras insatserpersoners

skiftandeobservant de mycketOmbudsmannen här påmåste vara
arbete.för föräldrarnas och andraförhållanden kan råda personerssom

dem har bevakastöd tillOmbudsmannen bör även kunna attattsomge
sörja förområden skallerforderlig kompetens finns inom de som

sjukvård.utbildning hälso- ochexempelvis barns och ungdomars samt
ombudsmannen i sittockså bestämmelserParagrafen innehåller attom

till intressetungdomsfrågor skall hänsynarbete med barn- och attta av
föräldrar ochoch kontakter hålls mellan barn ochgoda nära ett gottatt

ellerbl.a. personal skolanssamarbete finns mellan familjerna och
omhändertagits förområde. gäler bambamomsorgens Detta även när ett

vidfamilj här isamhällsvård eller vårdas sjukhus. Uttrycket börpå enses
mening.

rättigheter och itillvara barns och ungdomars intressen6 § För att ta
myndig-enligt denna lag, får ombudsmannen begära uppgifterövrigt av

deandra verksamhet berörheter, företag ochorganisationer, vars
Föreligger särskilda skäl behöverrättigheter och härintressen som avses.

uppgift lämnas till ombudsmannen.inte uten

etniskföreslagna paragrafen har sin motsvarighet i lagenDen 6 § motnu
diskriminering och syftar till tillgodose allmänt intresse attett av

olika berör barn ochombudsmannen skall del uppgifter på sättav som
offentlig och privat verksamhetungdomars rättigheter och intressen. All

uppgiftsskyldigheten angivna rättigheter ochomfattas den berörav om
privatlivet. Tillfälligintressen. Med verksamhet inte familje- elleravses

barnpassning kan inte betraktas verksamhet inågon barnav annans som
lagens mening och inte heller privat dagmamma åtären personom
enstaka barn eller syskon. yrkesmässigt bedriven barnomsorg börDäremot

pekathänföras till sådan verksamhet. I allmänna motiveringen har vi på
inte innefatta för skallverksamhet behöver barn deras rättigheteratt atten

beröras. Tillverkning produkter riktas till barn eller derasangårav som
säkerhet tillär exempel detta. Bestämmelserna bör komplementpå somses
ombudsmannens behov ñrfram information och underlagatt annatav
sin Uppgifternaverksamhet. kan exempelvis gälla planer för användningen

mark, beslut nedläggning verksamhet berör barn ochav om av som
ungdom, för utbildning, hälsoundersökningar, tillverkning ochprogram
marknadsföring produkter eller tjänster riktas sig till barn ochav som
ungdom, ungdomars feriearbete, behandling ungdomar sökerav som
bostad eller arbete ombudsmannensI verksamhet kan situationeretc.

då denne haruppstå behov snabbt få tillgång till uppgifter föratt attav
kunna lämna saklig information händelser inträffatnär skapatsom oro
bland föräldrar.barn och Avsikten med begära in uppgifter dettaatt av
slag dock inte ombudsmannenär skall fullgöra tillsynsuppgift.någonatt
Endast de bedriver eller handhar formnågon verksamhetsom av som
berör barn eller ungdomar omfattas uppgiftsskyldigheten. avsnittSeav
5.5.
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Uppgifter lämnas till ombudsmannen kan i vissa fall tänkassom ett
sekretesskydd hos ombudsmannen vadän uppgifterna har hossvagare

uppgiftslämnaren. Uppgifter kan även komma sakna sekretesskydd jfr.att
förslaget till ändring i sekretesslagen. Detta kan exempelvis gälla
uppgifter affärs- eller driftförhållanden. Föreligger särskilda skäl skallom
uppgifter det slaget inte behöva lämnas till ombudsmannen. dessaIutav
fall får bedömas intresset undanta uppgifterna från offentlighetenattom av
väger än ombudsmannens intresse deltyngre uppgifterna. Denattav av
awägning kan behöva mellangöras motstående intressen får i sistasom
hand överlåtas till domstol enligt 7 har§ pröva frågaattsom om
utdömande vite.av

7 § Om den har lämna uppgift enligt 6 § följerinteatt utsom om-
budsmannens fåruppmaning, ombudsmannen förelägga Ombudsman-vite.

beslut förelägga fårvite inte överklagas.attnens
Talan utdömande försvite vid tingsrätt ombudsmannen.om av av

Bestämmelsen enligt första stycket är avsedd klart markera viktenatt attav
ombudsmannen får tillgång till behövliga uppgifter ñr kunna fullgöraatt
sin verksamhet enligt lagen. För skapa tilltro till ombudsmannens arbeteatt
främst bland bam och ungdom detär betydelsefullt ombudsmannen haratt
möjlighet vidta kraftfulla åtgärder behövs.att när så Som har framhållits
i den allmänna motiveringen har barn och ungdomar regel ett annatsom
tidsperspektiv än detnär gäller vänta besked ipå för demattvuxna
angelägna frågor. Ombudsmannens bör regel kunna handla raskt försom

skapa klarhet iatt olika frågor. Ombudsmannen skall då inte behöva
försättas i situationer där dennes begäran få uppgifter lågatt ut ges
prioritet eller inte efterkommes när så är möjligt.

Ett vitesärende hos ombudsmannen skall följa förvaltningslagens regler.
Förfarandet är vanligen skriftligt. Den förelagts vid vite lämnaatt utsom
uppgifter kan dock enligt förvaltningslagen14 § begära muntligpartsom
handläggning hos ombudsmannen.

Vad gäller utformningen vitesföreläggandet, vitets storlekav m.m.
regleras detta i lagen 1985:206 viten.om

Ett vitesbeslut får inte överklagas. ställetI prövas vitets riktighet i
samband med ombudsmannen hos tingsrätt begäratt vitet skallatt
utdömas. Detta framgår andra stycket. Samtidigt prövas denav om som
förelagts lämna viss uppgiftatt är skyldig det.ut göraatt

8 § Ombudsmannen skall samråd medi myndigheter och institutioner som
handhar forsknings- och utvecklingsarbete barn och ungdom medverkaom
till information detta arbete samlasatt och sprids.om

På åtskilliga håll inom landet bedrivs forsknings- och utvecklingsprojekt
direkt eller indirekt berör barn och ungdom. Enligt paragrafensom

föreslås ombudsmannen få till uppgift medverka till informationatt om
forsknings- och utvecklingsarbetet lämpligtpå sätt samlas och sprids och

det igörs samråd med dematt utför arbetet. För denna uppgift krävssom
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ombudsmannenatt och dennes kansli har kontakt med de myndigheter och
institutioner utför eller på sätt försom annat detta arbete. Som visvarar
där framhållit bör ombudsmannen i dessa frågor samråda bl.a. med
socialvetenskapliga forskningsrådet och dess beredningsgrupp har tillsom
uppgift analysera kimskaps-att och forskningsbehov barn och familj.om

9 § Ombudsmannen har hos regeringen föreslåatt de färfattningsändringar
eller andra åtgärder behövs för barns och ungdomarssom att rättigheter
och intressen skall tillgodoses.

Paragrafen både rätt och skyldighetanger för ombudsmannenen en att
göra regeringen uppmärksam behovetpå ñrfattningsâindringar. Medav
uttrycket andra åtgärder medelstilldelningt.ex. för olikaavses ändamål,
forskningsinsatser, utredningar berör barn och ungdom.som

10 § Ombudsmannen har därtillrätt lämpligaatt utse kanpersoner som
råd i frågor förslag till åtgärderge enligt 9 § ochom tillämpningen iom

övrigt denna lag.av

Enligt denna paragraf ombudsmannen rätt självges deatt rådgivareutse
denne finner lämpliga bestämmasamt uppdragets längd. Inget hindrar att
rådet består olika referensgrupper kanav sammankallas vid behov. Isom
den allmänna motiveringen har pekats på värdet låta barn ochattav
ungdomar ingå i eller utgöra referensgrupp.en

11-15 §§

I paragrafema regleras vissa organisatoriska frågor, ärendehandläggning,
tjänstetillsättningar och verksamhetsberättelse. Vad gäller dimensionering-

ombudsmannens organisationen och kanslifunktionerav hänvisas till
avsnitt 5.7. I avsnitt 5.5 har särskilt behandlats vad är betraktaattsom

ärenden hos ombudsmannen. Medsom prövningtermen ärenden enligtav
12 § de ställningstaganden ombudsmannenavses behöver göra i ärendeett
för lämnaatt på brevfrågaett eller görasvar uttalande.en Bestämmel-ett

i 13 § âr konsekvensserna vitesföreläggandeen att ett skall delgesav den
vitet riktas vilket innebärmot, delgivningslagenssom att bestämmelser blir

tillämpliga. Innehållet i 15 § fordrar ingen särskild kommentar. Enligt
14 hålls§ förordnandetidens längd öppen skall gälla viss tid. I denmen
allmärma motiveringen, avsnitt 5.7, har vi föreslagit förordnandetidenatt
bör år.trevara

6.2 Förslaget till l.ag ändring i sekretessla-om

1980:100gen

9 kap. Sekretess med hänsyn till skyddet för enskilds förhållande såväl
såväl personlig ekonomiskav natursom
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O000:O0enligt lagenombudsmannenhosärendegällerSekretess i23 §
och ungdombarnförombudsmanom

ombudsmannentillvänder sigdendet kanuppgijiför attantas somsom
förtroligtbehandladbliskallförutsatthar

förhållan-ekonomiskaellerpersonliganågonsuppgift övrigtför i2. om
uppgiften rojs.ellerskadahan liderkanden, det att omantas menom

förtroendesekretessen närs.k.dels denreglerarParagrafen är nysom
ieller hennedelge honomförombudsmannensig tillvänder attnågon

Övrigt föridels sekretessenråd,ochangelägenheterpersonligasträngt
förhållanden iekonomiskaellerpersonligauppgift någons om-om

sekretessregleringen såsomärHuvudsyftet medverksamhet.budsmannens
med bam,direktkontaktiombudsmannenavsnitt 5.6framhållits ihar att

ochinformation barnstilltillgångskallföräldrarochungdomar om
verka förkunnaförområdenfrån allaförhållanden attungdomars

levnadsvillkor.och ungdomarsbarnsförbättringar av
barn,gäller när någon,FörtroendesekretessenpunktenstycketFörsta

med uppgifterombudsmannensig tillvänderellerföräldrar somarman
anledningvederbörande haroch antaungdombarn ellerangår som

skaderekvisit och ärsaknarförtroligt. Sekretessenbehandlaskommer att
röjasuppgift inte färsekretesskyddadinnebärabsolut, vilketsåledes att

betydelse-äruppgiften. sekretessenlämnatmedgivande denutan av som
informationviktigdelgeskanombudsmannenhänsyn tillfull med att om
barn skall vågaframför alltñrhållanden. Förungdomarsochbarns att

denna strängakrävsombudsmannenförtroende förtill och havända sig
redogjorts för hurmotiveringen harden allmännasekretessgrad. I

dels tillförhållandehanteras ipunkt skallenligt dennasekretessen en
angelägenhetertill insyn ivårdnadshavares rättförälders eller somannan

enligt 71 §anmälningsskyldighetenoch dels tillbarnetdetrör egna
socialtjänstlagen.

gäller andra änden sekretesspunkt reglerasförsta stycket 2I som
verksamhet.i ombudsmannensuppgifter förekommerförtroliga som

enskildsuppgiftskadeprövning. Enkrävs görDärutöver att omenman
sekretess,inte omfattasförhållanden skallpersonliga eller ekonomiska av

uppgiften lämnasskadainte förutser någon ut.attavmanom

ochbegränsningar i sekretessenBestämmelser vissakap.14 omom
förbehåll

kap. 3 §14.

skett med kap. 23 §paragrafens andra stycke har komplettering 9I en
inte omfattashos ombudsmannenvilket innebär sekretessreglemaatt av

lämnaombudsmannen inte behövers.k. generalklausulen, dvs.den utatt
myndigheter.uppgifter till andrasekretessbelagda
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för brottområdetryckfrihetsförordningens motpåkap. Om16 ansvar
tystnadsplikt

1§3§

meddelarfrihe-den s.k.för begränsatillägg gjortsparagrafen harI attett
uppgifter någongäller förBegränsningenombudsmannen.hos somten

enligtbehandlad förtroligtbliskalloch förutsattombudsmannenlämnar till
förtroendeka-uppgifter inte ärsekretesslagen. Förkap. 23 § l9 avsom

skadeprövningsedanmeddelarskyddetbegränsningenraktâr gäller enav
prövningenlag. Omenligt kap. 23 § 2uppgifterna 9gjorts sammaav

skada ellerlidakanuppgifterna rördenutfallit så antasatt men omsom
hemlighållas.såledesskall uppgifternauppgifterna röjs

socialtjänst-iändringtill lagFörslaget6.3 om

1980:620lagen

Ändringen avsnitt 5.6. Genombehandlats ihartredje stycketi §71
i fallför ombudsmannenanmålningsskyldighetföreskrivsändringen en

tillanmälan görsskäl talarsärskildafinnerintedenne mot attatt en
misshandelMedmisshandlas i hemmet.underårigsocialnämnden att enom
skall kunnaanmälanmisshandel.psykisk Förfysisk ochbåde att enavses

föreslå andramöjlighetharombudsmannenfordras attunderlåtas att
socialnårrmdenhjälpasmisshandlat barn kanhurlösningar på utan attett
för barnet. Enbättresådan lösning ärochkontaktasförsta handi att en

finns anledningdetsammanhanget ärin ibör vägasomständighet omsom
haråd inte skulleför fåombudsmannensig tillden vänt attattanta som

underrättas.kommasocialnämnden skullevetskapmed attgjort det attom
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7 Ombudsmän och andra
tillsynsorgan

7.1 Inledning

I följande avsnitt lämnas redogörelse för olika ombudsmannainstitu-en
tioner och statliga tillsynsorgan. Redogörelsen har bildat utgångs-en av
punktema för våra överväganden innehållet i de arbetsuppgifterom som
bör till ombudsman för barn och ungdom. Vi har särskilt valtges en att
redogöra för riksdagens ombudsmän JO, justitiekanslem JK, dis-
krimineringsombudsmannen DO, jämställdhetsombudsmannen JämO,
konsumentsombudsmannen KO och konsumentverket KOV, socialsty-
relsen SoS och länsstyrelserna Lst. Beskrivningen JOzs uppgifter harav
gjorts utförlig jämförd med beskrivningen de övrigas uppgifter.mer av
Skälet härtill är JO denär bland ombudsmannenatt jämte harJKsom - -
de omfattande tillsynsfunktionemamest vilket också lett till störreett
behov avgränsa den föreslagnaatt ombudsmannens uppgifterav av oss mot
JO:s. Eftersom JK har med JO sammanfallande uppgifter, påutom ett par
punkter, har redogörelsen ñr JK gjorts kortfattad. I avsnittet D0 visarom
vi på konkret fall i D:s verksamhetett samtidigt illustrerar metodsom en
efter vilken ombudsman för barn och ungdom skulle kunna arbeta. Somen
framgår vårt förslag skall ombudsman för barn och ungdomav en
huvudsakligen ha opinionsbildande funktioner. Denne skall således inte till
prövning enskilda fall påta sätt kan ske hos JO, JK, D0, JämOupp som
och KO. Inte heller skall ombudsman för barn och ungdom tilläggasen
tillsynsfunktioner liknande dem SoS har.som

7.2 Riksdagens ombudsmän JO

Riksdagens ombudsmän, och har tjänstetiteln justitieom-som var en
budsman JO, inrättades i samband med 1809 års regeringsform RF och

riksdagensär tillsyns-och kontrollorgan. Enligt 12 kap. 6 § i nuvarande
RF skall riksdagen välja eller flera ombudsmän, har tillsyn överen som

de utövar offentligatt verksamhet följer lagar och andra författningar.som
kap.I 8 10 § riksdagsordningen ombudsmännen fyra,ärattanges en

chefjustitieombudsman och justitieombudsmân. lagenItre 1986:765 med
instruktion för riksdagens ombudsmän beskrivs närmare ombudsmännens
uppgifter och befogenheter. Ombudsmannen skall särskilt tillse att
domstolar och förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet iakttar RF:s bud
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medborgarnas grundläggande fri-ochsaklighet och opartiskhet och attom
instr..kränks i den offentliga verksamheten 3 § Om-rättigheter inte

lagstiftningen avhjälps.skall också verka för brister ibudsmännen att
får framställning till riksdagen eller regeringen, detOmbudsman göra om

för-uppkommer anledning väcka frågai tillsynsverksamheten att om
från sida instr..fattningsändring eller åtgärd 4 §statensannan

också kommunala myndigheter och deras be-Under tillsynJO:s står
uppdrag, varmedfattningshavare har tjänst eller ettsamt som enannan

tillsynen undantas riksdagens ledamöter.följer myndighetsutövning. Från
Även justitiekanslemvissa riksdagsorgan, regeringen eller statsråd. JK

församlingar frånledamöter beslutande kommunala är undantagnasamt av
heller under varandras tillsyn.tillsyn. stårJO:s Inte

tillsyninstruktion framgår JO vid över kommunala myndig-JO:sAv att
kommunala självstyrelsenskall beakta de former i vilka den utövas,heter

samhällsplaneringen bör utanförbetyder den kommunala lämnasDetta att
för-granskning. gäller också den del den kommunalaDettaJO:s av

specialreglerad, hit hör bl.a kultur- och fritids-valtningen inte ärsom
kommunfullmäktige i sådanaför bam och ungdom. Beslutaktiviteter av

tjänstemän och inte stridergenomförs nämnder ochfrågor somsom av
författning omfattas således inte JO:s granskning. Däremotlag ellermot av

specialreglerade verksamheten hos kommunernatillämpningen denär av
med särskilda bestämmelsergäller socialtjänsten, lag vårdt.ex. omsom

föremål för granskning.m.fl. vårdlagar JO:sav unga
ikraft den ijanuarikommunallag kommer träda 1992. LagenEn attny

ökad frihet organisera sir.kommuner och landstingkommer attatt ge
fullmäktige möjligheter delegeranämndverksamhet större attsamt ge

med reformer-och Övriga nämnder. I sambandbeslutanderätt till styrelsen
i framtiden intesocialtjänsten kommer detskolområdet och inompå at:na

socialnämndskolstyrelse eller seställas krav varken särskildpå propen
f..kommunallag och19909l:117 5.20 38om en ny
klagomål från enskildahuvudsakligen prövaarbete bestårJO:s attav

inspektioner hos olikamyndigheter. Till arbete hör även göraJO:s attmot
upplagda undersökningar projektverk-myndigheter och brettatt genom -

skilda ämnesområden.granska myndigheternas praxissamhet -
vid inspektioner ochfram klagomålkommerDet samtgenomsom

kritiska elleranledning göraprojektverksamheten kan JO att merage
kritik eller andrabeslutarvägledande uttalanden. Innan JOallmänt om

myndigheter och tjänstemärinblandadeuttalanden utredning därgörs en
oftzbetydelse och väckermening. uttalandensin JO:s ärfår säga storav

inomklagomål utreds JO:si stället föruppmärksamhet massmedia. I att ett
besluta klagomålet skalkan JOombudsmannaexpeditionenkansli att

prövning, detutredning och ätill myndighet föröverlämnas omannan
frågadenmyndigheten inte tidigare har prövatlämpligt och tassom up;

klagomålet.i
i tilklagomål har regelöverlämnatmyndighet mottagitDen attettsom

inte särskilda skäprövningen.resultatet OmJO rapportera om av
tillbaksligger två århändelser änbör JO inte utredaföreligger, som mer

instr..i tiden 19 §
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skyldighet ñrNågon tjänstemän eller andra befattningshavare följaatt
JO:s beslut finns inte. Det är därför vikt beslutenstörsta välärattav
underbyggda och de kan övertyga saklig tyngd betänkande,seatt genom
SOU 1985:26, avgivet 1983 års JO-utredning 11.av s.

enskildaMånga skriver till i de blivit felaktigtJO behandladetron att
någon myndighet de har varit i kontakt med. Orsaken till detta kan oftaav

bero på den enskilde missuppfattat gällande bestämmelser elleratt
myndighetens eller tjänstemans åtgärder. lägger betydandeJO etten ner
arbete i sina brevsvar förklarapå vad bestämmelse eller åtgärdatt en en
betyder för till de missförståndrätta kan ha uppkommit. fårJOatt som
också åtskilliga brev med förfrågningar rättsreglers innebörd ochom om
rättstillämpningeni vissa fall eller hur tvist mellan enskilda bör lösas.en
Beroende frågans brukarpå JO service besvara fråganart som en ren -
dock inte när det gäller rättsfrågor redan behandlas eller kan väntassom
bli behandlade domstol eller myndighet- eller hänvisa brevskrivaren tillav
viss myndighet, till advokat fråganför få besvarad.attosv.

de felOm JO upptäcker i sin tillsynsverksamhet är så allvarliga attsom
misstanke föreligger brott har begåtts i tjänsten kannågon JOattom av

åklagare åtal iväcka allmän domstol. brottsbalken betecknasI BrBsom
brott i tjänsten tjänstefel 20:1 första stycket BrBsom
och tjänstefel 20:1 andra stycket Reglerna tjänstefelBrB. gällergrovt om
inte den deltar ledamot i statlig eller kommunal beslutandesom som en
församling tredje stycket20:1 BrB.

Är fel i tjänsten inte straffbart enligt kan ändåBrB det såett anses vara
allvarligt tjänstemännen disciplinpåföljd kan bli avstängd elleratt genom
avskedad från sin tjänst. personal inom hälso-och sjukvården finnsFör
särskilda regler disciplinansvar för Hälso-ochfel i yrkesutövningen.om
sjukvårdens ansvarsnämnd handlägger ärenden disciplinansvar förom
denna yrkeskategori. Enligt sin instruktion får anmälan till6 § JO göra
den har befogenhet besluta disciplinpåföljd.attsom om

begårNär JO upplysningar och yttranden från offentlig ellertjänsteman
under tillsyn, fårstår JO:s JO förelägga vite högst 0001arman som om

kronor 21 § andra stycket instr..
Utgångspunkten för JO:s verksamhet den skallär öppenatt samtvara

kunna följas allmänheten och myndigheter. skriver till kanDen JOav som
därför inte eller få lämnade uppgifter sekretessbelagda.vara anonym
Enligt kap.11 4 § sekretesslagen gäller dock sekretess hos i särskiltJO två
angivna fall.

Det första fallet gäller i sin tillsynsverksamhet uppgiftnär JO mottar
från myndighet. Omfattas uppgiften sekretess hos myndigheten,annan av
är uppgiften skyddad sekretess också hos JO. undantag finnsEttav
emellertid. Förekommer uppgiften i handling eller data harpåen som
upprättats med anledning tillsynsverksamhetJO:s yttrande,ett ettav -
inspektionsprotokoll, anmälan, eller liknade gäller sekretess hos JOen -
endast i den mån det kan allmänt lidereller enskilt intresseantas att
avsevärd skada eller betydande uppgiften stycket.röjs § andra4men om

Det andra fallet uppgift enskild lämnar till JO. Sekretessavser som
gäller då för uppgiften i den det kan betydandemån riket liderantas att
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uppgiften röjs. Sekretess gäller också för sådan uppgift frånmen om
enskild enskildsangår personliga förhållanden i den mån uppgiftensom
skulle ha varit sekretessbelagd hos myndighet ärendet fårsom anses avse
och det kan den uppgiften rör ellerantas någon honomatt närståendesom
lider betydande uppgiften rÖjs.4 tredje§ stycket.men om

I J0:s ämbetsberättelse, årligen skall tillställas riksdagen redogörssom
ñr viktigare beslut ombudsmannen meddelat och för verksamhetensom
i övrigt. [berättelsen redovisas de framställningaräven har gjorts tillsom
riksdagen och regeringen författningsändringar. Konstitutionsutskottetom
KU det riksdagsorganär sköter granskningen ämbetsberättelsen.som av
Granskningen syftar främst till klargöra ifall ombudsmnnen haratt
riksdagens förtroende eller ej. Avsikten med granskningen inteär att
sakligt pröva de beslut ombudsmännen har meddelat. 1983 års JO-som
utredning framhöll i detta sammanhang politisering J0:satt en av
verksamhet bör undvikas. Riksdagen bör inte kunna påverka J0:s
handläggning ärenden. En styrning verksamheten bör endast skeav av

lagbestämrnelser SOU 1985:26 18.genom s.
Som exempel undersökningar JO under gjortårsom senare om

tillämpningen lagar olikapå områden kan nämnas undersökningav en av
hur socialnämndema fullgör sina uppgifter inom familjevårdshemmen. I
J0:s ämbetsberättelse 198687 138 lämnas redogörelse förs. en
undersökningen pågick mellan åren 1983 och 1985 och omfattade ettsom
sjuttiotal kommuner. Undersökningen föranledd det i debattenattvar av
framförts kritik tillämpningen lagen med särskilda bestämmelsermot av

vård LVU vad gällde socialnämndens placering omhän-om av unga av
dertagna barn i familjehem. J0:s granskning inriktades sådana frågorpå

nämndens val familjehem, kontakterna ochmed familjehemmetsom av
för barnets fortsatta anknytning till deansvaret biologiska föräldrarnaatt

inte bryts. J0:s slutsats undersökningen blev bl.a. socialnämndemaattav
inte alltid ägnade familjehemsutredningama tillräcklig ochuppmärksamhet

undersökningarna inte i den omfattningatt nödvändig belystesom var
familjehemsföräldramas personliga förutsättningar detillgodoseatt
särskilda behov framför allt barn bereds vård med stöd LVUsom som av
kan ha. sittI beslut gjorde bl.a.JO följande uttalande:

De föräldrar måste placera sitt barn i familjehem befinner sigettsom
ofta i situation, där de har förlita sig den hjälputsatt påatten somsocialnämnden kan lämna. Samtidigt kan separationen från ñråldrama
innebära svåra påfrestningar för barnet. Socialtjänstlagen upptar-bestämmelser syfte är barnet trygghet i det hemmet ochattvars stöte nya
tillförsäkra föräldrarna det och den hjälp de behöver. Kunskaper--barns förutsättningar och behov har ökat. Genom olika under-na om
sökningar hur barn i krissituationer har insikten barnsav reagerar om
villkor fördjupats. Förståelsen för hur viktigt det förär barnets
utveckling barnet stabilt och varaktigt förhållandeatt tillettges en

har blivit destörre. I fall det är nödvändigt skilja barnet frånattvuxen
föräldrarna måste barnet kurma fast anknytning tillges en annan vuxen.
Barnet måste därvid allt det stöd och den hjälp barnet behöver. Deges
påfrestningar och risker ñr skadeverkningar separationen frånsom
föräldrarna innebär långtmåste så möjligt minskas eller undvikas.
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Från skolans område kan följande ärenden exempel på JO:sanges som
prövning.

Ett ärende behandlade klagomål rektormot att elever ñrutsatt kollektiv
bestraffning. Bakgrunden eleveratt hadeett förstörtvar oriente-par enringsbana skolan skullesom använda. Händelsensenare ledde till att
skolans rektor ställde in skoldansen. Rektorn hade först hotat med ställaatt

dansen i syfte tvinga framatt de skyldiga eleverna. JO uttalade någraatt
elevers ofog kan inte rimligen giltigt skäl ställa inatt dansvara för helaenÅtgärdenskolan. innebar kollektiv bestraffning, vilketen inte är tillåtet i
vårt land. Inte heller är det tillåtet hota medatt ställa dansenatt för att
förmå den eller de skyldiga eleverna bekärma.JOatt 1972 445s.Iett ärende uttalade JO läraresatt rätt utvisaatt eleven klass-en urinte innefattarrummet rätt använda fysisktatt våld. Enligt klagomålen till
JO skulle läraren ha gripit eleven halsen, slitit honomom bänkenupp uroch fört honom klassrummet.ut I sin bedömningur hade JO tagit hänsyn
till läraren tillfälligtatt varit sjuk, klassenatt orolig och stämningenvar att
hade varit spänd redan före händelsen.JO 1975 462s.

Enligt uppgifter i hade s.k. inspark,pressen nollningen för-avstaårselever ägt på teknisk gymnasielinje.rum Viden ceremonin hade det
förekommit våldsinslag, kränkandegrovt tillmälen med rasistisk ton samthandlingar med pennalistisk tendens. Med anledning uppgifternaavinhämtade JO upplysningar händelsen från vederbörandeom skolstyrelse.

sittI beslut uttalade JO bl.a. följande.
Mobbning, pennalism och andra former trakasserier elever ärav avliksom rasism oacceptabla företeelser i skolans värld. Av målbeskrivningen

i såväl skollagen gällande läroplaner följersom det tillhöratt skolans
huvuduppgifter med kraftatt motverka uppkomsten sådana missför-avhållanden och stävja dem, de allttrots uppträder. Skolledningenom har ett
betydande hårvidlag. Enligt JO hadeansvar skolledningen brustit vad
gällde kontrollen eleverna förmåddeattav det givnamotsvara förtroendet.
I sin kritik skolledningenmot hade JO beaktat vidtagitatt fleraman
åtgärder under den närmaste tiden efter nollningen. Bl.a hade skolled-
ningen beslutat inte tillåtaatt någon nollning nästkommande läsår och enarbetsgrupp med lärare och elever skulle tillsammans med skolledningen
arbeta fram förslag tillett form vålkomstprogramen annan för skolansav

elever.JO 199091 319.nya s.

7.3 Justitiekanslern JK

Justitekanslerämbetet JK är det äldsta de två centrala kontrollorganenav
och iirättades Karl XII år 1713. JK ärav regeringens tillsynsorgan och
tillsyisområdet sammanfaller i med detstort JO har. Tillsynen omfattar på

sätt JO alla statligasamma och kommunalasom myndigheter och de somhar tjänst eller uppdragetter varmed följer myndighetsutövning. Tillsynen
omfatar inte regeringen eller statsråd, riksdagen eller riksdagens myndig-
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elerkyrkomötetriksdagen,ledamöterhellerinräknat JO,heter av
församlingarkommunalabeslutande

nelsärmotsvarighet hos JO,saknartillsynför JKzsformEn som
statigavissaârendeförteckningar,årligadegranskningen somav

ch1987:1100verksförordningenenligttill JKskall lämnamyndigheter
tryckfrihetsbrott.i målåklagareuppgiftendels att omvara

DODiskrimineringsombudsmannen7.4

inrättatsgrund haretniskpådiskrimineringmotverka ensyfteI att
diskrimineingetniskmotverkaskallåtgärdermed olikaombudsman som

lis-etniskMedsamhällslivet.områdenandraocharbetsliveti av
imissgynntsellerkriminering personeratt avgruppenpersonenavses

kränkandeellerorättvisförutsättssättellerandraförhållande till annat
etnisktellernationalitethudfärg,grundbehandling på ursprnngras,av

trosbekännelse.eller
upplysningarochrådfallindividuellaiuppgifter ärDO:s att genom

tillvaratadiskriminerad kanblivitsig hadentillmedverka att ansersom
generellt planocksåuppgifter är ettatträttigheter. DO:s genomsina

pårättsreglengällandeförarbetainformationoch attöverläggningar
etniskåtgärderolikabehovet motkartläggaförochiakttasområdet att av

diskriminering.
etnisk1986:442lagen motreglerasverksamhetDO:s genom
etnisknämndbestämmelser motfinns ävenlagendiskriminering. I om en

frågoviktigaprincipielltiuppgifter ärNämndens geattdiskriminering.
[Ozsharförordningarlagen. Itillämpningenrådombudsmannen avom

förvaltsharLagformen atreglerats.uppgifter nämnare genämndensoch
Iområde.påinsatseraktivatillmätsviktför denuttryck stora som

skadeståndssanktioneadeinförabörjantillövervägdes attlagförarbetena en
föråklagarfunktiortillskapaochdiskrimineringetnisk attförbud enmot

ansågochtankardessaövergavsSenareuppgifterna.processuella mande
verkaibeståuppgifter attombudsmanslåtalämpligare genomdet att en

generella insatser.pådrivandeolikaochrådgivningindividuell
gvitsombudsmannenhararbetslivetiinsynDOFör garanteraatt

överläggninga förtillkommaarbetsgivare attbefogenhet att enuppmana
arbetssökandeochtillförhållandearbetsgivarensberöruppgifterfåatt som

verksannet.ombudsmannensförbehövsuppgifternaarbetstagare, om
lämnaskyldiginte utarbetsgivaren attskälsärskilda ärFöreligger

betungande.onödigtuppgiftsskyldigheten ärhellerinteochuppgifter om
överläggningarochtillövrigt kommaiandra bör ävenochArbetsgivare

kanOmbudsmannendet.begårombudsmannenupplysningar,lämna om
intearbetsgivarenvid vite,överläggningartillarbetsgivarekalla omen

överläggningar.tillkommauppmaningföljer atten
detsåväsamhällsområdet,helaöververksamhetsområde spännerDO:s

nockprivatliv ärMänniskorsområdet.det privataoffentliga som
verksamhetsområde.från DO.sundantagna
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skalltill enskildarådgivningenförutomDOlagen §I 3 attanges
opinions-organisationermyndigheter, företagmedöverlägga samt genom

till åtgärderinitiativliknadeoch sättbildning, information på mottaannat
arbets-och berördaarbetsgivaremeddiskriminering. kontakteretnisk I
mellanförhållandefrämjaombudsmannentagarorganisationer skall ett gott

arbetslivet.etniska iolika grupper
lagstift-den svenskautgångspunkt ifallen har sinindividuellaDe att

diskrimineringetniskskyddtillsvåröverskådli Rättsreglerningen motär
skaffa sigkan ha svårtinvandrareflertal områden ochfinns attpå en

skall därför kunnaregler.0mbudsmannenkännedom dessa ge enom
hurinformationråd ocheller hennesig till honomvänder omperson som

kunnaskallOmbudsmannen äventillvara sin rått.skall kunna tapersonen
tillhänvisarättshjälpkanhurupplysningar samtlämna manom

invandrarbyråkommunalkonsumentrådgivare,advokat, etc.
överläggningar,ombudsmannenplanet skalldet generellaPå genom
aktivt driva påuppgifttillhainformationopinionsbildning, attm.m.

bredmissförhållanden påförbyggaochi önskad riktningutvecklingen att
sådanabl.a hosfinnsfunktionerliknande dessafront. Uppgifter somorgan

därtill anknutnamed denkonsumentverketochbrottsförebyggande rådet
konsumentombudsmannen.

bredfåplanet kan D0generelladetmedel påolikaGenom en
ochkonferenser, mötenutbildning,delta isamhället.kontaktyta i Att

verksamhet.ombudsmannensinaturliga inslagmassmediasammanhang är
också kunnabedriver börombudsmannendet arbeteMycket varasomav

198586:98.ijfr. uttalandenattitydbildande prop.
byråsek-jurist,handläggare ärförfogande har D0Till sitt ensomen

månadVarjehalvtid.assistenter påtvåadministratörär samtreterare som
ärenden600-700ochtelefonsamtal årmyndigheten 300-400hanterar per

fyraskrift DeI DO:still DO.kommerskrivelser400-500 är somvarav
skrivelser intede flestareDOvisning, 1990,första attåren angesen-

med hän-arbetemedföråtgärd från D0direktföranleder någon men
ochmed rådbiståndochmyndighetertill andravidarevisningar upp-

lysningar.
syftearbetet harutåtriktadedet attberättar DOskriften 11s.I att som

förekommerformer deni vilkadiskriminering,etniskkunskapsprida om
motverkas.skalldentillvägagångssättoch andrarättsmedelvilkaoch med

social-ochinvandrarpersonaltillsigsärskilt vänthar DOdet arbetetI
kommerlandet. Kurserirad platserkurser påupprepademedarbetare en
denTanken ärpoliser.och attkommunjuristertillriktas somäven att

i sindirekttill någonvända sigkunnadiskriminerad skallsigkänner
i 385deltagitmyndighetenfunnits harDOUnder de fyra årkommun. som

harkontakterdylikt. DO:sochdebatterseminarier,konferenser,kurser,
centralapartier,politiskaSverige,organisationerimed olikastärktsockså

ochuniversitettrossamfund,andraochkyrkligakommuner,myndigheter,
ideellaandraochpartsorganisationerarbetsmarknadenshögskolor,

inneburitkontakterinternationellaockså haftharorganisationer. DO som
ochinternationella mötenideltagandebesökutländskasåväl som

konferenser.
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I skriftens avsnitt barnens rättigheter f.s. 61 sammanfattas D0:som
synpunkter på Sveriges då tilltänkta tillträde till FN:s konvention om
barnets rättigheter. D0 pekar där bl.a behovetpå ökad beredskap ochav
utbildning för förskole- och skolpersonal för de skall kunna stödja barnatt

utsätts för trakasserier på grund rastillhörighet eller etnisktsom av
framförDO även synpunkter på hur asylsökande barn skallursprung.

behandlas.
I skriftens delavsnitt med rubriken Vad skall skolan göra rasism och

etniska konflikter berättars. 116, DO Peter Nobel detta ettom
spännande försök i Göteborg:

Några syskon delade främlingsfientli flygblad i iskolaut a en
Göteborg. Dem hade de fått sina föräl sedan längeav rar, som var
kända ñr sina åsikter invandrare. den konfliktlextrema mot som
uppstod misshandlade familjefadem hans uppträdande kritiskmoten
kvinna. Saken polisanmäldes, erlade skadestånd frivilligtmannen men
dömdes dessutom till fängelse.månads Konfliktema i skolan fortsatteen
emellertid och riktade sig även den dömdes bam. Jag tycktemot som-så många förrgånger det brast i samarbete mellan de olikaatt-skolan, polisen och socialförvaltningen liksomEartema, mellan dem och

Tanken föddes samla några för kring huratt att ettemmen. resonera
sådant samarbete skulle kunna sig. Mitt primära intresse DOte som var
naturligtvis motverka etniska konflikteri skolan. Men givetvis skulleatt

samarbete det efterlysta lika värdeett i mängdstortsom vara av en
andra situationer, där barn och ungdom höll spåra och däratt ur
skolan inte bemästrar situationen.ensam

MÖTEETI UPPRIKTIGT

Sagt och ort På D0:s inbjudan samlades dag i oktober i1989en
Göteborg för polisen, sjutton för socialtjänstenresentanter samtra re
tjugotre från sko för öppet samtal insyn från allmänhet ochett utanorna
massmedia. Det leddes DO och hans medarbetare.av en av

Sammankomsten började något ovanligt i det fnsättett att en
vid Stundens under nå timme med mim ochteatergrupp namn on

i improviserade illustrationer till ika exempel på etniskarep o
konflikter, några närvarande berättade Det klang ochsom om. gav
verklighet preludium till de diskussioner, sedan fördes närasom som -verkligheten även de.

Samtalet flöt fritt och Deltagarna hade mycket säga.spontant. att
fannsDet tydligtoch behov träffas och byta tankarett ston ochattav

erfarenheter med varandra detta sätt. Det uppenbart, detattvar
farms mycken osäkerhet, vilsenhet och frustration inte minst bland
skolfolket i de frågor, diskuterades. Många påpekade det värdefullasom
i dettamöte slag och det anmärkningsvärdaett i initiativet måsteattav -komma från DO i Stockholm och förr kommit påatt inte attman man
borde träffas här iså Göteborg. följerHär de viktigaste synpunktema
sammanfattade från de tre parterna.

Poliserna framhöll nära samarbete mellan dem, skolan ochatt ett
socialtjänsten viktig sak. fritidsförvaltningamaAven borde ingå.var en
En nödvändi förutsättning för det skulle lyckas dock,är haratt attâingerande man
direkta och personliga relationer till varandra. Man måste
känna varandra så väl, kan kontakta varandra det behövs,näratt man
direkt och krusiduller. Finns inte dessa personkontakterutan kan manskriva hyllmeter med instruktioneri ämnet, till ingen Det ärnytta.men
inte realistiskt kan sådanaupprätta kontaktytoratt itro, att storaman
enheter och kommuner.
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andra inlägg frånAv polishåll framgick, sig besittaatt man anser
både kunnande och oda erfarenheter arbete förebyggande såvälav -uppfostrande arbete blandrån barn och ungdom i skolan såvälsom -i frivilligorganisationer. Bristen polispå rsonal dock storsom var en
svårighet. l fråga samarbete mellan is, skola socialtjänstochom-de för socialarbetet gällande etessreglema kanatt ettangavs se vara
hinder. När det gäller det sistnämnda, har jag vid samtalsenare-olika håll kommit till den uppfattningen det frågaäratt mest en om,god vilja. Socialarbetama bör mycket väl kunna delta i samtal, planer
och åtgärder tillsammans med lärare och poliser för den skullutan att
behöva bryta sekretessen över någon socialakt. finns.Exempel

Från socialtjänstens sida framfördes åtskilligt. l samband med
invandrarun domar och deras trädande talades viss osäkerhetFörsöku om en
från socialar sida. göra eller ingripa resultera-någottamas att
de lätt i blev kallad rasist. Flyktingar och andra invandrare boratt man
oftast koncentrerade i områden där svenskar i de lägre socialgruppema
bor. Det kan nykomlingama dåli uppfattning det svenskage en om
samhället och leda till i ola och arbete. Det blir ocksåatt struntarman s

grogrund för kriminalitet sades det. fältassistentEn talade deten om
deprimerande i alla sprayade och allt rasistisktväggar och klotter.annat
Det sades, idag otydliga uppfostranär i sina bam. Manatt vuxna av
klagade också över, socialtjänsten slags slasktratt,nåatt otvar som

fick hand allting, sedan skola, polis andra inte orkadetasom om
Samtidigt sade sig i många år ha efter brasträvat ettmer. man

samarbete och goda kontakter polisenmed och med skolan. En-slutsats blir, samarbetet finnas från början och inte dröjamåste tillatt
dess ledsamhetema inträffat.

fleraFrån håll underströks fritidsförvaltningamas roll och möjlig-
heter, när det gällde ordna verksamheter för olikaatt emensamrna
etniska liksom för naturligtvis.grupper svens ar

Från dem arbetar i skolan kom inlägg och synpunkter de mestsom
skilda ämnen och med splittring med avseende vad skullepåstor som

viktigast. Mycket kändes igen från anmälningar till ochD0anses
kontakter med skolor på andra hål.

I skolor hademånga mån invandrarbam, adopterade ochävenman mycåena
hudfärg. Det finns naturlig hoppfullhet bland barnen.av annan

Säkert har adoptivbamenmånga betytt mycket för avdramatiseraattav
främmande utseende och detgöra naturligt. Dessa barn har i regelett

alltid funnits i klassen och talar klasskamratemas språk med deras
tonfall derasoch ordval.

talade betydelsen föräldrarnaMånga och svåri heternanåattom av
dämied, särskilt det gällde invandrarföräldrama.när Detta lde inte
minst högstadiet gymnasiet. familjeroch i I där fadern be-är
stämmande har han ofta svårigheter sätta sig in i svenska regler ochatt

alltifrån barnomsorg skola. sigoch Barn, snabbtsystem, som anpassar
till den svenska omgivningen, kan utnyttja föräldrarnas bristande
insikter. förstårI fall där föräldrarna inte vikten de äldreattens av
barnen i skolan, ofog och småningom kriminalitet.går blir det skolk, så

tillfrågan våldsbrottslighetJag återkommer nedan storavom-omfattning, ofta andra generationenbegången fåtal invandrareettav av
för tidigt,fall berördes, där skolgången bryts1. Andra speciellamer

DOefter zigenska ingån i mycket år.äktenskapt.ex. ungasom a -assyrier ochkärmer igen problemet från kommuner många synanerm
t.ex.

förföräldrarna drasGång gång kom in detta, måsteå attman
innankomma borde ñnnastill med kon ikter, kontaktenrättaatt att

problemen blir från hemspråkslärar-akuta framhölls någonDet attosv.
med fot i vardera kulturen användas för i samarbeteborde attna en mer

med övrig skolpersonal riktiga samtal med föräldrarna.
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skola med invandrare fannsI tråkigheter slag. Hårannaten av
fanns från främlingsfientlighet.barn med hemmet inlärd Rasism hadeen
kommit till uttryck skolan med inslag med våld. visstepå även Man

pojkar skolan kvällarna sig in till i Göteborgäven på påatt centrumgav
för och klistra slagord bråk invandrare.och med Detatt startaspraya

dock till stånd riktigt bra handskas medsvårt något sättatt attvar
detta skolan. En orsak skillnader i politiska åsikter i lärarrummetpå var
och osäkerhet lärare beträffande vad egentligenhos många självman
tyckte invandrar- och flyktingpolitiken. förtydligarOmom man-tankegången, blir det alltså handfallen inför rasism iså så ståratt man
skolan därför osäker eller splittrad i fråga invandringenäratt omman
till Sverige

Diskussionen visade också, lärare eller i fall skolledareatt vart
vad straffbart, det gäller hetsbehöver bättre kunskap är närom som

folkgrupp skall justitiekanslem och vadliksom vad anmälas tillmot som
bör till lokal åklagare eller polismyndighet. Det rådderapporterassom

också beträffande vad skall polissak och inte.osäkerhet som vara
rasistiska propaganda, skolvåld och föro-Klotter, fly blad, annankränkamfe invandrande eleverläm ande och mobbing svenska ellermot

klara begrepp lämpligoreteelser, där skolledning bör haär omen
rättsregler.åtgärd med ledning bl. gällandea.av

taladetalade illande polisens hjäl och närvaro. ManMan besök om
räckte medockså andra utifrån. Någon påpe ade, det inteattom

för sig hur allttimme eller halv dag isolerat måstenågon utan omen
följas upp.

kunskap ungdomskulturer påtalades.Vuxenvärldens brister i om
det med det, detsade, och jag avslutar gärna här avsnittetNågon att

människo-borde talas mindre svenskar och invandrare och mer omom
värdet

samarbetet påbörjades ihar följt utvecklingen det förordadeDO somav
ochsamarbetsformer andra hållGöteborg. DO har även tagit dessa påupp

börformulerat förslag, tankar och kring hur skolannågra argument agera
problem inom skolan.för och förebygga konflikter och andra lmötaatt
version förslagbilaga till detta betänkande finns förkortad DO:s2 aven

m.m.

JämO7.5 Jämställdhetsombudsmannen

lagenUtgångspunkten för arbete enligt 1979: 1 18JämO:s är l om
arbetslivet främja kvinnors ochjämställdhet mellan kvinnor och män i att

och utvecklingsmöjligheterlika i fråga arbete, arbetsvillkormäns rätt om
perspektiv uppgifter deli arbetet. Sett i âr JämO:sstörreett aven

uppväxtför-jämställdhetspolitiken i grad berör barnshög ävensom
uttalanden gjortshållanden. Inledningsvis kan därför hänvisas till de som

jämställdhetspoliti-i 198788: 105 den långsiktiga inriktningen avprop. om
ken.

sades bl.a. följande. Jämställdhetspolitiken syftar tillI s.3 attprop.
minska skillnaderna mellan kvinnor och ifråga närhet och kontaktmän om
med barn, yrke, arbetsmiljö, inkomsterliksom skillnaderi val arbetstid,av
och samhällsinflytande. Jämställdhetspolitiken skall också ligga i linje med
den allmänna politikens inriktning åstadkomma bra uppväxtmiljömot att en
för barn och ungdom. skall tillgodose alla barns till bådaDen rätt sina
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föräldrars tid. detFör skall bli möjligt för både kvinnor och mänatt att
förena föräldraskap och förvärvsarbete, krävs på rollen ny syn mannens
och genomgripande förändring arbetslivets organisation. Alla barnsen av

irätt och utvecklande miljö under den del dagen näratt tryggvara en av
föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar är viktig jämställd-även ur
hetssynvinkel. För detta krävs utbyggd barnomsorg med hög kvalitet.en

Jämställdhetslagen det instrumentär med vilket har förJämO arbetaatt
främja kvinnors och lika rättighetermäns inom arbetslivet. Enligt lagenatt

får inte arbetsgivare missgynna arbetstagare eller arbetssökandeen en en
grund hans eller hennes kön. lagenI exempliñeras när missgynnandeav

på grund kön föreligger. lagenI också vilka åtgärderav anges en
arbetsgivare skall iaktta för aktivt främja jämställdhet i arbetslivetatt samt
ñrutsättningama för JämO föra talan i domstol arbetsgivare ochatt mot
för domstolen pröva arbetstagarens till skadeståndrätt arbetsgivaren.att av

Utöver uppgiften föra talan i domstol har JämO i likhet med D0att - -
opinionsbildande uppgifter. I JämO:s instruktion förordning med
instruktion för jämställdhetsombudsmannen, SFS 1988: 128 attanges
ombudsmannen i första hand skall rådgivning och upplysning,genom
överläggningar med enskilda och organisationer eller andra lämpligaparter
åtgärder verka för lagens förskrifter efterlevs. JämO skall ocksåatt
informera allünheten och lämpligtpå medverkasätt i strävandenaannat

främja jämställdhet i arbetslivet.att
JämO kan initiativpå eller efter anmälan ärenden,eget ta upp om en

arbetsgivare inte följer lagens föreskrifter aktiva åtgärder för jämställd-om
het. Sådana åtgärder kan exempelvis arbetsplatsen behöver ändrasattvara

denså både män och kvinnor. Kan resultat inteatt påuppnåspassar
frivillig kanväg JämO hos jämställdhetsnämnden JämN begära att
arbetsgivaren föreläggs vid vite genomföra förändringarna. börDetatt
observeras iJämO dessa fall endast kan rikta sig arbetsgivareatt mot som
inte bundnaär kollektivavtal jämställdhet.av om

instruktionenI hänvisas till vissa bestämmelser i verksförordningen
1987: förordningen1100. I regleras allmänt arbetet hos myndighetermer
under regeringen. Genom hänvisningen blir bl.a. bestämmelserna om
inhämtande uppgifter, ärendeñrteckning, föredragning ärenden ochav av
myndighets beslut tillämpliga hos JämO.

kap.I 9 21 § sekretesslagen finns bestämmelser sekretess i ärendenom
hos JämO och JämN. Där bl.a.sägs sekretess gäller i ärende hos JämOatt
eller enligtJämN jämställdhetslagen för uppgift enskilds personliga ochom
ekonomiska förhållanden, det kan den enskilde lider skadaantas attom
eller uppgiften röjs. Utfommingen sekretessregeln innebärmen om av en
presumtion för offentlighet. Om någon begär uppgift skall lämnasatt en

skall pröva uppgiften sådanär utelämnandeut typisktart att ettman om av
sätt kan ägnat skada det intresse skall skyddasattvara som genom
sekretessen. Man dockmåste ställa sig fråganäven i vilket syfte uppgiften
kan tänkas bli använd. I betänkande SOU 1990:41 Tio år med jämställd-
hetslagen redovisas s.364 iJämO enstaka fall lämnavägratatt ut
uppgifter med stöd sekretessbestämmelsen. I dessa fall har uppgifternaav
rört sexuella trakasserier. Uppgifterna varit intimt personliga ochsom
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känsliga har bedömt klart kunna medföra för enskildeJämO denmen om
de röjs.

Även arbete begränsatJämozs är till arbetslivets område harsåom
jämställdhetsfrågor tagits skolanspå område. I 198990: 107upp prop. om
godkännande FN-konventionen barnets rättigheter bl.a attav om anges
skolan har betydelsefull roll spela det gäller jämställdhetennäratten
mellan könen. Skolan hela tiden förbereda flickormåste pojkar och på ett
sådant inför deras fortsatta tillvarosätt de kan för barn, hematt ta ansvar
och hushåll och insatsergöra i yrkeslivet. Skolan skall också stärka
elevernas självförtroende de vill och använda möjligheterna tillså vågaratt
inflytande i exempelvis fackliga och politiska sammanhang. viktAv stor

de attityderär skolpersonalen förmedlar till eleverna motverkaratt som
fördomar olika slag. Det kan härprop. 31. även nämnas attav s.
riksdagen beslutat med anledning regeringens proposition ansvaretav om
ñr skolan ansvarspropositionen 199191:18, UbU4, rskr.prop. 76 att
jämställdhet mellan kvinnor och nationellt för skolan.män är mål Iett

199091: 13 jåmstålldhetslag, har regeringen uttalat1prop. om en ny m.m.
det naturligt jämställdhetsmålet kommer uttryck i lagar ochär tillatt att

andra ñrfattningar, framförallt läroplaner. Jämställdhetsmålet kommer
därmed beaktas i uppföljningen och utvärderingen det offentligaatt av
skolväsendet.

7.6 Konsumentombudsmannen KO och
konsumentverket KOV

Konsumentverket central förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor.är en
Den nuvarande huvudkonstruktionen tillskapades 1976 då generaldirek-år
tören för verket blev konsumentombudsman,även KO.

Direkt under generaldirektören i hans egenskap konsumentom-av
budsman finns förKO-sekretariat. Det beslutar åtalsärenden och KOzsett
talan i marknadsdomstolen, utfärdar förelägganden, förhandlar m.m.

KOV indelat frågor.är i byråer specialicerade olikaär påsom
Dessutom finns infomiationssekretariat. tidningar Råd RönKOV:s ärett
och Konsumenträtt Ekonomi.

Två rådgivande knutna till Konsumenttekniska nämndenär KOV:organ
och Glesbygdsnåmnden.

KOV:s instruktion SFS 1990:1179 säger myndigheten har tillatt
uppgift stödja hushållen i deras effektivtsträvan utnyttja sinaatt att

stärka konsumenternas ställning marknaden. Arbetetpåsamt attresurser
skall särskilt inriktas depå konsumentgruppema sommest utsatta
ekonomiskt, socialt eller utbildningsmässigt är svaga.

En del arbetet har anknytning till hushållens ekonomi och denstor av
nödvändiga baskonsumtionen dagligvaror, boende, hemutrustning,mat,av
beklädnad och Andra arbetsinsatser skall öka konsumenternastransporter.
säkerhet i hemmet och fritiden.på Verket skall vidare följa utvecklingen
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och bevaka konsumenternas intressen beträffande distributions- och
varuñrsörjningsfrågor.

När konsumenter blir lurade, köper farlig eller haren vara en svag
ställning företagen ingriper KOVgentemot och KO. Det sker med hjälp

konsumentlagama, främst marknadsföringslagen, avtalsvillkorslagen ochav
produktsäkerhetslagen.

Produktsäkerhet har hög prioritet inom hela KOV:s område. Verksam-
hetsberättelsen 198990 har fått speciell temautformningt.o.m. en
Barnsäkerhet. Anmälningar och statistik är två källor KOVsom
använder för despåra faror barn utsätts för.att Dessutom får verket
viktiga uppgifter från massmedia, riktade undersökningar och kontakt med
läkare, polis och allmänhet.

Verket försöker infomiationskampanjer, överenskommelser medgenom
företag och utfärdade riktlinjer skydda barn de allvarligare olyckorna.mot
I riktlinjerna listas kraven på produkts egenskaper och på vissatten
information ska lämnas. Riktlinjer ingaär lagar kvalificeradeutan sortsen
rekommendationer. Riktlinjer finns för bl.a. krav på leksakers säkerhet,
kläders brandsäkerhet, barnvagnar, vädringsbeslag till dörrar ochnappar,
fönster, höga barnstolar, bilstolar och cykelhjälmar.

När farlig produkt upptäcks försöker förstaKOV i hand få hand-en
laren, importören eller tillverkaren frivilligt försöka komma tillrättaatt
med problemet. det inteGår frivilligpå väg kan KO dra företaget inför
marknadsdomstolen. Med stöd produktsäkerhetslagen, trädde iav som
kraft juli1 1989, kan företag tvingas informeraett att om en vara,
förbjudas fortsätta sälja och i mycket allvarligaatt fall återkallaen vara
den. KO kan även utfärda föreläggande. Om föreläggandet godkärmsett

företaget gäller det beslut marknadsdomstolen.ettav som av
KOV låter också olika egenskaper, säkerhettesta och energiför-varors

brukning. Testresultaten från verkets provningsverksamhet sammanställs
i olika marknadsöversikter och handböcker, i många fall redovisas
resultaten i s.k. faktablad.

I anslutning till Sverige alltmer signämiar EG ochatt europamarknaden
samarbetar verket med det europeiska standardiseringsorganet CEN ñr att

fram krav produkterna.på ISO-kommissionen har bl.a.gemensamma
arbetat fram ñrslag till direktiv för leksaker. Direktivet hänvisar till CEN-
standardema. De leksaker uppfyller dessa krav ska ha säker-som en
hetsmärkning, CE-märke.ett

7.7 Socialstyrelsen SoS

Socialstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för verksamhet rören som
socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd, Smittskydd,
särskilda psykiskt utvecklingsstörda frågor alkoholsamtomsorger om om
och missbruksmedel, allt såvitt det inte är uppgift för någonen annan
statlig myndighet handlägga sådana ärenden. SoS verkar föratt god hälsa
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villkor förlikakvalitet påoch vård högvälfärdoch social samt avomsorg
befolkningen.hela

verksamhetsplaneringendirektiven förskall enligtarbetsinriktningSoS
enligtinnefattargranskninggranskningsarbete. Begreppetdomineras av

och tillsyn.utvärderinguppföljning,anvisningarna
i riket.socialtjänstentillsynsocialtjänstlagen överenligt 67 §SoS har

socialtjän-vidareutvecklafrämja ochskallframgår SoSparagrafenAv att
skallsocialtjänstlagentillämpningenledning förden tilloch attsten av

råd.utfärda allmänna
myndig-dessa ärledamöter. Enhögst tiobestårstyrelseSoS:s avav

ordförande.styrelsensockså ärgeneraldirektören,hetens chef, som
ingåendetillstånd tillärenden,vissa såsomhandläggningFör avav

rättsligaför vissarådinsemination, finns SoS:sochabortäktenskap,
medicinska frågor.sociala och

för hälso- ochmyndighetencentraladenframgår är SoSSom ovan
gjordesjanuari 1990socialtjänsten. Den 1sjukvården samt en om-

socialstyrelsens198889:130Iorganisation SoS. nyaompropav
och derenodlasverksamhet skallstyrelsensbl.a.organisation sägs attatt

kunskapsutveckling ochtillsynskallhuvudsakliga uppgifterna samtvara
uppföljninginriktasskall i första handTillsynenkunskapsförrnedling. mot

andralandsting ochkommuner,verksamhetoch utvärdering den somav
område.socialsektornsbedriver inomorgan

kring tillsyn ochkoncentreradehuvudsakligeninsatserSoS:s är numera
Myndig-kunskapsförmedling.kunskapsutveckling ochuppföljning samt

ochutvärdera kommunernasuppgift följa ochhetens grundläggande år att
fastlagda målbedömerutveckling.landstingens verksamhet och SoS om

i måluppfyllelseneventuella bristerorsakaruppfylls, vilka problem som
aktiva tillsyndennaSyftetoch hur effektiv verksamheten ärär. att genom

driva den nödvändiga fömyelsen.på
1989:802ändrad SFSinstruktionen för 1988: 1236,I SoS SFS genom

skalloch 1990:517 särskiltstadgas SoSatt
därvidverksamhetenfölja utvärderautvecklingen inom och samt

behövs,utsträckningsamverka med i denandra samhällsorgan som
densäkerhetvaka kvalitet och2. verksamheterna vad gälleröver samt

enskildes rättigheter,
vård ochkunskapsfönnedling iñr kunskapsutveckling ochsvara

omsorg,
sjukvårdoch hâlso-samordna socialtjänstde statliga insatserna inom

vad gäller barn och ungdom,
ha samlatbedriva informations- upplysningsverksamhetoch ettsamt

för den statliga droginforrnationen,ansvar
följa betydelse inom sitt6. forsknings- och utvecklingsarbete särskildav

till ståndoch verka för sådant arbete kommeransvarsområde samtatt ett
tillhandahålla bygglagen7. underlag för tillämpningen plan- ochav

1987: och lagen hushållning med10 1987: 12 naturresurser.om
organisationsamband med omorganisationen bildades också centralI en

Individ ochmed nio enheter, däribland och ungdomsenheten ochBarn-
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julienhet den 1991sammanslagna till 1familjeenheten samten
verksledningen.olkhälsoenheten, direkt underF

myndig-huvuduppgifter fastställts församband med haröversynenI tre
heten.

utvärdering inom detuppföljning ochkvalificerad tillsyn,bedrivaAtt-
allmänhetensskall tillInriktningensocialpolitiska området. att attsevara:

stödjai vården tillgodoses,kvalitet och säkerhetberättigade krav på att
fullgörandet de kravanställda ilandsting och deraskommuner och somav

riksdagensregeringens ochunderlag förställer ochsociallagama att ge
socialpolitiska verksamheten.denoch dimensioneringinriktning av

utveckla kunskapsamla ochkunskapscentrum medAtt attett ansvarvara-
forskning ochlandstingkommunerna, etc.,samverkan med huvudmäni

fältverksamheten inomkunskaper tillsprida dessaorganisationer samt att
området.det socialpolitiskadelarstora av

med högsocialpolitiska områdetdetregeringens påAtt expertorganvara-
uppdrag.utredningsarbete regeringenskvalificerat påberedskap för

huvudprogramområden HPO,organiserat iSocialstyrelsens arbete år
och löpande verksamhet.projekt

fleratvârsektoriella ochHuvudprogramområdena HPO är engagerar
Kvalitet ochAktiv uppföljning,myndigheten.enheter inom Dessa är

Äldreomsorgens utveckling,Vårdstruktur,och ungdom,säkerhet, Barn
Folkhälsoprogrammet.drogerHIVaids, Alkohol ochRehabilitering, samt

ochhuvudprogramområdenabeskrivs och kommenteras tvåNedan av
projekten.

uppföljningHPO Aktiv

antal verksam-genomför samlad analysuppföljning SoSAktivI ettaven
lån.sjukvården inomsocialtjänsten och hälso-hetsområden inom ett

hinderuppfylls och vilkahur lagstiftningens målbedömaAvsikten är att
framvård och SoSgod kvalitet inomfinns för uppnå taratt omsorg.som

sjukvårdslagen ochi hålso- ochbedöma hur målenunderlag för att
statliga regler ochändrasocialtjänstlagen uppfylls för systemsamt att som

bättrestimulerar tillArbetethindrar god kvalitet i vård och omsorg.
utvecklingen lokaloch stödjerresursutnyttjande hos huvudmännen av

också SoSutvârderingsverksamhet. innebäroch Detuppföljning- att
ständig och näraoch kompetensenvidmakthåller utökar den genomegna

och socialtjänst.hälso- och sjukvårdmed verksamheten inomkontakt
Arbetetenligt rikstäckande plan.uppföljning flera länAktiv pågår i en

ilandstinget, kommunernalänsstyrelsen,bedrivs i samarbete mednära
valts InsatserProblemområden ärlånet och deras länsförbund. ut t.ex.som

ochUtredningarungdomsmottagningar,främstför flickor genomunga -
institution.och föräldrar påbammisshandelsårenden, Barnsamverkan i

alla, Resursför-kvalitet förFörskola medUtredning och samverkan,
för barn behöverinsatserdelning inom barnomsorgen, Bamomsorgens som

och ungdomar.särskilt stöd och Utredningar barnom
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HPO Barn och ungdom

SoS har nyligen, inom för det s.k. REBUS-projektet utvärderatramen
socialtjänstens insatser för bam och ungdom bakgrundmot av en
beskrivning barns- och ungdomars levnadsförhållanden. I projektetsav
huvudrapport iVäxa välfärdsland säger SoS det finns anledning utgåatt att
från bam och ungdomar har goda förutsättningariatt stora livet.grupper
Samtidigt klaraSoS skillnader mellan och det finnsattser grupper en
uppenbar risk mindre ställs utanför definitivt.att Det socialaen grupp mer

enligtär, styrelsen, fortfarande realitet, vilketarvet betyder barnatten
och ungdom i situation ofta har föräldrar växt underutsatten som upp
liknande förhållanden. I kunskaps- och infomiationssamhället kan, anser
socialstyrelsen, utslagsmekanismen komma drabba allt hårdare, inteatt
minst i storstäderna.

konstaterarSoS vidare i Växa i välfärdsland dödlighet och kroppsligatt
sjuklighet, frånsett vissa allmänt ñrekommande infektionssjukdomar,

låg i allaär åldersgrupper under uppväxtåren. Dagens hälso-numera
problem gäller ofta psykisk ohälsa, allergiska sjukdomar, motoriska och
perpetuella svårigheter, bamolycksfall och sexuellt överförda sjukdomar.

räknarSom hälsoproblem SoS också de oönskade tonårsgraviditetema och
upprepade aborter. Till hälsoproblem räknas vidare misshandel och
sexuella övergrepp bam.mot

Enligt Växa i välfärdsland och delrapport från Rebusprojektet, Vården
hemmet, visar samhällets insatser för barnutom och ungdom brister.stora

Det gäller både socialtjänst och sjuk- och hälsovård lemsamarbetetsamt
emellan. Behovet förändring och förnyelse har också konstaterats iav
styrelsens Socialbyrån- behövs denrapport

En stark kritik gäller avsaknaden bamperspektiv inom ochvårdav
omsorg.

Mot denna bakgrund har SoS mål bl.a. förbättra levnadsvilko-attsom
för barn och ungdom, medverka till förebyggande förinsatserattren

större tyngd medverka till bamperspektivet samhäletspräglarsamt att
insatser.

Inom för HPO Barn och ungdom koncentrerar SoS sina insatserramen
kring antal har relevans för barn ochett teman ungdom.storsom

tidigareSåsom nämnts har Bam- och ungdomsenheten och Individ- och
familjeenheten slagits den juli 1991.1 Den nybildade enhetensamman
skall viktig del sina uppgifter arbeta med barn- och ungdcms-som en av
frågor medverka till utveckla arbetet detsamt när gäller barns ochatt
ungdomars situation i samhället.

Ursprungligen avsågs den enheten skulle arbeta med långsktigatt nya
kunskapsuppbyggnad, uppföljning och utvärdering. En tyngdpunktsför-
skjutning har skett så uppföljning och utvärdering detär centrala.att Vid
sidan detta skall dock ske kunskapsspridning främst medom ut-en
gångspunkt från och med anknytning till uppföljningutvärdering dikaav
projekt och verksamheter. Enheten har vidare för samordningansvar av
de statliga insatserna för bam och ungdom.
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Socialstyrelsens övriga enheters och nämnda enhets arbeteovan
samordnas HPO Barn och ungdom. Pågående arbete och projekt ärgenom
bl.a. :

flickor i riskzon,unga-
frånvarande pappor,-
utvärderingsstudie,-

barn,yngre-
kompetensutveckling inom de särskilda ungdomshemmen,-
socialbyråns utredningar barn och ungdom,om-
utredning kontaktmannaskap för barn och ungdom,av-
kvalitetsutveckling familjevården,av-
uppföljning institutioner för barn och mödrar samtav-
sexuella övergrepp bam.mot-
Särskilda projekt gäller uppföljning 6-års och integreringstartenav

skola-skolbamsomsorg. Vidare ingår operativ verksamhet bl. vadannan a.
gäller invandrarbamen och bam med särskilt stöd i barnomsorgen

deltar iSoS även arbetet med måldokument för skola-gemensamt
bamomsorg och har initierat utvecklingsarbete fördjupatett ettav
temainnehåll och arbetssätt i samverkan skola-skolbamsomsorg. Infomia-
tions- och fortbildningsinsatser planeras rörande samverkan skola-skol-
bamsomsorg och goda uppväxt- och utvecklingsmiljöer.

har iSoS också olika former och sammanhang fäst uppmärksamhet på
barn riskerar fara illa eller far illa. I allmänt råd barn ochatt ettsom om
familj behandlingshempå i socialbyråprojektet,198924, i allmänna råd

sexuella barnövergrepp i seminarier,199l:3 konferensermot samtom
och utbildningar följt aktiv uppföljningpå har frågorna göraattsom om
barnen synliga och öka insatser för barns rättssäkerhet fokuserats.

Avslutningsvis vill vi inämna kompletteringspropositionenatt
1990912150 iSoS uppdrag före utgången 1991 göraattgavs av en
översyn tillsynsarbetet inom socialtjänstens område.av

7.8 Länsstyrelserna

Länsstyrelserna har också betydelsefull tillsynsfunktion. betänkandetIen
Länsstyrelsens sociala funktioner Ds 1989:9 översyn verksam-ges en av
heten vid länsstyrelsens sociala enhet.

Enligt 19802620 omtryckt Socialsty-1988:71, SoL, är
relsen central tillsynsmyndighet medan länsstyrelserna för densvarar
regionala tillsynen.

Enligt 68 SoL skall§ länsstyrelsen inom länet följa socialnämndemas
tillämpning lagen, informera och råd till allmänheten i socialtjänst-av ge
frågor, biträda socialnämndema i derasmed råd verksamhet, främja
samverkan socialtjänstenspå område mellan kommuner och andra
samhällsorgan i övrigt till socialnämndema fullgör sinasamt attse
uppgifter ändamålsenligtpå Vidare stadgassätt. Hem för vård ellerett att
bende HVB under länsstyrelsensstår tillsyn länsstyrelsen harsamt att
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Länsstyrelsensinspektera verksamheten vid hemmen.rätt överatt ansvar
länsstyrelseinstruktion-en SFSsocialtjänsten framgår 1988:971även av

och 1510.ändrad SFS 1990:251genom
socialtjänstpropositionen l97980zl framhålls tillsynen ärI att en

huvudsakligenenhetens arbete och det börviktig del den sociala attav
medverka till socialtjänsten utvecklas i enlighetinriktas följa ochpå attatt

med lagstiftningens intentioner.
företaföljer inspektionerMed länsstyrelsemas tillsynsansvar rätt atten

kommunala social-verkställa utredningar förhållanden inom denoch av
åläggahar länsstyrelserna inte befogenhettjänsten. någonDäremot att en

resursförstärkningorganisationsförändring, e.d.kommun viss åtgärd,en
i socialstyrelsensmedverkar det regionala planetLänsstyrelserna på

Länsstyrel-planeringen socialtjänsten.uppföljning den kommunala avav
konferenser,i utbildning ochhar möjlighet medverkaäven att somserna

tjänstemän i kommunen.för förtroendevalda ochanordnas
institutionerna. Motivetomfattar de socialaLänsstyrelsens tillsyn även

och insyn i in-överblicktill detta enligt Socialutskottet överattvar
tillsyn detför länsstyrelsens övrigaförutsättningstitutionsvården är en

sociala området.
skall tillståndhem för vård eller boende HVBVill enskild driva ett

den kommun därsocialnämnden isökas hos länsstyrelsen. Förutom
har länssty-tillsynenbeläget och för den löpandehemmet är som svarar

Verksam-verksamheten.inspekterarelsen, tidigare nämnts, rätt attsom
oberoende dettillsynunder länsstyrelsensheten vid HVB stårett av om

missförhållandenföreliggeri offentlig eller enskild regi. detbedrivs Om
Äravhjälpa dessa.ledningenskall länsstyrelsen föreläggavid hemmet att

inte efterlevs,föreläggandelänsstyrelsensmissförhållandena allvarliga och
får länsstyrelsen förbjuda fortsatt verksamhet.

medförvilketbeslutar själv sin organisation,Varje länsstyrelse attom
kan ingå idennavarje länsstyrelse finns social enhet,det hos attmenen

olika block inom länsstyrelsen.
sägakanarbetsuppgifterdet gäller de sociala enhetemas attNär man

föreskriver länsstyrelsen särskilt skallsocialtjänstlagen uppmärksammaatt
och utifrån länsstyrelseinstruktionen bedrivaden enskildes rätt struktur-ett

där den sociala omvårdnaden iinriktat arbete sätts relation till länets
utveckling.

förden sociala enheten bl.a. länsstyrelsensDet är tillsynsom svarar
socialtjänsten och dess institutioner länet och bevakar tillämpningöver

vårdhem. Enheten arbetar inomstadgan enskilda flertal för-ettav om
djupningsområden lagstiftningen rörande bamungdom,styrssom av
familjerätt, missbrukare, flyktingfrågor, samhällsplanering Enhetenetc.

till förvaltningsdomstolskall vidare sakkunnig yttranden ochsom avge
delta i enligt ochmål LVU SoL.



SOU 1991:70 125

8 Exempel på statlig och kommunal
verksamhet berör barn ochsom

ungdomar

Inledning

Grundvalen för den svenska familjepolitiken är, såsom tidigare redovisats,
föräldrarna har det främstaatt för barnet. Samhället kan och skallansvaret

inte föräldrarna.ersätta Däremot skall samhället söka föräldrarna detge
stöd är nödvändigt för de skall kunna fylla sin uppgift.att Samhälletmm
är vidare skyldigt komplettera föräldrarnaatt och till barnet erhållerattse
den Ävenär förutsättning för barnets utveckling.onsorg barns ochsom en
ungdmars situation i samhället kräver uppmärksamhet. Olika statligastor
och kommunala myndigheter bevakar barns och ungdomars rättigheter,
arbetar för Förbättra barns och ungdomarsatt villkor för insättasamt att
barn- och ungdomsfrågoma i större samhälleligt sammanhang.ett

Arsvaret för barn- och ungdomsfrâgoma är för närvarande spritt på
mångt skilda myndigheter och Ansvars- och arbetsfördelningenorgan.
dem emellan är inte alldeles klar, och i vissa fall sysslar flera medorgan

eller näraliggande uppgifter. Regeringen harsamma därför under
1991 tillsatt utredning med uppdragsomrmren göra översynatten en av

arbets och ansvarsfördelningar insatser inom barn-statens ochav
Ungdomsrådet Dir. 1992:42.

Med hänsyn till den föreslagna ombudsmannenatt kommer haatt ett
verksamhetsområde inom vilket antal myndigheter arbetarett stort med
barn- ch ungdomsfrågor och ombudsmannen förutsättsatt samarbeta med

inhämtaoch myndigheternas kunskaper och erfarenheter, har vi i den
följanle redovisningen varit utförliga än vad i fall varitannatmera som
motivsrat. I det avslutande avsnittet vi kommunalt anställtpresenterar ett
bamonbud, får illustrera hur sådan verksamhet kan byggas isom en upp

konmun. Exempel andrapå former bamombudsverksamheteren finnsav
i Up|sala, Helsingborg, Malmö och Umeå. I Uppsala bedrivs t.ex.
verksamheten inom föreningen Jourtelefon för barn och ungdom, vilken
erhâllcr kommunalt bidrag. För närvarande är bamombudsmäntre
anstälda.
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ochmedbarn-arbetemyndighetersStatliga8.1

ungdomsfrågor

Bammiljörådet8.1.1

i bamsförbättringarverka förförordningenligt sinBammiljörådet skall
för barnsäkerhetför ökadlekmiljö, ochsärskild tonvikt påmiljö, med en

in-samordnasprida ochskall samla,Rådet1988:1127.ungdomoch SFS
Rådet haropinionsbildningsarbete.drivaochforskningenfomiation, följa

vissagöraålägga någonoch kan intetillsynsfunktion attinte någon upp-
ochcentralainomnyckelpersonerarbeteför rådets ärgifter. Målgrupper

förtroendevaldaochregionala myndigheter samt sompersonerorgan,
skola ochbarnhälsovård,barnomsorg,med barn inomdirektarbetar

föreningsliv.
rådetinstruktion innebärenligt sinrådet har attuppgifterDe som

lekför barnsbetydelse ñr barn,indirektellerfrågor direktarbetar med av
sittbland bam. Inomolycksfallförebyggandeförutvecklingoch samt av

samråd ochsärskiltbammiljörådetskallverksamhetsområde genom
andramyndigheter ochberördasamverkan med organ

människansförförutsättninggod bammiljö är ut-hävda att enen-
veckling,

utvecklingsfrämjande lek iskapas förmöjligheterför godaverka att-
miljö,offentligboendemiljösåväl som

bamsäkerhetsom-inomsamhällets insatsersamordningförverka aven-
bamolycks-ochbammiljö-inomoch utvecklingforskningrådet, bevaka

fallsområdet,
bamsäkerbammiljö- ochkunskap inombefintligmedverka till att-

bearbetassammanställs ochhetsområdet samt
m.fl. ibostadsföretagmyndigheter,kommunalaochinformera statliga-

och säkerhet.miljöbarns
och ungdom,för barnåldersgränsklaringeninstruktionen menanger
under 16 år.främst barnverksamhet påinrikta sinrådet har valt att

Rådet harledamöter.styrelse med elvaBammiljörådet leds enav en
tjänster.kansli med elvaochmiljoner krcirka fembudget ett

förbetydelsegrundläggandefrån lekensbl.a.Rådets verksamhet utgår
miljöer.stimulerandeochsäkrabehovutveckling barnsbarns samt av

planering-redan vidbeaktasbehov skaför barnsBammiljörådet arbetar att
ochsäkraremiljön och denna görsfysiskasociala ochden att meraaven

förarbetatrådetflera harUnder åri alla åldrar.tilltalande för barn t.ex.
arbetsmiljö.i skolelevemasförbättringar

barnfrågor rörverksamhet påsinfrämst inriktathar rådetHittills som
till säkerhet.lek rättmöjligheter tillbarnssåvälutifrån kraven på som

där Heraområdeninomsamordna bamfrågomarådetVidare söker organ
samordnande insatser.behovföreliggeroch där dethar ansvaret av

samordnandeochövergripandeförsta handiRådets insatser avser
visaansvarsförhållanden och påklarläggasyftar tillåtgärder och att

ochopinionsbildande rollviktigocksåRådet harlösningar.tänkbara en
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arbetar mycket med information via massmedia. Bammiljörådet är litenen
obyråkratisk myndighet snabbt kan lyfta fram aktuella problem, pekasom

förslagpå till lösningar och föra dessa vidare till berörda instanser.
Rådet verkar för utvecklandet kontakter och för vidgatettav nya

samarbete mellan arbetar inom bammiljö- och bamsäker-organ som
hetsområdet. Ett omfattande kontaktnät har byggts med centralaupp
myndigheter och organisationer, förtroendemän och ledningspersonal i
kommuner och landsting, personal arbetar direktsamt med barn,som
ungdom och föräldrar. För få kontinuerlig kontaktatt och näraett
samarbete med olika myndigheter, organisationer, forskare och andra som
arbetar med frågor barnsrör miljö har rådet referensgrupper;tvåsom en
för lek och för säkerhet, där drygt 30 myndigheter och organisationeren
finns representerade i respektive Rådet utarbetar inforrna-egetgrupp.
tionsmaterial barns lek och säkerhet, ofta i samråd med andraom
myndigheter och organisationer. Detta enkla och konkreta tips och råd,ger
Vägledningar, Översikter över aktuell lagstiftning, forskning förm.m.
förbättringar barns miljö och förebyggande bamolycksfall.av av

Rådets tjänster och informationsinsatser efterfrågas från många håll i
samhället. Personal från rådets kansli medverkar föredragshållaresam
ocheller rådgivare i olika sammanhang detnär gäller barns miljö. detI
dagliga arbetet stöd, råd och infomiation riktade utskick ochges genom

konferenser, utställningar, seminariergenom m.m.
Rådet bevakar forskning och utveckling inom bammiljö- och bamsäker-

hetsområdet sina referensgrupper och direktkontaktgenom medgenom
forskare, de arbetar direkt med barn, ledningsansvariga, projektledaresom
m.fl. Rådet Översikter aktuellöverut forskning inom sina områdenger
och lagstiftning påverkar barns miljö, statistiska uppgiftersom samt
sammanställer material bamsäkerhet, barns lek och utveckling,om
bamrniljöförbättringar utomhus och inomhus, våldsutbudet i barns miljö,
barn med handikapp, barn sjukhus m.m.

Bammiljörådet även initiativ till forskningtar och initierar och stöder
lokala verksamheter i landet. Det gällerrunt hur barns villkort.ex.om
påverkas olika förändringar i samhället, lokala bamrniljöombudsav arbete
i bostadsområden, barns behov lek för utvecklas, lokala idébankerattav
för barnomsorgen, invandrar- och flyktingbams miljö, elevernas eget
miljöarbete i skolan, bamsäkerhet och bamtillsyn för lantbrukarbam,
behandling ansvarsfrågor vid bamolycksfall utvärderingav samt av
bamsäkerhetsinfomiation.

Ett viktigt redskap i arbetet för förbättra barn ochatt ungdomars miljö
är hävda barns rättigheteratt och behov i lagstiftningen. Bammiljörådet
har sedan sin tillkomst sökt påverka olika lagar har betydelse försom
barns miljö och hälsa.

Bammiljörådet bevakar vidare hur barns villkor och behov beaktas i
förhållande till olika lagar och andra bestämmelser. Rådet har bl.a.
undersökt hur domstolar tagit ställning i mål gällt bamolycksfall ochsom
hur lagstiftningen tillämpas för bam. Vidare för rådet aktivt fram
bammiljö- och bamsäkerhetskrav i samband med remissyttranden över
betänkanden från statliga utredningar En viktig uppgift företc. rådet är att
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försvinnerellerurholkasmiljön intebarns krav påbarn ochkunskapen om
Effekternanivå.regionalcentral ochnedskärningar påmedsambandi av

ibarnhälsovårdeninomuppenbaraalltmerblivitharbesparingar Lex.
gällerprimärvård. Frågormedintegrerasmed densamband att somannan

traditionella bama-vid desätti fokus påinte längrebarn står somsamma
vårdscentralema.

ochbarnmed frågoralltmerarbetatrådetharUnder år omsenare
från mångauppslutningbredfåttarbetehar i dettavåldspåverkan och en

regionalaochcentrala samtmyndigheter,andraorganisationer, organ
regionalaanordnat fleraharBammiljörådetbamfrågor.iandra experter

myndigheter.med andrasamarbeteivåldsfrågorbarn ochkonferenser om
och konsument-bamrniljörådetintentioner harmed riksdagensenlighetI
leksaksbranchenföreträdare föröverenskommelse medträffatverket en

förhårligarspelochleksakermarknadsföringenbegränsning somavavom
skadligai Rådet motBammiljörådet ärvåld. representeratnumera

våldsskildringar.
spriderochkontakterinternationellaBamrniljörådet har många

ochlek-andra länder påfrånerfarenheternaSverigeinformation i om
tillinformationsmaterialkonferenser,såkerhetsområdet m.m.genom

Europarnarknaden.kraven på

ungdomsråd8.1.2 Statens

fritidsverksamhetfrämjainstruktionsinskall enligtungdomsrådStatens
redovisaungdomarochbland barn ut-verksamhetkulturell samtoch
1988:1136.samhället SFSvillkoriungdomarsdet gällervecklingen när

regeringen. Envilkaledamöter,tioUngdomsrådet består utses avavav
ungdoms-viceordförande. Vidordförande ochledamöterna är annanen
chef,ledsKanslietanställda.cirka 15kansli medfinnsrådet somett av en

regeringen.också utses av
ochregeringenungdomsrådet biståskallverksamhetsområdesittInom

särskiltdärvid
ungdomar,förstatliga insatsersamordningverka för aven-

ungdomarsrörinformationsverksarnhetochutrednings-bedriva som-
utvecklingñreningslivetsföljavillkor samtsamt

försöksverksamhetochutvecklingsarbeteforskning,följa resultaten av-
ungdomar.rörsom

1990omfattande. Sommarenutredningsverksamhet ärMyndighetens
musikliv, uppkomstenungdomarsutredningarpåbörjades bl av nyaoma

detfarniljerelationer,ochgenerations-aktioner,ungdornsrörelser och nya
statsbidragsbe-och ickesamhälletintemationaliseradeochmångkulturella

följerUngdomsrådetverksamhet.ochekonomiorganisationersrättigade
universitet,bedrivs vidutredningsverksamhetochden forskningockså som
bevaka äraktuellaårTemanoch i kommuner. atthögskolor som

kommuners90-talet ochinförungdomdelaktighet,politiskaungdomars
Ungdomarsprojekt kan nämnasungdomsrådetsBlandfritidspolitik. egna

förenings-Fritids- ochochföreningslivetKönsroller idelaktighet,politiska
i kommuner.verksamhet två
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sammanställ-ochutredningarnagjordafrån de rådetResultaten av
tidningen UNG.och iUppväxtvillkortidskriftrådetspubliceras iningama

ungdom,årsbokungdomsrådårsskifte StatensVarje ut somomenger
andra fakta.statistik ochungdomar,artiklarinnehåller längre om

ellermyndigheterandramedtillsammansellerRådet ensamtarrangerar,
informationsträffar.ochseminarierkonferenser,organisationer,

ungdoms-tillstatsbidragärendenhandläggerUngdomsrådet om
utvärderaruppgift,har dennainteorganisationer, någon annanom

följeruppgifterfullgör deochbidragsgivningeneffekterna avsomav
ñreskrifter.särskilda

stödstatligtiårligenkronormiljonercirka 95fördelarUngdomsrådet
ungdomsorganisationer-tillstödetungdomsorganisationerna. Förutomtill

andraungdomsrådet ävenhandläggerverksamhetlokalacentrala ochnas
ochföreningslivetiutvecklingsarbetemedel tillbidrag såsomtyper av

narkotika.alkohol ochinformationförbidrag om
sinutformasjälvafrihetungdomsorganisationerna större attFör att ge

regeringenharbidragssystemstelbentverksamhet ettstyrasutan att av
ungdomsorganisationernatillstödetgenerellaför detreformerat systemet

ff.15, sid. 108bil19919l:l00prop
självaungdomsorganisationernafrihet för attökadDet systemet gernya
ökadinnebär ocksåanvändas. Detskall atthur derasbestämma resurser

har trättaktiviteter. Dettalokalaorganisationemasvid systemläggsvikt
ungdomsråd.handläggsochjulikraft den 1991 statensi 1 av

uppmärksammatsärskiltungdomsrådharårenDe nyastatenssenaste
utvecklingsbidrag.särskiltungdomsrörelser ettgenom

samverkarsamråder ocharbetsuppgiftersinafullgörandetVid av
medungdomsorganisationer,ochmed barn-fortlöpandeungdomsrådet

lands-ochkommunermyndigheter,statligaoch medorganisationerandra
tingskommuner.

följauppdragregeringensfåtti juni 1991 attungdomsråd harStatens
12.SOU 1991:och MaktUngdombetänkandeungdomskomrnitténsupp

försöksverksamhetkartlägga,därvidRådet skall uppmuntra genomex.-
olikasker inomde insatserredovisatill regeringenfölja och som-,

ochdelaktighetungdomarsökasyfteioch kommunermyndigheter att
inflytande.

ungdomsdelegationenoch8.1.3 Bam-

1982. Idecemberslutettillkallades iungdomsdelegationenochBam- av
delegationensbetonades1982:104 attDirutfärdadesdirektivde som

ungdoms-ochbarn-insatserregeringenssamordnahuvuduppgift är att
rådgivandeochsamordnandeskulleDelegationen organområdet. ettvara

regeringskansliet.ungdomsfrågor iochför bam-
seminarier,opinionsbildandeuppgifttillhade ävenDen att genomvara

försöksverksamhet.ochforsknings-initieraochdebattskrifter attm.m.
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I direktiven återfinns följande avsnitt än andra kommit attsom mer
bidraga till inriktningen det arbete utförs barn- och ungdoms-av som av
delegationen.

Delegationen bär fri arbetei sitt behandla de frågor tyckerattvara man
viktiga.är
Det kan visa sig värdejidlt genomföra försöksverksamhet.vissattvara

Regeringen bör därför beredd efter jiamställande från delegatio-att,vara
ställa medel frán allmänna arvsfonden till förfogandenen, för sådan

verksamhet.
Regeringen har bifallit motionsförslag 198081 :I 251ett om en

utredning rörande informationssystem för barns välfärdett SOU
19818228. En uppgift för delegationen de översiktligaär att ange
riktlinjerna för sådant informationssystem.ett

Det första citatet har inneburit ledamöterna fritt utifrånatt samhälls-
debatten och utifrån sina yrkeskunskaper kunnat de frågor barn-påta upp
och ungdomsområdet de funnit viktiga och centrala. Meningen ärsom
dock inte delegationen i gängseatt mening skall utreda och analysera dessa
frågor de skallutan utgöraatt startskott förett uppföljningarmer senare
i praktisk politik.

Det andra citatet direktiven innebär delegationen underatt sitt arbeteur
har rika möjligheter utfom1a och praktisktatt pröva olika projekt bam-på
och ungdomsområdet. Som exempel kan nämnas barn- och ungdoms-att
delegationen med stött projekt kan skapa jobb för arbetslösapengar som
ungdomar i åldern 16-24 är.

Det tredje citatet har föranlett intensivt arbete iett samråd med
delegationen för social forskning.

Teman ofta förekommit i de diskussioner delegationen fört kansom
sammanfattas under fyra rubriker:

Barn behöver sina föräldrar i synnerhet bam.små-
Samhället har särskilt värnaett de barn ochatt ungdomaransvar om

har förutsättningarsämre andra.änsom
Det finns ingen anledning förgylla gångna tideratt barns ochur ung-

domars perspektiv. Samtidigt måste medveten vissaattman vara om
problem är speciella för vår tid: hotet miljön, kärnvapenmotegen etc.
4. Barn och ungdomar har väldig kraft och målmedvetenhet. Infören
framtiden gäller det lyhörd inför denna.att Det måste finnas mångavara
vägar till självkänsla, och gemenskap.ansvar

I tilläggsdirektiv Dir 1986:4 har delegationen friare ställninggetts en
i förhållande till det löpande arbetet i regeringskansliet. I samband dänned
upphörde delegationen direktatt samordnandeett Vidarevara organ.
begränsades delegationens rådgivande uppgift i bam- och ungdomsfrågor
till frågor allmän karaktär och tvärgående frågor hör hemmaav inomsom
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flera fackdepartements områden. Tilläggsdirektivet avslutades med ett
uttalande barn- och ungdomsdelegationen inte bör bliattom ett permanent

det viktigt delegationen fickatt tillräcklig tid förattorgan, men var att
fullgöra arbetet.

Bam- och ungdomsdelegationen har för närvarande nio ledamöter,
är ordförande, statsrådet Margot Wallström. Delegationen harvarav en ett

sekretariat biträder delegationen med utredningsmaterial, arbetar medsom
ärenden gäller fördelning medel från allmänna arvsfonden,som tarav
fram och debattskrifter konferenserrapporter ochsamt arrangerar
seminarier.

Barn- och ungdomsdelegationen bulletin speglar dessutger en som
verksamhet; BUD-information.

BRÅ8.1.4 Brottsförebyggande rådet

BRÅ är kunskaps- och infomiationsmyndighet inom det kriminolo-en
skakriminalpolitiska sektorn. Verksamheten syftar till minska brottslig-att
heten och lindra dess konsekvenser öka tryggheten ñr med-samt att

BkÅzsborgarna. verksamhet regleras förordningen SFS 1988:1223av
BRÅmed instruktion för brottsförebyggande rådet. skall främja brottsföre-

byggande insatser inom olika områden samhällsverksamheten ochav
samordna samhällets och enskildas insatser brott.mot

BRÅsinI verksamhet skall särskilt
biträda regeringen i uppgiften främja och prioritera åtgärder,att-
verka för statliga myndigheters forsknings-,att utrednings- och in--
formationsinsatser samordnas,
stödja insatser kommuner, organisationer och andra enskilda,av-
bedriva eller medverka i forsknings- och utredningsarbete där resultatet-
kan belysa orsaker till brott,
bedriva eller medverka i forsknings- och utredningsarbete kan- som ge
underlag för åtgärder eller gäller utvärdering vidtagna åtgärder,som av
följa och analysera brottsutvecklingen och redovisa det aktuellaupp-
läget,

från forsknings-, utrednings-utge och informationsprojekt,rapporter-
redovisa resultaten och andras insatser även i övrigtsamtav egna ge
infom1ation kan ha förebyggande effekter samtsom
i övrigt initiativ och förslag medverka i det kriminalpolitiskagenom-
arbetet.
BRÅ:s huvuduppgift är förse politiker, andra beslutsfattare ochatt

berörda allmänhet med underlag för diskussion och beslut inom detsamt
BRÅbrottsförebyggande området. initierar och bedriver forskning och

utvecklingsarbete kan utgöra underlag för samhällets brottsföre-som
byggande verksamhet. Rådet tillhandahåller och sprider kunskap om
brottslighetens omfattning, karaktär, orsaker och utveckling och om
brottsprevention. I mån bedrivs utbildning detäven inomav resurser

BRÅbrottspreventiva området. Dessutom verkar för samordningen av
samhällets brottsförebyggande projekt bedrivs lokalt, i kommu-t.ex.som
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BRÅ forsknings-med andraefter samarbeteoch statsdelar. strävar ettner
utvecklingsinstitutioner.och

BRÅ övervakaverksamheten,chef bl. skall planeraleds som a.av en
resultaten. Vidanalyseraverksamhetenföljs, följaplanerna samtatt upp

BRÅzs chef niobestårstyrelsemyndigheten finns också samtavsomen
Styrelsen harpersonalföreträdare.ochandra ledamöter två en mer

BRÅzs bedrivsverksamhetoch skallövergripande funktion pröva om
ochsyftet. Mellan 30 40meddeneffektivt och överensstämmerom

BRÅ.f.n. vidtjänstgörpersoner
forskning, utredninghuvudfunktioner;uppdeladVerksamheten är tre

och infomiation.199192 utvecklingfr.o.m
BRÅ: samverkansdelegation,knutna tillrådgivande ärTre enenorgan

informationsdelegation.delegation ochvetenskaplig en
brottsförebyggandefrågorbehandlarSamverkansdelegationen om

utförs eller berör änomfattande ochverksamhet är meravsomsom mer
rikspolisstyrelsen, krirriinal-riksåklagaren,myndighet. Domstolsverket,en

i delegationen.brottsskadenämnden företräddaärvårdsstyrelsen och
metodik ochfrågorbehandlarvetenskapliga delegationenDen om

utbildningsprojekt, etikochforsknings-vetenskaplig inriktning i omnya
enskilda förbidrag tillutvärderingprojektarbeten ochi samt omm.m.

mindre ekonomiskintefrågan äroch utredning,forskning avom
betydelse.

infomiationsinsatserfrågorberederlnfomiationsdelegationen somom
infomiationsprojekt,utvärderarmyndigheter,för fleraär gemensamma

hänskjuts till den.folkrörelser fl.medsamarbetar samt annat somm.
BRÅzs forsknings- och utred-198990 ägnadesverksamhetsåretUnder

ungdomsfrågor.följande barn- ochfrämstningsarbete
kriminelltgrundutbildning förprojektetstartades i Visby kommun1983

gjordesungdomarBlandGRUT-projektet.belastad ungdom ettgruppen
möjligheter till särskilderbjödsdelslumpmässigt urval så sätt att en

erbjudan-fickde övriga inteträning, medanutbildning och social samma
verksamhets-påbörjades underförsöksverksamhetenUtvärderingde. av

året.
fortgick.klientelundersökning1956uppföljning årsmedArbetet aven

socialaundersökta männensdesambandet mellanEn rapport an-om
färdigställdes.och samhällssynpassning

Brottsförebyggande arbete ibokenutkomverksamhetsåretl början av
dokumentationboken, ärforskningsrön. Iskolan några av ensom en-

vetenskapliga områden sinaolikainomforskarekonferens, redovisar
brottsförebyggandeförförutsättningarnaerfarenheterkunskaper och om

i skolan.arbete
få ökadesammanträden. Förhöll fyraoch ungdornsgruppenBarn- att

skolans samarbete medvad gällermöjligheterproblem ochkunskaper om
polisen och detkulturförvaltningama,ochfritids-socialtjänsten,t.ex.

lokalakartläggning detinitieratlokala föreningslivet har avgruppen en
utförsl980-talet. Arbetetungdomsarbetet underochförebyggande barn-

socialstyrelsen.ochskolöverstyrelsenmedi samarbete
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BRÅ uppdrag utvärdera försöksverksamhetenhar fått regeringens att
Tingsrättema i Uppsala,samhällstjänst påföljd i brottmål.med som

möjlighet i stället förLinköping, Helsingborg, Malmö och Gävle har att
skyddstillsyn meddöma lagöverträdare, 18-25 tillfängelse år,yngre

under minst ochföreskrift utföra oavlönat arbete 40 200mestatt somom
skall utföras fritiden ideella föreningar ellertirmnar. Arbetet på t.ex.

BRÅsorganisationer. utvärdering försöksverksamhetenkyrkliga För av
BRA,företrädare för justitiedepartementet, berördafinns medstyrgruppen

föreningslivet.tingsrätter, riksåklagaren, kriminalvårdsverket och Gruppen
medverkadehade under verksamhetsåret två sammanträden. Hösten 1989

inforrnationsmöten berördaprojektledama vid kriminalvårdsstyrelsens för
myndigheter inom rättsväsendet och presenterade utvärderingens upp-

sammanställning första halvårets försöksverksamhetläggning. En över togs
försöksdi-fram och redovisades i de samrådsgrupper finns i varjesom

strikt.
arbetsgrupp utredde vårdnadshavares för barns brottsligaEn ansvar

Arbetet slutfördes under Arbetsgruppens förslag innebarhandlingar. 1990.
föräldrarvårdnadshavare får begränsat skadeståndsansvari korthet att ett

för sina barns skadegörande handlingar. begränsat till högstärAnsvaret
femtedels basbelopp och gäller vid sidan den underåriges egetaven

skadeståndsansvar.
rörandejuli trädde lagregler i kraft beträffande åtgärderDen 1 1988 nya

Samtidigt regeringen försöksverk-lagöverträdare. beslutade om enunga
BRÅhandläggning lagöverträdare.samhet med snabbare mâl motav unga

lagändringama försöksverksam-fick regeringens uppdrag utvärderaatt om
vilket uppdrag redovisades under nämnda verksamhetsår.heten,

utredningsprojektkombinerat forsknings-Sedan 1985 pågår ett om
förbättrasexuella bam. arbetsgrupp sysslar medövergrepp En attmot

till olika yrkesgrupper i syfte upptäcka 1informationen övergrepp.att
BRA-rapporten barn beskrivs de misstänkta brottenSexualbrott1990:6 mot

BRÅ-rapporten misstänker sexualbrott barnoch i 1990:8 När motman
för berörda myndigheters handläggninglämnas redogörelse aven

och samordning insatser bedömningövergreppsårenden samt av omav en
behandlingsmodeller för förövare kanbör i Sverige.alternativa prövas

hösten Projektets.k. Stockholmsprojektet inleddes under 1989.Det
stadsmiljönbygger vidare och utvecklar den forskning brottslighet iom

BRÅ:s forskningsenhet och kriminologi-under bedrivits vidårsom senare
Stockholmsprojektet bedrivsska institutionen vid Stockholms universitet.

samarbete mellan kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet,i
BRA. basprojekt tillrikspolisstyrelsen och Projektet upplagtär ettsom

vilket knutet olika delprojekt inom den referensramenär som gemensamma
BRÅzsskall belysa olika speciella problemområden. delEn stor av

forskare arbetar inom projektet, det omfattande projektär mestsom om
Ävenstadsmiljö internationelltbrott i genomförts i Sverige. settsom

tillhört projektet inom sitt Syftet kartläggadet största område. är att
förbrottsligheten lokal nivå sedan koppla ihop resultaten med olikapå att

Åtta förortsområdenåtgärdspaket. och Stockholms city undersöks
särskilt.
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Sedan 1987 pågår projektet brottsförebyggande åtgärder i förorten
Fisksätraprojektet. Projektet bedrivs i samarbete med kommunen, polisen
och andra lokala myndigheter och organisationer. Till projektet är en
referensgrupp knuten. Syftet med projektet är inom geografisktatt ett
begränsat område effekternapröva olika åtgärder brott. Särskiltmotav
intresse BRÅägnas brottsoffer och de boendes rädsla för brott. skall
utvärdera de olika brottsförebyggande insatser görs inom områdetsom
under försöksperioden. Målsättningen är projektet skall kunna fungeraatt

modell för hur lokalt förebyggande arbetet kan bedrivas. Projektetsom en
utförs etappvis. Under kartlades1 omfattningenetapp och karaktären av
brottsligheten inom området. Samtidigt gjordes inventering deen av
befintliga brottsförebyggande Under analyserades2etappresurserna.
resultaten från kartläggningsarbetet. Därefter utarbetade referensgruppen

åtgärdsprogram i samrådett med berörda yrkesgrupper och med boende
inom området. Exempel på åtgärder ñräldravandringar,är grannsam-
verkan, tekniskt brottsskydd, åtgärder främjar och samordnar desom
lokala myndigheternas och organisationemas brottsförebyggande verksam-
het olika informationsinsatser tillsamt boende och ñräldragrupper.

BRÅResultaten de arbeten utförs publiceras antingenav som av som
eller PM. En del vetenskapligarapport skrifter publiceras i form av

populärvetenskapliga skrifter liksom lättillgängliga förklaringar och råd
BRÅpubliceras APROPÅ,i skrifter och broschyrer. har tidskrift,en som

BRÅ:sgångerut år. I denna publiceras resultat från såvälges sex per egen
verksamhet svensk och internationell kriminologisk forskningsom annan

BRÅoch utveckling. Personal på har daglig telefonkontakt med allmän-
BRÅ:sheten och på frågor verksamhet eller frågor inomsvarar ettom

BRÅspecialområde. Vidare har kontakt med och nyhetsför-pressen annan
BRÅmedling. och håller vidare seminarier och konferenser iarrangerar

sarnhällsaktuella frågor.

8.1.5 Allmänna barnhuset

Allmänna barnhuset är statlig stiftelse arbetar med frågoren som om som
rör bam, främst på det sociala området. Stiftelsen leds direktion medav en
sju ledamöter regeringen. Verksamhetenutses finansieras helt medsom av

medel. Stiftelsen har bl.a. fastigheter,egna däribland Sätra Bruk iegna
Västergötland är skogsfastighet.storsom en

Bamhuset grundades 1633 och från början hem för föräldralösaettvar
bam. Under 1800-talet och 1900-talets första hälft Bamhusettog emot
barn och placerade dem i fosterhem. Fosterhemsverksamheten avslutades
under 1960-talet. Idag är Barnhusets viktigaste arbete stödja forskning,att
anordna konferenser och informationsskrifter i olikaut ärrmen rörge som
bam. Bamhuset har också mindre fonder stöder bam med olikasom
handikapp och barn vistas i familjehem. Varje år Allmännasom ges
barnhusets pris påstora 100 000 kr till i Sverige gjorten person som en

insats för barnstor och ungdomar.
Allmänna barnhuset har även internationella kontakter, särskilt med de

övriga nordiska länderna.
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Varje år anordnar Allmänna barnhuset cirka 25 konferenser på Sätra
Bruk. Konferensemas har olikapå sätt med barnsteman sociala villkor att
gora.

Konferensema kan, handla barn är särskilt i någon be-utsattaom som
märkelse, barn vistast.ex. i familjehem, barn med handikapp,som
flyktingbarn, barn föräldrar år skilda Andra konferenservars taro.s.v.

övergripande frågor såsom barnomsorgen, utbildningupp familje-mer av
hem och bams situation i Sverige idag.

Konferensema anordnas ibland i samarbete med statligen annan
myndighet eller någon organisation arbetar med bamfrågor. Tillsom
konferensema inbjuds 20 25 oftast från många olikapersoner, sam--
hällsorgan eller frivilliga organisationer arbetar med barn, försom att
varje fråga skall allsidig belysning.en

Barnhuset skrifter i olika frågorut barnrör och ungdomar. Enger som
del skrifterna dokumentationerär konferenser ordnadeav Bamhuset.av av
Andra är redovisningar undersökningar och forskningsprojekt ellerav
sammanställningar ktmskaper på något särskilt område. Skriftemaav
distribueras till arbetar med bamfrågor. De kan också köpaspersoner som
till självkostnadspris Bamhusets kansli.genom

Allmänna barnhuset stöder socialt inriktad barn- och ungdomsforskning
och har möjlighet dela cirka 1,5 miljoneratt krut året. De projektom

får bidrag oftaströr bam i situationer. Ensom utsatta dessastor grupp av
är barn för separationerutsatts olika slag och dess konsekvenser.som av
Forskning kring barn i familjehem har tradition varit prioriterad. Ettav

antal projektstort åren har också handlat adoptivbarn,genom om
handikappade barn och misshandlade barn. dagI aktuella ämnen gäller

barn i skillsmâssofamiljert.ex. och flyktingbarn. Den forskning som
beviljas stöd från Allmänna barnhuset skall leda till resultat kansom
omsättas i praktisk verksamhet och generaliseras till större grupper.

8.1.6 Statens invandrarverk SIV

Statens invandrarverk âr central förvaltningsmyndighet för utlânnings-en
flyktings- invandrar- och medborgarskapsfrågor i den mån de inte skall
prövas myndighet.av annan

Invandrarverkets uppdrag år i praktisk handlingatt omsätta den invand-
och flyktingpolitik läggs fast riksdag ochrar- regering. Verketsom av

också för uttagningen flyktingar inom flyktingkvotenansvarar och förav
flyktingmottagandet ñr tillämpningensamt medborgarskapslagstift-av
ningen.

Alla myndigheter har för invandrarpolitikenatt genomförsansvar var
och inom sitt område. Invandrarverkets uppgift är följaen och bevakaatt
invandrarfrågoma, peka depå behov finns och initiativ till 5r-tasom
bättringar hos de olika fackmyndighetema.

Verket infomiation både till och invandrare och kontakt-ärger om en
länk mellan det svenska samhället och invandrar- och minoritetsorganisa-
tionema. Verket medverkar också till kommuner erbjuder flyktingaratt
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ilämpligt sättpåövrigtoch i ettbostad emotasylsökanden tasoch
samhället.

regionalaNorrköping, fyraiförvaltningcentralharlnvandrarverket en
asylärenden. Ihandläggningförutredningsslussarfyrakontor avsamt

övrigaanställda. De800sammanlagt 1decirka 500arbetarNorrköping av
olikautredningsslussar påoch orterflyktinganläggningarverketsfinns på

sextiotal sådanainvandrarverkethade ett1989SeptemberSverige.i
utredningsslussar.ochförläggningar

ärenden150 000cirkaverketavgjordeverksamhetsåretUnder som
därtill 30 000uppehållstillståndoch samtarbets-viseringar,rörde

medborgarskapsärenden.och 000asylärenden 20
aktuellredovisas9091SverigeiFlyktingbamsocialstyrelsensI rapport
skildaflyktingungdomarochflyktingbarn samthälsoläget hoskunskap om

dem.verksamheter för
underolika behovbarnsuppmärksammatinvandrarverk harStatens

bamfa-för verket ärmålsättninggrundläggande attmottagningstiden. En
mottagningssystemet,nödvändigt iabsolutflytta äninte skamiljema mer

barnlämpliga förär samt attmiljöerifamiljer placerasdessaatt som
tillståndshanteringen.iprioriterasbamfamiljema

mottagnings-rörsamtliga frågorefterInvandrarverket strävar att som
medarbetenärvarande pågårbamperspektiv. Förbetraktas ettsystemet ur

uppehållstillstånd.för barnhälsovårdenkringfrågor utanföljaatt upp
mottagandetförbättramedverketVidare håller på ensammaatt av

ungdomsverksam-bam- ochöversynVidare planerasflyktingbarn. aven
priori-ungdomsfrågomaochförläggningar. Barn-slussar ochhetema på
andramedsamarbeteibl.a.arbete,integrationsbyrånsiäventeras

organisationer.ochmyndigheter, kommuner

adoptionsfrågorinternationellaförnämnd8.1.7 Statens
NIA

förinstruktionmed1988:1128 statenshar enligt förordningen SFSNIA
underlättauppgifttilladoptionsfrågornämnd för internationella att

utländska bam.adoptioner i Sverige av
organisationerideelladeInternationell adoptionshjälp lämnas somav

statsbidragfördelarochfått tillsyn överauktorisation utövarNIA. NIAav
iuppgifterdevidaretill dessa organisationer. fullgörNIA angessom

adoptionutländskt beslutförordningen prövningSFS 1976:834 omavom
socialtjänst-med 25 §enlighetlämnar socialnänmden iyttrande tillsamt

lagen.
särskiltverksamhetEnligt sin instruktion skall i sinNIA

samla in-ochområdesittfölja den internationella utvecklingen på-
utländska barn,frågorformation i rör adoptionsom av

utländska barn,utvecklingen kostnader för adoptionerfölja avav-
avtalländerorganisationer i andramed myndigheter ochförhandla om-

avtal,och ingå sådananämndens verksamhetsområdeinom



1371991:70SOU

biträdeochupplysningarlämnainformationsverksamhetbedriva samt-
organisationer,ochmyndigheter

infomiationsärskildadensocialstyrelsen utarbetasamråd medefter som-
syfteibarnlämplighethemsñr bedömning ettbehövs att ta emotav

detadoptera samtatt
berörverksamhetorganisationer vilkasmyndigheter ochmedsamråda-

hithörande frågor.
kansli,ochregeringen,nämnd, utseddbestår ettMyndigheten avav en

elva ledamöter,Nämnden bestårregeringen.chef tillsätts varavavavvars
4,5budget påharanställda. NlAhar tiooch kanslietordförande,är enen

lokalkost-ochförvaltningskostnadermiljoner kr ärkr, 3,2miljoner varav
organisa-auktoriseradebidrag tillkr1,5 miljoner ärresterandenader och

tioner.
från andrakommit hitursprungligensvenskar har000Omkring 30

barn kanutländsktadopterarhär. Denadopteratsländer och ettsom
kostnaden, dock högsthälftenmedbidrag. Bidraget utgårett avnumera

förfastställergenomsnittskostnad NIAberäknadmed kr,24 000 somav en
adoptionen ärdåförsäkringskassanbetalasBidragetvarje land. ut genom

i Sverige.genomförd

skolverk8.1.8 Statens

offentligaför detförvaltningsmyndighetcentralskolverk ärStatens en
frågaföreskrivet.särskilt linte ärskolväsendet i den mån något annat om

följerde uppgifterSkolverkethögskolenivå harunderutbildning somannan
bestämmelser.särskildaellerförfattningarav

mellanansvarsfördelningdengrundar siguppgifterSkolverkets
fastlagtsi skolanverksamhetenförkommunernaochstaten avsom

regeringen.ochriksdagen
riktlinjer förmål ochnationelladeregeringenRiksdagen och anger

läroplanema. Kommunernaoch iframförallt i skollagenskolan ansvarar
och riktlinjerdegenomförs inomskolverksamhetenför somatt ramar

lagt fast.riksdagen
ochmålför deverkaförordningenskall enligt sinSkolverket att

förverkligasfastställtregeringenochskolan riksdagenriktlinjer för som
ochföljaskall särskiltSkolverket1991:1121.givna SFSinom uppramar

utvecklingförslag tilllägga framsärskiltskall vidareskolan. Detutvärdera
utveckling.medverka till sådanskolan ochav

nationellaför denhuvuduppgifterSkolverkets ärEn att upp-svaraav
utvärderingenUppföljningen ochskolan.utvärderingenföljningen och av

verksamhetenresultatgenomförande ochomfatta såvälskall somav
kommunernaockså tillSkolverket skalloch organisation.ekonomi attse
respekteras.enskildes rättoch deni skollagenbestämmelsernaföljer att

tillförslagunderlag ochframhuvuduppgiften ärandraDen att ta
ochinformationandra sätt,skolan påutveckling t.ex.samt att genomav

skall också påSkolverketskolan.utvecklingbidra tillutbildning av
Skolverket vissaharkursplaner. Härutöveruppdrag utarbetaregeringens

skolor.friståendebl.a.uppgifter röradministrativa som
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Skolverket har tillsyn över
det offentliga skolväsendet,-

skolor förstatens vuxna,-
utbildning vid skolor med enskild huvudman fristående skolorvilka-
godkänts enligt 9 kap skollagen1 § för vanlig skolplikt,
riksintematskolor,-
utbildning vid särskilda ungdornshem enligt lagen 1990:52 med-
särskilda bestämmelser vård samtom av unga
vissa andra statsunderstödda skolor och utbildningar för barn, ungdom-
och i den omfattning följer författningar eller särskildavuxna som av
bestämmelser.
Skolverket sörjer vidare för kansligöromál, föredragning ärendenatt av

och därmed sammanhängande sysslor utförs skolväsendetsåt överklagande
nämnd i den omfattning behövs.som

Skolverket består central del i Stockholm och fältorganisation,av en en
uppdelad åtta regioner. Skolverket leds generaldirektör. lav en
verksledningen ingår överdirektör, också är ställföreträdare fören som
generaldirektören. Till sitt förfogande har verksledningen dels en
verksstab, dels fältstab.en

Inom Skolverket finns avdelningar; för insamling ochtre en samman-
ställning basinfomiation, för utvärdering och för skolutveckling.av en en

Avdelningen ñr basinfomiation för utveckling och handhavandetsvarar
de: uppföljningssystem och databaser behövs för verksamheten,av som

bl.a. för utvärderingen, bevakar tillämpningen kriteriersamt ochav
modeller för statsbidragen.

Avdelningen för utvärdering för den nationella utvärderingensvarar av
skolan grundvalpå information från databaser och uppföljningssystemav

med underlag från fältorganisationen.samt
Avdelningen för utveckling medverkar i utvecklingen skolanav genom

fram förslag till förändringar, medverkaatt ta vid genomförandet av
förändringar infomiation, kommentamiaterial och utbildningsin-genom

regeringens uppdrag utarbeta kursplanersatser samt

8.2 Kommunala myndigheters och organs
arbete med barn- och ungdomsfrågor.

8.2.1 Socialtjänsten

Kommunerna har socialtjänstlagen 1980:620 fått enhetliggenom en
reglering socialvården. Lagen kompletteras socialtjänstförordningenav av
1981:750, innehåller föreskrifter förskole- och fritidsverksam-som om
het, hem ñr vård eller boende, familjehem och avgifter Socialtjän-mm.

är obligatorisk uppgift för kommunerna.sten Varje kommun fören svarar
socialtjänsten inom sitt område. Kommunerna har enligt 3 § social-
tjänstlagen det för de vistas i kommunenyttersta får deansvaret att som
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stöd och den hjälp de behöver. Detta innebär dock ingen inskränk-ansvar
ning i det vilar på andra huvudmän.ansvar som

För fullgöra kommunensatt uppgifter inom socialtjänsten skall det i
varje kommun finnas socialnämnd. Den januaril 1992 försvinneren
kravet på särskild Socialnämnd. Kommunerna får då självaen besluta vilka
nämnder skall finnas, nämndernas verksamhetsområdesom nämn-samt
dernas inbördes förhållanden. Socialnänmden ñr allasvarar grenar av
socialtjänstenLedamöter och suppleanter väljs kommunfullmäktige förav

treårsperiod till det antal fullmäktige bestämmer.en
Socialnämndemas verksamhet står, såsom tidigare nämnts, under tillsyn
länsstyrelsen 68 § socialtjänstlagen. Vidareav utövas tillsyn socialsty-av

relsen, utfärdar allmänna råd till ledning lagenssom tillämpning 67 §av
socialtjänstlagen. Utöver länsstyrelserna och socialstyrelsen har JO tillsyn
över socialnämnden och dess anställda.

Socialtjänstlagen har karaktären målinriktad ramlag. Att den ärav en
ramlag innebär den innehåller jämförelsevisatten preciserade regler om

socialtjänstens utfomining, och kommunerna har fåttatt frihetstor att
ordna verksamheten efter sina förutsättningar och behov. På någraegna
punkter bemyndigar lagen regeringen meddela närmare föreskrifter.att I
övrigt måste räkna med lagen kan kommaatt tillämpasman på olikaatt
sätt i olika delar landet. En viss grad enhetlighet åstadkommesav av

socialstyrelsens allmänna råd ochgenom kommunalt samarbetegenom
inom kommunförbundet.

Till den kommunala socialtjänstens uppgifter hör såväl strukturinriktade
allmänt och individuellt inriktade insatser.som Till strukturinriktade

insatser, syftar till god samhällsmiljö, hör socialtjänstenssom medverkan
i samhällsplaneringen, arbete med sociala problem i samhället samt
uppsökande arbete. Allmänt inriktade insatser är generellt utformade
sociala insatser barnomsorg och äldreomsorg. Hit räknassom också
åtgärder syftar till tillgodose behovatt information,som barns ochav
ungdomars omvårdnad och utveckling, arbete och försörjning, självständi
boende socialjour. Individinriktadesamt insatserm.m. social tjänsteravser
direkt anpassade till den enskilde individens behov. Socialbidrag,
upplysningar, samtal och rådgivning ekonomi, barnuppfostran,om
samlevnad räknas hit. Detta gäller även förebyggandem.m. insatser och
hjälpåtgärder motiveras den aktuella situationen, fortlöpandesom av
kontakt ñr stöd och rådgivning vid problemhantering, erbjudande vårdav
och behandling vård i olika fomier.samt

Socialtjänsten skall enligt 1 § socialtjänstlagen på demokratins och
solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och social trygghet,
jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. I denna
s.k. portalparagraf föreskrivs vidare, socialtjänsten underatt hänsynstagan-
de till människans för sin och andras sociala situation skall inriktasansvar
på frigöra ochatt utveckla enskildas och Detgruppers egna resurser.
föreskrivs också verksamhetenatt skall bygga på respekt för människors
självbestämmanderätt och integritet.

En föreskrift den enskildes rätt till bistånd finns i 6 socialtjänst-om §
lagen. Enligt denna paragraf har den enskilde rätt till bistånd social-av
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behov intehansi övrigt,sin livsföringochförsörjningför sinnämnden om
enskildedenföreskrivsVidaresätt.på atttillgodoseskan annat genom

skallbiståndetochlevnadsnivåskäligtillförsäkras attbiståndet skall en
självständigt liv.levastärker hansdetutformas så att ettatt resurser

bi-hjälp,ekonomiski formlämnasenskilda kanBistånd till menav
vård ochföreller hemfamiljehemvård ifå formenkan ocksåståndet av

ihjälpbehövande placerasdeninnebärfamiljehemb0ende.Vård i att en
ersättningregelomvårdnad, ierforderligdär motfamilj förprivat att

deboendeellerför vårdMed hemkommunen.betalas avsesavsom
ungdomsvårdsskolor,barnhem,tidigare benämntsinstitutioner, som

ochinackorderings-alkoholmissbrukareförvårdanstalter samtallmänna
privataochnarkotikamissbrukareochalkohol-förbehandlingshem

institutioner drivsdessadeländamål. Enförinstitutioner avavsamma
störreförutsätterinstitutionervissaemedan ettför sig,kommunvarje upp-

varjeinomboendevård ellerförhemBehovettagningsområde. av
och kommu-landstingskommunentillgodosesskalllandstingskommun av

behovetplan överskall upprättavilkaområdet,inom gemensamt ennerna
skalldrift. Planeninrättande ochför derasfördelningenochhemsådanaav

länsstyrelsen.under tillsynstårlänsstyrelsen. Hemmenförredovisas av
inomerbjudasinte kanvårdsådanbehöverenskildedenOm ramensom
sådan vård.förmedlauppgiftsocialnämndensblir detsocialtjänsten, attför

åtnjutandeivårdbehövande kommertillsålundabörNämnden att avse
psykiskt utveck-vård ellerpsykiatriskkroppssjukvård, omt.ex. omsorger

lingsstörda.
ochförebyggande bam-detunderstryker starktSocialtjänstlagen

skallEnligt 12 §ungdom.ochbarnövrigungdomsarbetet samt omsorg om
särskiltsocialnämnden

för-och godaunderungdom växerochför barn tryggaverka att upp-
hållanden,

personlighetsutvecklingallsidigfrämjamed hemmensamarbetei nära en-
ochungdombarn ochutveckling hossocialochfysiskoch gynnsamen

ungdomochhos barnutvecklingenföljauppmärksamhetsärskildmed-
utveckling,tillteckenhar visat ogynnsamensom

fårutvecklasriskerarungdom ogynnsamtochför barn attsörja att som-
bästatill denhänsynenoch,behöveroch stöd deskydddet ungesom

hemmetdetutanförfostranvård och samtmotiverar det, egna
stödbehovsärskildatillgodose detoch ungdombarni sin avomomsorg-

vårdnad eller umgängetvistsedanföreliggakanoch hjälp omensom
domstol.avgjortshar av

undersamtalerbjudasföräldrar kanförsörjaskall också attKommunen
ochvårdnadrörandefrågorenighet ii syfte nåsakkunnig ledning att

socialtjänstlagen.§12umgänge a
samhälle.ochför barnbetydelseväxandegradvis fåttFörskolan har en

sinoch förstålärautvecklas,behovbarnshandlar attDet attavom
ochutvecklabehovsamhälleligtocksåhandlar attomvärld. Det ett avom

till nästavärderingargrundläggandeoch sinasin kulturvidareföra
föräldrarnameduppgift tillsammanstillFörskolan hargeneration. att
fortbeståndsamhälletstillbidraoch därigenomsamhälletiinförliva barnen
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och utveckling. Eftersom de flesta dagens småbarnsföräldrar yrkes-av
arbetar eller studerar finns det behov för barnen.ett tryggav omsorg
Förskolan skall förena uppgifterna pedagogiskt stöd föratt ett gottge
barnens utveckling och god och tillsyn.en omsorg

socialtjänstensI insatser för barn barnomsorgen deärutsatta en av
viktigaste Bamomsorgspersonalen de inomär socialtjänstenresurserna.

har de intensiva och långvariga kontakterna med dessa barn ochmestsom
de är betydelsefulla för dem. Bamomsorgen är inte behand-vuxna
lingsinriktad nomialverksamhet för alla barn, vilket kanutan en vara
särskilt betydelsefullt för barn kommer från socialasvårautsatta som
miljöer. fårDe där möjlighet under goda förutsättningar vanligaatt vara
barn bland andra barn i verksamhet där deras behov istår centrum.egna
Barn med behov särskilt stöd skall förskoleplats så snartav en som
möjligt efter det behovet konstaterats.att

Den förskolanöppna har betydelse för de barn inte har platsstor som
i barnomsorg. fårDe leka med andra barn och delta i pedagogiskannan

Öppnaverksamhet. förskolan fungerar också mötesplats försom en
föräldrar och introduktion till övrig barnomsorg. För dagbam-som en
vårdare den förskolanär öppna pedagogiskt tillskott ocksåett som ger
möjlighet till arbetsgemenskap.

Kommunerna har skyldighet dels anvisa sexáringar plats iatten
förskola och dels anvisa sådan plats till de barn behöver särskilt stödsom

Åri sin utveckling. 1985 fattade riksdagen principbeslut allaett attom
barn över och halvt år skallår 1991 delta i organiseradett ett senast en
förskoleverksamhet. Förutsättningarna för nå målet förskola föratt om en
alla barn 1991 har förändrats efter det beslutet Regeringensenast att togs.
tillsatte i 1990 aktionsgrupp med uppgift i nära samarbete medattmars en
kommunerna inventera möjliga åtgärder för snabbt bygga ochatt ut
förbättra situationen i barnomsorgen möjligheternaövervägasamt att att
införa lagstadgad tillrätt plats i barnomsorgen för alla bam. Aktions-en

har fullgjort sitt uppdrag och i betänkande SOU 1990:80ettgruppen
bl.a. föreslagit lagstiftad till barnomsorg förrätt barn i åldern 18att en
månader till skolåldem genomförs först från och med januari1 1993.
Remissbehandling betänkandet har avslutats.av nyss

1985 riksdagsbeslutårs innebar också mål och innehåll för bamom-att
förskoleverksamhet lades fast. verksamhetenFör finns detsorgens numera

socialstyrelsen utarbetat pedagogisktett l antalett stortav program.
kommuner har, komplement till det pedagogiska programmet,som
utarbetats kommunala riktlinjer för förskolans pedagogiska ledning och
utveckling.

Samhällets skolbarnsomsorg bedrivs i form fritidshem, familjedag-av
hem, allmän fritidsverksamhet fritidshem.öppet Inom dessa formersamt
finns dessutom heltidsverksamheter, deltidsverksamheter, eftermiddags-
verksamheter, klubbar m.m.

För fritidshemmen, familjedaghemmen och den fritidsverksam-öppna
heten finns mål och riktlinjeri socialtjänstlagen, i pedagogiska förprogram
fritidshem, i allmänna råd för familjedaghem och i kommunerna ut-av
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arbetade riktlinjer. Regeringen har lagt fram kulturprogram för barnett
och ungdom riktar sig till all verksamhet för barn i grundskoleåldem.som

Vad gäller skolbamomsorgen vill vi skolbamskommitténnämna haftatt
i uppdrag främja närmande mellan skola och skolbarnsomsorgatt ett

följa, stimulera och påskynda utveckling i riktningenatt motgenom en en
organisatoriskt och pedagogiskt samlad verksamhet för skola och skol-
bamomsorg. Kommittén har nyligen lagt fram betänkandet 1991:54SOU
Skola skolbarnsomsorg helhet.en- -

Barn och ungdomar vistas sjukhuspå har särskilda behov. Enligtsom
socialtjänstens har18 § barn sjukhuspå till ñrskole-rätt och fritids-
aktiviteter i form lekterapi.av

Socialnämnden arbetar föräven förebygga och motverka missbrukatt
alkohol och andra beroendeframkallande medel. förInsatser barn ochav

ungdom särskildägnas uppmärksamhet.
År 1970 startades den första ungdomsmottagningen i landet. iDet var

Borlänge efter initiativ barnläkare den ordinarie sjuk-såg attav en som
vården hade svårt tillgodose ungdomars behov.att

harDet under de gångna 20 åren skett utveckling och breddningen av
verksamheten samarbeteså sker med rad samhällssektorer. Idagatt en
kommer ungdomar till ungdomsmottagningama för råd och stöd näratt
det gäller sexualitet, relationsfrågor, existentiella problem, allmänna
hälsoproblem m.m.

Sedan 1988 finns det ñrening för personal vid landets ungdoms-en
mottagningar Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar, SUM.
Föreningens syfte är bl.a. stödja och råd till nystartade verk-att att ge
samheter.

År farms1989 det 91 mottagningar i landet. intensiv utbyggnad harEn
skett under de åren, vilket säkert till del kan förklarassenaste tre etten av
Ökat intresse för hiv-, abort- och STD-förebyggande arbete.

Oftast har mottagning initierats barnmorska setten ny av en som
behovet i sin ordinarie preventivrådgivning mödravårdscentralen.
Verksamheten har utvecklats underifrån och uttryck för konkretasom
behov i vardagen.

de mottagningamaAv 91 hade landstingskommunalt39 huvudmannas-
kap medan hade34 delat Kommunerna stod huvudman för 14ansvar. som

Ävenmottagningar. andra huvudmän förekommer Stadsmissionent.exsom
och RFSU. Landstingens mottagningar har ofta starkare medicinsken
inriktning deän övriga. Delat huvudmannaskap har bredaregett en
yrkeskompetens med både medicinsk och social inriktning. Kommunernas
mottagningar, ibland har sina lokaler i skolan, har bred kompe-som en
tens.

På ungdomsmottagning finns alltid barnmorska i förcentrumen en
verksamheten. Andra yrkeskategorier kan kurator, socialsekreterare,vara
gynekolog, psykiatriker, m.fl.präst

Som framkommit arbetar socialnämnden efter särskilda riktlinjerovan
avseende barn och ungdom. Huvudprincipen är social-attomsorgen om
tjänstens insatser skall ske frivilligpå väg. Lagen l990:52 med särskilda
bestämmelser vård LVU är komplement till de frivilligaettom av unga
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vårdinsatser kan beredas barn och ungdomsom enligt socialtjänstlagen.
Syftet med LVU är samhälletatt tvångsmässigt skall kunna tillgodose
barns och ungdomars behov vård och skydd då derasav fysiskaomsorg,
eller psykiska hälsa eller sociala utveckling är i fara. LVU skall följa
socialtjänstlagens intentioner och anda frånutgå barnetssamt bästa även

det medför inskränkning i föräldrarnasom lagstadgadeen rättigheter. Då
samtycke till frivilliga vårdinsatser inte kan uppnås, kan socialnämnden
ansöka vid länsrätten tvångsvård enligt LVU.om

Socialstyrelsen har nyligen regeringens uppdrag utvärderat socialtjän-
insatser ñrstens barn och ungdom. Huvuddelen uppdraget är redovisatav

i Växa i vältärdsland SoS 1990:3.rapport
Regeringen har 1991 tillsatt parlamentarisktsommaren en sammansatt

kommitté för göra allmänatt översyn socialtjänstlagenen DiravÖversynen1991:50. skall bl.a. innefatta utvärdering socialtjänst-en av
lagens tillämpning och syfta till tydligareatt avgränsa och klargöra
socialtjänstens uppgifter och ansvarsområden.

8.2.2 Hälso- och sjukvård

Svenska barns hälsa är i historiskt och internationelltett perspektiv mycket
god och det gäller såväl somatisk psykisk hälsa. Spädbamsdödlig-- som
heten är bland de lägsta i världen. Detsamma gäller även olycksfall bland
barn både i trafiken och andra orsaker. Samtidigt framträderav emellertid
allt tydligare mörkare bild barns hälsa.en Bland de i bam-av ochett
ungdomsperspektiv största hälsoproblemen återfinns bl.a allergier och

överkänslighet drabbarannan tredje skolbarn.vartsom Fortfarande intar
olyckorna dominerande plats i sjukligheten och dödlighet hos bam. Den
näst vanligaste dödsorsaken hos barn är Vidare har antalcancer. ett stort
barn långvarig eller kronisk sjukdomen ocheller någon form handi-avkapp. De största hoten bams hälsamot och välbefinnande ligger dock på
det sociala planet och är nära relaterade till föräldrarnas levnadsvanor och
livsvillkor.

De flesta de samhällsinsatser påverkarav barns och ungdomarssom
hälsa ligger inom kommunerna och landstingens ansvarsområde. Med
hälso- och sjukvård i hälso- och sjukvårdslagen 1982:763avses åtgärder
för medicinskt förebygga,att utreda och behandla sjukdomar och skador.

I hälso- och sjukvårdslagen särskilt hålso- och sjukvårdenattanges skall
arbeta Br förebygga ohälsa.att Hälsovården kan miljöinriktad ochvara
medverka i samhällsplaneringen eller individinriktad och formenta avexempelvis hälsokontroller, vaccination, hälsoupplysning mödra- ochsamt
barnhälsovård. För landstingens förebyggande arbete har primärvården enstrategisk och central roll. Exempel på primärvårdens förebyggande
verksamhet berör bam och ungdom ärsom mödra- och barnhälsovård,
föräldrautbildning, hälsoundersökningar och hälsoupplysning. Primärvår-
den har också viktig roll när det gäller utbildningen och infomiation omhälsorisker till allmänhet, till andram.m. samhällssektorer och till
frivilligorganisationer i frågasamt medverkan i samhällsplaneringen.om
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sjukdomarkroniskaellermed akutaungdomarochför barnSjukvård
barnkirurgiskabammedicinska,specielladelsmeddelasolycksfalleller av

specialisterandraocksåkliniker sombampsykiatriskaoch avmen
infektionsmedicin.elleröronortopedi, ögon,kirurgi,allmänmedicin,

vidvårdbammedicinsktilltillgångidag en avsjukvårdsområde harVarje
dockklinik finnsBamkirurgisklandet.iklinikernabammedicinskade 44

viktengrund30-tal. Påvidbampsykiatriskoch ett avsjukhusvid 4bara
oftaocksåvårdaspersonalbarnkompentochvårdmiljöbamanpassadav en

barn-depåögonsjukdomarellerOrtopediskakirurgiska,medbarn t.ex.
specialitet.respektivemedsamarbeteivårdavdelningamamedicinska

ochbarnsjukvårdmellanÄven knytningenorganisatoriskadenom
intimtklinikernabammedicinska ettdeharvarierarbarnhälsovård

bamhälsovårds-ledsregelibarnhälsovårdenmed ensamarbete avson1
bedrivsbamklinikeruniversitetsklinikemasochregions-Vidöverläkare.

bamonkologi,barnsjukvård såsomspecialiseradoftastdessutom mer
ocksåbedriverenheterprematurvård. Dessaintensivochbamcardiologi
före-såvälvadutvecklingsarbeteochforsknings- avseruniversitets,

ochsjukdombehandlingochdiagnostikåtgärder avbyggande som
bam.hoshälsoproblem

ochhälso-inomuppgifterbetydelsefullaradharKommunerna en
miljöförbättringarkan nämnasuppgifterBland mångasjukvårdsområdet.

till barnstödtrafiksäkerhetsåtgärder,bostadsstandard,tätortsmiljöenbrai
kommunernasInomkultursatsningar.ochfritids-ungdomoch samt

viktigahälsofostranochhälsoupplysningskolan äroch inombarnomsorg
folkhälsoarbete ärkommunernasaspekt påviktigEninsatser. annan

kultursatsningar.ochfritids-social-,isigvisarjämlikhet,strävan mot som
uppgiftmedhälsoskyddsnämnd attochmiljö-harkommunVarje en

ochkommuneninomutvecklingenföljauppmärksamttillsyn,bedriva
måldokumentoftahar somKommunernabehövs.förslagdeutarbeta som

missbrukeller motmiljön m.m.bostadsbyggande, programkan avse
socialtjänstlagen,såsomspeciallagarolikaiocksåfinnsMålsättningar

m.fl.bygglagenochplan-hälsoskyddslagen samt
avgiftsfriforlandstingenskall1985:125tandvårdslagen svaraEnligt

Åt-ungdomar.ochbarnbosattalandstingsområdetför inomtandvård
instruktionochinfomiationomfattarbamaårenundergärdsprogrammen

fluortandkråmtandborstning,fluoridtabletter,kostförändringar,avseende
lettharåtgärdernaförebyggandeinformationshöjning. Deallmänoch en

Antaletmjölktänder.sinahål iharlängreintetreåringarfemfyratill att av
tioårspe-underhalveratsänharskolbarnhoständer enkariesskadade mer

tillförsäkrasoch kanvårdbehovlågtdärförhar19-åringar ettriod. Dagens
insatser.förebyggandeeffektivaenklatandvårdgodfortsatt mengenomen

folkhälsoin-nationelltföreslagit1991 att ettvårenunderharRegeringen
påskallhuvuduppgift attInstitutetsl9909l:175. varapropstitut inrättas

arbetesjukdomsförebyggandeochfolkhälsofrämjandedrivanivånationell
programforrniarbetaföreslåsInstitutetkaraktär.sektorsövergripandeav

ställafram,skallvarjeför ta sammaninominstitutetdär programramen
samarbetei näraskeförutsättsKunskapsspridningenkunskap.spridaoch

arbetsmarknadens parter,organisationer,frivilligaochmed genom
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kommuner ñreslås inledningsvis drivaoch landsting m.tl. Institutet att
inriktade och tobak, barn och ungdom,alkohol droger,motprogram

kvinnor skador.utsatta samt

8.2.3 Skolan

arbets-Kommunerna har sedan den januari helt och odelat1 1991 ett
riksdagens ställningstagandegivaransvar för all personal i skolan. Genom

hösten för skolan lades principerna för1990 till propositionen ansvaretom
skolan fast 199091:18,mål- och resultatorienterad styrning propav

nationella mål och riktlinjerUbU4, rskr.76. Det innebär att staten anger
för arbetet för verksamheten. Dessai skolan och kommunernaatt ansvarar

ansvarsfördelningen har lagts fast i tvågrundläggande principer för
inledande ändrad SFSkapitel i skollag SFS 1990:1477 genomen ny

omfattar alla skolformer.1991: 1l l l som
i skolanför verksamhetenRiksdagsbeslutet innebar i sak att ansvaret

skolanöverfördes till kommunerna. traditionella sättetDet att styra genom
skolandetaljerad skall i ställetstatlig reglering Statenövergavs. styraen

och skallnationellt giltigamål och riktlinjer äratt somgenom ange som
skolan skallGrundläggande mål förlikvärdig skola alla.åtgarantera en

Övriga utbildningengiltiga och riktlinjer föri lag. generellt målanges
Likvärdigheten skall ocksåskall i läroplaner. garanteras genomanges

finansiellt stöd till skolanslärarutbildningen och fortbildningen. Staten ger
i vilkenutvärdering skall beskedverksamhet. Uppföljning och ge om

och regeringskolan förverkligar de intentioner riksdagutsträckning som
uttryck för.gett

ñrstatsbidragssystemoch med den juli tillämpasFrån l 1991 ett nytt
vuxenutbildningen. Statsbidragssystemetgrundskolan, gymnasieskolan och

har utfomiats finansiellt stöd till skolverksamhetenett som gersom
likvärdig skolverksamhet.kommunerna förutsättningar bedrivaatt en

organisation och det huvudmännenStatsbidraget reglerar inte skolans står
ändamål inom skolan.fritt använda statsbidragen för olikaatt

innebar ocksåRiksdagens ställningstagande hösten 1990 tvåatt nya
skolverk ochskolområdet,centrala myndigheter inrättas statens statens

sinmyndigheterna börjadehandikappsfrågor i skolan. Bådainstitut för
juliverksamhet den 1991.1

särskild nänmd,regelBeslut enligt skollagen överprövas av ensom
utprägladbeslut harUndantagöverklagandenämnd. ärskolväsendets som
vadeller ligger närakaraktär eller gäller sådant utgörjudiciell somsom

enligtharbegreppmening dettarättigheter, i dencivilaanses som
grundläggande friheter.ochmänskliga rättighetereuropakonventionen om

Överklaganden tillbeslut förs kammarrätten.dessaav
förstyrdokumentengrundläggandedeSkollagen och läroplanema är

och fort-för läraregrundutbildningenVidareskolans verksamhet. är
skolan ochiverksamhetenbildningen andra statliga medel påverkaatt

likvärdig utbildning.garantera en
höstterminentidigare,Enligt skolplikten, liksomskollagen inträdernya
det får barnetdet barnet fyller sju barnets vårdnadshavare begärår år. Om
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börja i skolan det barnet fyller fårår år. Kommunerna dock undersex en
övergångsperiod bestämma i vilkenår sexåringar skall inmån tasom sex
i skolan.

skollagen har detI tagits in bestämmelser eleverna skall haattnu om
inflytande huröver deras undervisning utfomias. Utgångspunkten för
elevernas inflytande är skollagens stadgande verksamheten inom detattom
offentliga skolväsendet skall utformas i överensstämmelse med grund-
läggande demokratiska värderingar.

Skolhälsovården fortfarande främst förebyggande. omfattarär Den
hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser. Skolhuvudmännen är skyldiga

anordna Skolhälsovård för eleverna i grundskolan, Särskolan, special-att
skolan, sameskolan och gymnasiesk0lan.Elevema har interätt någonmen
skyldighet anlita skolhälsovården.att

När grundskoleelevema fördelas olikapå skolor i hemkommunen, är
utgångspunkten de ska placeras de får kort skolvägså såatt att som
möjligt.

8.2.4 Bamombudet i Lund

Lunds kommun är de första kommunerna i landet efter besluten av som,
i kommunfullmäktige i september har inrättat1986, kommunaltett
bamombud. En motsvarighet finns, tidigare i bl.a. Uppsalanämntssom
där sedan något har bamombudsmän,år anställda föreningtreman av en

med bidrag från kommunen. Uppdraget tilldelades Bodil Rasmussonmen
och lades till hennes befintliga tjänst samordnare för skola, socialt-som
jänst, fritid, bibliotek och polis. Tjänsten administrativt bunden tillär
socialförvaltningen.

En programförklaring för verksamheten presenterades i september 1988
i folder Bamombudet i Lunds kommun. Ombudets målsättningen ären

barns behov skall tyngd i all samhällsplanering och detta skallatt storges
ske genom

rikta ökad uppmärksamhet barns behovpå i de olika kommunala för-att-
valtningarnas planering,

minska olycksriskema för barn,att-
öka samordningen mellan kommunens sk mjuka och tekniskaatt-

förvaltningar och mellan kommunen och landstinget i frågor rörande
barns miljö samt

förbättra kommunens service till allmänheten frågori rörande barnsatt-
miljö.
Alla kan, muntligt eller skriftligt, vända sig till bamombudet.

frågorI rörande barns miljö samarbetar bamombudet med olika berörda
förvaltningar landstinget.samt

Arbetet såsom bamombud har hittills bestått i söka kunskaper ochatt
etablera kontakter, och marknadsföra verksamheten,att presentera att

idéerpröva och metoder i praktiskt inriktade projekt förankrasamt att
målet för verksamheten. Projekt pågår eller avslutade bl.aär ärsom .Barn i innerstad och säkrareFör skolvägar projektet Före-samt
byggande bamolycksfall i Dalby primärvårdsdistrikt. I övrigt innehållerav
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tjänsten uppgifter barnsrör och ungdomars uppväxtvillkor såsomsom
åtgärder spridning videovåld, skolbarnsomsorg och ungdomsfrågor.mot av

iBarn innerstad pilotprojektet för bamombudet. Projektet har undervar
år 1986 arbetat opinionsbildande1989 med övergripande syftetre att-

skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdom i Lunds innerstad.
Centrum för projektet innerstans enda LM-skola, Vårfmskolan. olikaIvar
arbetsgrupper, bestående personal och föräldrar, behandlades psykoso-av
ciala frågor, skolan miljö, skolans inre fysiska miljö, trafik- ochyttre
lekmiljö fritidsfrågor. upplevelserBarnens sin miljö, derassamt av
önskemål och förslag har kartlagts, bearbetats förtsoch bl.a.ut ettgenom
stadsstudiecentrum Vårfruskolan. Bamombudetspå uppgifter har varit att
samordna och stödja projektgruppemas arbete, samordna kontakter och
uppgifter mellan projektet, förvaltningar och politiska instanser samt
medverka i dokumentationen projektet. Konkreta resultat har uppnåttsav
i form miljöförbättringar visssåsom upprustning skolgården,av av
trañksäkerhetsfrågor, utökade för fritidsverksamhet samtresurser
personalförstärkning till elewården. Samtidigt mycketåterstår göraatt
innan projektets mål kan fyllda. Projektets slutdokumentationanses vara
belyser bl.a. levnadsvillkoren för barn ålder i innerstadsrniljö7 12 års en-

de svårigheter och hinder det innebär hävda barns intressensamt attsom
i den kommunala beslutsprocessen.

Föräldrar, kontaktkommittéer och förskolor har i olika bammiljöfrågor
hänvänt sig till Bamombudet. Ombudet har i dessa ärenden råd, stödgett
och hjälp till Självhjälp i ställa krav miljöförbättringar ñrhållandeiatt
till kommunen, fastighetsägare etc.

Bamombudet har vidare initierat medverkat planering ochisamt
genomförande fortbildning rörande skolgårdsfrågor ochoch barntav ex
trafik.
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9 frivilligaExempel på
organisationers arbete med barn-

och ungdomsfrågor

9.1 Inledning

det föregåendeI har vi översiktligt redogjort för viss statlig och kommunal
Ävenverksamhet berör barn och ungdom. frivilliga organisationersom

och föreningar bedriver sådan verksamhet arbetar för förbättrasamt att
barns och ungdomars levnadsvillkor.

Inledningsvis kan vi konstatera det finns relativt antalatt ett stort
organisationerföreningar olikapå sätt tillgodoser barns ochsom ung-
domars intressen och arbetar för barns och ungdomars behov ochattsom
rättigheter beaktas och respekteras; landets alla idrottsföreningar, idéburna
barn- och ungdomsorganisationer, politiska ungdomsorganisationer,
Svenska kyrkan och andra religiösa förbund, de olika scoutñrbunden,
Rädda barnen, Röda korset, Barnens Rätt I Samhället BRIS, Riksför-

RSMÖ,bundet sexuella övergrepp barn Riksförbundetmot mot
föräldraföreningen narkotika RiksförbundetFAMN, för sexuellmot
upplysning RFSU, och Riksförbundet för sexuellt likaberättigande
RFSL m.fl.

Organisationsväsendet har sedan lång tid tillbaka betydelse förstoren
utvecklingen i samhället. Tillsammans speglar de omfattande bredden av
olika intresse- och idéinriktningar. Bland organisationerna såväl deryms

grundar sig på något specialintresse, där deltagarna får tillfälle attsom
fördjupa sina kunskaper och erfarenheter, de idébuma organisatio-som

där samhällsfrågor och och livsåskådningsfrågor istårtros- centrum.nerna
finnsHär också de organisationer i första hand är inriktade mot attsom

tillvarata eftersatta barn- och ungdomsgruppers särskilda intressen.Vissa
organisationer statsunderstödda,är andra är det inte. En del organisatio-
nerföreningar har direktkontakt med barn och ungdom deattgenom
bedriver viss programverksamhet idrott,såsom musik, hobby, friluft,
studiecirklar andra stå till förfogande med mottagningaretc, attgenom
eller telefonjourer. Ytterligare andra organisationer sätter ut-genom
redningsverksamhet och opinionsbildning in bam- och ungdomsfrågorna
i samhälleligt sammanhang och arbetar därigenom för förbättringett en av
barn och ungdomars villkor.

olikaDe organisationerna bidrar sin verksamhet, idéer, åsiktergenom
och intressen till ökad medvetenhet, ökat och starkareetten ansvar

för bam- och ungdomsfrågor. Organisationerna ârengagemang ett
värdefullt och nödvändigt komplement till offentlig verksamhet. Det kan
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inte framhållas de insatser frivilligagörs vara organisatio-attnog som av
ner föreningar ovärderliga.är

det följandel avsnittet, det har karaktärenäven allmän över-som av en
sikt, vi kort presentation organisationernågra arbetar medger en av som
barn- och ungdomsfrågor. Redovisningen integör anspråk på att vara
heltäckande det gäller både helheten och innehållet i de enskilda av--
snitten.

9.2 Rädda Barnen

Rädda Barnen bildades i England Sverige.1919 och Organisationen
tillkom reaktion det lidande världskriget tillfogatpå Förstasom en som
Europas bam. Rädda demokratiskt uppbyggdBarnen är folkrörelse,en

kämpar för barns rättigheter. Den är partipolitiskt och religiöstsom
obunden och bygger principen frivilligt individuelltpå medlemskap.om
Rädda Barnen har cirka 90 medlemmar, vilka organiserade i000 är 300
lokalföreningar och 28 länsförbund. Riksñrbundet, länsförbunden och
lokalföreningama självständigaär juridiska med ekonomisktegetpersoner

5000 medlemmar arbetar aktivt med föra Rädda Barnensatt utansvar.
budskap och samla in medel för verksamheten. 2000 ärpersoner
skolombud för Rädda främstBarnen på lâg- och mellanstadieskolor.

Rädda Barnens mål tillförsäkraär alla barn deras leva ochrättatt att
växa fria, friska och självständiga individer åtnjutasamt att ettupp som
okränkbart rnänniskovärde. FNzs konvention barnets rättigheter ärom
grundläggande för Rädda Barnens arbete.

Under de åren har Rädda arbetat mycket med barnBarnen isenaste
Sverige, barn far illa olikapå I boktidningen Bamsällskapetsätt.som ges

informationsamlad Rädda Barnens böcker och skrifter taren om som upp
problem för barn i Sverige.

flyktingbarn i Sverigel Ensamma översikt de flyktingbarnges omen
kommer till Sverige vårdnadshavare. arbetanågon Attutansom ensamma

med ensammaensligeuledsagade flyktingar från denär rapportunga en
nordiska konferensen flyktingbarn klarlägger vadom ensamma som som
händer flyktingar kommer till de nordiska länderna. Bland böckernär unga
pâ och självmord kan mig handlarBarn nämnas Möttemat som om
självmordsbeteende hjälpaoch signaler kan innan det förär sentsom oss

Till Dej samtal mellan ungdomar och livet kännsOm närsamt vuxna
svårt. Sexuella barn behandlas i bl böckerna dessaövergrepp Motmot a
våra minsta, fråga. Orka lyssna. sexuella bam.Våga Om övergrepp mot

Barns till sin barndom.rättsamt
Rädda svenska sektion arbetar för barn i Sverige.Barnens Genom

denna för Rädda barnens talan och för fram missförhållandenBarnen .
Många människor drar sig för vända sig till myndighet med sinaatt en
problem och har istället till sigvänt sig Rädda Barnen. De vänder tillsom
Rädda Barnen får de vill och personalen Räddapåvara anonyma om
Barnen har tystnadsplikt och ingen rapporteringsskyldighet. Verksamheten
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i Sverige baseras helt frivilligapå bidrag för helt oberoendeatt vara av
och myndigheter.stat

Rädda Barnen har också Föräldrar.Anonyma Här kanstartat
föräldrar, har eller har haft känslan inte räcka till för sina barn,attsom av
hjälpa varandra bli bättre föräldrar. Föräldrar arbetar delsAnonymaatt
med telefonrådgivning, dels med regelbundna Både vidgruppmöten.
telefonerna och i finns det alltid utbildade och erfarna stöd-grupperna

Målet med verksamheten föräldrarnaär stöd stärka sinatt attpersoner. ge
självkänsla och på så sätt barnen chansstörre växa iatt ett tryggtge upp
hem.

Rädda Barnen har telefonjour och ñräven mottagning pojkaren som
för sexuella övergrepp; Pojkmottagningen. Vem helst får ringautsatts som

dit och fä hjälp.
I samband med det i januari 1991 bröt krig i Persiska vikenatt ut

öppnades telefonsluss för barn kunde ringa och ställa frågor.en som
Rädda Barnens arbete för barns rättigheter i Sverige och andra länder

bedrivs bistånd och opinionsbildning.genom
Rädda Barnens bistånd riktas främst till de barnen imest utsatta

världens fattigaste länder flyktingbarn, barn i krig,såsom gatubam och
barn med handikapp. Rädda bistånd genomförsBarnens i samverkannära
med organisationer och myndigheter i samarbetsländema. Biståndet skall

hjälp till Självhjälp och syftar till varaktiga förbättringar barnsvara en av
levnadsvillkor.

Rädda Barnen stödjer verksamhet i trettiotal länder i Afrika, Asienett
och Latinamerika. Organisationen också viss katastrofhjälp.ger

Genom opinionsbildning bidrar Rädda till kunskapenBarnen ökaatt
Övergreppbarns levnadsförhållanden och förståelsen för deras behov.om

barns rättigheter påtalas oberoende begår dem.mot av vem som
Rädda ställer sig barnensBarnen på sida krig och verkar i allt sittmot

arbete för fred och rättvisa. Arbetet rasism och våld i alla formerdessmot
liksom försvaret rninoritets- och flyktingbams rättigheter bedrivs iav
denna anda.

Insamling medel är viktig förutsättning för biståndsarbetetav en arman
och för säkerställa Rädda Barnens oberoende ställning.att

Arbetet inom Rädda Barnen sker och redovisas fortlöpande föröppet
allmänheten. Information verksamheten bl medlernstid-om ges a genom
ningen Barnen Vi och i särskilda projektrapporter.

Idag finns Rädda Barnen- organisationer i tjugotal länder. Samarbets-ett
heter International the Children Alliance,Save med högkvarterorganet

i RäddaGenéve. Barnen har konsultativ i ekonomiska ochFN:sstatus
sociala råd ECOSOC och i FNzs bamfond AndraUNICEF. FN-organ

Rädda Barnen samarbetar med Världshälsoorganisationenär WHOsom
och FN:s flyktingkomrnissariat Rädda också medlemUNHCR. Barnen är

FrivilligorganisationemasICVA; internationella råd.av
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9.3 Röda korset

landet finns cirkaRöda korset Sveriges folkrörelser. Iär störstaaven
lokalorganisationer,medlemmar, vilka organiserade i400 000 är 2 100

uppdelade distrikt. beslutande riksstämman,på 24 Högsta ärorgan som
väljer centralstyrelse. ordförande och generalsek-Röda korset haren en en
reterare.

rödakorsföreningarRöda korset finns över hela världen. Alla nationella
har rättigheter och skyldigheter bistå varandra. Rödakorsföre-attsamma
ningarnas förbund sammanslutning alla erkända nationellaär en av

muslimskarödakorsföreningar, finns i 150 länder. de ländernaI ärsom
den röda halvmånen symbol för verksamheten, i övriga länder rödadet
korset.

Internationella rödakorskommittén är själva till rödakors-ursprunget
rörelsen. skall och hjälp till offer och konflikterDen skydd i krigge
världen över.

Röda korset arbetar efter grundprinciper.sju De i korthet följande.är
Humanitet. Röda korset skall i varje läge söka lindra och förhindra-
mänskligt lidande. Målsättningen skydda liv och skapa respekt förär att
människovärdet.
Opartiskhet. Röda korset ingen åtskillnad mellan religion,gör raser,-
nationaliteter, samhällsställning eller politiska åsikter. Organisationen
hjälper alla och prioriterar dem behöver hjälp.mestsom
Neutralitet. Röda korset inte ställning i meningsskiljaktigheter vadtar-
gäller politik, religion eller ideologi. organisationenDäremot tarras,
ställning för människor och neutralaGenomutsatta attgrupper. vara
kan de alltid arbeta bägge sidor vid konflikt.på en
Självständighet. En nationell rödakorsförening landetslyder lagar och-
samarbetar med myndigheterna det humanitärapå området, endastmen
så länge samarbetet inte i strid med övriga grundprinciper.står
Frivillighet. Röda korset sin hjälp frivilligt och osjälviskt. Det ärger-
också frivilligt hjälp från Röda korset.att ta emot
Universalitet. Röda korset finns över hela världen.-
Röda korset började ägna sig social verksamhet oftaåt 1918. Det var

fråga pionjärinsatser. Många de verksamheter startade harom av som
sedan tagits över samhällets myndigheter. Bland många verksamheterav
kan följande nämnas. Röda korset startade skoltandvård i bl.a. rullande
kliniker, införde bastubad och skolbad, startade under 30- och 40-talet
skolbespisning startade under 70-talet lekotek för handikappade barnsamt
och språkförskolor för flyktingbarn. Under åren 1984-1990 drev Röda
korset behandlingskollektiv,ett Söderängstorp, för ungdomar bådesom
hade psykiska störningar och missbruksproblem. Röda korsetsgrava
ungdomsförbund har på några jourer för barn och ungdom,orter startat
Jourhavande kompis. Telefonnumren finns i den lokala telefonkatalogen
och kan också dem via Röda korsets sekretariat i Stockholm.man
Andra exempel på social verksamhet inom Röda korsets ungdomsförbund
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är på-stan-grupper och information AIDSHIV ungdoms-om genom
pjäsen Välkommen i AIDS-klubben.

9.4 Barnens SamhälletRätt I BRIS

BRIS barnens intresseorganisationär och verkar barnets ombud införsom
myndigheter, institutioner eller vårdnadshavareförâldraansvariga.
Organisationens uppgift är stå till förfogande för barn i kris. BRISatt
arbetar för förbättring barns och ungdomars rättssäkerhet och övrigaen av
livsbetingelser. Den inte samhälletsersätta insatser för barnattavser som
far illa komplementär till dessa.utan ett

bildadesBRIS och1971 är ideell organisation partipolitisktären som
Åroch religiöst obunden. 1987 bildades riksförbund.BRIS Regionföre-ett

ningar finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping ioch Umeå.
Inom varje region ñnns kansli med Barnens Hjälptelefon, jour- ochett
rådgivningsverksamhet anställd personal. Varje region harsamt en egen
styrelse och i principär självförsörjande regionala bidragsgivare.genom
Regionema själva för inom sitt område rekrytera och utbildaattansvarar
jourare, informera BRIS värva medlermnar. Personalen påsamtom
regionkansliema och förbundskansliet avlönad.är Allt arbete inomannat

sker ideellt.BRIS
BRIS målsättning är fungera komplement för dem inteatt ettsom som

vill eller vågar vända sig till myndigheter. Den personal inom BRIS som
kallas BRIS-ombud har till uppgift fungera stödpersoner ochatt som
förmedlande länk mellan de barn och behöver hjälp och devuxna som
sociala skall den. BRIS-ombuden kan också föra barnetsorgan som ge
talan inför föräldraansvariga eller myndigheter i de fall barnets behov inte
tillgodoses. Allt BRIS-arbete sker med respekt för barnets vilja och
uppfattning. Tillsammans med barnet försöker BRIS-ombuden komma
fram till lösning problemet.på Det kan hjälpa barnet iLex. atten vara en
skilsmässosituation. Med barnets tillåtelse kan BRIS-ombuden tala med
föräldrarna och till dem föra fram hur barnet upplever och sinpåser
situation. Ibland kan BRIS-ombuden samtalspartner i sådanavara en
livsfrågor där tonåringar behöver andra föräldrarnaän tala med. Andraatt
gånger kanske barnet behöver BRIS-ombudens hjälp med komma iatt
kontakt med Skolkurator eller psykolog för våga berätta svåratt om en
situation. Det kan också bli nödvändigt göra anmälan till socialaatt
myndigheter barnet far illa. BRIS övertar dock inte myndigheternasattom
utredningsbehandlingsansvar främst till påverka eller driva deutan attser
fall barns behov inte uppmärksammas.

BRIS har rådgivningstelefon för där kan problemtaen vuxna man upp
gäller barn och infomiation vilken myndighet vändakansom om man

sig till. Sedan 1980 bedriver BRIS unik verksamhet för barn i utsattaen
situationer. Barnens I-Ijälptelefon, kontakttelefon för bam ochen ung-
domar, årligen 3 000 samtal direkt från barn far illatar påemot ca som
något sätt. Många dessa barn är för fysiska, psykiska ochutsattaav
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Tonårsproblem, ensamhet och också vanligasexuella övergrepp. MC år
orsaker till barn hjälp. Hjålptelefon harsöker BRIS Barnens ettatt
rikstäckande och barnet blir automatiskt kopplat till närmastenummer

Hjâlptelefon finns fem ställen i Sverige.Barnens påsom
Hjälptelefon rådgivningstelefonvarje dag, och BRISBarnens är öppen

vardagar och vissa kvällar. samtalen underär öppen De tar emotsom
med i jourgrupp består engagerade ochkvällstid BRISâr som av

kunniga lekmän med speciellt intresse för barns situation. Alla jourare
fortlöpande informationgrtmdutbildningi BRIS regi och fårgenomgår en

studiecirklar och föreläsningar. Arbetet helt ideellt och allaårgenom
sekretessförbindelse.medarbetare har undertecknat en

far illaviktig del BRIS arbete sprida kunskap barnEn är attav om som
påverka opinionen kring barns villkor debatter ochattsamt genom

informationsmaterial verksamhetföreläsningar. Ett antal BRISstort om
skickas varje till studerande och till intresserad allmänhet. Riksför-årut

fyrabundet tidskrift, BRIS-bladet,BRIS gånger år.cager ur en per
vidare rernissinstans för lagar barn och familjerBRIS är rör samtsom

yttranden i frågor kring barn och ungdom och deras villkor. BRISavger
med sakkunnig i utredningar och kommittéer arbetesitter också som vars

ñr lagförslag berör barn och ungdom.ligger till grund nya som

9.5 och skolaHem

andraoch Skola-rörelsens verksamhet omfattar föräldrar ochHem
vårdnadshavare, elever och skolans personal. 275 familjerDrygt 000 är
betalande medlemmar. Alla familjer inbjuds till medlemsskap. Den
verksamhet bedrivs öppen för alla medlemsskap. Rörelsenär oavsettsom -

självständig organisation, religiöst och partipolitiskt obunden.är en
består och verkar föreningar,och Skola- rörelsenHem av genom

riksförbund. samverkar i varje led med eleverdistrikt och Den ochett
och organisationer arbetar medskolpersonal med myndighetersamt som

frågor inom rörelsens intresseområde.
Riksförbundets kansli till föreningarnas förfogande med råd ochstår

hjälp. finns utbud mötesmaterial, Videofilmer, studie-Det ett storta av
infomiationsskrifter. Förbundetsoch utbildningsmaterial olikasamt

meddelande föreningarna informationnår 6-8 gånger år. Det omper ger
skolområdet, material och böcker speglarnyheter samtpresenterar nytt

olika verksamhetsinriktningar.
Förbundet har också tidning, kommer med åttaBarn, uten egen som

år.nummer per
viktiga områden samhället ochoch Skola-rörelsen verkar inom iHem

frågor.har därvid ställning i olika familje- och skolpolitiska Dettaatt ta
förenligt med rörelsens alla föräldrarsker på sätt är strävan attett som ge

och vårdnadshavare möjlighet stödja deatt unga.
ståndpunkter belyses ochoch Skola-rörelsens grundläggandeHem

utvecklas i dess familje- och skolpolitiska idéprogram.
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Hem och Skola-rörelsen hemmet barnetsutgör viktigaste miljöattanser
och hemmet-föräldrama har huvudansvaret föratt barnets fostran och ut-
veckling. Rörelsen vill tillvarata och utveckla förutsättningarna för
hemmen tillsammans med skolan ochatt samhället främja de ungas
utveckling. Vidare vill den initiativ, impulser ochatt tagenom ge
stimulera till debatt medverka i arbetet för ständigt bättre skola ochen
uppväxtmiljö. Hem och Skola-rörelsen vill även verka för ökaden
jämställdhet.

Riksförbundet Hem och Skola är ofta remissinstans i skolfrågor.
Organisationen har under de åren aktivt sig isenaste t engageratex
betygsfrågan och den gynmasieskolan, arbetat med droginforrnationnya
och information till invandrarföräldrar. Inom Hem och Skola-föreningama
bedrivs vidare studiecirklar och hålls konferenser med olika teman t ex
Skolans utveckling och utvärdering.

Ett viktigt mål för Hem och Skola-rörelsen är stärka föräldrarnasatt
medverkan och inflytande i skolan, självklar del föräldra-som en av
ansvaret.

Den lokala Hem och Skola-föreningens uppgift är allaatt engagera
föräldrar i kontakten med skolan. Klassmötet är den vanligaste formen, där
elever, föräldrar och lärare möts kring frågor och aktiviteter.gemensamma
Den sociala gemenskapen och tryggheten i syftar till till-attgruppen man

också kan lösa problem när de uppstår. Hem och Skola-sammans
föreningen företräder vidare föräldrarna i skolans olika samrådsorgan.

finnsDet många exempel hurpå Hem och Skola-föreningar aktiverat
sig för förbättra skolgården, åstadkommaatt säker skolväg, påverka
politikerna, stödja elevföreningar och för skolstarten och skolavslut-att ge
ningen festlig inramning.en

9.6 Elevorganisationen

Elevorganisationen är elevfacklig organisation ñr elever högstadietpåen
och gymnasieskolan, dvs barn och ungdomar mellan huvudsakligen 13-20

Organisationensår. uppgift är tillvarata sina medlemmars fackliga,att
ekonomiska, sociala och ideella intressen. Målet är demokratisk skola,en
byggd solidaritetpå och jämställdhet respekt för alla människorssamt
behov och lika religiöstvärde. Elevorganisationen är och politiskt obunden
och tillämpar individuellt medlemskap.

Basen i organisationen är elevkårema, Elevorganisationens lokalavdel-
ningar. En elevkår bildas på skola minst 10 skolans elever, elleren om av
minst 25% dem är medlemmar i Elevorganisationen. Varje kår harav en
styrelse för verksamheten mellan kårens årsmöte ochsom ansvarar
medlemsmöte. Elevorganisationen är uppdelad länsvis i 23 distrikt. På
distriktsmötena, vilka är representativa för kåren, väljs distriktsstyrelseen

för verksamheten mellan dessa. Varje år hålls Elevriks-som ansvarar
dagen, med 151 ombud, är organisationens högsta beslutandesom organ.
Elevorganisationen medlemstidning, Elevforum.utger en
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Elevkåren. harElevorganisationen företräds således skolan Kårenpå av
informationsorgan. Elevrådetmöjlighet knyta till sig elevrådettatt som

frågor den enskildaklassrepresentanter ställning i lokala rörmed tar som
åsikt i frågorna.och information till kåren klassernasskolan ger om

Elevkårens fyra verksamhetsområden iir
skolpolitisk verksamhet,-
lokalfacklig verksamhet,-
fritids- och serviceverksamhet samt-
internationell verksamhet.-

oftastskolpolitiska verksamheten bedriver elevkåremaDen attgenom
med andrakampanjer eller aktioner tillsammansdelta i skolpolitiska

studiecirklar.debatter ochelevkårer. Andra är temadagar,sätt
för förbättra saker endast rör eleverna påelevkåren arbetarN är att som

Oftast det arbets-kallas lokalfacklig verksamhet. ärden skolan detegna
brist skåp eller dålig undervisning.miljöfrågor kallt i klassrum, påt ex

elevkårema bedriver sektionsverksam-Fritidsverksamheten innebär att
intresserade skall dehet, vilket innebär det skolans medlemmar är avsom

med i eller klubbar i elevkå-kunna möjlighet finns syssla grupperom --
Elevkåren anordnar också kårhelregi teatergrupper etc.t.ex. ger,rens som

bl inrättandet elev-skoldanser Serviceverksamheten beståretc. av a av
skolniateriel, driver skolcafeteriamagazin där elevkåren säljer billigt egen

skolfotokataloger.eller ordnar
med anordnaförbundsnivå arbetar elevorganisationen praktisktPå att

arbetsmiljö, miljö och kamratstöd. Detolika kurser i olika ämnen såsom
Operationolika happenings Ungdomsfestivaler,anordnas också som

Vidare hjälperoch samlevnaddagsverken, seminarier i etc.t.ex. mansex
brev ellermed den lokala skolledningenelever med problem genom

Ibland aktuella skolan för fåtelefonsamtal med de berörda. besöks den att
Elevorganisationen vidaremellan de inblandade. ärtill stånd diskussionen

organisationens verksam-remissinstans för statliga utredningar berörsom
het.

riksidrottsförbund RF9.7 Sveriges

Riksidrottsförbundet arbetar för idrotten skall inriktas utvecklapå attatt
fysiskt socialt och kulturelltindividen positivt såväl psykiskt och som

förförbundet för idrotten skall tillgängligavseende. Vidare verkar att vara
ochoch varje tillfredsställelse med hänsyn tillalla utövare vars ensge

enligt riksidrottsförbundetvärderingar och förutsättningar. Idrotten skall
enligt demokratiska principer, verka internationellt ochorganiseras

respektera alla människors lika värde.
enligt sina stadgar främja, utveckla ochRiksidrottsförbundet skall sam-

verka för förutsättningar och vill-ordna idrotten. skall vidare godaDet att
företräda denkor skapas för idrottsorganisationema och utövama samt

samlade idrottsrörelsen beslutsfattare och omvärlden.motmot
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De offentliga årliga bidragen till idrotten uppgår till knappt fem
miljarder kr.

Riksidrottsförbundets ungdomsråd har i samarbete med specialförbunden
utarbetat riktlinjer för tränings- och tävlingsverksamhet riktad till barn och
ungdomar. Riktlinjerna fastställdes Riksidrottsstyrelsen 1984.av

Riksidrottsñrbundets på barnidrott sammanfattas i tvåsyn teser:
En helhetssyn barnspå utveckling-
Barnet i centrum-
Riksidrottsförbundets ledarutbildning och verksamhet kallasen som

Idrottsskolan utgår från nämnda Idrottsskolans syfteteser. är skapaatt ett
bestående intresse för idrottsutövning och föreningsengagemang ñr att ge
alla barn möjlighet till allsidig idrottsträning och social utveckling som
utgår från barnens behov, mognad, förutsättningar och erfarenheter.

Vid riksidrottsmötet beslutade Riksidrottsförbundetsenaste hand-ettom
lingsprogram för idrottsrörelsen med sikte på år 2000, Idrottspolitisk
offensiv. Riksidrottsmötet också klara prioriteringar förantog perioden
1990-92, bl.a. vill till den ledarresursta finns blandman vara som
ungdomar.

Alltsedan har1987 det för Riksidrottsförbundet varit prioriteraden
uppgift på olika sätt öka ungdomarnasatt delaktighet. Förhållandevis få
ungdomar är engagerade ledare i beslutsfattande positioner. Ung-som
domens idrottsriksdag, hölls i Stockholm 1988, led i dennaettsom var
strävan. Vid ungdomsriksdagen valdes referensgrupp Denen unga-
kraften. 1990 följde ungdomens riksdag i fonn ungdoms-ettman upp av
forum. Delegaterna utsåg medlemmar i Den kraften,nya gruppen nya

har arbeta vidare utifrån de frågoratt ungdomarna självasom ansågnu
viktiga driva.att

Två tredjedelar alla pojkar och hälften alla flickor mellan 7 20av av -
år är med i någon idrottsförening. Samtidigt idrottsföreningamasom
lyckas så många barn och ungdomar konstaterar riksidrotts-engagera
förbundet spontanidrottandet minskat markant.att Idrotten, iäven de låga
åldrarna, har blivit välorganiserad och anläggningsbunden.

8 BARN konventionsgruppen

BARNkonventionsgruppen är samrådsgrupp för BRIS Barnens Rätt Ien
Samhället, OMEP Organisationen ñr förskolebams fostran och ut-
veckling, Rådda Barnen, Röda korset, Svenska ekumeniska nämnden,
Sveriges Kristna Ungdomsråd och Arrmesty International adjungerad.

BARNkonventionsgruppen bildades 1985 i syfte informeraatt om
arbetet kring utfonnandet FN:s konvention barnets rättigheter.av om
Gruppen har också haft möjligheter komma med synpunkteratt
innehållet i olika konventionsartiklar dels kontakter med berördagenom
inom departement i Sverige dels med den internationella NGO-gruppen i
Geneve Non Govemmental Organisation.
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När konventionen är och Sverige harFN ratiñcerat denantagennu av
det genomföraåterstår konventionens intentioner. En viktig uppgift Föratt

BARNk0nventionsgruppen informeraår konventionenatt samtnu om
väcka debatt kring hur den skall tillämpas i Sverige.

Med barnkonventionen utgångspunkt vill lyfta framsom gruppen
samhällets för alla barns och ungdomars till respekträtt och tillansvar en
bra i livet.start

Sedan hösten 1990 fungerar BARNkonventionsgruppen också som
samordnings- och kontaktorgan för de Övriga frivilliga organisationer som

olikapå sätt arbetar för konventionen. Dessa organisationer har bildat
intressegrupper kring olika internationellt samarbete, bam-teman som
samhâlle, skola-omsorg, ledar- och lärarutbildning flyktingin-samt
vandrarbam.
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10 Exempel på utländska förhållanden

10.1 Inledning

Det förstär under nittonhundratalet barn i den internationella ochsom
nationella debatten kommit allt betraktasatt individer medmer som egna

Årbehov och rättigheter. 1900 författarinnan Ellenutgav Key sin bok
Barnets århundrade. Hon kritiserade i boken hårt den tidens barnpåsyn
och barnuppfostran och argumenterade kraftigt för skydd barnetsett av
rättigheter. Framför sig honsåg det kommande århundradet detsom
århundrande barnetsnär rättigheter skulle vinna erkärmande. Nu när
århundrandet lider sitt slut blir det aktuelltmot ställa sig frågan: Huratt
blev det med barnets århundradenu

Sett globalt perspektivett måste vi konstatera detur återstår alltföratt
mycket innan det går säga Ellen Keysatt visionatt blivit verklighet.
Runtom i vår värld kränks barns rättigheter och människovärde. Barn
drabbas svårt politiska och militära konflikter; många drivs flykt.av på
Ekonomisk och exploatering kränker barn i rad länder. Fattig-annan en
domen bidrar starkt till underminera barns rättigheter.att Detta till trots
har vissa framgångar vunnits i kampen för barnets rättigheter. Nationemas
förbund 1924 förklaringantog i vilken fem huvudprinciper beträffandeen
barns skydd och välfärd slogs fast. FN:s bamfond UNICEF bildades 1946.
År 1948 FN den allmänna förklaringenantog de mänskliga rättig-om
heterna. FN:s generalförsamling 1959 särskildantog förklaringen om
bams rättigheter. Det internationella bamåret 1979 förde bamfrågomaupp

denpå världspolitiska dagordningen sätt inte tidigare gjorts.ett som
Barnkonventionen, vilken i novemberantogs 1989, är betraktaatt som en
milstolpe i arbetet för barnets rättigheter. Genom konventionen har vi fått

universell definition begreppet barns rätt,en skär allaav som genom
samhällssystem, kulturer och religiösa uppfattningar. Konventionen är ett

för fortsattavstamp nonnbildning för barns och ungdomars rått.
Sverige har de första länderna,ett förbehåll, ratificeratsom utanav

barnkonventionen. Genom tillträdet förband sig Sverige respektera ochatt
främja barnets rättigheter. Under utredningsuppdraget har vi haft anledning

beakta ochatt på vad sätt statligt utsedd bamombudsmanom främjaren
Sveriges strävanden förstärka barnetsatt rättigheter i konventionens anda.
Ett led i detta arbete har varit del andra ländersatt ta erfarenheterav av

bamombudsman eller liknandeen organ.
Av våra nordiska grannländer är det endast Norge har inrättat ettsom

statligt bamombud. De norska erfarenheterna är positiva och harman
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barnombudsman inomFinland finnsbamombud. Inyligen utsett ett nytt en
det liksombamskyddsförbund, pågår,organisationen Mannerheims men

statliginrättandetdiskussioneroch Island,i Danmark på av enom
barnombudsman.

barn-bevakningenlösningar förfinns olikautanför nordenländerI av
bar-Ricahar Costaexempel: Sedan år 1987frågor. Här några enges

skyddaskall enligt lagenInfancia.Defensor de Dennenombudsman, El
godkännandeRicasförhar bl. arbetat Costarättigheter. Hanbarns ava.

situation ochgatubamensde s.k.och uppmärksammatbarnkonventionen
försökt läravidarehjâlparbete. harvisst Hanför dessa fått igång ett

Årsituationer. 1989 utsågsi olikabör bemötaspolisen hur barn en
tillsättahar valtZeeland. TysklandIbarnombudsman på Nya att enman

bestårKommissionen,ñr bamfrågor.kommisssion representantav ensom
olika lagarsuppgift bl.a. bevakatillpolitiskt parti, harfrån varje att

Australiendet ikan nämnasförhållanden. Det äveneffekter på barns att
särskilt intresseorgansyftar till inrättalagstiftningsarbetenpågår att ettsom

ñrbarnombudsmandelstatsnivå redanfinnsför bamfrågor. Det en
ñr bevakningBamrådsedan 1984Australia. Israel finnsSouth I ett av

försärskild kommittétillrapportskyldigheträttigheter medbarns en
bamfrågor.

för EG-och företrädareDelegationenhos Svenska EGVid besök
förtagits initiativinomframkom det EGi sociala frågorKommissionen att

olikafinansierar delvisinom gemenskapen. EGbevaka barns rättigheteratt
gemenska-inomintressenbevakar olikalobbyorganisationer grupperssom

familjefrågor.förlobbyorganisationerfinns detBl.a. t.ex.pen.
och bamom-bamombudet i Norgevidet följande avsnittetI presenterar

Finlandbamskyddsförbund iMarmerheimsinombudsmannen samt
med kortavsnittetZeeland. Vi avslutarbamombudsmannen på Nya en

presentation UNICEF.av -

iBarnombudet Norge10.2

etablerade därigenomBameombud ochlovStortinget 1981antog omen
partipolitisktBarnombudetför bam. ärstatliga ombudvärldens första

förförutsättningenviktigastedenobunden, vilket honom anses varaav
arbetsuppgifter ochväljasjälv frittOmbudet kan därigenomhans arbete.

mål använda barnencentraltbamombudet detarbetsmetoder. ärFör attett
bamombudetsvidarebarnenIdeellt ärsjälva informatörer. settsom

ochnedan,Klar-Meldingsystemet,uppdragsgivare.viktigaste Genom se
och barnen harbarn stärktsbamombudets kontakt medharTV-program

priorite-arbete ochinflytande ombudetsdirekt överfått möjlighet utöva
ringar.

miljoner Nkrcirka fyra enuppgick tillBamombudets budget 1991
stabjanuari 1991 påBarnombudet hade deninnevånare. 1krona enper

med medlemmar.och råd åttainklusive ombudetsju ettpersoner
skall bistårådgivande, konsultativtBamombudsrådet är ett organ som
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bamombudsmannen dennesi arbete. Ombudets mandattid är fyra ochår
ingen får ombud än åtta år.vara mer

Bamombudet får inte handlägga eller avgöra tvistefrågor mellan barn
och dess föräldrar. heller får det upphäva eller ändraInte andra myndig-
heters beslut eller domar eller ingripa i deras verksamhetsområde.
Ombudets inflytande därförär avhängigt den tyngd och hansengagemang
uttalanden har i samhällsdebatten. Bamombudet skall ochdock rådge
information till barn och föräldrar de kan vända sig och sökavartom
hjälp.

Lagens ändamål främjaär barnens intressen i samhället. Bamom-att
budets uppgift främjaär barns intressen följa med iatt samt att ut-
vecklingen barns levnadsvillkor. Med barn under 18 år.av avses personer

lagens förarbeten framgår åldernAv relaterad till myndighetsåldem,äratt
då barnet erhåller rösträtt.

Enligt lagen skall ombudet särskilt
initiativpå eller remissinstans tillvarata barns intressen ieget som-

samband med planläggning och utredningar inom alla områden,
följa med i lagstiftningen och barns intressen tillgodoses,värna attom-
föreslå åtgärder stärker barns rättssäkerhet,som-
lämna förslag åtgärder kanpå lösa eller förebygga konfliktersom-
mellan barn och myndigheter samt

till det tillräcklig information barns rättigheter och behov.attse ges om-
ÅrligenAlla kan vända sig till Bamombudet. kontaktas bamombudet av

6-7 000 cirka 25 barn. Huvuddelenärprocentpersoner, varav av
kontakterna föräldrar, fackfolk eller lokalpolitiker,tas representanterav
från organisationer, kommuner eller Telefonsamtal ochstatlig förvaltning.
brev från barn dessabamombudet speciellt viktiga, eftersomanses av vara
speglar barns och ungdomars upplevelser därvidoch synpunkter. Barn gör
Bamombudet uppmärksam förhållanden inte klarapå är över.vuxna

Bamombudet har medverkat till öka samhällets uppmärksamhet påatt
barns behov, initierat offentliga debatter förhållandenbarns samtom
bedrivit lobbyverksamhet för förbättringar i existerande lagar barnrörsom

skärpning förbudet fysisk bestraffning. Vidare har bamom-t.ex. motav
budet kontinuerligt frågorarbetat med rörande och videovåld,teve-
barnomsorg för bam med speciella behov, barnpornografi, barn i fängelse,
lärarvåld elever, barns arbetsmiljö i skolan, skolvägar och skolskjut-mot

flyktingbamens situation.bamolyckor samtsar,
ringa till Bamombudets telefonsvarareSedan kan alla under 18 år1989

skalltalar här obehindrat. DeKlar Melding inn linje. Barnengrön
Telefonsamta-mellanadress och ålder. flesta 9-14 år.lämna De ärnamn,

detBamombudet ärarkiveras efter sökord, eller skola.len t.ex. ort anser
varför samtaletförmedlas,barnets språkmycket viktigt det åratt eget som

mellanproblemExempel vad barn ringer ärnedtecknas ordagrant. på om
bus.samtalen äroch och miljön 25skolan ca procent avmamma pappa,

år.cirka styckenEndast fåtal telefonsamtal från barn i nöd, 10ärett per
skall sysslaBamombudetkan lämna förslag vad de villBarnen även på att

vecka,med. vilket sändsI Klar Melding Ut, tarteveprogrammet varannan
Bamombudet de frågor eller skrivit Han läserbarn ringt uppupp som om.
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brevet eller refererar telefonsamtal, varefter behandlas.ämnetett
Bamombudet berättar hur han på saken och han vidtagit någraser om
åtgärder. lämnarHan vidare besked vad han kommer göraatt samtom om
han tycker barnet skall vidtaga åtgärder. Undernågra 1989att sommaren-
1991 vände sig cirka 2 500 till bamombudet via Klar Meldingsystemet.

Ombudet skall enligt lagen ha fritt tillträde till alla offentliga och privata
institutioner för barn. En institution kan således inte sig besökmotsätta ett

Bamombudet, besöket föranlettär konkret fråga elleroavsettav om av en
besöket delär ombudet orienterande verksamhet. Med offentligaom en av

och privata institutioner i första hand skolor, barnhem, sjukhus,avses
daghem, fritidshem förutsättsDet vidare bamombudet har tillträdeetc. att
till de fängelser där barn vistas.

Offentliga myndigheter och offentliga och privata institutioner för barn
skall hinder tystnadsplikt ombudet de upplysningar behövsutan av ge som
för denne skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt lagen. motivenAvatt
till lagstiftningen framgår det med offentliga myndigheter åsyftasatt
ñrvaltningsorganen, varvid bl.a. domstolarna och Stortinget faller utanför.

Bamombudet har till upplysningaräven rätt andra det behövs förav om
han skall kunna kontrollera lagar till skydd för intressenbarns följs.att att

Han har också viss till protokollrätt och andra dokument.
Bamombudets tystnadsplikt följer förvaltningsrättslagen, varförav

någon specialregleringen inte skett.
det fallFör upplysningsplikten inte efterkommes har bamombudetatt

inte själv möjlighetnågon sanktionera detta. har emellertidDetta inteatt
ombudet upplevts något problem.av vara
Ombudet har vidare rått uttala sig förhållanden falleratt om som

under dennes verksamhetsområde. Uttalandena dock inte rättsligtär
bindande.

I samband med lagen trädde i kraft utfärdades instruktion föratt en
bamombudet och dess råd, vari bl lämnas föreskrifter Bamombudetsa om
uppgifter och hur ärenden skall handläggas.

Enligt nämnda instruktion skall bamombudet i sin verksamhet förarbeta
barns behov, rättigheter och intressen blir tillgodosedda inom allaatt

samhällsområden. Ombudet skall hålla allmänheten orienterad sittom
arbete.

Bamombudet skall frågor initiativ eller efter anmälanta egetupp av
från andra. Den vänder sig till ombudet skall redogöra för desom
omständigheter anmälan grundar sig och lämna upplysningarpå isom
saken befintligain dokument. Om anmälan rör visst barn ochsamt ettge
det inte barnetär fårär anmälare, bamombudet inte behandla frågansom

barnets samtycke. Om det med hänsyn till barnets ålderutan krävs att
också förmyndarens samtycke inhämtas skall detta Bamombudetgöras. kan
dock alltid även samtycke och behandla frågor principiellutan ta upp av
natur.

Såsom tidigare nämnts har bamombudet inte rätt ställning iatt ta
konkreta tvister mellan barn och föräldrar. Om i enskildparten en
tvistefråga vänder sig till bamombudet skall denne avvisa anmälan och
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upplysa grunden för avvisningsbeslutet och informera den sökandeom om
han kan vända sig. Ett sådant avvisningsbeslut kan inte överklagas.vart

För det fall anmälan förhållandenrör i allt väsentligtatt rörsom
lagtolknings- eller handläggningsfrågor skall bamombudet hänvisa till
Sivilombudsrnannens frågan faller inom dennes kompetensområde. Omom
anmälan förhållandenrör borde förvaltningsorgan kantas ettsom upp av
ombudet antingen hänvisa den sökanden dit eller själv översända ärendet.
Om anmälan förhållandenrör faller inom åklagarmyndighets ellersom
speciellt tillsynsorgans kompetensområde kan bamombudet under vissa
förhållanden överlämna frågan till vederbörande myndighet.

ombudetOm finner anmälan inte föranleder kritik elleratt annan
uppföljning skall ärendet avskrivas. Ombudet kan vidare avskriva ett
ärende förhållandena ändrats eller missförhållandet upphört. Denom
sökanden skall underrättas avskrivningsbeslutet, inte är över-om som
klagbart.

Bamombudet skall personligen ställning i de ärenden tillta tassom upp
behandling. Som huvudregel bör ombudets ståndpunkt avfattas skriftligen.
Ombudet bestämmer själv till uttalandet skall rikta sig till. Bamom-vem
budet kan inte uttala sig lagligheten förhållande Sivilom-ettom av om
budsmannen uttalat sig i saken eller tvisten avgjord införär domstolom
eller är föremål ñr domstolsprövning. Ombudet kan dock kritisera den
rättsliga reglering Sivilombudsmannen och domstolen grundar sittsom
uttalande respektive avgörande på.

framgårSom kan bamombudet och behandla de flestataovan upp
frågor rör bam. Vissa frågor faller också in under sivilombudsman-som

kompetensområde, varför viss konflikt kan uppkomma.nens en
Sivilombudsmannen skall till det i den offentliga förvaltningenattse

inte utövas denorätt enskilde medborgaren. gällerDetta naturligtvismot
också bam. Det klartär sivilombudsmannen han blir uppmärksamatt om

brott ellerpå brister i den lagstiftning rör barn kan sådanamot tasom upp
saker till behandling. I lagstiftningsärendet övervägde departementet
möjligheten låta frågor speciellt barn falla inrör under bamom-att som
budets kompetensområde även det låg inom sivilombudsmannensom
kompetensområde. Departementet fann dock avvikelse från redanatt etten
etablerat ombudsmannaskap inte ändamålsenligt och föreslog därförvar
inte bamombudet skulle kompetens på område där sivilom-att ensam
budsmannen redan hade kompetens.

Departementet förutsatte således mål lagtolkning och mål däratt om
barn fortsättningsvisär även fallaskall in under sivilombudsmannenspart
kompetensområde. Det kan i sådana frågor ofta ändamålsenligt beattvara

uttalanden bamombudsmannen.om av
Det förutsattes vidare frågan konkurrerande kompetens inteatt om

kommer medföra speciellanågra problem. sivilombudsmannenOm fåratt
ärende faller inom fackombuds kompetensområde skallett ärendetettsom

avvisas. I sådant fall bör sivilombudsmannen awakta bamombudets
uttalanden innan han själv eventuellt behandlar saken.

Sivilombudsmannen har inte speciellt refonnerande uppgifter, emedan
bamombudet förutsätts aktiv i främja barns intressen iattvara mer
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lagstiftning och samhällslivet i övrigt. Departementet bamom-antog att
budet kommer kritisera offentliga myndigheters avgöranden i fall däratt
sivilombudsmannen inte funnit skäl för sådan kritik. Bamombudet kan
däremot inte ompröva sivilombudsmannens konstaterande det aktuellaatt
avgörandet lagligt.är Dock kan ombudet kritisera det faktiska och rättsliga
förhållandena avgörandet grundar sig på.som

Bamombudet skall varje år till departementet sinrapportavge en om
verksamhet.

10.3 Barnombudsmannen inom Mannerheims

barnskyddsförbund i Finland

Marmerheims Bamskyddsförbund är frivillig organisation, underen som
70 har förår verkat barns rättigheter och ñr förbättra bamfamiljemasatt
levnadsförhållanden. Syftet förbundetmed främja barns,är ungdomarsatt
och barnfamiljers grundtrygghet och välfärd allapå sätt sundsamt en
utveckling för den uppväxande generationen. Många de serviceformerav

det finska samhället erbjuder idag kan härledas förbundetstillsom
verksamhet. Mannerheims Bamskyddsförbund påskyndar reformer,
förebygger och griper i barns och familjers problem. Verksamhetentag
baseras långsiktiga forsknings- och försöksprojekt.på Förbundet fram-
häver lekens betydelse för barns utveckling. stödja och rådAtt ge
föräldrar har i förbundet utformats till viktig hjälpform, siktetaren som

helapå familjens välfärd. I samarbete med bl.a. bamavårdscentralema och
skolan förbundet kurser i barnuppfostran. Samtidigt ärarrangerar
förbundet intresseorganisation för barnfamiljer,barn och vilken fästeren
beslutsfattamas uppmärksamhet bamfarniljemas situation inom såväl
socialpolitiken och beskattningen samhällsplaneringen.som

Mannerheims Bamskyddsförbund har cirka medlemmar.60 000 För-
bundets centralbyrå ligger i Helsingfors finnsoch det 480 lokalorganisa-

utetioner i landet. Förbundet framställer material rörande hälsovård till
rådgivningsbyråer, daghem, skolor, barn och föräldrar. ochstödjaAtt
utveckla mödra- och bamavårdscentralema har tradition utgjort delav en

förbundets arbete. Förbundet bedriver vidare upplysningsverksamhet,av
infomiationsmöten och seminarier i barn- och ungdomsfrågorarrangerar

genomför vissa projekt. ex.vis projektetGenom En god i livetsamt start
försöker förbundet rådgivningsverksamhet förebygga utveck-genom
lingsstömingar hos hamen. Ett projekt, förMåsen, ärannat avsett
ungdomar i åldern vilka i10-17 år, är behov särskilt stöd grundpåav av

skolkning, familjeproblem eller kriminellet beteende. Målet fört.ex.
projektet hjälpa dessaär utvecklas till individeratt att tarunga som ansvar
för sig själva och sin omgivning.

I Mannerheims Bamskyddsförbunds verksamhet de inte enbartär unga
objekt för verksamheten de deltar också i vissa projekt. finnsDetutan
bl.a. stödelever i över 500 grundskolor, gymnasieskolor och yrkesskoler.
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Stödelevema verkar för skapa och trivsammare klass- ochatt tryggareen
skolrniljö.

Förbundet har också telefonsevice för barn och Telefonen haren vuxna.
varit i funktion sedan 1980. Den barn och ungdomar möjlighet attger en
diskutera i förtroende med Telefonjouren är öppen timmarnågraen vuxen.
varje dag söndag. Det kommer årligen cirka 40 000 samtal.utom De som
ringer flitigast barn iär ll 12 års åldern och ungdomar i 17 25 års- -
åldern. Samtalsämnen berörs är skolproblem, arbetslöshet ochsom
sysslolöshet, missbruksfrågor, sexuella frågor, ångest och andra särskilda
problem familjevåld och incest.som

År 1981 inledde förbundets bamombudsman sin verksamhet. Syftet med
barnombudsmannens verksamhet är tillvara barns och ungdomarsatt ta
rättigheter och främja deras behov och intressen. Verksamheten erbjuder
de direkt kanal till juridisk information och hjälp.unga en

Bamombudsmannens arbete består i påverka, utbilda och informeraatt
handlägga enskilda fall. De har vänt sig tillsamt att bamombuds-som
har undantag varit äldre tioän år. En majoritet deutanmannen av som

ringer är söker hjälp barn eller Antaletettvuxna, som en ung person.
Årligensamtal tilluppgår 20 i veckan.40 behandlas 300 400 ärenden- -

gäller barns rättsskydd.som
Till bamombudsmannens verksamhet hör bl.a. utreda vad äratt som

bäst för barnet i skilsmässofall, förfarandet vid polisförhör med barn, att
utreda våld och sexuellt utnyttjande barn, konsultverksamhetmot åtav
myndigheter och jurister, utlåtande och ställningstaganden den offentliga
debatten bamfrågor föredrag och kurser. Barnombudsmannen harsamtom
också telefonjour dagartvå i veckan.

10.4 The Commissioner for Children på Nya
Zeeland

I samband med parlamentet på Nya Zeeland lag barnatt ochantog en om
familjer, The Children, Young Persons and Their Families Act, år 1989
etablerades bamombudsman, the Commissioner for Children.en

The Children, Young Persons and Their Families riktlinjerAct förger
handhavandet barn är under och17 år i behovär speciellav som som av
vård, särskild eller har begått brott. I lagen åläggs regeringenomsorg
särskilt främja barns välbefinnande, hjälpa föräldraratt och andraatt
vårdnadshavare i deras omvårdnad barn, erbjuda familjerdeattav vars
barn begått brott eller i behovär speciell vård eller möjlighetav omsorg

lösa uppkomna problem tillsätta bamombudsman.att samt att en
Enligt lagen skall ombudsmannen bl.a. särskilt

granska lagñrslag och delge regeringen förslagets följder för barn,-
föreslå åtgärder stärker eller främjar barns intressen,som-
övervaka arbetet inom regeringen så barns rättigheter inte kränksatt samt-
förespråka godkännande internationella åtaganden och konventionerav-

för barns rättigheter och välbefinnande.
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En viktig funktion för bamombudsmannen är han skallatt ettvara
språkrör för barnen och tillvara deras behov och intressen i denta
allmänna debatten. Ombudsmannen skall vidare frivilligauppmuntra
organisationer och andra sammanslutningar arbetar med barn- ochsom
ungdomsfrågor och stödja dem i deras arbete med tillvara och främjaatt ta
barns rättigheter och behov.

Barnombudsmannen har enligt lagen de maktbefogenheter skäli-ärsom
påkallade och nödvändiga för han skall kunna fullgöra sinaattgen

uppgifter. Han skall årlig till regeringen sin verksam-rapportavge en om
het.

10.5 barnfond UNICEFFN:s

bamfond UnitedFNs Nations Childrens Fund har fått sitt mandat och
verksamhetsområde breddadeavsevärt sedan först1946. Frånstarten att
ha begränsat sitt stöd till i huvudsak hälsovård för bam och deras mödrar
har organisationen efterhand kommit inrikta sig förbättra barnenspåatt att

och kvinnornas villkor inom familjen och i samhället.- -
UNICEF har därmed kommit bli det ledande multilateralaatt ut-

vecklings- biståndsorganetoch inom de sociala sektorerna. Målgruppen är
de i samhället, med fortsatt tyngdpunkt barnen.påsvaga grupperna

UNICEF arbete drivs parallellt nivåer,på två den globala, där syftet:s
arbeta för nationellär politisk mobilisering för förbättringatt en en av

barns villkor, och den nationella, där organisationen stöder landsspeciñka
program.

internationellaDet bamaåret 1979 förde bamfrågoma på denupp
världspolitiska dagordningen heltpå tidigare. Bamkon-sätt änett annat
ventionen Convention the Rights of the Child, vilken FNsantogson av
generalförsamling i november 1989, är betrakta milstolpe. Kon-att som en
ventionen kom plattform förutgöra bamtoppmötet World Summitatt en
for Children i september till vilket1990, Sverige initiativtagar-var en av
na.

UNICEF har under 1980-talet även det ekonomisk-politiskaagerat
planet. främstaDet exemplet UN1CEF:s ledande rollär när det gäller att
påvisa risken strukturanpassningsprogram får negativa effekter för barnatt
och andra i samhället.svaga grupper

UN ICEF:s styrelse Executive Board består medlemsländer41 medav
mandatperioder tredjedelpå år. En väljs varje ekonomiskaår FN:stre av
och sociala råd ECOSOC.

Sverige i styrelsen avbrott 1956 1984. Regeln ârsatt utan attannars-
endast medlemmama i säkerhetsrådet Schweiz tillåts sitta änsamt mer en
treårsperiod i sträck. Sverige återigenär medlem styrelsen 1989-nu av
1991.

Organisationen leds exekutivdirektören vid sin sida har treav som
vicedirektörer.
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1989 uppgick UNICEF:s inkomster till 667 miljoner dollar och
utgifterna till 633 miljoner dollar; därav gick 501 miljoner dollar till
biståndsprogram och resterande 132 miljoner dollar till programstöd och
administration.

UNICEF:s inkomster består helt och hållet frivilliga bidrag.av
UNICEF tillämpar tvåårsperioder i sitt budgetarbete. Regeringarna lämnar
normalt sina bidrag till UNICEF:s allmänna budget, kan också lämnamen
tilläggsbidrag till oplanerade katastroñnsatser, globala ellerprogram
bestämda projekt godkänts UNICEF:s styrelse intesom av men som
kunnat finansieras inom landsramama.

Praktiskt alla världens regeringar bidrar tilltaget UNICEF:s verksam-
somhet. De större givareländema bidrar regel med tilläggsbidragstora

bidragetutöver till den allmänna budgeten. 198889 utgjordes UN ICEF:s
inkomster till 62 allmänna medel och 38 tilläggs-procent procentav av
bidrag. 23 UNICEF:s totala inkomster kommer från insam-procent av
lingar och kortförsäljning.

Sverige har spelat synnerligen aktiv roll UNICEF ändagentemoten
sedan 1950-talet. Bland de frågor Sverige under de gångna åren drivitsom
i UNICEF:s styrelse kan nämnas följande.

Begränsning UNICEF:s roll ifråga katastrofbistånd till förmånav om-
för långsiktigt utvecklingsarbete,ett mera
prioritering mödra- och barnhälsovård,av-
tillgång till familjeplanering inom ör mödra- och bamhälsovår-ramen-
den,
samband och ömsesidigt beroende mellan alla de problem rörsom-
barnen gör det nödvändigt hela barnetspå situation, inte bara påatt se

problem iett taget,
barn i städernas slum särskilt prioriterad målgrupp,som en-
stöd till barn i särskilt svåra omständigheter, övergivna barn, barnt.ex.-
i krig, barn drabbas apartheid,som av
kvinnors roll och betydelse och deras tillrätt utveckling.-
Sveriges bidrag till UNICEF har ökat kraftigt ända sedan 1960. För

kalenderåret 1961 1,8 miljoner kr. svenskt bidrag,avsattes år 1981som
130 miljoner kr. och 1990 uppgick biståndet till 340 miljoner kr.

Svenska UNICEF-kommittén är statlig stiftelse med ledamöteren repre-
senterade utrikesdepartementet, SIDA, Socialdepartementet, FN-förbundet

folkrörelser och politiska partier. Kommitténssamt huvuduppgifter är att
rådgivande till regeringen i frågor rörande UNICEF, informeravara att

UNICEF i Sverige och samla till UNICEF.attom pengar
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Konvention rättigheterbarnetsom

Inledning

Konventionsstatema,
i enlighet med de principer proklamerats i Förentaatt,som anser som

nationernas stadga, erkännandet inneboendeden värdigheten hos allaav
medlemmar människosläktet och deras lika och oförytterligaav av
rättigheter utgör grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

beaktar nationernasFörenta folk i stadgan bekräftat sinpåatt nyttsom
de grundläggande mänskligapå rättigheterna och den enskildapåtro

människans värdighet och värde och beslutat främja sociala framsteg och
bättre levnadsvillkor under större frihet,

erkänner nationerna iFörenta den allmänna förklaringen deattsom om
mänskliga rättigheterna ioch de internationella konventionema om
mänskliga rättigheter proklamerat och kommit överens ärattom envar
berättigad till alla de fri- och rättigheter däri åtskillnadutansom anges, av

slag, hudfärg,något såsom kön, språk, religion, politisk ellerras, annan
uppfattning, nationellt eller socialt egendom, börd eller ställningursprung,
i övrigt,

erinrar Förenta nationerna i den allmänna förklaringenattsom om om
de mänskliga rättigheterna proklamerat barn har rätt till särskildatt
omvårdnad och hjälp,

övertygade familjen, densåsom grundläggande enhetenär attsom om
i samhället och den naturliga miljön för alla dess medlemmars och särskilt
för barnens utveckling och välfärd, bör nödvändigt skydd och biståndges
så den till fullo kan sig sittpå i samhället,att ta ansvar

erkänner bamet, för kunna fullständig ochuppnåatt attsom en
harmonisk utveckling sin personlighet, bör i familjemiljö,växaav upp en
i omgivning lycka, kärlek och förståelse,en av

barnet till fullo bör förberedas för självständigt liv iatt ettsom anser
samhället och uppfostras enligt de ideal proklamerats i Förentasom
nationernas stadga, och särskilt i anda fred, värdighet, tolerans,en av
frihet, jämlikhet och solidaritet,

beaktar behovet barnet särskild fastslagitsomvårdnad iatt attsom ge
1924 Genévedeklarationårs barnets rättigheter och i deklarationenom om
barnets rättigheter, vilken generalförsamling den 20 novemberantogs av
1959, och erkänts i den allmänna förklaringen de mänskliga rättig-om
heterna, den internationella konventionen medborgerliga och politiskaom
rättigheter särskild artiklarna 23 och den internationella konventionen24,

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter särskilt artikel 10 samtom
i stadgar och tillämpliga instrument för fackorgan internationellaoch
organisationer sig barnensägnar välfärd,som

beaktar i deklarationen barnets rättigheter,såsomatt,som anges om
barnet på grund sin fysiska och psykiska omognad behöver särskiltav
skydd och särskild omvårdnad, innefattande lämpligt rättsligt skydd, såväl
före efter födelsen,som
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sociala och rättsligabestämmelserna i deklarationenerinrar omomsom
särskilt med hänsyn tillprinciper rörande skydd och barn,av omsorg om

internationell placering i fosterhem och adoption; Förentanationell och
rättskipning rörande ungdoms-minimistandardregler förnationernas

deklarationen skydd kvinnor ochbrottslighet Pekingreglema samt om av
väpnad konflikt,barn i nödsituationer och vid

det i alla länder i världen finns barn lever undererkänner att somsom
sådana barn kräver särskildexceptionellt förhållanden ochsvåra att

uppmärksamhet, v
vederbörlig hänsyn till vikten varje folks traditioner ochtar avsom

kulturella värden det gäller barnets skydd och harmoniska utveckling,när
för förbättraerkänner betydelse internationellt samarbete attavsom

i utvecklingsländerna,barns levnadsvillkor i varje land, särskilt
följande:har kommit överens om

Del I
Artikel I

varje människa under inteI denna konvention med barn 18 år,avses om
blir myndigt tidigare enligt den lag gäller för barnet.barnet som

Artikel 2

Konventionsstatema skall respektera och tillförsäkra varje bam inom
deras jurisdiktion de rättigheter i denna konvention utansom anges

förälders,åtskillnad något slag, barnets eller dess elleroavsettav
vårdnadshavares hudfärg, kön, språk, religion, politiska ellerras, annan
åskådning, nationella, etniska socialaeller egendom, handikapp,ursprung,
börd eller ställning i övrigt.

Konventionsstatema skall vidta alla lämpliga åtgärder för säkerställa2. att
barnet skyddas alla former diskriminering eller bestraffning påatt mot av

föräldrars,grund vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning,av
verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.

Artikel 3

Vid alla åtgärder bam, sig offentligarör de vidtas ellersom vare av
privata sociala välñrdsinstitutioner, domstolanadministrativa myndigheter
eller lagstiftande skall främstabarnets bästa komma i rummet.organ,

Konventionsstatema2. sig tillförsäkra barnet sådant skydd ochåtar att
sådan omvårdnad välfärd,behövs för dess med hänsyn till detagensom
rättigheter och skyldigheter tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavaresom
eller andra har lagligt för barnet, och skall för dettapersoner som ansvar
ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.
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Konventionsstatema skall3. säkerställa institutioner, tjänster ochatt
inrättningar för vård eller skydd barn uppfyllersom ansvarar av av
behöriga myndigheter fastställda särskilt vad gäller säkerhet,normer,
hälsa, personalens antal och lämplighet behörig tillsyn.samt

Artikel 4

Konventionsstatema skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa
och andra åtgärder för genomföra de rättigheter erkänns i dennaatt som
konvention. frågaI ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter skallom
konventionsstatema vidta sådana åtgärder med utnyttjande till et yttersta

sina tillgängliga och, där behövs, inomså för intematio-av resurser ramen
nellt samarbete.

Artikel 5

Konventionsstaterna skall respektera det och de rättigheter ochansvar
skyldigheter tillkommer föräldrar eller, där så är tillämpligt, med-som
lemmar den utvidgade familjen eller gemenskapen enligt lokal sedvänja,av
vårdnadshavare eller andra har lagligt för barnet, attpersoner som ansvar
på sätt istår överensstämmelse med den fortlöpande utvecklingenett som

barnets förmåga lämplig ledning och råd då barnet deutövarav ge
rättigheter erkänns i denna konvention.som

Artikel 6

Konventionsstatema erkänner varje barn har inneboende rätt tillatt en
livet.
2. Konventionsstatema skall till det sin förmåga säkerställayttersta av
barnets överlevnad och utveckling.

Artikel 7

Barnet skall registreras omedelbart efter födelsen och skall ha frånrätt
födelsen till förvärvarätt medborgarskapett och, långt detatt såettnamn,
är möjligt, rätt vetskap sina föräldrar och bli omvårdatatt dem.om av

säkerställa2. Konventionsstatema skall genomförandet dessa rättig-av
heter i enlighet med sin nationella lagstiftning och sina åtaganden enligt
tillämpliga internationella instrument dettapå område, särskilt i de fall då
barnet skulle statslöst.armars vara
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Artikel 8

behålla sinsig respektera barnets rättKonventionsstatema åtar attatt
släktförhållandeninnefattande medborgarskap, och såsomidentitet, namn

ingripande.i lag, olagligtdessa erkänns utan
sin identitet, skallolagligt berövas del eller helabarn2. Om ett en av
i syfte snabbtlämpligt bistånd och skyddkonventionsstatema attge

barnets identitet.återupprätta

Artikel 9

från sinaskall säkerställa barn inte skiljsKonventionsstatema att ett
vilja i de fall då behöriga myndigheter, ärföräldrar derasmot utom som

överprövning, i enlighet med tillämplig lag ochunderställda rättslig
förförfaranden, sådant åtskiljande nödvändigttillämpliga finner äratt ett

nödvändigt i särskilt fall,bästa. sådant beslut kanbarnets Ett t.ex.ettvara
sida eller dåvanvård barnet från föräldrarnasvid ellerövergrepp mot av

fattas angående barnetsföräldrarna lever åtskilda och beslut måsteett
vistelseort.

i artikel skall alla berördaVid förfaranden enligt punkt denna1 parter
fram sinai förfarandet och läggaberedas möjlighet delta attatt syn-

punkter.
respektera för det barn skiltKonventionsstatema skall rätten är3. som

upprätthållafrån eller båda föräldrarna regelbundetden att ettena av
föräldrarna,personligt förhållande till och direkt kontakt med båda utom

då detta strider barnets bästa.mot
konventionsstatsådant åtskiljande följden åtgärder4. Då ärett av som en

för-frihetsberövande, fängslande, utvisning,tagit initiativet till, t.ex.
dödsfall orsak medanvisning eller dödsfall innefattande oavsett personen

den eller båda föräldrarna eller barnet,frihetsberövadär gentemot ena av
eller,begäran föräldrarna, barnet såskall den konventionsstaten på ge om

familjen väsentliga upplysningamalämpligt, medlem deär någon avannan
frånvarande familjemedlemmamas vistelseort, såvida intedendeom

skada för barnet.lämnandet upplysningama skulle till Kon-varaav
sådanskall vidare säkerställa framställandetventionsstatema att av en

berörs.begäran inte i sig medför negativa följder för dende personer som

Artikel 10

förpliktelse under artikel punktenlighet med konventionsstatemasI
föräldrar in i ellerskall ansökningar från barn eller dessett attom resa

positivt,lämna konventionsstat för familjeåterförening behandlas etten
konventionsstatema. Konventionsstatema skallhumant och snabbt sätt av

medförsäkerställa framställandet sådan begäran intevidare att av en
för sökande och medlemmar deras familj.negativa följder de av
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2. Ett barn föräldrar är bosatta i olika skall har rätt, istater utomvars
undantagsfall, regelbundet upprätthålla personligt förhållande till ochatt ett
direkt kontakt med båda föräldrarna. Konventionsstatema skall för detta
ändamål och i enlighet med sin förpliktelse under artikel punkt
respektera barnets och dess föräldrars lämnarätt vilket land helst,att som
innefattande sitt och in i sitt land. Rätten lämnaeget, att eget att ettresa
land skall underkastat endast sådana inskränkningar är före-vara som
skrivna i lag och är nödvändiga ñr skydda den nationellaattsom
säkerheten, den allmänna ordningen ordre public, folkhälsan eller den
allmänna sedligheten eller andra fri- och rättigheter ärsamtpersoners
förenliga med övriga i denna konvention erkända rättigheter.

Artikel ll

Konventionsstatema skall vidta åtgärder för bekämpa olovligtatt
bortförande och kvarhållande barn i utlandet.av
2. För detta ändamål skall konventionsstatema främja ingåendet av
bilaterala eller multilaterala överenskommelser eller anslutning till
befintliga överenskommelser.

Artikel 12

Konventionsstatema skall tillförsäkra det barn är i stånd bildaattsom
åsikter rätten fritt uttrycka dessa i alla frågoratt barnet,röregna som

varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets
ålder och mognad.
2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet höras,att
antingen direkt eller företrädare eller lämpligt och påettgenom ettorgan
sätt är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, isom
alla domstols- och administrativa förfaranden barnet.rörsom

Artikel 13

Barnet skall har tillrätt yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att
oberoende territoriella gränser söka, och sprida information ochmottaav
tankar alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig fonn ellerav genom

uttrycksmedel barnet väljer.annat som
2. Utövandet denna fårrätt underkastas vissa inskränkningarav men
endast sådana föreskrivnaär i lag och är nödvändigasom som

föra respektera andraatt rättigheter eller anseende; ellerpersoners
b för skydda den nationellaatt säkerheten, den allmänna ordningen
ordre public eller folkhälsan eller den allmänna sedligheten.
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14Artikel

tankefrihet,barnets tillskall respektera rättKonventionsstatema
religionsfrihet.samvetsfrihet och

förekommandeoch, irespektera föräldrarnasskallKonventionsstatema2.
sätt äroch skyldigheter påvårdnadshavares rättigheterfall, ettatt som

då detbarnet ledningfortlöpande utvecklingmed barnetsförenligt ge
sinutövar rätt.

underkastas endast sådanaeller färsin religionFriheten utöva3. troatt
nödvändiga ñrföreskrivna i lag och ärinskränkningar är attsomsom

allmännafolkhälsan eller denordningen,säkerheten,skydda den allmänna
fri- och rättigheter.grundläggandeandrasedligheten eller personers

Artikel 15

föreningsfrihet och tilltillerkänner barnets rättKonventionsstatema
sammankomster.fredliga

andra inskränk-inte underkastasrättigheter fårUtövandet dessa2. av
nödvändiga ii lag och ärföreskrivnasådana ärningar än ettsomsom

säkerheten eller denden nationellamed hänsyn tilldemokratiskt samhälle
för skyddan-public,ordningen ordreden allmännaallmänna säkerheten,

andrasedligheten ellerallmännafolkhälsan eller dendet personersavav
och rättigheter.fri-

Artikel 16

ingripanden i sittolagligagodtyckliga ellerförbarn får utsättasInget
heller förkorrespondens och intesinfamiljeliv, sitt hem ellerprivat- och

anseende.heder och sittsinolagliga påangrepp
ingripanden ellersådanalagens skyddhar till2. Barnet rätt mot angrepp.

Artikel 17

utförmassmedieruppgiftden viktigaerkännerKonventionsstatema som
materialochinformationtillgång tillbarnet haroch skall säkerställa att

syftarsådantsärskiltinternationella källor,nationella ochfrån olika som
fysiska ochvälfärd ochoch moraliskasociala, andligatill främja dessatt

ändamålskall för dettapsykiska häls. Konventionsstatema
material socialtochsprida informationmassmediera uppmuntra att av

andan i artikel 29;i enlighet medför barnet ochoch kulturellt värde
utbyte ochproduktion,vad gällerinternationellt samarbeteb uppmuntra

ochkulturermaterial från olikaoch sådantinformationspridning sådanav
internationella källor;nationella och

spridning barnböcker;ochproduktionc uppmuntra av
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d massmedier särskilduppmuntra hänsyn till de språkligaatt ta behoven
hos barn tillhör minoritetsgruppett eller urbefolkning;som en en
e utvecklingen lämpligauppmuntra riktlinjer för skydda barnetattav

information och materialmot är till skada för barnets välfärd, medsom
beaktande bestämmelsema i artiklarna 13 och 18.av

Artikel 18

Konventionsstatema skall göra sitt bästa för säkerställa erkännandetatt
principen båda föräldrarna haratt för barnetsav gemensamt ansvar

uppfostran och utveckling. Föräldrar eller, förekommandei fall, vårdnads-
havare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Barnets
bästa skall för dem komma i främsta rummet.
2. För och främja deatt rättighetergarantera i dennasom anges
konvention skall konventionsstatema lämpligt bistånd till föräldrar ochge
vårdnadshavare då de fullgör sitt för barnets uppfostran och skallansvar
säkerställa utvecklingen institutioner, inrättningar och tjänster för vårdav

bam.av
3. Konventionsstatema skall vidta alla lämpliga åtgärder för säkerställaatt

barn till förvärvsarbetande föräldraratt har rätt åtnjuta den barnomsorgatt
de berättigadeär till.som

Artikel 19

Konventionsstatema skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, adrnini-
strativa och sociala åtgärder åtgärder i utbildningssyfte ñrsamt skyddaatt
barnet alla former fysiskt ellermot psykiskt våld, skada eller över-av

vanvård eller försumlig behandling, misshandel ellergrepp, utnyttjande,
innefattande sexuella övergrepp, medan barnet i föräldrarnasär eller den

förälderns, vårdnadshavares eller vård.ena annan persons
2. Sådana skyddsåtgärder bör, på det sätt kan lämpligt, innefattasom vara
effektiva förfaranden såväl för upprättandet sociala syftarav program som
till barnet och dem haratt hand barnet nödvändigt stöd,ge som om som
för andra former förebyggande och ñr identifiering, rapportering,av
remittering, undersökning, behandling och uppföljning fallav av ovan
beskrivna sätt behandla barn illaatt så lämpligt,är förfarandensamt, om
för rättsligt ingripande.

Artikel 20

Ett barn tillfälligt eller varaktigt berövats sin familjemiljö ellersom
ñr sitt bästa inte kan tillåtaseget kvar i denna miljösom skall hastanna

rätt till särskilt skydd och bistånd från sida.statens
2. Konventionsstatema skall i enlighet med sin nationella lagstiftning
säkerställa alternativ omvårdnad för sådant bam.ett



1991:70SOU176Bilaga 1

kafalah ifosterhem,iplaceringinnefattabl.a.omvårdnad kanSådan3.
lämpliga in-iplaceringnödvändigt,eller,adoptionislams rätt, om

vederbör-skallövervägslösningaromvårdnad bam. Dåförstitutioner om
ochuppfostranbarnsikontinuitetönskvärdhetentill etthänsynlig tas av

bakgnmd.språkligakulturella ochreligiösa,etniska,barnetstill

Artikel 21

säkerställaskalladoptiontillåterochellererkännerKonventionsstater som
skallbeaktas ochfrämstbästabarnetsatt

behörigaendastgodkännsbarnadoptionsäkerställaa ett avatt av
förfarandentillämpligalag ochtillämpligmedi enlighetmyndigheter, som
beslutarinfomiationtillförlitligrelevant och attallgrundvaloch på av

förhållande tillställning itill barnetsmed hänsynkan tillåtasadoptionen
krävs, desåochvårdnadshavareochsläktingarföräldrar. att, personerom

grundvaladoptionentill påsamtyckefullagivit sittharberörs avsom
behövas;kanrådgivningsådan som

alternativövervägasadoption kaninternationellerkännab att som en
fosterfa-ikan placerasintebarnetbamet,omvårdnadform enomomav

i sittlämpligt sätthand påkaneller inteadoptivfamiljellermilj tas om
hemland;

åtnjuteradoptioninternationellberörsbarnsäkerställa detc att avsom
nationellvidgällerdemochgarantier motsvarar somsomnormer

adoption;
adoptioninternationellvidåtgärder föralla lämpligavidta attd

devinst förekonomiskotillbörligleder tillinteplaceringensäkerställa att
denna;medverkar isompersoner

ingåartikeli dennamålen attlämpligt,främja, där så äre genom
inomochöverenskommelserellermultilateralabilaterala eller arrangemang

barnet iplaceringensäkerställa ett annateftersträvadenna attatt avram
ellermyndigheterbehörigaskerland organ.genom

22Artikel

säkerställaföråtgärderlämpliga attskall vidtaKonventionsstatema att
medenlighetflykting iellerflyktingstatussökerbamett somansessom
ochförfaranden,tillämpligaochnationelleller rättinternationelltillämplig

ellersina föräldraråtföljteller ärdet kommeroberoende ensamt avav om
vidbiståndhumanitärtochskyddlämpligterhållernågon person,arman
ochkonventioni dennarättighetertillämpligaåtnjutandet de som angesav

ellerrättighetermänskligarörandeinstrumentinternationellaandrai
tillträtt.nämnahumanitär rätt, statersom

lämpligt,de finnerpå sättkonventionsstatema,ändamål skallFör detta2.
och andranationernaFörentagörsvarje ansträngningisamarbeta avsom

organisationer,icke-statligaellerorganisationermellanstatligabehöriga
sådantbiståskydda ochförnationerna, ettsamarbetar med Förenta attsom
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barn och för föräldrarnaspåra eller andra familjemedlemmaratt till ett
flyktingbarn i syfte erhålla den informationatt är nödvändig för attsom
barnet skall kunna återförenas med sin familj. I fall då föräldrar eller
andra familjemedlemmar inte kan påträffas, skall barnet skyddges samma

varje barn varaktigt eller tillfälligt berövatsannat sin familjemiljösom som
skäl,något i enlighet med denna konvention.av

Artikel 23

Konventionsstatema erkärmer barn med fysiskt eller psykisktatt ett
handikapp bör åtnjuta fullvärdigt och anständigt livett under förhållanden

säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnetssom
aktiva deltagande i samhället.
2. Konventionsstatema erkänner det handikappade barnets tillrätt särskild
omvårdnad och skall, inom för tillgängliga ochuppmuntraramen resurser,
säkerställa det berättigade barnet och deatt för desssom ansvarar om-
vårdnad fär ansökt bistånd är lämpligt med hänsyn till barnets tillståndsom
och föräldrarnas förhållanden eller förhållandena hos andra handtarsom

barnet.om
3. Med hänsyn till handikappat barn har särskildaatt ett behov skall det
bistånd lämnas enligt punkt 2 i denna artikel kostnadsfritt, då såsom vara
är möjligt, med beaktande föräldrarnas ekonomiska tillgångar eller deav
ekonomiska tillgångarna hos andra hand barnet och skall syftatarsom om
till säkerställa det handikappadeatt barnet har effektivatt tillgång till och
erhåller undervisning och utbildning, hälso- och sjukvård habilitering,
förberedelse för arbetslivet och möjligheter till rekreation på sättett som
bidrar till barnets största möjliga integrering i samhället och individuella
utveckling, innefattande dess kulturella och andliga utveckling.
4. Konventionsstatema skall i anda internationellt samarbete främjaen av
utbyte lämplig information på området för förebyggande hälsovård ochav
medicinsk, psykologisk och funktionell behandling handikappade barn,av
innefattande spridning och tillgång till information habiliteringsme-av om
toder, skol- och yrkesutbildning, i syfte göra det möjligt för kon-att
ventionsstater förbättra sina möjligheter ochatt kunskaper och vidga sin
erfarenhet dessapå områden. Särskild hänsyn skall härvid tilltas
utvecklingsländemas behov.

Artikel 24

Konventionsstatema erkänner barnets rätt åtnjuta bästa uppnåeligaatt
hälsa och tillrätt sjukvård och rehabilitering. Konventionsstatema skall

eftersträva säkerställa inget barn berövatär sinatt rätt ha tillgångatt att
till sådan hälso- och sjukvård.
2. Konventionsstatema skall sträva efter till fullo förverkliga denna rättatt
och skall särskilt vidta lämpliga åtgärder ñr att
a minska spädbams- och bamadödligheten;
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nödvändig sjukvård ochsäkerställa alla bam tillhandahållsb att
primärhälsovården;med tonvikt utvecklinghälsovård på av

inomundernäring, däri inbegripet åtgärderbekämpa sjukdom ochc
lätt tillgängligprimärhälsovården, bl.a. utnyttjandeför avgenomramen

tillräckligtillhandahålla näringsrika livsmedel iteknik och attgenom
beaktande de faror och riskeromfattning och dricksvatten, medrent av

miljöförstöring innebär;som
eftertillfredsställande hälsovård för mödrar före ochsäkerställad

förlossningen;
fårsamhället, särskilt föräldrar och barn,säkerställa alla ie att grupper

undervisning bamhälsovård ochoch har tillgång tillinformation omom
miljö och före-med amning, hygien ochnäringslära, fördelarna ren

sådana grund-olycksfall får stöd vid användningbyggande samt avav
läggande kimskaper;

föräldrarådgivning under-förebyggande hälsovård,t utveckla samt
familjeplaneringsfrågor.och hjälp ivisning om

effektiva och lämpliga åtgärder iskall vidta allaKonventionsstatema
hälsa.sedvänjor skadliga för barnssyfte avskaffa traditionella äratt som

internationelltfrämja ochsigKonventionsstatema åtar4. uppmuntraatt
förverkligandetdet fulla den rätti syfte gradvis uppnåsamarbete att av

till utveck-Särskild hänsyn skall härvidi denna artikel.erkänns tassom
lingsländemas behov.

Artikel 25

omhändertagitsbarn harerkänner förKonventionsstatema rätten ett som
behandling sinomvårdnad, skydd ellermyndigheter förbehöriga avav

behandlingdenhälsa till regelbunden översynfysiska eller psykiska av
rörande barnets omhän-omständigheteroch alla andrabarnet fårsom

dertagande.

Artikel 26

varje barn åtnjutaförskall erkänna rättenKonventionsstatema att
skall vidta nödvändigasocialförsäkring, ochinnefattandesocial trygghet,

med sin nationellai enlighetfullo förverkliga denna rättåtgärder ñr tillatt
lagstiftning.

med hänsyn till delämpligt, beviljasdärskall, så är2. Fönnånema
för dess underhåll haroch debarnet ansvararpersoner somresurser som

hänsyn till varjeövrigt medomständigheter ioch deras annatsamt
ansökan sådani samband medförhållande betydelseär en om ensom av

räkning.förmån från eller för dessbarnet
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27Artikel

Konventionsstatema erkänner för varje barn till den levnadsstan-rätten
dard krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska ochsom
sociala utveckling.

Föräldrar eller andra ansvariga för barnet har, inom2. är försom ramen
förmåga sinasin och ekonomiska huvudansvaret för säkerstäl-attresurser,

levnadsvillkorde är nödvändiga för barnets utveckling.som
3. Konventionsstatema skall i enlighet med nationella förhållanden och

för sinainom vidta lämpliga åtgärder för bistå föräldrarattramen resurser
och andra ansvariga förär barnet genomföra denna och skallrättattsom
vid behov tillhandahålla materiellt bistånd och utarbeta stödprogram,
särskilt i fråga kläder och bostäder.mat,om

Konventionsstatema skall4. vidta alla lämpliga åtgärder för säkerställaatt
underhåll förindrivning barne; från föräldrar eller andra harav som

ekonomiskt för barnet, både inom konventionsstaten och frånansvar
Särskilt fallutlandet. i de då den har det ekonomiska ansvaretperson som

för barnet bor i barnet skall konventionsstatema främjaänstaten annan
anslutning tillsåväl internationella överenskommelser eller ingående av

sådana överenskommelser upprättande andra lämpligasom av arrange-
mang.

Artikel 28

Konventionsstatema erkänner barnets till utbildningrätt och i syfte att
gradvis förverkliga denna och grundval lika möjligheter skallrätt på deav
särskilt

grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig föra göra alla;
utvecklingen former undervisningb olika följeruppmuntra av av som

efter grundutbildningen, innefattande såväl allmän utbildning yrkesut-som
bildning, dessa tillgängliga och åtkomliga för varjegöra barn vidtasamt
lämpliga åtgärder införande kostnadsfri utbildningsåsom och ekono-av
miskt stöd vid behov;

högre utbildning tillgänglig för alla grundval förmågac göra på av
lämpligtvarje medel:genom

d studierådgivning och yrkesorientering tillgänglig och åtkomlig förgöra
alla barn;

vidta åtgärder för regelbunden ie närvaro skolan ochatt uppmuntra
minska antalet studieavbrott.

Konventionsstatema skall vidta alla lämpliga åtgärder för säkerställa2. att
disciplinen i skolan upprätthålls förenligtpå sätt med barnetsäratt ett som

mänskliga värdighet och i överenstämmelse med denna konvention.
Konventionsstatema skall främja och internationellt3. uppmuntra

samarbete i utbildningsfrågor, särskilt i syfte bidra till avskaffaatt att
okunnighet och analfabetism helai världen och för underlätta tillgångatt
till vetenskaplig och teknisk kunskap och moderna undervisningsmetoder.
Särskild hänsyn skall härvid till utvecklingsländemas behov.tas
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Artikel 29

Konventionsstatema barnets utbildning skall syfta tillär överens attom
att

utveckla barnets fulla möjligheter i frågaa personlighet, anlag ochom
fysisk och psykisk ñrmåga;
b utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande
frihetema för de principer uppställts i Förenta nationernassamt som
stadga;

utveckla respekt för barnets föräldrar, förc barnets kulturellaegen
identitet, språk och vården, för vistelselandets och föreget egna ur-
sprungslandets nationella värden och för kulturer skiljer sig frånsom
barnets egen:
d förbereda barnet för ansvarsfullt liv i fritt samhälle i andaett ett en

förståelse, fred, tolerans, jämställdhet mellan könen och vänskap mellanav
alla folk, etniska, nationella och religiösa och tillhörgrupper personer som
urbefolkningar;
e utveckla respekt för naturmiljön.

Ingenting i denna artikel eller i artikel får tolkas det28 så medföratt
inskränkning i den enskildes och organisationers inrätta och drivarätt att
utbildningsanstalter, dock alltid under förutsättning de i punkt i dennalatt
artikel uppställda principerna iakttas och kraven uppfylls påatt att
undervisningen vid dessa anstalter skall istå överensstämmelse med vad

från sida angivits minimistandard.statenssom som

Artikel 30

I de där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter ellerstater
tillhör sådan minoritet eller urbefolkning skall barnettpersoner som en

inte förvägras rätten tillsammans med andra medlemmar sinatt av grupp
ha sitt kulturliv, bekänna sig till och sinutöva religion ellereget att egen

använda sittatt språk.eget

Artikel 31

Konventionsstatema erkänner barnets till vila fritid,rätt och till lek och
rekreation anpassad till barnets ålder fritt delta deträtt i kulturellasamt att
och konstnärliga livet.
2. Konventionsstatema skall respektera och främja barnets rätt till fulloatt
delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall till-uppmuntra
handahållandet lämpliga och lika möjligheter för kulturell ochav
konstnärlig verksamhet för rekreations- och fritidsverksamhet.samt
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Artikel 32

Konventionsstatema erkänner barnets rätt till skydd ekonomisktmot
utnyttjande och utföra arbete kan skadligtmot att eller hindrasom vara
barnets utbildning eller äventyra barnets hälsa eller fysiska, psykiska,
andliga, moraliska eller sociala utveckling.
2. Konventionsstatema skall vidta lagstiftnings-, administrativa och sociala
åtgärder åtgärder i upplysningssyfte församt säkerställa genomförandetatt

denna artikel. För detta ändamål och med beaktande tillämpligaav av
bestämmelser i andra internationella instrument skall konventionsstatema
särskilt

fastställaa minimiålder eller minimiåldrar minderåriga skall haen som
föruppnått tillträde till arbete;

b föreskriva lämplig reglering arbetstid och arbetsvillkor;en av
c föreskriva lämpliga straff eller andra påföljder i syfte säkerställaatt

effektivt genomförande dennaett artikel.av

Artikel 33

Konventionsstatema skall vidta alla lämpliga åtgärder, innefattande lagstift-
ningsåtgärder, administrativa och sociala åtgärder åtgärder isamt upp-
lysningssyfte, för skydda barn från olaglig användningatt narkotika ochav
psykotropa ämnen såsom dessa definieras i tillämpliga internationella
fördrag och för förhindra barn utnyttjas i denatt olagligaatt fram-
ställningen och handeln med sådana änmen.av

Artikel 34

Konventionsstatema åtar sig skydda barnet alla formeratt sexuelltmot av
utnyttjande och sexuella övergrepp. För detta ändamål skall konventions-

särskilt vidta alla lämpligastaterna nationella, bilaterala och multilaterala
åtgärder för förhindraatt
a barn förmås eller tvingas deltaatt ett i olaglig sexuell handling;att en
b barn utnyttjas ñr prostitution elleratt olaglig sexuell verksam-annan
het;
c barn utnyttjas iatt pomografiska föreställningar i pomograñskt
material.

Artikel 35

Konventionsstatema skall vidta alla lämpliga nationella, bilaterala och
multilaterala åtgärder för förhindra bortförande och försäljning elleratt av
handel med barn för varje ändamål och i varje form.
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36Artikel

alla andra formerskydda barnetskallKonventionsstatema mot av
avseende.ikan skada barnet någotutnyttjande som

Artikel 37

säkerställaskallKonventionsstatema att
omänsklig ellerellerföringet barn fär utsättasa tortyr grym,arman

dödsstraff livstidsellerbestraffning. Varkenbehandling ellerförnedrande
för begåttsfår ådömas brottmöjlighet till frigivningfängelse utan avsom

ålder;under 18 årspersoner
sin frihet. Gripande,godtyckligt berövasfår olagligt elleringet bamb

frihetsberövandeandra formerhäktning, fängslande elleranhållande, av
endast användasmed lag och fårskall i enlighetbarn skeett som enav

kortast lämpliga tid:och försista utväg
föroch med respektbehandlas humantfrihetsberövat barn skallvarjec

beaktar behoven hosoch sättinneboende värdighet påmänniskans ett som
hållas åtskiltvarje frihetsberövat barnSärskilt skalli dess ålder.personer

detta, ochbästa inte göratill barnetsdet intefrån attanses varavuxna, om
familjkontakt med sinhållautom undantagsfall, har rättskall, att genom

brevväxling och besök;
få tillgång till såvälhafrihetsberövat barn skall rättd varje att snarast

i sittlaglighetenlämplig hjälp rättochjuridiskt biträde attsomarman
oberoende ochbehörig,domstol ellerfrihetsberövande prövad annanav en

beslut i saken.till snabbtopartisk myndighet rätt ettsamt

Artikel 38

respekt föroch säkerställasig respekteraKonventionsstatema åtar att
dem i väpnadetillämpligainternationell humanitär är påregler i rätt som

ñr barnet.konflikter och relevantaärsom
för säkerställaalla tänkbara åtgärderKonventionsstatema skall vidta2. att

direkt i fientligheter.ålder inte deltarinte 15 årsuppnåttatt personer som
intefrån rekryteraKonventionsstatema skall avstå3. att person somen
skerstyrkor. då rekryteringtill sina väpnadehar 15 ålderuppnått års

konventionsstatemainte skallbland fyllt 15 18 år,personer som men
äldst.efter i första hand rekrytera dem ärsträva att som

enligt in-sina åtagandenenlighet medKonventionsstatema skall i4.
väpnade konfliktercivilbefolkningen ihumanitär skyddaternationell rätt att
vård barnsäkerställa skydd ochvidta alla tänkbara åtgärder för att somav

väpnad konflikt.berörs av en
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Artikel 39

Konventionsstatema skall vidta alla lämpliga åtgärder för främja fysiskatt
och psykisk rehabilitering social återanpassning barnsamt ettav som

för formnågon vanvård, utnyttjande eller övergrepp; ellerutsatts tortyrav
formnågon omänsklig eller förnedrande behandling ellerannan av grym,

bestraffning; eller väpnade konflikter. Sådan rehabilitering och sådan
återanpassning skall äga i miljö befrämjar barnets hälsa,rum en som
självrespekt och värdighet.

Artikel 40

Konventionsstatema erkänner för varjerätten barn misstänks ellersom
åtalas för eller befunnits skyldigt ha begått brott behandlas på sättatt att ett

främjar barnets känsla för värdighet och värde, stärker barnetssom som
respekt för andras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och

hänsyn till barnets ålder och önskvärdheten främjatar barnetatt attsom
återanpassas och sig konstruktiv roll i samhället.tar en
2. För detta ändamål och med beaktande tillämpliga bestämmelser iav
internationella instrument skall konventionsstatema särskilt säkerställa att

ingeta barn skall misstänkas för eller åtalas för eller befinnas skyldigt
ha begått brott grundpå handling eller underlåtenhetatt inteav en som var

förbjuden enligt nationell eller internationell rätt vid den tidpunkt då den
begicks;
b varje bam misstänks eller åtalas för ha begått brott skall haattsom
åtminstone följande garantier:
i betraktas oskyldigt innan barnet skuld blivit lagligenatt fastställd;som
ii och direkt underrättas anklagelserna sigatt och,snarast motom om
lämpligt, sina föräldrar eller vårdnadshavare, och juridisktattgenom
biträde eller lämplig hjälp vid förberedelse och framläggande sittarman av
försvar;
iii saken avgjord dröjsmål behörig, oberoendeatt ochutan av en
opartisk myndighet eller rättsskipande i opartisk förhandlingorgan en
enligt lag och i närvaro juridiskt eller lämpligt biträde och, såvidaannatav
det inte strida barnets bästa, särskilt med beaktande barnetsmotanses av
ålder eller situation, barnets föräldrar eller vårdnadshavare;
iv inte tvingas vittnesmål eller erkänna sigatt skyldigt;att attavge
förhöra eller låta förhöra vittnen åberopas barnet likapåmot samt attsom
villkor för räkning få vittnen inkallade förhörda;ochegen
v barnet ha begått brott, detta beslutatt, och beslutom anses om
åtgärder till följd därav omprövade högre behörig, oberoende ochav en
opartisk myndighet eller rättsskipande enligt lag;organ
vi kostnad hjälp tolk, barnet inte kan förståatt utan eller talarav om
det språk används;som
vii få sitt privatliv till fullo respekteratatt under alla stadier i för-
farandet.
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för-införandet lagar ochKonventionsstatema skall söka främja3. av
myndigheter och institutioner ärfaranden upprättandetsamt somav

åtalas för eller befinnsspeciellt anpassade ñr barn misstänks ellersom
skall särskiltskyldiga ha begått brott ochatt

straffbarhetsålder,fastställa lägstaa en
behandling barnlämpligt och önskvärt, förb vidta åtgärder, då så är av
under förutsättninganvända domstolsförfarande,under denna ålder utan att

fullomänskliga rättigheter och rättsligt skydd till respekteras.att
tillsyn,vård, ledning och föreskrifterOlika åtgärder4. t.ex. omsom

för allmän utbildningrådgivning, övervakning, vård i fosterhem, program
finnasalternativ till anstaltsvård skalloch yrkesutbildning och andra

lämpligtbehandlas ärtillgängliga för säkerställa barn på sättettatt att om
till deras personligaför välfärd och rimligt både med hänsynderas är

förhållanden och till brottet.

Artikel 41

bestämmelserIngenting i denna konvention skall inverka på gårsom
och kan finnas ilängre vad gäller ñrverkli barnets rättigheteratt somga

lagstiftning; ellerkonventionsstatsa en
b för den gällande internationell rätt.staten

Del H
Artikel 42

aktiva åtgärderKonventionsstatema sig lämpliga och göraåtar att genom
kända bland såvälkonventionens bestämmelser och principer allmän vuxna

bam.som

Artikel 43

konventionsstatemai frågagranska de framsteg gjortsFör att avsom
enligt denna konvention skallförverkligande skyldigheter enom av

uppgiftervilken skall utföra dekommitté för barnets rättigheter upprättas,
det följande.föreskrivs isom

med högt moralisktKommittén skall tio2. sammansatt experteravvara
konventionområde dennaanseende och erkänd sakkunskap detpå som

väljas konventionsstatemaomfattar. Kommitténs medlemmar skall av
egenskap,tjänstgöra i sin personligabland deras medborgare och skall

och derättvis geografisk fördelningvarvid avseende skall fästas vid en
viktigaste rättssystemen.

frånhemlig omröstningKommitténs medlemmar skall väljas engenom
Varjekonventionsstatema.förteckning föreslagitsöver avpersoner som

medborgare.föreslå kandidat bland sinakonventionsstat kan en egna
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första valet4. Det till kommittén skall hållas månader eftersenast sex
dagen för denna konventions ikraftträdande och därefter år.vart annat

fyraSenast månader före dagen för varje val skall nationernasFörenta
generalsekreterare skriftligen konventionsstatema inom tvåattuppmana
månader inkomma med sina förslag. Generalsekreteraren skall sedan

och konventionsstaternaupprätta till överlämna förteckning i alfabetisken
ordning samtliga föreslagnaöver och vilka konventionsstaterpersoner ange

föreslagit dem.som
5. Val skall hållas vid med konventionsstaterna,möten som samman-
kallats Förenta nationernas generalsekreterare, i nationernasFörentaav
högkvarter. Vid dessa möten, beslutsmässiga tredjedelarär när tvåsom av
konventionsstatema är närvarande, skall de kandidater inväljas i kommittén

det högstauppnår antalet och absolut majoritetröster de närvaran-som av
de och röstande konventionsstatema röster.

Kommitténs6. medlemmar skall väljas för tid fyra kanår. Deen av
återväljas, de föreslagits till återval. fem de medlemmarFörom av som

vid det första valet skall mandattiden utlöpa efter Omedel-två år.utsetts
bart efter det första valet skall dessa fem medlemmarpå utsesnamnen

lottdragning ordföranden vid mötet.genom av
7. Om kommittémedlem avlider eller sig sittavsäger uppdrag elleren
förklarar han eller hon någon anledning inte längre kanatt av annan
fullgöra sitt uppdrag inom kommittén, skall den konventionsstat som
föreslog medlemmen, med förbehåll för kommitténs godkännande, utse en

bland sina medborgare, skall inneha uppdraget underexpertannan som
återstoden mandattiden.av

Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.
Kommittén skall välja sitt9. presidium för tvåårsperiod.en

Kommitténs skall vanligtvis hållas i10. möten Förenta nationernas
lämplighögkvarter eller på plats, kommittén bestämmer.en arman som

Kommittén skall i regel sammanträda varje år. Kommittémötenas längd
nödvändigt, vid med kon-skall bestämmas och, det är omprövas möteom

godkännande.generalförsamlingensmed förbehåll förventionsstatema,
generalsekreterare skall tillhandahålla erforderlignationernas11. Förenta

ñr kommittén effektivtför möjliggörapersonal och övriga attattresurser
konvention.enligt dennautföra sitt uppdrag

kommitténkonvention upprättadeenligt dennaMedlemmarna den12. av
ersättning frånerhållageneralförsamlingenskall med godkännande av

generalförsamlingen beslutar.villkorFörenta nationerna sådanapå som

Artikel 44

generalsek-Konventionsstatema nationernassigåtar Förentaatt genom
vidtagit ñrtill kommittén de åtgärder dereterare rapporteravge somom

genomföra dede rättigheter konvention ocherkänns i dennaatt som om
framsteg gjorts i fråga åtnjutandet dessa rättigheter;som om av

inoma eftertvå år konventionens ikraftträdande berördaför den staten,
b därefter femte år.vart
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2. Rapporter enligt denna artikel skall eventuella förhållanden ochange
svårigheter påverka i vilken utsträckning åtagandena enligt dennasom
konvention har uppfyllts. tillräckligRapporterna skall innehållaäven
information för genomförandetkommittén god uppfattningatt ge omen av
konventionens bestämmelser berördai det landet.

konventionsstatEn har tillställt kommittén utförlig förstasom en
behöver inte i sina följande enligt punkt b1rapport rapporter, avgessom

i denna konvention, tidigare lämnade grundläggande infomiation.upprepa
Kommittén kan begära information4. ytterligare från konventionsstatema
genomförandet konventionens bestämmelser.om av

5. Kommittén skall ekonomiska sociala rådetår ochvartannat genom
tillställa generalförsamlingen sin verksamhet.rapporter om
6. Konventionsstaterna skall sina allmänt tillgängliga förgöra rapporter
allmänheten i sina respektive länder.

Artikel 45

För främja effektivt genomförande konventionens bestämmelseratt ett av
och internationellt samarbete det områdepå konventionen gällersom avser
följande:
a Fackorganen, FN:s bamfond och andra skall haFN-organ rätt att vara
representerade vid granskningen genomförandet sådana bestämmelserav av
i denna konvention faller inom för deras mandat. Kommitténsom ramen
kan inbjuda kompetenta och organisationer, den finner lämpligt,organ som

komma med expertråd angående genomförandet konventionenatt av
områden faller inom för deras respektive verksamhetsområden.som ramen
Kommittén kan inbjuda fackorganen, FN:s bamfond och andra FN-organ

inlämna konventionens tillämpning inom områdenatt rapporter om som
faller inom för deras verksamhet;ramen
b Kommittén skall, den finnersåsom lämpligt, till fackorganen, FN:s
bamfond och andra kompetenta och organisationer överlämnaorgan

från konventionsstatema innehåller begäran ellerrapporter som en om
behov teknisk rådgivning eller tekniskt bistånd jämte kommitténsanger av

synpunkter och eventuella förslag beträffande sådan begäran eller sådant
behov;
c Kommittén kan rekommendera generalförsamlingenatt framställa en
begäran till generalsekreteraren för kommitténs räkning företaattom
studier angående särskilda frågor barnetsrör rättigheter;som
d Kommittén kan förslag och allmänna rekommendationer påavge
grundval den information erhållit enligt artiklarna 44 och 45 iav som
denna konvention. Sådana förslag och allmänna rekommendationer skall
tillställas varje konventionsstat berörs tillsamt rapporterassom gene-
ralförsamlingen tillsammans med eventuella kommentarer från kon-
ventionsstatema.
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DelIII
A46

undertecknande allaförkonvention skall öppenDenna stater.avvara

Artikel 47

ratiñceras.konvention skallDenna

Artikel 48

anslutning vilkenskall förbli förkonvention öppenDenna stat somav
nationernashosskall deponeras FörentaAnslutningsinstrumentenhelst.

generalsekreterare.

49Artikel

förefter dagenkraft den trettionde dagenikonvention träderDenna
anslutningsinstrumentetratiñkations- ellertjugondedetdeponeringen av

generalsekreterare.hos nationernasFörenta
tillansluter sigellervarje ratiñcerarförhållande till2. I stat som

ratiñkations- ellertjugondedeponeringen detefterkonventionen av
trettionde dagendenkonventionen i kraftträderanslutningsinstrumentet

anslutningsin-ellersitt ratiñkations-sådan deponeratefter det statatt en
strument.

Artikel 50

ochkonventionenföreslå ändringkonventionsstat kanEn aven
General-generalsekreterare.nationernastillöverlämna förslaget Förenta

konventionsstater-ändringsförslaget tillöversändaskall sedansekreteraren
konferenstillstyrkerdedessamed begäran attatt enomangeren omna

behandla och röstasammankallas ñrkonventionsstatemamed att om
eftermånaderfyrainomtredjedelminstförslagen. Om staternaaven

generalsekre-konferens, skalltillstyrker sådanöversändandeförslagets en
Ändringsför-regi.nationernasi Förentasammankalla konferensenteraren

närvarande ochkonferensenvidmajoritet deantagitsslag avav ensom
förgeneralförsamlingenunderställasskallröstande konventionsstatema

godkännande.
kraft närträder iartikeldennaenligt punk iantagits ländringEn2. som

antagitsochgeneralförsamlingnationernasden har godkänts Förenta avav
majoritet.tredjedelskonventionsstatema med två

kon-bindande för deskall denändring träder i kraftNär varaen
konventionsstaterövrigaantagit den, medanventionsstater harsom
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fortfarande är bundna bestämmelserna i denna konvention ochav
eventuella tidigare ändringar, de antagit.som

Artikel 51

Förenta nationernas generalsekreterare skall och till allamotta stater
sända till reservationertexten gjort vid ratiñkationer ellerstaternasom
anslutningen.

En reservation strider denna konventions ändamål och syftemotsom
skall inte tillåtas.

Reservationer kan återtas vid vilken tidpunkt helst notifika-som genom
tion till Förenta nationernas generalsekreterare, därefter skallsom
underrätta alla Notifikationen skall gälla frånstater. den dag då den

generalsekreteraren.mottogs av

Artikel 52

En konventionsstat kan säga denna konvention skriftligupp genom
notifikation till Förenta nationernas generalsekreterare. Uppsägningen
träder ikraft år efter den dag då notifikationenett generalsekre-mottogs av
teraren.

Artikel 53

Förenta nationernas generalsekreterare till depositarie för dennautses
konvention.

Artikel 54

Originalet till denna konvention, arabiska, engelska, franska,vars
kinesiska, ryska och spanska har lika giltighet, skall deponeras hostexter
Förenta nationernas generalsekreterare.
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DO:s förslag till förebyggande konflikter och andraav
problem i skolan

Skolan klarar inte allting själv.
Skolan måste sig utåt.öppna

Hur ofta har det inte hänt, när människa för första gången i sitt liven ung
införstår efterrätta- åratal åtalseftergifter eller när socialnämndav en-

överväger omhändertagande förett sarnhällsvård, handlingarnanäratt man
gås igenom frågar sig varför ingen tidigare. Att det skullereagerat gå så
här galet hade kunnat i åratal i skolanman se

Det finns i skolan ofta inställning, alla problemen skall lösasatt inomen
skolans och inkallande någon hjälpatt utifrån närmast skulleram av
framstå misslyckande. hänskjutaAttett ärende till polis ellersom ett
socialtjänst kan verka angiveri ellerrent svek eleven i frågaav motsom
eller väcker i fall pinsam och för skolansvart arbetslugn störande
uppmärksamhet. Hellre fortsätter sina verkningslösa bemödandenman ett

till och hoppas, allttag skall reda sig.att ut
Men skolan inteär tänkt klara allt och har inte befogenheteratt eller

möjligheter hantera allt. Om elevatt är hot andras arbetsmöjlig-ett moten
heter eller lärares och kamraters säkerhet, föräldrama till ungdomom en

har eller orsakar svårigheter inte kanstora nås eller fåssom till med-
verkan, det begås brott eller egendom inommot skolanom person av
elever eller utanför stående, rasistisk propaganda sprids påom ett
organiserat sätt, svenska eller utländska elever bekämpar varandra iom
skolan eller på fritiden, kan skolan behöva hjälp och är skyldig tillkallaatt
den hellre än tillåta det onda ochatt sprida sig.att rota

Antag, pojke redan misshandlat kamrateratt och hotat lärareen utan att
visa tecken på vilja lugna sig i fortsättningen.att Saken har varitner
föremål för flera samtal med eleven och konferenser inom skolan. För-
äldrarna, aldrig kommit till några samtal vägrar, ävensom Mannu.
misstänker fadern slår och förbjuderatt sin fru tala med skolan.attsonen
Man kommer inte längre. I sådant läge kan det inteett någon synpunktur

riktigt låta saken bero. Tvärtom böratt det göras klart,vara måsteatt man
kontakt med kompetentata nämligen polis och socialtjänst. Detorgan,

finns bland anledning utreda,annat det är så fadern regelbundetattom
misshandlar sin Kanske kan medvetandet dessa föreståendeson. om
åtgärder sista sätt bryta föräldrarnasett att motstånd, intevara såom
måste dock situationen åtgärdas på adekvat sätt. Dettaett är endaett
exempel.

polisenAtt rektoms kallelse kommer till skolan kan dramatik,vara
drar sig för isätta Det är därföratt viktigt,som polisensman ochattscen.

socialtjänstens närvaro âr något vardagligt och naturligt. Då behöver det
inte väcka något större uppseende, polisen kommer tillatt t.ex. skolan ñr



1991:70SOU190Bilaga 2

fungerandeñnnasdet måsteelev.viss Attdiskuteramedtala ettatt en
skall kunnadessahänder,tråkigheterredan innanpersonkontakter om

Göteborg.idiskussionenrelateradevid denframhöllsförebyggas ovan
praktiken,fungera iskallallt dettadetalj hurikan inteJag manmenange

skolan, därpåsocialtjänst harochpolistänka sig, utrymmekan ett manatt
deviktiga ärsamtala. Detoch attbesök kanvardagligavid sina helt vara

behövs.definns, närkontakternaoch direktagoda
skullesocialtjänstochpolisattityden,bearbetaocksåMan måste att vara

betecknaruppdykandesinistravilkas ettexekutionsbetjänter,slagsnågot
förebyggande ochsamhälletiskall arbetaåtervände. Dedystert slut utan

sinaskolanlikaväluppgiftersinaoch leverinformera lärare omsomom
samhället.ioch instanserandra krafteroch om

lättalltid sådetvärde intemänniskors likaAlla är-

varken iinte lätt,viktigvärdelika ärmänniskorsPrincipen alla menom
lika bratyckakan inteocholikaMänniskor äreller handling.tanke man

tyckaockså sämreVi kansomliga.ofta illaVi tyckeralla. omomom
kanskebli farligt. Förstbörjar detandra. Här någonstansvissa ängrupper

föredra någrafeldet inte ärför sig,skall klartdock göra attattman
tänkerVikan gälladet ocksåframför andra och att oss engrupper. -

mycketoch tyckerSkottlandtillvarjelärarinna, omsommar resersom
Är rasisthonbland greker.trivselallskänner inteskottama. Hon samma

aning, såsigmöjligt hon måstedetNaturligtvis inte, är att enpassamen
hondå harkam,greker övernegativt skär allainte sätthon på ettatt en

harhonfördom.kallas Menfördumning,fångats i den ennuomsom
hon inteeller så ärafrikaneroch dessutomfördom greker motmot samer,

densina elever,behandlar allahonnödvändigtvis rasist. längedå Såens
denocheritreanenden blygebråkiga greken,skotska flickan, denrara

stirra derasenvisa i klassen rättvist utansametösen attutan ursprung
ändågår detförutsättningar och såefter ochbara ansatser, an.vars ens

viktig grundprincipoerhörtlika värde ärDetta alla människor haratt en
handlandeförrättvisa och vårtoch för allför alla anständiga rättssystem

ochför känslorinte våradetandra människor. ärDäremotmot normen
dettankar. låter sig inte sättet.De styras

snabbköpetijag hittat påOm strulier etnisken snattarsomen grupp,
riktigtdet heltdiskoteket, så ärflickornaeller bär sig illa på attåt mot

portförbjuda alla strulier, hurportförbjuda får intehonom. Däremot man
fårflickor. Manellerofta det hänt strulierän antastatsnattatatt varor

samtidigtenkelt,aldrig alla kam. detta är såskära över Det är mensomen
förstå.förså svårt många att

oskyldigaofta drabbarviktigt skäl diskriminering detEtt ärmot att
stodmördareOlof Palmesi samband med försöken finnabam. detNär att

kurdspåret,det s.k.tidningarnaovederhäftigt och tanklöst imycket om
trakasseri-ochmobbningarskolor för hårdakurdiska barn i mångautsattes

särskiltjagkortsiktighet finnervuxenvärldensSådana konsekvenser aver.
svåra.
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människor sina vedervârdiga handlingar förminskasomligaKan genom
människovärde tänka den argentinske ofñceren ochsitt Låt påoss

franskaAstiz, han hålls ansvarig för två svensktorteraren nunnors, ensom
försvinnandeflickas och andras och antagliga död. Låtmånga tortyr, oss

denna Astiz och fm och hygglig till mig sig ivän gåttanta, att en ner
i isen, de kämpar ñr sina liv och jag har endast möjlighetvak därsamma

dem. skulle då välja kanske ñr handra Jag vännenatt attupp en av var
avgjort med tanke hur Astiz hade burit sig Astizmin på åt. Omvän, men

däremot legat i vaken skulle jag ha försökt dra honom,attensam upp
ställdeftersom han människa. Sedan skulle jag ha försökt honomär en

inför för sina brott.rätta att svara
Det är bra, Utrota rasismen, måsteatt man ropar men man reagera,

människor och hardet Utrota rasistema, eftersom denär ärropas
människovärde. tycker illa dem, de har jagJag rättom men samma som

de eftertill sina mänskliga och andra rättigheter och felar de skall dömas
regler, gäller för mig.samma som

Vad vi tycker ibland andra människor vi respektera derasän måsteom
lika värde. enkla skälet till detta mänskligheten har fruktansvär-Det är, att

erfarenheter varje värderas mänskligt lägreda där någrasystem, settav
medandra. Sådant vill ingen klok och fömuftig människaän vara om.

Därför alla internationella konventioner mänskliga rättigheterutgår om
principen alla människorsliksom den svenska regeringsformen från om

lika värde.
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Överenskommelser19.Storstadenstrañksystem. 49.Bistånd internationellaorganisationer.om genom

trafik miljö ioch Stockholms-Göteborgs- organisationer.och Annex Det multilateralabiståndets
Malmöregionema.K. UD.
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finansiell styrning.Fö. Annex Sverigeoch i återblick.u-ländema FN en-21.Personregistreringinomarbetslivs-,forsknings-och UD.
massmedieområdena, Ju. 51.Bistånd internationellaorganisationer.m.m. genomÖversyn22. lagstiftningen träñbenåvara. Annex Särstudier.UD.av om

23.Ett BFR Byggforskningenpå90-talet.nytt Bo. 52.Alkoholbeskattningen.Fi.-24.Visst gårdetan Del 2 och C. 53.Forskning för flyget.och teknik Fö.
25.FrikommunförsöketErfarenheter försöken Skolamed 54. skolbarnsomsorg helhet.U.av en- -friare nämndorganisation.C. 55.Sverigesnationalrapporttill FNskonferensen miljöom
26.Kommunalaentreprenader.Vad möjligt Enär ochutveckling UNCED 1992.M.-analys rättslägetochdetstatligaregelverkets 56.Kompetensutveckling utmaning.A.av en-roll. C. 57.Arbetslöshetsförsäloingenfinansierings--27.Kapitalavkastnin i bytesbalansen.Tre A.gen systemet.

Fi. 58.expertrapporter. Ett turistråd.nytt
28.Konkurrenseni Sverige kartläggning 59.konkur- Konkurrensför ökadvälfärd. Delen av-rensförhållandenai 61branscher.Del och C.1 Konkurrensför ökadvälfärd.Del
29.Periodiskahälsoundersökningarvissai statliga, Konkurrensför ökadvälfärd.Bilagor. C.

kommunalaochlandstingskommunalaanställningar. 60.Olika ändålika. Om invandrarungdomari detmen
C. mångkulturellaSverige.C.

30.Särskolan primärkommunalskola.U. 6l.Statens bostadskreditnämndorganisationoch-en -arkivdepåer.31.Statens En utvecklingsplantill år 2000. dimensionering.Bo.
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63.Tillsynen hälso-ochsjukvården.över
64. förvaltaAn kulturmiljöer. U.
65.Ett samordnatvuxenstudiestöd.U.
66.Hemslöjdi samverkan.
67.Samhall går,i i dag,i A.morgon.
68.Frikommunförsöket.Erfarenheter försöksverk-av

samhetenmed från statlig reglering C.avsteg m.m.
69.Frikommunförsöket.Erfarenheter försöksverk-av

samhetenmed från statlig regleringavsteg m.m.
Särskildbilaga.C.

70.Ombudsmanför barnochungdom.S.



1991offentliga utredningarStatens

förteckningSystematisk

KommunikationsdepartententetJustitiedepartementet
körkortsadministrationen.[14]regionalabil- ochDenforsknings-ocharbetslivs-,Personregistreringinom

överenskommelsertrafiksystem.Storstadens om[21]massmedieområdena,m.m. och Malmö-Göteborgs-Stockholms-miljö iochtrafik[34]skada.för ideellersättningHIV-smittade- [19]regionerna.[45]anstalt,Frigivning frånPåföljdsfrågor. m.m.
[39]förareSäkrareintegritetsskyddetbeträffandefrågorsärskildaVissa

[62]ADB-området
Finansdepartementet

[2]tillsyn.FinansiellUtrikesdepartementet
ochinomutvecklingekonomiskochSponslig trav-[3]främjandevidrollStatens exportav [7]galoppsporten.[48]organisationer.internationellaBiståndgenom [8]kraftföretag.Beskattningavorganisationer.AnnexinternationellaBiståndgenom bytesbalansen.Kapitalavkastningeni[49]organisationer.biståndctsmultilateralaDet [27]Tre expertrapponer.organisationer.AnnexinternationellaBiståndgenom och miljö-FörslagtillmiljönmedRäkna natur-[50]återblick.i FNu-ländemaochSverige en- [37]räkenskaper.organisationer.AnnexinternationellaBiståndgenom miljö-ochFörslagtillmiljönmedRäkna natur-[51]Särstudier. [38]Bilagedel.räkenskaper.

[52]Alkoholbeskattningen.
Försvarsdepartementet

Utbildningsdepartementetförformerförsvaret NyainomKapitalkostnader
[30]primärkommunalskola.[20]styrning.finansiell Särskolan-en

[33] 2000.1990. till år9-12januari utvecklingsplanDen arkivdepåer.EnSally Albatross. StatensBranden
[31][53]för flyget.teknikForskningoch

högskolan.[44]ikvalitetskontrollExaminationsom
[54]helhet.skolbarnsomsorgSkola en--Socialdepartementet [64]kulturmiljöer.förvaltaAtt

[65]vuxenstudiestöd.samordnatEttför Ut-värde-BeredningSBU. StatensUtvärderingav
metodik. [6]medicinskring av Arbetsmarknadsdepartementetsjukförsäkringsregister[9]Lokala

styrninghandlingsunderlagrolllnformationens [1]immigrationspolitiken.som ochFlykting--
ekonomi.[15].och [13]arbetsmarknaden.påSpelreglcma

klassiñkationerochlagstiftning,reglerGemensamma [56]utmaning.Kompetensutveckling en- -[16].informationsteknologi. finansierings-Arbetslöshetsförsälcringen-kvalitetssä-epidemiologi,utvecklingForskningoch [57]- systemct.
utvecklingsprojekt.[l7].Sprisochkring [67]iiSamhalli går, dag, morgon.

ochsjukvårdenhålso-förInformationsstruktur en-
[18].utvecklingsprocess. Bostadsdepartemntet

arbetsgivarpcriodinomtillanslutningfrågor iNågra en [23]90-talet.ByggforskningenBFREtt nytt[35] -sjukpenningförsålcringen. [43]länsbostadsnämnden.framtidaDen[42]foster,Aborterade m.m. organisationochbostadskreditnamndStatens -[46]Rättvisa.Välfärd.Handikapp, dimensionering.[61]inomförändringsarbetcnexempelpåPåväg- [47]psykisktstörda.förverksamheter
[63]sjukvården.ochhälso-Tillsynen över

[70]ungdom.för ochbarnOmbudsman
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Systematisk förteckning

Industridepartementet
Översyn lagstiftningen träñberråvara.[22]av om
Ett turistrád.[58]nytt
Hemslöjdi samverkan[66]

Civildepartementet
Afiärstiderna. [l0]
Affarstidema.Bilagedel.
Ungdomochmakt.[l2]
Visst gårdetan Del 2 och [24]
Frikommunförsöket.Erfarenheter försökenmedav

friarenämndorganisation.[25]en
Kommunalaentreprenader.Vad möjligtär En analys

rättslägetochdetstatligaregelverketsroll. [26]av
Konkurrenseni Sverige kartläggning konkur-en av-
rensförhållandenai 61 branscher.Del l och [28]
Periodiskahälsoundersökningari vissastatliga, kom-
munala landstingskommunalaoch anställningar.[29]
Ny kunskapochförnyelse.[36]
Marknadsanpassadeservice-ochstabsfunktioner ny-organisation stödettill myndigheterochav rege-
ringskansli. [40]
Marknadsanpassadeservice-ochstabsfunktioner ny-organisation stödettill myndigheterochav rege-
ringskansli.Bilagedel.[41]
Konkurrensför välfärd.ökad Del
Konkurrensför ökadvälfärd.Del
Konkurrensför ökadvälfärd.Bilagor. [59]
Olika ändalika Ominvandrarungdomari detmen
mångkulturellaSverige.[60]
Frikommunförsöket.Erfarenheter försöksverk-av
samheten frånmed statligreglering [68]avsteg m.m.
Frikommunförsöket.Erfarenheter försöksverk-av
samheten frånmed statligregleringavsteg m.m.
Särskildbilaga. [69]

Miljödepartementet
Miljölagstiftningen i framtiden.[4]
Miljölagstiftningen i framtiden.Bilagedel.
Sekretariatetskartläggningochanalys.[5]
Naturvårdsverketsuppgifterochorganisation.[32]
Sverigesnationalrappontill FNskonferens miljöom
och utveckling UNCED 1992.[55]-
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