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Sammanfattning

har utvärdera och bedömaUtredningens uppdrag varit Barnom-att
hittillsvarande arbete och därvid belysa vilken rollbudsmannens Bam-

förombudsmannen har spelat utvecklingen inom bamområdet. Utvär-
skall i förslag till hur Barnombudsmannen kanderingen stär-utmynna

effektiviseras. utredningens uppdrag har ocksåkas och I ingått att re-
dovisa betydelse Barnombudsmannen har haft för barn-vilken göraatt

och få den fungera vardagligtkonventionen känd instrumentatt ettsom
och Uppdraget har vidarei arbetet med barn bestått i belysaattunga.

och lösa konflikter kan uppstå Barnombudsmannende attsom genom
både ombudsman för barn och ungdomar och samtidigtär en en myn-
dighet underställd regeringen.ärsom

också haftUtredningen har ställning till Barnombudsmannensatt ta
framtida vid utformningen statistiken barnroll och ungdomarav om

möjligheterna förtill år, Barnombudsmannen följa forsk-arton attupp
ning barn i övrigt utvärdera Barnombudsmannens kun-attsamtom

informationsinsatser.skapsinhämtning och särskild fråga harEn varit
hur barns och ungdomars synpunkter skall inhämtas och tillvaratas av

UtredningenBarnombudsmannen. har också haft till uppgift föreslåatt
för barns lek- och utemiljö bör ligga.ansvaretvar

Barnombudsmannen 1993-1999

Utredningens bedömning Barnombudsmannen under sina årär att sex
har haft förbetydelse utvecklingen på bamområdet, framför allt genom

informations-sin och opinionsbildande verksamhet. Genom samlaatt
och informationsammanställa och sakkunskap från olika områden har
Barnombudsmannen lyft fram barns och ungdomars hela livssituation.
Barnombudsmannen har därigenom bidragit till skapa helhetsbildatt en

barn och ungdomar på generell nivå.av en
sådan helhetsbild barnEn och ungdomar har varit betydelsefullav

för flera myndigheters och organisationers verksamhet. de enkätun-Av
dersökningar utredningen genomfört framgår till exempel överattsom
hälften landets länsstyrelser uppfattar Barnombudsmannens infor-av
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tillgång tillsynsar-opinionsbildande verksamhet iochmations- som en
betet.

ochstyrdokumentBarnombudsmannensBarnkonventionen ut-är
lång-har bedrivitBarnombudsmannenbedömningredningens ettär att

barnkonventionen iförverkligandetpåför drivasiktigt arbete att av
har framförtBarnombudsmannenförslagdeFleraSverige. un-somav

slag. Till exempelåtgärder olikaresulterat ihar över-der årsina avsex
förverkligandet bamkon-förden strategiinnehållet iensstämmer av

hög grad med1999 iriksdagen iSverigeventionen i antog marssom
tillårsrapporterframfört i sinaBarnombudsmannenförslag rege-som

alltsedan 1994.ringen
arbete fram-BarnombudsmannensutvärderingutredningensAv av

Bamombudsman-och begränsningar ifinns svagheterdetgår också att
Avsaknadenarbetet.mandat och inriktningnuvarande rätts-avavnens
Barnombudsmannenexempel. Likasåsådantbefogenheterliga attär ett

och kontakternätverkmöjligheter byggabegränsadehar haft att upp
och ungdomar. kon-företrädare för barn Detutifrån egenskapsin av

prioriteringarhartaktnät byggts överensstämtstyrts somavuppsom
ochinstruktion, regleringsbrevfastlagda iuppgifter varitmed re-som

led myndighets-kontakter har varit iflertalgeringsuppdrag. Ett ett en
med frivilligor-med barn och ungdomar,Kontakterfunktion.utövande

arbetar med barn har inte priorite-och yrkesgrupperganisationer som
hög grad.i likarats

bevakaarbete medBarnombudsmannensTyngdpunkten i attatt
med barn-och deras tillämpningförfattningarsvenska överensstämmer

lagstiftningsarbetet. harbevakning Dettahar legat påkonventionen av
tilluppbyggnadsfas, där det har varit viktigtnaturligtvarit i att attseen

fårcentralt ochkänd påblirbarnkonventionen genom-
för och ungdo-grundläggande barnsoch reglerslag de lagari ärsom

tidenUtredningen bedömer emellertidlandet.villkor i äratt numars
uppmärk-verksamheten såomorienteringför viss att meravenmogen

lagstiftningens tillämpning.bevakningsamhet åtägnas av

och ungdomarFöreträda barn

Barnombudsmannen första handdirektiv skall iEnligt utredningens
följer Bamombudsman-dettaverka utifrån barnens intressen. Av att

uppgift företräda barn och ungdomar. Medgrundläggande är attnens
hävdaoch ungdomars röst i samhället,detta barns attatt varaavses

för rättigheter.perspektiv och kräva respekt deras mänskligaderas eget
har särskilt svårt sinlever i situationerBarn göra röstutsatta attsom

företräda ocharbetet alla barnhörd och påverka sin situation. I attatt
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ungdomar skall Barnombudsmannen därför, hittills, särskildägnasom
uppmärksamhet frågoråt bam.rör utsattasom

företräderOmbudsmannen deni meningen medborgarperspektiv;ett
grundläggande och samhälleligt intresse attalla barnett gemensamt av

och ungdomar tillerkänns de rättigheter stadfästs i FN:s konven-som
rättighetion barnetsom er.

ombudsman kunna haFör barn- och ungdomsperspektivatt ettsom
djuppå generell nivå krävs kunskap barns och ungdomars situa-en om

tion och behov olika åldrar. Utredningens uppfattningi Bamom-är att
budsmannen första hand bör sökai kunskap så nära barn och ung-
domar själva möjligt.det Det innebär den viktigaste kun-är attsom
skapsbasen måste barn och ungdomar själva, föräldrar, personalvara

arbetar med barn och ungdomar och organisationer med verksam-som
het för barn och ungdomar. konkretaDessa och direkta erfarenheter
måste sedan ställas relation tilli generell kunskapannan mer som
hämtas från forskning och statistik från organisationer ochsamt myn-
digheter.

företrädaAtt barn och ungdomar kärnan i ombudsmannarollen.är
framståFör med tyngd sådan företrädare bör därför Barn-att som en

ombudsmannen, enligt utredningens mening, prioritera och vidareut-
veckla sina kontakter med bam och ungdomar. Utredningen attanser
denna uppgift grundläggande förså ombudsman den bör lag-är atten
fästas.

förutsättning för kunnaEn vidareutveckla kontakterna med barnatt
gesoch ungdomar Barnombudsmannen utökat handlingsut-är att ett

och möjligheter arbeta flexibelt. Kontakter med barnstörre attrymme
och ungdomar kan aldrig struktureras på till exempelsättsamma som
samverkan med myndigheter och organisationer ställer krav påutan
flexibilitet.

En renodling ombudsmannarollenav

Med utgångspunkt i konvention barnetsFN:s rättigheter har det förom
utredningen varit naturligt fästa vikt devid uttalanden barnom-att om
budsmän gjorts kommitté förFN:s barnets rättigheter desamtsom av
rekommendationer nationella institutioner för mänskliga rättigheterom

antagits generalförsamling,FN:s de så kallade Parisprinciperna.som av
Dessa dokument syftar till så långt möjligt effektivisera de natio-att
nella institutionemas arbete med driva ochpå bevaka mänskligaatt rät-
tigheter.

I dessa dokument framhålls fyra egenskaper grundläggande försom
institutionen effektivt skall främjakunna mänskliga rättigheter. Denatt
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uppgift tillvarata ellerskall ha lagfastnationella institutionen att enen
förhållandesjälvständigrättigheter och imänskligaflera varagruppers

ochha initiativVidare skall institutionentill regeringen. rätt att ta egna
offentlighet slutsatser.sinauttala ochsigrätt att ge

utvärdering,utredningensframkommit ivadbakgrundMot somav
Bamombuds-föreslåsinternationella kraven,till deställt i relation att

detta talarrenodlas och stärks. Förombudsmanroll sommannens
tillförhållandedärmed blir tydligare irollombudsmannensockså att

förverkligandetmyndigheters uppgift idessaochmyndigheterandra att
förtydligas.ocksåbarnkonventionenav

skulle Bamombudsman-ombudsmannarollenrenodlingMed aven
ungdomar självabarn ochefterlystsdetframstå på sätt menavsomnen

frivilligorganisationer,ochkommunermyndigheter,fleraockså av
uppgiftmedför och ungdomföreträdare barnnämligen att varasom en

rättighetsperspektiv iutifrån detbevakareochpådrivare som anges
har Bamombuds-bedömningEnligt utredningensbarnkonventionen.

hävda barns och ungdomars rättig-effektivvarit attmestsommannen
hänvisaföreträdare och kunnatombudsmannenheter uppträttnär som

och åsikter.erfarenheteroch ungdomarstill barns egna
ombudsmannaroll renod-BamombudsmannensföljdSom atten av

möj-Utredningen har också diskuteratmyndighetsrollen ned.las tonas
myndig-stärkaBarnombudsmannenförstärkaligheten attatt genom

fårstrid med vaddock stå iskullehetsrollen. Detta som anses vara en
internationella Vadmed de principerna.uppgift ochombudsmans man

eller Bamverk medBarnmyndighetfall borde talai så ettärom en
genomförandet statsmakternas inten-förövergripandeett avansvar

myndig-behovet sådanbamområdet.tioner på Att prövanärmare av en
det-uppdrag, frågan berörsutredningensutanförhet har legat trotsmen

betänkandet.kortfattat ita

Ökad självständighet

självständighet både i för-för ombudsmankriteriumviktigtEtt ären
frivilligorganisationeroch till politiska partier,hållande till regeringen

framhålla statlig ombudsmandock viktigtoch andra. Det är att att en
beslutafri. liksom huvudmannensbli heltaldrig kan Lagen, rätt att om

för ombudsmannensvissabudget,ombudsmannens gränsersätter
arbete.

öka ombuds-uppfattning finns det tvåutredningensEnligt sätt att
Barnombudsmannen lydersjälvständighet. Det är att un-enamannens

Justitieombudsmannen och det andrader riksdagen på sätt somsamma
underförblir myndighet regeringenBarnombudsmannenär att menen
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oförändrat hu-möjligt medsjälvständighetså mycket är ettsomges
vudmannaskap.

förhållande tillsjälvständighettill frågan ienbartOm omserman
sådan lös-föredra.första alternativet Ensjälvfallet detregeringen attär

från regeringen,Barnombudsmannenfrikopplaskulle heltning men
förhuvudmannaskapslag. ändratfrågor Ettväcker dock annatav

konstitutio-avvikelse från deninnebäraskulleBarnombudsmannen en
frågaregeringsforrnen. Enenligtansvarsfördelningennella somannan

Barnombudsman-huvudmannaskapförändratmeduppkommer ärett
riksdagenriksdagen. delförhållande till Ensjälvständighet i avnens
önskemålhalika väl regeringhelhet kaneller i dessriksdagen ensom

uppnåverksamhet.ombudsmannens Försynpunkter på öns-och attom
huvud-dennamåste såledeskad självständighet oavsettgaranteras om

praktiskadetGenomriksdag eller regering. attär genom-mannen
politiskaför olikaprinciperbamkonventionensförandet är öppetav

nödsakad hållaBarnombudsmannen sigkanställningstaganden attse
möjligt regeringsorgan.lägre profil än är ettsomsomen

huvudman-förändratbakgrund utredningendennaMot att ettanser
Barnombudsmannenden förstärkningskulle innebäranaskap inte av

hu-därför i fortsättningenböreftersträvas. Regeringen även varasom
stället ökasSjälvständigheten bör iBarnombudsmannen.vudman för

förökade möjligheter Barnom-författningsforrn ochvaletgenom av
blandarbetsuppgiftersinasjälv bestämmabudsmannen annatatt genom

styrform.regleringsbrevanvändandetbegränsningar i av som
uppgifterallaBamombudsmannensdärförföreslårUtredningen att
riksdagenalltsåinstruktion. Detframgå lag och intetydligt bör äravav

själv kunnaskall intemandatet och regeringenskall bestämmasom
uppdrag.ändra på ombudsmannens

Bamombuds-tillregleringsbrevenföreslår vidareUtredningen att
och begränsarbinderinnehålla uppdragbörinte om-uppsommannen

verk-forma sinbedömningarutifrånbudsmannens möjligheter att egna
dettill innehållabegränsasRegleringsbreven bör ärsamhet. att som

hur ombudsmannenfå bildskallnödvändigt för regeringenatt aven
Reglerings-uppgifter enligt lagen.uppfyllermedel sinamed anslagna

nakna.betecknasbreven skulle därmed kunna som

befogenheterRättsliga

saknari Sverigeenda ombudsmanBarnombudsmannen denär som
internationella de nationellaSåväl derättsliga befogenheter. er-som

för ombudsman-krävsbefogenheterfarenheterna sådanavisar attatt
effektivt.naarbetet skall bli
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Utredningen föreslår därför Barnombudsmannen möjlighetatt ges
begära uppgifter från myndigheter, kommunerin och landsting ochatt

överläggningar.kalla dessa till Vidare bör Barnombudsmannen iorgan
bevaka lagstiftningens tillämpning ha delsitt arbete med rättatt taatt

mål och ärenden hos myndigheter och då sekre-handlingar i ävenav
tessbelagda sådana.

l

uppdragFortsatt generellt

den enda ombudsmanBarnombudsmannen i Sverige hand-inteär som
lägger enskilda ärenden. bland enskildaDet ärendenär annat genom

ombudsmännen får kunskap och erfarenheterde övriga kansom som
generella arbetet. har därför funnits föranvändas i det Det anledning

också Barnombudsmannenutredningen bör handläggaövervägaatt om
enskilda ärenden.

möjlighet flytta tillsynsansvaretEn någraöver över ären-attvore
detyper Barnombudsmannen. sådan ordningpå En med handläggning

enskilda ärenden ochklagomål därav följande ingripanden frånöverav
Barnombudsmannen skulle med sannolikhet ställa sådana krav påstor
ombudsmannens för verksamhet skulleatt utrymmetresurser annan
komma få tillbaka.ståatt

Utredningen har därför vid föreslåinte någon ändring istannat att
Barnombudsmannens mandat denpå punkten. Barnombudsmannen bör
således framledes arbeta generellt utifrån barnkonven-även attgenom

hävda barns och ungdomarstionen mänskliga rättigheter.

Barnombudsmannens arbetsuppgifter

pådrivande förverkligandetAtt barnkonventionenivara av-
driva förverkligandetAtt på barnkonventionen innebär attav vara en

spjutspets i arbetet med barnkonventionen. Med begreppet spjutspets
före i utvecklingen inneha samladatt stegett attavses vara genom en

kunskap och sprida goda exempel visa stimuleravägenatt samtgenom
metodutveckling. Utredningen pekar dettai sammanhang på möjlig-
heten arvsfondsmedel för Barnombudsmannen fördela tillavsättaatt att
pilotprojekt inom området.

För få reda på vilken effekt bamkonventionsarbetet har i prakti-att
ken det fråganödvändigt barn och ungdomar själva hur de upple-är att

deras rättigheter tillgodoses. Barnombudsmannens främstaattver upp-
gift i arbetet med driva förverkligandetpå barnkonventionenatt av
skall, enligt utredningens mening, bidra till barn ochatt attvara ung-
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förändringsprocessen. handlardel i Detdomar själva göraatttar om
både vad gäller förverkligandet barn-delaktigabarn och ungdomar av

konventionen efterlevs.och bevakningenkonventionen i attav

efterlevnadBevaka barnkonventionens-
ombudsmannens be-inriktningen påUtredningens uppfattning är att

med bamkonven-lagstiftningsvenskvakning överensstämmerattav
författningar tillbevaka och driva påfrånbör förskjutastionen att nya

tilllagstiftnings tillämpning förhållande barn-befintlig ifölja redanatt
därförarbete bördel Bamombudsmannenskonventionen. En stor av

myndigheters, kommuners och landstingsdomstolars,bevakaattavse
Även fortsättningsvis bör be-lagar och regler.gällandetillämpning av

tillsyn.generellt plan och någonintevakningen ske på utgöraett
område signaler till-kan på visstBarnombudsmannen ett attom

med bamkonven-regler integällandelämpningen överensstämmerav
antalOmbudsmannen kan då begära akter iintionens intentioner. ett

Utifrånanalys. sådanförmål eller ärenden göraatt genom-en egen en
eventuell bristandebedömningombudsmannengång kan göra en av om

exempellagstiftningen i sig eller på tillöverensstämmelse beror på att
alltför litet beakta bamkon-tillämpning kommitmyndigheter i sin att

och dess principer.ventionen

arbeteInternationellt—
skall sådanaföreslår Barnombudsmannen prioriteraUtredningen att

kunskap och inspiration i detinternationella som ger egnaengagemang
barnkonventionen. utred-arbetet med Däremot intenationella anser

medger medverkan vidBamombudsmannensningen att resurser upp-
nationella bamombudsmän i andra länder ellerbyggnaden ut-av

till omvärlden, hur angelägna dessabildnings- och informationsinsatser
för uppdrag bör stället liggadenna i påmå Ansvaretän typ avvara.

Sida och UD.
anknytning till Bamombudsmannenssärskild fråga med interna-En
ombudsmannens roll i Sveriges rapporteringtionella rörengagemang

för barnets rättigheter. Utredningen föreslårtill kommittéFN:s att rege-
förringen tillställer Barnombudsmannen utkast till yttrande.ett rapport

blir då fråga regelrätt remissyttrande BarnombudsmannenDet ettom av
sedan kan bifogasutkastet till regeringens tillöver rapport, rapportsom

hindrarFN-kommittén. FN-kommittén initiativ tillInget att tar ett
muntligt inhämtande ombudsmannens synpunkter vid muntligav en
förberedande "session.
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Upprätthålla kontakt med forskningsinstitutioner—
Utredningen föreslår Barnombudsmannens uppgift följa forsk-att att
ningen begränsas till sådan barnkonventionen och dennarör attsom
uppgift lagfästs. fortlöpande inflödeEtt information forsknings-av om
och utvecklingsarbete barn och ungdomar generellt emellertidärom
också nödvändigt.

Utarbeta statistikbok barn och ungdomaren om~
Utredningen föreslår Barnombudsmannens uppgift sammanställaatt att

information barnsstatistisk och ungdomars levnadsvillkor lagfästs.om
Statistikuppgiften tillför Barnombudsmannen kunskaper barns ochom
ungdomars levnadsförhållanden, vilket betydelse uppdragetiär storav

bevaka barnkonventionens efterlevnad. Insamling, sammanställningatt
och analys fakta nödvändiga verktyg i ombudsmannaarbetet.ärav

Kontakter med andra-
Utredningens förslag renodla ombudsmannarollen innebär Barn-att att
ombudsmannen själv kommer bestämma sina prioriteringar. Somatt ett
resultat detta kan ombudsmannen utifrån erfarenheter etableraav egna
kontakter föräldrar,med yrkesgrupper arbetar med barn, organisa-som
tioner och myndigheter ombudsmannen har behov i sinsom av om-
budsmannafunktion.

Vad gäller gränsdragningen mellan Barnombudsmannen och andra
ombudsmän betonar utredningen det i Barnombudsmannensatt gene-
rella uppdrag också ingår bevaka de rättigheter barn med funk-att som
tionshinder har. finner utredningenDäremot frågori specifiktatt som

barnets funktionshinder Handikappombudsmannenrör densynes vara
ombudsman bäst kan tillvarata barnets rättigheter.som

Information och opinionsbildning-
Utredningen föreslår Barnombudsmannens uppgift informera,att att
bilda uttalandenopinion, och initiativ lagfásts. Ombudsmannengöra ta
skall uttala åsikter utifrånsina barns och ungdomars perspektiv. En
ombudsman måste därför utifrån barns och ungdomars rättigheter enligt
barnkonventionen kunnai princip fritt förhållandei till andraagera
samhällsinstansers intressen.

Utredningens bedömning Barnombudsmannens informations-är att
och opinionsbildande arbete har haft betydelse för lyfta fram barnatt
och ungdomar i den allmänna debatten. Bland har Bamombuds-annat

årsrapporter till regeringen varit betydelsefulla imannens samman-
hanget. Utredningen föreslår därför Barnombudsmannens uppgiftatt att
lämna årlig till regeringen lagfásts.rapporten
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Barnombudsmannen högreuppfattning vidare iUtredningens är att
ungdomar själva såtill barn ochbör rikta sina insatsergrad tidigareän

och ungdomar.känd bland barnblirombudsmannenatt mer

utemiljöochBarns lek-

myndighe-sektorsansvarigasakfrågor bör ligga påolikaförAnsvaret
förbarn-samordningsansvar,bestående imyndighetsansvar,Det ettter.

därförhar bör i ställetBarnombudsmannen i dagsäkerhetsfrågor som
därmed integreras i institutetsochFolkhälsoinstitutetläggas över

vidare Bo-Utredningennationella skadepreventiva attanserprogram.
för allmänna lekplat-Konsumentverkets deverkets respektive ansvar

myndighetersdet i dessasådantförtydligas påbör sätt attett an-serna
pedagogisktoch lekplatserlekredskaptillockså ingår ärattatt sesvar

Likaså bör Folkhälso-lek stimuleras.kreativautformade barnsså att
nationellt samordnandeförslag fårutredningensmedinstitutet ettsom

säker-såväl frågorbamsäkerhetsfrågoma beaktaför rörsomansvar
miljöer.pedagogiska innehållet i dessadetlekmiljöerheten barnsi som

organisationBamombudsmannens

följerombudsmannarollen in-renodlaförslagutredningensAv attatt
skall bestämmashögre grad i dagverksamheten iriktningen än avav

själv.ombudsmannen
nuvarande bestämmelsenbland denföreslårUtredningen attannat

särskilt råd upphävs.biträdas IskallBarnombudsmannen ettatt avom
själv vid behov tillsättaombudsmannenankomma påstället bör det att

uppnåsstöd arbete. På såi sittråd eller referensgrupper sätt störstasom
organisation.ombudsmannensmöjliga flexibilitet i

Bamombudsmannens inre organisa-utredningenföreslårLikaså att
gradbör i högreflexibel. Barnombudsmannention bör an-vara mer

juridiska kompeten-Vidare bör denprojektanstållningar.vända sig av
förstärkas.sen

särskilda yttranden.Till betänkandet fogas
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Författningsförslag

tillFörslag
Barnombudsman1993:335i lagenändringLag omom

1993:335fråga lagenföreskrivs ibeslutEnligt riksdagens omom
Barnombudsman

följande lydelse,skall hadels 1-3att
§§,paragrafer, 4-7fyrainförasskall samtlagendet idels att nya

lydelse.följanderubrikerochföre 1,6 7närmast avnya

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

Uppgifter

1 §
skallBarnombudsmannentillharBarnombudsmannen

genomförandetpådrivafrågorbevakauppgift avatt som
konventionnationernasungdomars Förentaochangår barns

barnkon-rättigheterbarnetsOm-ochrättigheter intressen. om
efterlev-och bevakaventionenskall särskiltbudsmannen upp-

dettakonventionen. Inadenoch andralagarmärksamma att av
ombudsmannenskallarbetetillämp-derasförfattningar samt

ungdomarbarn ochföreträdamed Sve-ning överensstämmer
uppmärk-särskildenligtåtaganden Förenta ägnasamtriges

åt frågorsamhetbar- rörkonvention utsattanationernas somom
och ungdomar.barnrättigheter.nets

2 §
skallOmbudsmannen inombiträdsBarnombudsmannen

verksamhetsområdeOmbuds-råd. sittsärskiltettav
informera, bilda opinionordföranderådetsärmannen

åt-till lämpligaoch initiativverksamhet. Re-och leder dess ta
gärder,ombudsmannengeringen utser
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och rådets ledamöter förövriga uttalanden,göra
bestämd tid. upprätthålla kontakter meden

barn och ungdomar,
upprätthålla kontakter med

myndigheter,organisationer,
kommuner, landsting

följa forskning rörsom
barnkonventionen samt

följa den internationella
utvecklingen rörande tolkningen

förverkligandetoch barn-av
konventionen.

3§
Barnombudsmannen skall Ombudsmannen skallge- upp-

till socialnämnden anmäla märksamma lagar och andranast att
ombudsmannen verk- författningar deras till-i sin samtom

samhet får kännedom nå- lämpning medstämmer överensattom
under år18 åtagandenSveriges enligtmiss- barn-ärgon som

handlas hemmet eller det konventionen.i iom
fall måsteannat antas att so-

cialnämnden behöver tillingripa
underårigs skydd. Om deten

finns särskilda skäl får anmälan
till socialnämnden igöras även
andra fall.

Barnombudsmannen får Ombudsmannen får inom
lämna socialnämnden alla för åligganden enligtsinaupp- ramen
gifter kan betydelse första stycket del dom-tasom vara av av
för utredning underårigs stolars, myndigheters, kommu-av en
behov skydd. och landstings handlingar iav ners

mål och ärenden.

§4
Myndigheter, kommuner och

landsting skall på ombudsman-
lämna uppgifteruppmaningnens

till ombudsmannen vilka åt-om
gärder vidtagits för deniattsom

verksamheten genomföraegna
barns och ungdomars rättigheter

Senaste lydelse 1994:87.
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enligt barnkonventionen. De är
också skyldiga på ombuds-att

komma tilluppmaningmannens
överläggningar med denne.

§5
Ombudsmannen skall hos

föreslå de författ-regeringen
ningsändringar eller andra åt-
gärder behövs för barnsattsom
och ungdomars rättigheter skall
tillgodoses.

Ombudsmannen skall också
sammanställa statistisk informa-

barns och ungdomarstion om
levnadsvillkor.

Ombudsmannen skall senast
den april år1 lämnavarje en
berättelse till regeringen sinom
verksamhet under det närmast
föregående kalenderåret.

Tillsättning m.m.

6 §
Regeringen ombuds-utser

för bestämd tid.mannen en
Ombudsmannen bestämmer

själv och densin organisation
inriktningennärmare sittav

arbete.

Anmälningsskyldiglzet

§7
Ombudsmannen skall genast

till socialnämnden anmäla om
ombudsmannen verksamheti sin

får kännedom någonattom som
under år18 misshandlasär i

hemmet eller det falli annatom
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socialnämndenmåste antas att
tillbehöver ingripa en

finnsunderårigs skydd. detOm
tillfår anmälansärskilda skäl

socialnämnden iävengöras
fall.andra

får lämnaOmbudsmannen
uppgifterallasocialnämnden

förbetydelsekan vara avsom
underårigs be-utredning enav

skydd.hov av

denkraftträder ilagDenna ......... ..,
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l Utredningsuppdraget och dess

genomförande

1 l Uppdraget
.

Barnombudsmannen BO har funnits i år. innebärDet detsnart attsex
finns erfarenheter hur myndigheten har fungerat i praktiken ochnu av

underlag för slutsatser huruvida Barnombudsmannen bör förändrasom
och förändring bör ske vad sådan förändring skulle kunnaom en- -
innebära för Barnombudsmannen ökad styrka arbete.i sitt Barn-att ge
kommittén i sitt slutbetänkande Barnets bästa främstaitog rummet
SOU frågor1997:116 hur genomförandet bamkonventio-upp om av

kan förbättras i Sverige och uttalade Barnombudsmannen harattnen en
nyckelroll dettai arbete. blandMot denna bakgrund beslutadeannat
regeringen den 19 1998 särskild utredare skulle tillkallasattmars en
med uppdrag Bamombudsmannens verksamhetgöra översynatt en av
dir. 1998:21. Direktiven återges i helhet bilagasin i

Enligt direktiven skall utredaren utvärdera och bedöma Bamom-
budsmannens hittillsvarande arbete. inbegriperDet belysa vilkenatt
roll Barnombudsmannen har spelat för utvecklingen inom barn- och
ungdomsområdet. Utredaren skall också redovisa vilken betydelse
Barnombudsmannen hafthar för barnkonventionen känd och fågöraatt
konventionen fungera vardagligt instrument i arbetet medatt ettsom
barn och ungdomar. uppdragetI ingår utvärdera Bamombudsman-att

kunskapsinsamling och inforrnationsinsatser.nens
Vidare skall utredaren beskriva avvägningen mellan Bamombuds-

arbete myndighet i förhållande till ombudsmannarollenmannens som
beskriva hur Bamombudsmannens arbetsuppgifter harsamt avgränsats

från andra myndigheters arbete och hur denna avgränsning fungerar.
Utredningen har också haft till uppgift föreslå för barnsatt ansvaretvar
lek- och utemiljö bör ligga. Slutligen skall innehållaöversynen en ge-
nomgång vad kan för effektivisera och stärkagöras Barn-attav som
ombudsmannens verksamhet, allt för barnens situation i Sverigeatt
skall bli bättre. förslagEventuella till ökade kostnader förutsätter mot-
svarande förslag till finansiering.
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Genomförandet1

till-då sekretariatetseptember 1998arbete ipåbörjade sittUtredningen
sammanträden. Regeringendärefter haft åttaharUtredningensattes.

skulledirektivenenligtutredningen,decemberbeslöt den 17 att som
dettaskulleiställetdecember 1998,den 31 görauppdragredovisa sitt

april 1999.den 30senast
harBamombudsmannens insatserbedömaförunderlagfåFör attatt

bilagaenkät,enkätundersökningar. Engenomfört tvåutredningen se
myndigheter ochantalochlänsstyrelsersamtligatillskickatshar ettut

verksamhet.Bamombudsmannenstillanknytningmedorganisationer
harUtredningenundersökning.dennaskickats ienkäterTotalt har 64 ut

Social-till exempelmyndigheter,med vissakontakterhaft ytterligare
Ungdomsstyrelsen.ochFolkhälsoinstitutetstyrelsen,

bilaga Samt-kommuner,skickats till 91harenkätEn ut seannan
ochfemte mellanstorstorstadskommunerlandetsliga 25 samt varav

kommunenkä-påundersökningen. Svareningått iharmindre kommun
sekretariatUtredningensStatistiska centralbyrån.bearbetatsharten av

Skövde, TrollhättanKalmar,Gävle,fem kommuner:besökthar också
och Växjö.

Bamombuds-för bedömningenunderlagytterligarefåFör att av
frivilligorga-bland andramedhar två hearingarverksamhetmannens

organisa-hållits, bilaga Deorganisationerfackligaochnisationer se
medinombetts kommahar ocksåbjudits inandraochtioner attsom

synpunkter.skriftliga
ungdo-beståendereferensgrupp,vidareharutredningenTill aven

harReferensgruppenbilagaknuten,år, varitåldern 15-16i semar
kännedomungdomars Barn-barns ochfrågorarbetat med rör omsom

mednåmöjligheterBamombudsmannensombudsmannen att utsamt
ungdomar.från barn och Ung-synpunktertill och inhämtainformation

skolor.respektiveundersökningar på sinagenomförthardomarna egna
kontakter medhaft fortlöpande Bamom-ocksåharUtredningen

fastanställda, såvälSamtligaarbetets gång.underbudsmannen an-
kansli harBamombudsmannens inter-projektanställda, påställda som

publikatio-Bamombudsmannenshar gått igenomUtredningenvjuats.
träffathar utredningenundersökningar och årsrapporter. Härutöverner,

justitierådetråd, före dettaBamombudsmannensitvå medlemmarnaav
Akademiska sjukhuset ivid Bamhälsovården,docentenochTor Sverne

Lagerberg.Uppsala, Dagmar
Barnombudsmannenoch olikheter mellanlikheterkartläggaFör att
sammanträffat medhar utredningeni Sverigeoch ombudsmänövriga

konsumentom-Claes Eklundh medchefsjustitieombudsmannen samt
jämställdhetsombudsmannen Svenaeus,LenaAxel Edling,budsmannen
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diskrimineringsombudsmannen WadsteinMargareta och dåvarande
Claessonhandikappombudsmannen Inger Wästberg.

studerat bamombudsmän och liknandeUtredningen har insti-även
Härvid har företrädare förländer. utredningen besökttutioner i andra

UnicefBesök har vidare gjorts hos ochDanmark och FN:sNorge.
Utredningen harför rättigheter i Geneve.kommitté barnets samman-

förbland andra direktören vid kanadensiska kommissionenträffat med
John och med dåvarande ombudsmannenmänskliga rättigheter, Dwyer,
Canada, Dulcie McCallum.för British Columbia,

för utredningen träffat antalhar företrädareHärutöver ett personer
erfarenhet ombudsmannafrågor,och vilka bi-med bred kunskap av

synpunkter utredningens arbete. Bland hardragit med viktiga i annat
före diskrimineringsombuds-sammanträffanden med de dettaägt rum

Nobel och Frank Orton.Petermännen
utredningen enlighet med sina direktiv samarbetatSlutligen har i

1997:19 Handikappombuds-med den utredning S översom ser
Samarbetet har bestått kontakter och1997:131. idir. mötenmannen

och deras sekreterare och tillgång tillmellan de båda utredarna viss
betänkandetext.utkast till
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Barnombudsmannen2 i Sverige

2.1 Bakgrund och tillkomst

konvention barnets rättigheter enhälligtFN:s FN:santogsom som av
generalförsamling novemberi 1989 kom mottagandeatt ett som
ingen tidigare konvention mänskliga rättigheter hade fått. FN:som

barn York i september samladei New 1990 sjut-toppmöte ettom som
tiotal världens och regeringschefer stöd till konventio-sittstats-av gav

och uppmanade världens ratificeraregeringar den. FN:s bam-attnen
fond, Unicef, inledde samtidigt kampanj för alla regeringar skulleatten
ställa sig bakom konventionen. lång rad internationella frivillig-En
organisationer bidrog också till rikta världens uppmärksamhetatt mot

rättigheter.Konventionen barnetsom
kraftKonventionen barnets rättigheter trädde i den 2 septemberom

1990 sedan den ratificerats dessa20 Sverige Istater. stater.av var en av
samtligadag har två ratificerat konventionen. Ingetstater utom annat

internationellt fördrag mänskliga rättigheter har sådanvunnitom en
anslutning. Konventionen barnets rättigheter unik också detiärom
avseendet den innehåller såväl medborgerliga och politiska rättig-att
heter ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.som

Konventionen barnets rättigheter gäller barn och ungdomarom upp
till 18 år och inriktad individen, det enskilda barnet.på Den inne-är
håller fyra54 artiklar kan innehålla dess grundläggandesägasvarav
principer: Skydd alla former diskriminering artikel 2, bar-mot attav

bästa skall komma främsta vid alla åtgärder baminets rörrummet som
artikel 3, barnets till liv och utveckling artikel 6 och barnetsrätt rätt

uttrycka åsikter respekteradesina och dessa artikel 12.att
Den artikel i barnkonventionen diskuterats både interna-mest,som

tionellt och i Sverige, artikel stadgar vid alla åtgärder3är attsom som
barn skall barnets bästa komma främstai Principenrör rummet.

"bamets bästa" äldre barnkonventionen. harBarnets bästa varitär än en
vedertagen flera internationella konventionerprincip i och deklaratio-

liksom i flertal länders nationella lagstiftning. bådeMen iettner
internationella dokument och nationella lagstiftningar hari barnets
bästa i huvudsak begränsat till område, det familjerättsliga.varit Iett
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innebärfrågor.till alla Detutvidgades principenbarnkonventionen att
vårdnads-,bara iintefrämstaskall ibästabarnets sättas rummet um-

särskiltverksamheterbara iadoptionsfrågor och inteochgänges- som
alla frå-ioch barnomsorg,exempel skolatilltill barn utanriktas som

gor.
alltid skall be-bästabarnetsartikel stadgar3Bamkonventionens att

utslagsgivande,alltidkan intebästaalla frågor. Barnetsaktas i vara
"--konventionstexten,vilket framgårbeaktas,alltidskalldet avmen -

poli-på dendärmed barnetplacerarArtikel 3consideration".primarya
fokusfram barnet,lyfterBarnkonventionen sätterdagordningen.tiska

bamperspektivetförartikel skall3barnet och attpå garantenses som
begreppetMed denna vidgningbeslutsfattandet.negligeras iinte av

till barn,förhållningssättdelvisintroduceradesbästabarnets nyttett
samhällsmedborgare.barnpå somsynen

med de övriga prin-tillsammansbästabarnets utgörPrincipen om
internationella"budskap", detbamkonventionensartiklarnacipiella

ungdomsperspektiv.ochdess barn-hållning till barn,Samfundets
Sverige iBarnombudsmannen iår 1993inrättadesandadennaI

rättigheter och intressen. In-ungdomarsochförstärka barnssyfte att
för radliksomför Sverige,barnombudsmanrättandet envarav en

barnkonventionen. Barnom-genomförandetled iländer,andra ett av
övergripandeförhuvuduppgift skullebudsmannens att svara envara

utifrån konventionungdomsfrågor FN:sochbarn-bevakning omav
rättigheter.barnets

Riksdagsuttalanden2.1 1
.

framförtshade dockSverigebarnombudsman ipå inrätta enKraven att
rättigheter FN:sbarnetskonventionlångt innan FN:s antogs av ge-om

allt-Socialutskottet haderatificerades Sverige.neralförsamling och av
förslagantal medbehandlat motionerriksmöte1987/88 årssedan ett

Företrädare för de flesta riks-barnombudsman.statliginrättaatt enom
vdagspartiema förslagen.ställt bakomhade sig

för barnsaknades företrädareframhölls detflera motionerI att en
åtgärda barnsbevaka och intressen. Enlag kundemed stöd avsom

skulle, enligt flertal motioner,uppgifterbamombudsmans attett vara
informeravillkor samhället,och bamfamiljers iutreda barnsfölja och

samhället.för barns rättigheter i Ioch bilda opinionbarns situationom
då-skulle knytas tillbamombudsmannenföreslogsnågra motioner att

barnets rättigheterkonventionFN:sbästa i främstaBarnets rummet. om
125.SOU 1997:116,förverkligas i Sverige. s.
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före-framlyftesBamombudet iBammiljörådet. Norgevarande ensom
Förslagi flera motioner.bamombudsman i Sverige attbild för omen

framfördes också. Isocialtjänstenbamombud inomkommunalainrätta
till Allmännaskulle knytasbamombudsmanföreslogsmotion att enen

bamom-för finansieringenskullestiftelsenBamhuset och att avsvara
budsmannen.

vik-betonadesbet.1989/90:SoU:l7betänkandesocialutskottetsI
bevakningsyftade till bättreåtgärdervidtogsdet avattten ensomav

placeradcentraltinrättandemenadeUtskottetbarns intressen. att enav
olikaFleraåtgärd.sådanskulle kunnabamombudsmannatjänst vara en

exempeltillombudsman,sådantill attknytasskulle kunnauppgifter en
beslutadeUtskottetför bam.viktiga attfrågoriskapa opinion ärsom

inrättandefrågantillkännaregeringenborderiksdagen att av enomge
utredas.bordebamombudsmantjänst som

arbetsuppgifter,ombudsmannensbordeutredningDenna av-avse
uppgif-organisationersochmyndighetersandragränsningen gentemot

verksam-finansieringenoch fråganfrågororganisatoriskater, avom
konventionratificering FN:såtagande vidheten. Sveriges omaven

Riksdagenockså beaktas.utskottet,enligtborde,rättigheterbarnets
förslag.följde utskottets

december 1990regeringssammanträde den 20vidbeslutGenom
utredaresärskildtillkallastatsrådvederbörandebemyndigades att en

bamombudsmanstatligt utseddförförutsättningarnaför utredaatt en
sådantmedsärskild utredaretillsattesår 19911990:80 och ettdir. en

uppdrag.

bamombudsmanUtredningen2.1.2 om

ochför barnOmbudsmanbetänkandelämnade sittUtredningen, som
ombudsmanföreslogseptember 19911991:70 iungdom SOU att en

ungdo-ochbarnsoch främjauppgift tillskulle medinrättas att ta vara
samhället.och intressen ibehovrättigheter,mars

utredningen,menadebehövs,bamombudsmannationellsådanEn
godaunderSverige leveriungdomarbarn ochallra flestadetrots att

sociala servicenoch densjukvårdenskolan,förhållanden. Detta atttrots
harbarnstandard ochhöghållerriktad till barn trots att synenen

socialaekonomiska ochdentakt med ut-riktning iförändrats positivi
landet.vecklingen i

medindivider rät-generelltungdomarochBarn sett egnasomses
pårespekterade. Dennaåsikterfå sinahartigheter och de rätt att syn

inteharsamhället,i trängtspridningalltbarn har fått större menen
oftapåfallandeDetutredningen.menade ärområden,allaigenom på
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vuxenvärlden inte observant på barns rättigheter och behov.ärsom
Barn och ungdomar sällan möjlighet delta i samhällsdebattenattges
eller påverka sin situation deni utsträckning motiverad utifrånärsom
deras intressen. och ungdomarBarn saknar både formella och praktiska
möjligheter få sina intressen tillgodosedda. Såväl myndigheteratt som

flertal frivilligorganisationer viktiga insatser, det saknas,ett gör men
enligt utredningens mening, centralt samlad opinionsbildning kringen
barn- och ungdomsfrågorna. nationell bamombudsmanEn skulle kunna
fylla denna uppgift.

Enligt utredningens förslag skulle ombudsmannafunktionen be-
i lags form och ombudsmannen vittomfattande arbets-stämmas ettges

fält i endast skulle begränsasprincip den åldersgränsen 18övresom av
år. Ombudsmannen skulle, enligt förslaget, ha initiativ till åt-rätt att ta
gärder syftar till hävda barns och ungdomars rättigheter ochattsom
intressen och uttala sig sådana frågor.iatt

Ombudsmannen skulle vidare ha begära uppgifterinrätt att av
myndigheter, företagorganisationer, och vilkasandra verksamheter be-

barns och ungdomars intressen. Utredningen exempelrör tog attsom
debatt förekommithade i dagspressen skapat bland barnen som oro

och föräldrar, ingen ville på sig för skapa klarhetatt ta ansvaret attmen
i frågan. sådana fall borde ombudsmannen,I enligt utredningen, ha rätt

del uppgifterna i saken. I fall skulle ombudsmannen haatt ta ytterstaav
möjlighet utfärda vitesföreläggande.att

Utöver detta skulle ombudsmannen ha till uppgift samråd mediatt
myndigheter och institutioner handhar forsknings- och utveck-som
lingsarbete barn och ungdom medverka till information dettaattom om
arbete samlas sprids.och Slutligen skulle ombudsmannen till rege-
ringen föreslå författningsändringarde eller andra åtgärder behöv-som
des for barns och ungdomars rättigheter och intressen skulle kunnaatt
tillgodoses.

2.1.3 Proposition Bamombudsmanom en

Flertalet remissinstanser ställde sig bakom utredningens förslag attom
inrätta ombudsman för barn och ungdom och i propositionen
1992/93:l73 föreslog regeringen sådan ombudsman skulle inrät-att en

Förslaget i propositionen skilde sig dock fråntas. utredningens förslag
på några punkter.

I propositionen knöts ombudsmannen till konventionFN:snämnare
barnets rättigheter, jämfört med utredningens förslag. Den natio-om

ombudsmannensnella huvuduppgift skulle utifrån barn-att, ettvara
och ungdomsperspektiv, bevaka barns och ungdomars intressen i sam-
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låg linje med åtagande enligthället. sådan bevakning i SverigesEn
fannsbarnets rättigheter. anledning, enligtkonvention DetFN:s om

ombudsmannafunktion för"skapa barnpropositionen, att permanenten
särskilda har till uppgift bevakaoch ungdom den instans attsomsom

efterlevnaden konventionen" 8.av
således utgångspunkten förskulleBarnkonventionen utgöra om-

fick till uppgiftOmbudsmannen ocksåbudsmannens arbete. göraatt
författning förhåller kon-hur svensk sig tillprincipiella uttalanden om

ventionen.
inrättandetvidare i propositionen Bamom-betonadesDet att av en
eller tillsynsmyndigheter-budsman fick innebära kommunernasinte att

heller skulle ombudsmannen arbeteminskades. Inte övertanas ansvar
utförde. fast ombudsmannen,frivilligorganisationerna slogsDet attsom

funktionerfrivilligorganisationer skulle ha olika imyndigheter och ar-
förs-ungdomsfrågor. Barnombudsmannen skulle ibetet med bam- och

övergripande bevakning barn- och ungdoms-hand förta avsvara en
och svensk lagstiftning. Dock be-frågorna utifrån barnkonventionFN:s
hade direktkontakt med barn ochombudsmannentonades vikten attav

ideella organisationer och myndigheterungdomar, med som ansvarar
för olika bamfrågor.

arbetsuppgifter skulle således ligga på detOmbudsmannens gene-
enskilda fall.Ombudsmannen skulle inte sig Dettarella planet. ägna

skulle fullgöra någon tillsyn ellerinnebar ombudsmannen inteatt
bakgrund före-andra myndigheters arbete. dennagranskning Motav

få särskilda befogenheter vadskulle någraslogs ombudsmannen inteatt
uppgifter från myndigheter eller andra.fordragäller inatt

befattningen Bamombudsman skulleRiksdagen beslutade att som
Bammiljörådet. Ombudsmannen skulleplaceras vid dåvarande ersätta

Barnmiljörådet och chef för myndigheten.ordförandeskapet vid bli
fattade ombudsmanSamtidigt riksdagen beslut inrättaattom ensom

chef förför barn och ungdom, placerad vid Bammiljörådet som myn-
uppgiftdigheten, organisationskommitté medtillsatte regeringen atten

för myndighetendra riktlinjerna den kompetens behövde i sinsomupp
funktion. uppdrag låg utforma förslag tillkommitténsI att ettnya en ny

förändradeinstruktion för myndigheten med utgångspunkt i det delvis
föreslogarbetsområdet. Organisationskommittén också ett nytt namn

på myndigheten, Barnombudsmannen.
trädde lagenjuli 1993 1993:335 Bamombudsman ochDen l om

förordningen 1993:710 med instruktion för Barnombudsmannen i
kraft.
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2.1.4 Från Bammiljöråd till Barnombudsman

Bammiljörådet inrättades år och1980 vid den tidpunkten den endavar
myndighet i Sverige hade huvuduppgift enbart arbeta medattsom som
frågor rörde barn. Rådets verksamhet reglerades förordningenisom

År1980:572 med instruktion för Bammiljörådet. 1988 kom för-en ny
ordning 1988:1127 med instruktion för rådet.

När Bammiljörådet bildades det uppgifter från Samarbets-övertog
kommittén bamolycksfall, grundad år 1954, och Socialstyrelsensmot
lekmiljöråd fanns mellan åren 1971 och 1980.som

Bammiljörådet hade till uppgift verka för förbättringar barnsiatt
miljö, med särskild tonvikt lagd lekmiljö föroch ökad säkerheten
för barn och ungdom. Syftet leken och säkerheten skulle iatt ettvar ses
sammanhang, barns miljöer skulle stimulerande och utveck-att vara
lande och samtidigt så säkra bamolycksfall kunde förhindras. Barn-att
miljörådet skulle, enligt sin instruktion, samråd och samverkangenom
med myndigheter:berörda

hävda god bammiljö förutsättning för människansäratt ut-en en—
veckling,
verka för goda möjligheter skapas för utvecklingsfrämjande lek iatt-
såväl boendemiljö offentlig miljö,som

förverka samordning samhällets förebyggande insatser inomen av-
bamsäkerhetsområdet,
bevaka forskning och utveckling inom bammiljö- och bamolycks-—
fallsområdet,
medverka till befintlig kunskap inom bammiljö- och bamsäker-att-
hetsområdet sammanställs och bearbetas samt att
informera statliga och kommunala myndigheter, bostadsföretag med-
flera i frågor barns miljö och säkerhet.om

Bammiljörådet arbetade med information och opinionsbildning. Pro-
duktion trycksaker, utställningsverksamhet, medverkan i och anord-av
nande konferenser och telefonkonsultationer ochmässor samtav egna
uppbyggnad bibliotek några Bammiljörådets nåett sätt att utav var av
med kunskap barns lek, utemiljö och säkerhet. Målgrupper för in-om
formationsverksamheten framför allt personal inom barnhälsovård,var
förskola, skola, bibliotek, arkitekter och planerare samtfrivilligorgani-
sationer och myndigheter.

Bammiljörådet hade referensgrupper,två för lek och lekmiljöfrå-en
och för bamsäkerhetsfrågor. dessaI ingick lång rad myndig-gor en en

heter, organisationer och det informella kontaktnät byggtsmer som upp
samarbetskommittén barnolycksfall.motav
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lek- och bamsäkerhets-forskningen inombevakadeBammiljörådet
forskningsresultat och lämnade för-spridatillmedverkadeområdet, att

internationella kon-forskningsområden. Rådet hadetillslag ävennya
InternationalThe Associationorganisationentakter, bland annat genom

Play IPA.Rightfor the Child°s to
och utvecklandebevakande, samordnandeBammiljörådet hade en

myndighetersäkerhet där andralek ochområdet barnsfunktion inom
myndighetsansvaret.hade själva

reglerGällande2.2

Barnombudsmannen tillBamombudsman harEnligt lagenl § upp-om
rättigheter ochoch ungdomarsangår barnsfrågorgift bevakaatt som

lagarsärskilt uppmärksammaskallBarnombudsmannenintressen. att
medtillämpningderasförfattningar överensoch andra stämmersamt

rättigheter.barnetskonventionåtaganden enligt FN:sSveriges om
instruktion för1993:710 medförordningenstycketförsta2 §I

verk-Barnombudsmannen inom sittföreskrivsBarnombudsmannen att
skallsamhetsområde

hävda barns och ungdomarssyftar tillåtgärdertillinitiativ attta som
rättigheter och intressen,

debatten,ungdomar i den allmännabarn ochoch stödjaföreträda
eller andra åtgärderförfattningsändringarföreslå dehos regeringen

rättigheter och intressenoch ungdomarsför barnsbehövs attsom
ochskall tillgodoses,

förebyg-utveckling samhälletssamordning ochtill4. initiativta av
säkerhet.området barns ochgande inominsatser ungas

instruktionenandra stycketskall enligt 2 §Barnombudsmannen ägna
och ungdomar.barnfrågoruppmärksamhetsärskild rör utsattasom

tredje stycket instruktio-skall vidare enligt 2 §Barnombudsmannen
barnetskonvention rättig-informera FN:sverksamheti sin omomnen

och med ideellamed barn och ungdomarkontakterheter, upprätthålla
ochm.fl. följa forsknings-myndigheterochorganisationer ut-samt

och ungdomar.barnvecklingsarbete berörsom
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Bamombudsmannens organisation

Enligt lagen2 § Bamombudsman skall Barnombudsmannen biträ-om
das särskilt råd. Ombudsmannen rådets ordförande och lederett ärav
dess verksamhet. Regeringen ombudsmannen och rådets övrigautser
ledamöter, får högst sju, för bestämd tid.som vara en

från reglernaBortsett rådet bestämmer Barnombudsmannenom
själv sin organisation enligt förordningen.7 § Tjänsterna i denna del av
organisationen tillsätts enligt 8 § förordningen Barnombudsmannenav
själv. Enligt organisationsplanen skall Barnombudsmannen ha l4
tjänster.

Ärendena enligt förordningen6 § Barnombudsmannen.avgörs av
Ombudsmannen får dock överlåta till tjänsteman besluta iattannan
vissa frågor.

Överklagande, anmälningsskyldighet och sekretess

Bamombudsmannens beslut tjänstetillsättningar kan överklagas hosom
regeringen. Andra beslut får inte överklagas 9 förordningen.§

Barnombudsmannen enligt första3 § stycket lagen Bamom-är om
budsman skyldig till socialnämnden anmäla ombudsman-att genast om

verksamhet fåri sin kännedom någon under 18 åratt ärnen om som
misshandlas hemmet elleri det i fall måste social-annat antas attom
nämnden behöver ingripa till underårigs skydd. det finnsOm sär-en
skilda skäl får anmälan till socialnämnden fall.i andragöras även

Barnombudsmannen får lämna alla uppgifter kan bety-som vara av
delse för utredning underårigs behov skydd till socialnämndenav av
3 andra§ stycket lagen Barnombudsman.om

Sekretess gäller i Bamombudsmannens verksamhet för uppgift om
enskilds förhållanden,personliga det inte står klart uppgiften kanattom
röjas den enskilde eller någon honom närstående liderutan att men, se

kap.7 34 § sekretesslagen 1980:100. Sekretessen hindrar inte att
Barnombudsmannen anmälan och lämnar uppgift tillgör socialnämn-

föreskrivsden enligt vad i lagen Barnombudsman. frågaIsom om om
uppgift allmäni handling gäller sekretessen högsti sjuttio år.

Regleringsbrev

Riksdagen beslutar varje år hur anslag Barnombudsmannen skallstort
förfå kommande budgetår. Regeringen ställer sedan det beviljade an-

slaget till myndighetens förfogande regleringsbrev. I dettaettgenom
kan regeringen lämna detaljerade direktiv hur anslaget skallmera om
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riksdagen kan ha ställt i sambandvillkordisponeras deutöver uppsom
med själva anslagsbeslutet.

Barnombudsmannen för budgetåret 1999förtotala anslagetDet är
000 kronor.7 717

Årsrapport

den aprilBarnombudsmannen lskallinstruktionenEnligt 3 § senast
verksamhet under dettill sinberättelse regeringenvarje år lämna omen
ombudsmannen,börkalenderåret. Iföregående rapportennärmast en-

ombudsmannenlyfta fram frågor1992/931173,ligt ansersomprop.
vidare finnasbörbehöver Iregeringen överväga. rapporten en sam-

ombudsmannenuttalandenprincipiellademanställning över sommer
uttalandenSärskilt bör sådanaverksamhetsåret.under tasgjort upp som

barnkonventionöverensstämmelse med FN:sförfattningarsbehandlar
fall det brister ibehöva ikan över-åtgärderoch vilka övervägassom

vidarehar regeringentill myndighetenregleringsbrevensstämmelsen. I
Barnombudsmannenssärskilt bör beaktas ifrågorvissaangivit som

årsrapport.

metoderMål och2.3

instruktion,personal,till hälftenarbetsuppgifter,Nya nytt namn,ny ny
innebar tids-lokaleransvarsområdenledning och samt ennyanyany

delvisprägladesförsta verksamhetsåretomställning. Detkrävande av
verksamheten med utgångs-och organiseraarbete med byggaatt upp

riktlinjerdeBamombudsmanlagenochpunkt propositioneni samtom
för inrättandet Barn-organisationskommitténdrogs av ensom upp av

reglerings-fick iBarnombudsmannenuppdragombudsman. Det som
genomföra de organisations-1993/94verksamhetsåretbrevet för attvar

skulle kunna fungeramyndighetenkrävdes förförändringar attsom
instruktionen.medeffektivt enligheti

många"arena" därpåträdde 1993 inBarnombudsmannen myn-en
fannsverkade.organisationer Detfrivilligaochdigheter olika nivåerpå

sprida informationmedochmed barnarbetaderad "aktörer" attsomen
ägnade BarnombudsmanneninledningsskedetIbarnkonventionen.om

ochmed målmyndighetenprofil förformuleramycket tid att en egen
opinionsbildande verksam-dengrund förtillkunde liggavisioner som

heten.
känd i vida kretsarBarnombudsmannenhandladeDet göraattom

policy.Barnombudsmannens Bamom-informationoch föraatt ut om
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budsmannen inriktade sig därvid på sådana målgrupper kundesom vara
viktiga "budbärare", till exempel massmedia. Intervjuer och medverkan

prioriterades därför.i massmedia
inriktade sig också på nåMan strategiska myndigheter ochatt orga-

bjuda tillnisationer in särskilda sammankomster. Mycket tidattgenom
lades också skapaned på för all personal.att ett synsättgemensamt
Betydande satsades på personalstöd och på utbildningsinsatserresurser

kompetenshöj ande karaktär.av
BarnombudsmannenHos 14 anställda l3,3 årsarbets-är personer

kraft. ombudsmannen finnsFörutom tjänst jurist, kanslichef,en som
registrator och ekonomiassistent. informationFör och opinionsbildning

tjänster pressekreterare, informatör och tjänstär tre avsatta, en en en
med för webbsidans barn- och ungdomsdel. faktaFör och sta-ansvar
tistik, barns och säkerhet bevakning psykosociala frågorsamtungas av

barns och uppväxtvillkor finns sammanlagt 5,3 tjänster. Församt ungas
närvarande har Barnombudsmannen projektanställda finansie-tre som

med andra medel.ras

Mål

Barnombudsmannens övergripande mål bevaka frågor angårär att som
barns och ungdomars rättigheter och intressen. Dessa övergripande mål
framgår lagen§ 1993:3351 Bamombudsman. Bamombuds-av om

skall därvid särskilt uppmärksamma lagar och andra för-attmannen
fattningar deras tillämpning med Sveriges åta-stämmer överenssamt
gande enligt bamkonventionen. instruktionen förI Barnombudsmannen
1993:710 hur Barnombudsmannen skall fullgöra sinanärmareanges
uppgifter.

budgetpropositionen förI år 1999 prop. 1998/99:1 under utgifts-
område Hälsovård,9 sjukvård och social effektmålomsorg anges som
också Barnombudsmannens verksamhet.rör Dessa är:

god hälsa och goda levnadsvillkor och tillatt hälso-trygga atten se—
och sjukvården och den sociala bedrivs med god kvalitetomsorgen
och effektiv resursanvändning tillgodoser den enskilde indivi-samt
dens behov vård, stöd och service ochav omsorg,

barn och ungdomar under och goda förhållan-att växer tryggaupp-
den.

I regleringsbrevet för år 1999 Barnombudsmannens del ef-anges av
fektmålen följande:vara
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öka samhällets kunskap bams och ungdomars levnads- ochatt om-
syfteuppväxtvillkor, i barns och ungdomars rättigheter och in-att

ökad utsträckning tillgodosesi ochtressen
bidra till öka kunskapen och efterlevnaden FN:s kon-att att om av-

vention barnets rättigheter på alla nivåer samhället.iom

regleringsbrevetI antal Verksamhetsmål för Bamombuds-ettanges
med tillhörande krav på återrapportering. regleringsbrevetImannen

de finansiella villkoren för Barnombudsmannen. Exempelävenanges
Verksamhetsmål och återrapportering i regleringsbrevetsom anges

1999 är:

År 2001 skall fler kommuner och landsting år ha1999 vidtagitän

åtgärderför barn och ungdomar får ökat inflytande och möjlighetatt
til delaktighet deras åsikter tillsamt att tas vara.

Återrapportering: Barnombudsmannen skall redovisa hur myn-
di heten, samarbete med Ungdomsstyrelsen,i har förarbetat nåatt
malet, innefattande vilka områden Barnombudsmannen har haft am-
bition påverka. Bamombudsmannens kostnader för insatsernaatt
skall redovisas. Barnombudsmannen skall vidare bedöma hur många
kommuner och landsting har nåtts myndighetens insatsersom av
och exempel effekterpå har uppnåtts.även ge som
År 2001 skall fler kommuner och landsting år 1999 användaän
barnkonventionen praktiskt redskap såväl det individuellaettsom l

det generella arbetet med barn och ungdomar.som
Barnombudsmannen skall redovisa vilkaterrapportering: in-

myndigheten har genomfört i syfte nå målet, antalet kom-satser att
och landsting använder barnkonventionen år 1999 samtmuner som

Bamombudsmannens kostnader för insatserna.

Utifrån de övergripande målen fastställts riksdag och regeringsom av
har Barnombudsmannen antagit verksamhetsidé ledstjämaären som en
för arbetet. Verksamhetsidén består följande mål:av

Att samhället erkänner barns och ungdomars till respekt ochrätt-
integritet, till deras kunskaper, kraft och kreativitettar samtvara
tillmäter barn- och ungdomsåren värde i sig.ett

bamkonventionensAtt rättigheter och principer erkänns och omfat--
såväl lagstiftning tillämpning barnkonventionentas samt attav som

präglar de beslut fattas landsting och kommun ochstat,som av som
berör barn och ungdom.

barnAtt och ungdomar har laglig och praktisk möjligheträtt att-
framföra sina åsikter och delta i alla myndighetsbeslut derasrörsom
situation. skall också ha inflytandeDe i barnomsorg och skola isom
takt med ökad ålder skall utvecklas i riktning medbestäm-mot ett
mande. Barn och skall ha medverka i den kommunalarätt attunga
beslutsprocessen frågori angår dem.som
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ungdo-barn ochuppmärksammarsamtliga nivåersamhället påAtt-
stöd. Vidarebehov särskiltoch barn isituationeri utsatta avmar

skydda hjälpaför ochlämpliga åtgärdervidta allasamhälletskall att
och mobbningmisshandel,förbarn och övergrepputsättssomunga

förebyg-och prioritera insatseruppväxtmiljöeller risker i sin av
gande karaktär.

Prioriteringar

gränslöst. Såverksamhetsområde i principBamombudsmannens är
förfaller den inombarnkonventionenregleras ifrågasnart ramenen

fallerfrågorkompetensområde. MenBamombudsmannens även som
verksamhetsområdeBamombudsmannenstillhörutanför konventionen

skallombudsmannenintressesfärochrättighets-dende rör somom
bevaka.

ochBamombudsman1992/93:173 sägspropositionen attI om
uppmärk-särskilt skalllagförslagetenligtombudsmannen ägnamed att

tillämpningderasandra författningarochlagarsamhet åt våra samtatt
enligt konventionen FN:sförpliktelserSverigesmedöverensstämmer

praktiskt ingaförekommerrättigheterbarnetskonvention tagetom
verksamhetsområde".ombudsmannensbegränsningar i

och frågorområdenkonkretiseras vissaregleringsbrevende årligaI
utarbetar hand-Barnombudsmannenunder året.prioriterasskallsom

tillmålen brytsövergripandeverksamhet där delingsplaner för sin ner
regle-uppdragen ikompletteras medVerksamhetsmål som gessom

BamombudsmannensförHandlingsplanema basenringsbreven. utgör
levande dokumentoch användsunder åretkonkreta arbete ett somsom

verksamhetsgrenar,handlingsplanemautvecklas.fortlöpande I anges
fokusområden.temaområden eller

de prioriterade verk-olika indelningargjortshar under årenDet av
aktuella frågor, regleringsbrevens inne-beroende påsamhetsområdena,

prioriterade formule-genomgående har varitområdenhåll Deetc. som
följandehandlingsplan påi 1999 års sätt:ras

fokus riksdag ochbarnkonventionen med påGenomförande re-av-
och kommuner.myndigheter, landstinggering,

med fokus barn situa-rättigheter ioch ungdomarsBarns utsatta-
bamsäkerhet samhälls-inflytande, ochbarns och ungdomarstioner,

planering.
uppväxtvillkor med fokus hållaochBarns att sammanungas-

statistik barns ochstudier, sammanställasektorsövergripande om
genderperspektivet.livsvillkor och beaktaungas
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Eftersom Barnombudsmannens begränsade måste priorite-ärresurser
ringar de områdeninom Barnombudsmannengöras även valt attsom
fokusera på. Barnombudsmannen har till exempel prioriterat de yngre
barnens villkor framför de äldres eftersom Ungdomsstyrelsen också

funktionshindradearbetar med de äldre tonåringarna. förInsatser barn
har begränsats med hänvisning till Handikappombudsmannens verk-
samhetsområdez.

dessa har Barnombudsmannen, förutomInom bevakaatt attramar
lagar och författningar speglar bamkonventionens grundläggande prin-

frågorciper, kontinuerligt drivit barnkonventionen i kommunerrörsom
och landsting, barns och ungdomars inflytande i samhället, elevinfly-
tande skolan och barnets bästai skall speglas verksamheteriatt som
skola och barnomsorg, hälso- och sjukvård. iBam situationerutsatta
har särskilt beaktats Barnombudsmannen prioriterat tillattgenom ex-
empel mobbning, vårdnads- och umgängesfrågor, flyktingbams situa-
tion och barn för misshandel eller sexuellautsätts övergrepp.som

De prioriteringsgrunder Barnombudsmannen har i det dagligasom
arbetet baseras således främst denpå handlingsplan antagits försom
året. dennaUtöver har Barnombudsmannen ytterligare två priorite-
ringsgrunder; frågor berör antal barn och frågor medett stort ettsom
viktigt symbolvärde för barns rättigheter. Exempel på fråga be-en som

tillantal barn barnomsorg för barn till arbetslösarör är rättenett stort
föräldrar. frågaexempel på BarnombudsmannenEtt har bedömten som
ha symbolvärde för barns rättigheter frågan homosexuellasett är om

adoptera bam.rätt att

Metoder

Barnombudsmannens uppgift utifrån bamperspektiv påverkaär att ett
kunskaper och attityder hos lagstiftare och beslutsfattare inom stat,
landsting och kommun för de i sin skall vidta direkta åtgär-att tur mer
der leder till förbättringar för barn och ungdomar.som

De instrument Barnombudsmannen har dettai påverkansarbetesom
Ävenfrämst information och opinionsbildning. arbetet medär be-att

vaka lagar författningaroch med bamkonventio-stämmeratt överens
kan del inforrnationsverksamheten.inen ses som en

Samverkan och samarbete med andra myndigheter och organisatio-
ytterligare viktig metod i arbetet med föra bamperspek-är att utner en

tivet på alla nivåer samhället.i Barnombudsmannen samarbetar med
andra myndigheter och organisationer i rad nätverk, referensgrupperen

Årsredovisning2 för Barnombudsmannen 1997.
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villkor,Nätverket för barnsdessaNågraoch samverkansgrupper. är:av
för skadepre-SamverkansgruppenBUS,säkerhetochBarns ungas
samordnings-byggd miljöochungdomarfrågor, Barn,ventiva samt

barnkonventionen.förprojektetför Dagsgruppen

opinionsbildningochInformation2.4

Barnombudsmannenförinstruktionmed1993:710förordningenAv
opinions-såväl informations-harBarnombudsmannenframgår att som
och"företräda barnskallBarnombudsmannenuppgifter.bildande ung-

förordningentillägg ioch enligtdebatten"den allmännadomar i ett
infor-verksamhetsinBarnombudsmannenskall1996gjordes årsom

rättigheter- -"barnetskonventionnationernasFörenta ommera om -
ombudsmannens in-ocksåkopplasl992/93zl73propositionenI

bamkonventio-medihopopinionsbildande funktionochformations-
skallbamombudsmannenbarnkonventionenutifrånDet är somnen.

rättigheterungdomarsbarns ochangårfrågorbevakaochverka som
och stimuleraopinionskapasyftar till"Konventionenoch intressen. att

funktion", heterviktigdärmedoch fyllerbamfrågomatill debatt enom
8.propositionendet i

i arbetetverktygOpinionsbildning ett-

roll ochsinBarnombudsmannenskriver1994/95årsredovisningenI om
samtidigade tvåför BO:s arbetssätt"Grundenarbetsmetoder: ärsina
lagförslagpåverkareoch aktivkunskapsgeneratorrollerna avsomsom

därmedsigMyndigheten orienterar mot attprioriteringar.och politiska
medkunnandefondområden, skapaviktigabreda ochinom somaven

remissinsatser,form skrivelser,iaktiverasverkan kansnabb av
etc.till motionerunderlag

Barnombudsmannenkan nästantillspetsat ute-Något säga attman
mening.opinionsbildning någonoch iinformationmedslutande arbetar

villkor genererainformation barnssamla inAntingen att omgenom
informationanalyseraeller på sätt,studierkunskap annategnagenom

rättighe-för barnseller bilda opinionbarnperspektivoch formulera ett
ter.

alla defölja utvecklingen inomskall såledesBarnombudsmannen
barn-bevaka tillämpningenoch ungdomar,barnområden berör avsom

förändringarförslag tillproblem och lämnaidentifierakonventionen,

Årsredovisning3 1994/95.Barnombudsmannenfor
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bland lagstiftning, rättstillämpning, samhällsplanering och be-annatav
slutsrutiner utifrån intentionerna i konventionen.

Barnombudsmannen måste därför samla in information barnsom
och villkor i samhället och analyser detta utifrånmaterialgöraungas av
sin tolkning bamkonventionens bestämmelser. Utifrån de priorite-av

sedan för Barnombudsmannenringar kunskaper singörs utsom genom
opinionsbildande verksamhet.

Kommunikationspolicy2.4. l

utredningens direktiv ingår allmänI genomgång Barn-göraatt en av
ombudsmannens informationsverksamhet och lämna förslag till hur den
kan förbättras. information barn och ungdomarDen Bamom-om som
budsmannen analyserarsamlar in och i avsnitten 2.7, 2.8, 2.9tas upp
och översikt2.10. detta avsnitt BamombudsmannensI in-görs en av
forrnationsverksamhet tonviktmed lagd den utåtriktade informa-
tionsverksamheten, mellan den kunskapsgenererandeäven gränsenom

påverkande funktionenoch den utåtriktade, flytande.är
Barnombudsmannens kommunikationspolicy från fram-Av år 1994

går "Opinionsbildning och information två BO:s viktigasteäratt: av
arbetsverktyg. skall i första hand arbetaBO opinionsbildande med att
påverka samhällets attityder till barns och ungdomars villkor. Infor-

kan användas medel den opinionsbildandei verk-mation ettsom
mål.samheten för nå vissaatt

kunskapsgeneratorRollen och aktiv påverkare betonas också isom
kommunikationspolicyn: skall bygga"Vi kunskap barns ochupp en om
ungdomars och påverka beslutsfattaresituation på alla nivåer i sinaatt
bedömningar lägga vikt vid barns och ungdomars intressen. Istor upp-
draget ingår också ha kontakt med barn och ungdomar och företrädaatt
och stödja barn och ungdomar i den allmänna debatten".

Ambitionen, enligt kommunikationspolicyn, Bamombuds-är att
kommunikation skall präglas "långsiktighet kombineradmannens av

med beredskap snabbt kommentera aktuella frågor och delta iatten
den allmänna debatten. arbeteVårt skall bygga professionellpå kun-
skap och samverkanI med andra måste tydligaviengagemang. vara

det gäller rollvår och vårt uppdrag".när
målgrupp förSom den opinionsbildande verksamheten har Bamom-

budsmannen i första hand politiker och andra beslutsfattare. Till viss
del yrkesgrupper arbetar med barn och ungdomar.även Bamom-som

4 BO:s verksamhetsidé och kommunikationspolicy oktober 1994. Stencil.
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inforrna-utsträckning riktat sinahar i någonbudsmannen inte större
och ungdomar.direkt till barntionsinsatser

och opinionsbildninginformationerfarenhetsutbyte,flödeDetta av
Bamombudsmannens kommu-modell förföljandemedkan illustreras

nikation:

Barn
och ungdomar

V.

Opinionsbildning Massmedia

Opl-n.101;Sblldnlhg.

Myndigheter
Organisationer Beslutsfattare
Barnproffs

publikationerBamombudsmannens2.4.2

slag.olika Bamom-opinionsbildning publikationerkanal förEn är av
publikationer, alltifrån bro-radhar under årenbudsmannen gett ut en

informationverksamhet ochBamombudsmannensschyrer omom
avseenden.villkor i olikatill barnsbarnkonventionen rapporter om

Dessa är:

informationsbladaffisch, vykort ochdirekt-BO-
ochtelefonlinje för barnmed BamombudsmannenssambandI att

affisch, vykort och in-öppnades 1994 produceradesungdomar en
telefonlinjen Direkt.med information BOformationsblad om

Hallå där/-
där myndig-första till regeringenBamombudsmannens årsrapport

organisation frågorarbetsmetoder, och prioriteradehetens roll, pre-
1994.senteras
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Hörlmig.Se mig.-
anordnadesI november 1994 tredagarskonferens flykting-en om

barns behov tillsammans med Allmänna Bamhuset. Rapporten är en
konferensdokumentation från denna 1995.

miljö lagarBarnets till säker och reglerrätt en- -
skrift lagstiftning förEn beskriver och organisation arbete medsom
förebygga olycksfall bland bam. Utgiven Barnombudsmannenatt av

och Konsumentverket. Skriften finns engelska 1995.även
kommunstudiePå efter barnkonventionenspaning en- -

innehåller redovisning enkätundersökningRapporten en av en om
hur används i kommunerna 1995.barnkonventionen

RättigheterBarn Barnetsom-
från skoltävlingen Fri Fantasioch illustrationerTexter som genom-

Rädda ochfördes samarbete med Socialdepartementet, Barneni
1994/95. eleverTidningen Skolan under läsåret Närmare 90 000i

skrift därdeltog arbetet resulterade i dennai landet irunt om som
tävlingsbidragen publicerades. Skriften innehållervalda delar av

dess helhet 1995.också barnkonventionen i
Upp till 18-

statistisk uppslagsbok barns ochFakta barn och ungdom. En omom
levnadsvillkor 1995.ungas

BUS-katalogen—
säkerhet 1996.Informationsmaterial barns och ungasom

Tänk om—
andra till regeringen. RapportenBamombudsmannens årsrapport

Bamombudsman-består huvudavsnitt. första beskriverDettreav
ochbamsperspektivet och bamkonventionenspå statusnens syn

innehåller sammanfattningställning andrai Sverige. Det en av
barns uppväxtvillkor och det tredje avsnittet redo-och ungdomars i

olika sakfrågor 1996.visas konkreta förslag och synpunkter i
idéer och förslagBlanda för mobbningen ungdomarsinte— -

förslag hursammanställning l3-åringarsRapporten är omen av
del Bamombuds-kan arbeta mobbning och ingår imot som enman

finns broschyr"mobbningspaket". Till ocksårapporten enmannens
och affisch 1996.en

mobbning kommuner och skolorInsatser imot-
Redovisning enkätundersökning 1996.av en
Blunda inte mobbningen-

förslag till åtgärderlägger Barnombudsmannen framI rapporten
kommuner och enskilda skolor kan vidtaregeringen respektivesom

för samverkan lokaltmobbningen. Vidare diskuteras huratt stoppa
kan bli effektiv 1997.mer
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föreläsarematerial ochpåmobbning tipsarbetaAtt mot --
informationinnehållermobbningspaketetitredjeDen rapporten om
Vidare tipsområdet.påförordningarochlagarmobbning samt ges

1997.föreläsareochlitteraturpå
utbildningarmobbning inomTemat-

grund-mobbning inomkunskapenenkätundersökningEn omom
1997.fritidspedagogutbildningarochskollärar-

med UngaDialogFakta om-
mobb-faktabladpubliceradesmobbningskampanjen treUnder om

1996.ning
1990-talungdomarsochBarns-

BertilekonomengenomfördeuppdragBamombudsmannensPå
påverkatshur detochtill barnsamhällsstödetstudieEdin avomen

1997.krisenekonomiskaden
vidaregårbarnkonventionenefterSpaningen-

kommunernagenomslag ibamkonventionensenkätstudieEn av
1997.

spårBarndom sätter-
regeringen. Itilltredje årsrapport rapportenBamombudsmannens

förslagkonkretasituation. Debarnenspå defrämstfokuseras utsatta
avslutarregeringentillriktar rapportenBarnombudsmannensom

1997.
på InternetBarnombudsmannentillVälkommen-

webb-sidorBamombudsmannensinformationmedfolderEn om
1998.
Barnombudsmannen-

och verk-uppdragBamombudsmannensinformationsfolderEn om
spanskaochfranskaengelska,påfinnsFoldemsamhet. även

1998.
blirLiten stor-

Årsrapporten inne-till regeringen.årsrapportBamombudsmannens
denredovisningblandlagförslag,förutomhåller, annat en-aven

Statistiska centralbyrån10-åringarkätundersökning genom-somav
denVidare redovisasBarnombudsmannen.uppdragförde på un-av
uppdraggjort påSkandinavisk opinion AB,SKOP,dersökning som

000cirka lundersökningen intervjuasBarnombudsmannen. Iav
de-föräldrarderasoch 18 årmellan 10ungdomarbarn och samt om

1998.Barnombudsmannentillinställningras
myndigheternaBarnkonventionen i-

med konventionarbete FN:smyndigheterskartläggningEn omav
regleringsbrevet 1998fick iBarnombudsmannenrättigheter.barnets

myndigheter i Sverigehurundersökninguppdragi göraatt ar-aven
urvalbaseras påKartläggningenbarnkonventionen.med ettbetar av
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med frågorarbetardirekt eller indirekt rörmyndigheter90 somsom
Myndigheternaslänsstyrelser.samtligaingickbam. dennaI grupp

1998.centralbyrånStatistiskabearbetades avsvar
till 18Upp-

uppslagsbokstatistiskandraungdom.och EnbarnFakta omom
1998.levnadsvillkorochbarns ungas

framåtEtt steg-
landsting.ochför kommunerbarnkonventionenhandbokEn om

bildsamladochoch tjänstemänpolitikerriktad tillBoken är enger
den kanoch hurkonventionenpåBarnombudsmannenhur serav

ak-ocksåinnehållerBokenoch landsting.kommunergenomföras i
1998.landstingochkommunerexempel fråntuella

Å tyckerså jag...sen-
Årsrappor-till regeringen.årsrapportBamombudsmannens senaste
regeringen,tillförslagBamombudsmannensförutominnehåller,ten

på inter-enkätBamombudsmannensredovisningbland annat aven
användsbarnkonventionenhurenkätundersökningama avnet, av

1999.myndigheterrespektivelandsting
landstingenBarnkonventionen i-

konventionmed FN:sarbetelandstingenskartläggningEn omav
överblickkartläggningenmedSyfteträttigheter.barnets att envar

genomslagvilketbamkonventionen,medarbetelandstingensöver
förbehöverstöd landstingenoch vilket attfåttharbarnkonventionen

Samtliga 24konventionen.medarbetetförbättraellerpåbörja
1999.enkätenbesvaratlandsting har

specifikaBarnombudsmannenharpublikationer gett utdessaFörutom
bland barnskadorFaktatill exempelupplaga,begränsadirapporter om

årligamed desambandpublicerade idatastatistiskaungdomaroch
Bamperspektiv1996och1994, 1995BUS-kampanjema samt -

Bodilföränderligt begreppochmångtydigtreflektioner kring ett av
Bamombuds-1994.BarnombudsmannenuppdragpåRasmussen av
exempel Utetillpublikationer,medverkat i olikahar ocksåmannen

produceradesursprungligenskriftenfinns mycket göraatt avsom
Skulle1994,BarnombudsmannenrevideradesBammiljörådet och av

Barnombudsmannenrevideradlekens betydelseflygakunna Om av—
imellan kreativafrån centralever Rapport möte1994, Nyanserna -

skapande,barnskonferensnationellDokumentationSverige omav
1994.
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2.4.3 Information via internet

En kanal för den inforrnations- och opinionsbildande verksam-annan
heten Barnombudsmanneninternet. började år bygga1996är att upp en
hemsida vänder sig till både och bam. Hemsidans vuxendelsom vuxna

information barnkonventionen och barns villkor, verk-ger om om om
samheten Bamombudsmannens ställningstaganden olika frå-isamt om

de kommer till uttryck i remissvar, pressmeddelanden ochgor som ar-
tiklar.

På hemsidans bamdel kan barn och ungdomar information om
barnkonventionen, rättighetersina och Barnombudsmannen.om om

riktarHemsidan på internet sig till barn i uppdeladsin i tvåär tursom
delar, anpassad till barn låg- och mellanstadieti Bamka-yngreen
nalen anpassadoch till barn på högstadie- och gymnasienivåären som
Unga kanalen.

2.4.4 BO Direkt

telefonlinjeBamombudsmannens BO Direkt öppnades år 1994 iärsom
första hand inforrnationstelefon, dit barn och ungdomar kan ringaen
för få information rättigheter, barnkonventionen ochsinaatt om om om
hur Barnombudsmannen arbetar. fåoch ungdomar kan också rådBarn

de kan vända sig i olika situationer de behöver tala medvartom om
någon utanför familjen se vidare avsnitt Syftet med telefonlin-2.7.4.
jen barn och ungdomar skall ha Bamombuds-kanal tillär att en egen

och samtidigt Barnombudsmannen telefonkontaktervia sinaattmannen
kan få kunskapsunderlag rollen företrädarei barns och iett som ungas
samhällsdebatten.

BO Direkt har två mellantimmar klockan och14.00 16.00,öppet tre
dagar veckan. telefonlinjeni stängd meddelas tidernaNär telefonär
och hänvisning till BRIS Hjälptelefon och Jourhavande Kompis.görs

2.4.5 Konferenser, hearingar, föredrag

Barnombudsmannen sprider information barn och barnkonventio-om
föredrag och anföranden hålls vid sammankomster runtnen genom som

i landet. Under första verksamhetsåret höll Barnombudsmannenom
cirka 40 anföranden och antalet har åren därefter varit cirka 60 år.per
Förfrågningar Bamombudsmannens medverkan i olikaom samman-
hang långt fler myndigheten har tillmötesgå. förstaär Iän attresurser
hand prioriteras sammanhang handlar förverkligandet barn-som om av
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från kommuner.förfrågningarfrämstdet villlokalt,konventionen säga
inflytandeungdomarsbarns ochfrågorandra hand prioriteras rörI som

livsvillkor.frågor barnshandtredjeoch i röroch delaktighet som
konferenser, semina-också självharBarnombudsmannen arrangerat

och ivillkor allmäntbarnsbarnkonventionen,och hearingarrier omom
kansådanaNågraolika sakfrågor. nämnas:

ochunder åren 1993arrangeradesbamsäkerhethearingarTre om-
påbamsäkerhetsarbetetförhandlade1994. Dessa ansvaret cen-om

ochoch barnungdomsårenunderrisksituationernivå,tral omom
miljö.byggd i

medtillsammansBarnombudsmannenarrangeradeUnder 1994-
rättigheter ibarnstredagarskonferensBamhusetAllmänna omen

asylärenden.ochflykting-
nyckelper-20-talBarnombudsmannensamlade1995 ettUnder mars—

och elevvården.skolhälso-läget inomkartläggningför avsoner en
ägdeseminariumBO-dagen,arrangerades1994september ettI som-

första års-lämnade sinBarnombudsmannenmedsambandi attrum
till regeringen.rapport

År inflytandefrågor i kommu-ägnadesBO-dagenägnades1995-
ner.

Kampanj2.4.6 er

mednivåer ochpå fleraarbetainformationmednå ärEtt attsätt utatt
gjortssärskilda satsningarUnder åren harsamtidigt.metoderflera olika

speciellfokuserat påunder tidBarnombudsmannenatt enengenom
kansatsningarsådanafråga. Två nämnas:

Barnombudsmannen ifickfebruari 1995Mobbningsprojektet. I upp-
regering-mobbningför den kampanjdrag motöver ansvaretatt ta som

1994. Barnom-under vårenungdomsdelegationochbarn- startatens
centralamellansamordningenökauppdragbudsmannens att myn-var

lyfta dagord-påmobbningenoch organisationerdigheter samt att upp
debatten.den allmännaningen i

och organi-olika myndigheterför 32nätverk medEtt representanter
FolkhälsoinstitutetSkolhälsovården, polis ochdäriblandsationer, orga-

Barnombudsmannencentral nivå.samverkan påökaniserades för att
derasoch badlandets l3-åringartill 50 000gick också ut syn-omav
mobbning.motverkaborde vidtas föråtgärdervilkapunkter på attsom

till regeringen iredovisade uppdragsittBarnombudsmannen rapporten
förslag till åtgärder. EnlämnadeBarnombudsmannendärmobbningom
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särskild katalog med föreläsaretips på och material sammanställdes
också liksom förslagde barn och ungdomar själva hade tillinsäntsom
Barnombudsmannen.

BUS-veckorna. så kallade BUS-veckomaDe har mellan åren 1994 och
1996 varit återkommande kampanjer har pågått två veckor år.som per
Syftet fokusera det förebyggandepå bamsäkerhetsarbetetattvar genom

Barnombudsmannensamordna nationella och lokala aktiviteter. in-att
ledde BUS-veckoma med presskonferens och marknadsförde där-en
med kampanjen. Infonnationsmaterial distribuerades, bland hadeannat

utformatBarnombudsmannen praktiska hjälpmedel i det lokala arbetet i
form checklistor. Under veckorna hölls nationella konferenser ochav
lokala aktiviteter, bland skyddsronder, utställningar och konfe-annat

renser.

2.4.7 Massmedia

företrädaI uppdraget barn och ungdomar deni allmänna debattenatt
ingår framträdanden i media och uttalanden i media huvud-görssom
sakligen ombudsmannen själv. Barnombudsmannen från sinmöttesav
tillkomst frånintresse massmedias sida. Initialt intressetett stortav var
starkt fokuserat på Louise Sylwander och vad hon ville ut-som person

Bamombudsman. Efterhand ökaderätta intresset för ombudsman-som
verksamhet och ställningstaganden i olika frågor.nens

En viss uppfattning genomslaget i media kan fås deom genom
sammanställningar pressklipp varje månad. Barnombuds-görsav som

på sökorden Barnkonventionen, Barnombuds-mannen prenumererar
Sylwander ochLouise Barnsäkerhet. förstaUnder verksam-mannen,

hetsåret förekom Barnombudsmannen i 786 pressklipp, radio- och44
TV-inslag. 19 pressmeddelanden skickades och 14 artiklarut egna
publicerades. Under verksamhetsåret 1995/96, vilka de årvar som
mobbningskampanjen bedrevs ökade antalet pressklipp där Bamom-
budsmannen omnämndes till 2 699. skickadesDet 38 pressmed-ut
delanden och 20 artiklar publicerades. Under 1997 omnämndesegna
Barnombudsmannen i cirka artiklarl 400 i dags-, vecko- och månads-
tidningar. cirkaI 120 radio- och TV-inslag refererades till eller inter-
vjuades Barnombudsmannen, 26 pressmeddelanden skickades och 7ut
debattartiklar publicerades. Under 1998 förekom Barnombudsmannen i
drygt artiklar1 400 i svensk och i drygt 100 inslag radioi och TV.press

De prioriteringar Barnombudsmannen inför initiativgörsom egna
handlingsplantill kontakt med massmedia baseras främst på den som

forantagits året. Utöver denna har Barnombudsmannen ytterligare de
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antal barn ochberörfrågorprioriteringsgrundema;två ett stortsom
symbolvärde.högtfrågor med ett

Telefonkontakter2.4. 8

från enskilda,antal förfrågningarBarnombudsmannen emot ett storttar
och myndig-förutomorganisationer. Detochmyndigheter är, press-

Ärendena gällerringer.enskildahandförstahetskontakter, i vuxna som
omhändertagande barnvårdnadsfrågor,framför allt umgängesrätt, av

antal frågorsammanhang. Ettolikaiföräldrarsoch barns och storträtt
och skolabarnomsorgkvaliteten inomochneddragningarhandlar om

mobbning.samt
ochrådgivnings-krävande samtalochlångaOfta det sigrör avom

sammanhangroll dessaBamombudsmannens i ärvägledningskaraktär.
information barnetsallmän rät-barnetfokusera på attatt omgegenom

harMätningar visatvidare till instans.och hänvisa atttigheter rätt an-
vecka.och 600mellan 500telefonsamtaltalet är per

styrdokumentBarnkonventionen2.5 som

bamkonven-baseras påverksamhetBamombudsmannensInnehållet i
Bamom-artiklar. Barnkonventionenolikaoch dess ärprincipertionens

innebörden i barn-tolkaUppgiftenstyrdokument.budsmannens är att
och tillämpninglagstiftningbrister ipeka påartiklar,konventionens att

konventio-utifrån iintentionernaförändringarförslag tilloch utforma

nen.
instruktionen 1993:710ochBamombudsman1993:335lagenI om

roll. Enligt l §bevakandeframför alltBarnombudsmannen enges
frågor angåruppgiften bevakaBamombudsmanlagen är att somom

därvid särskiltochrättigheter och intressenoch ungdomarsbarns upp-
tillämpningderasförfattningaroch andralagarmärksamma samtatt

återspeglasockså i in-vilketbarnkonventionen,medöverensstämmer
också,Barnombudsmannenskallinstruktionenstruktionen. Enligt som

barnetskonvention"informeraverksamhet FN:si sinnämnts, omom
uppgifter redovisa vil-sinaUtredningen harrättigheter". attsom en av

barnkonventionenhaft för fåharBarnombudsmannenken betydelse att
med barn ocharbetetvardagligt ifungera instrumentettatt unga.som
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2.5.1 led iEtt en process

"Förverkligandet barnkonventionen i Sverige ständigt pågå-ärav en
ende måste hållas levande. Arbetet med förankra detattprocess, som

barnkonventionen långsiktigt.synsätt Bamkonven-ärsom genomsyrar
tionen skall verktyg i arbetet med gradvis förbättra barnsett attvara
villkor. handlarDet ändra attityder, förhållningssätt och arbets-attom

i olika verksamheter och olikapå nivåer i samhället".sätt
Så inleds regeringens proposition 1997/981182 strategi förom en
förverkliga konventionFN:s barnets rättigheter i Sverige seatt om

avsnitt 2.5.3. Strategin i sig led i denna påbörjadesär iett process som
samband med ratificeradeSverige barnkonventionen. Under deatt näs-

har10 år gått sedan dess har mängd samverkande åtgärdertan som en
vidtagits på olika bidragit till öka medvetenheten barn-sätt attsom om
konventionens intentioner och anda. Några viktiga i dennasteg process
kan nämnas.

Enligt bamkonventionens artikel 42 åläggs "genom lämp-staten att
liga och aktiva åtgärder konventionens bestämmelser ochgöra prin-
ciper kända bland såväl bam". efterKort ratificeringenvuxna som av-

regeringen sammanlagt miljoner30 kronor Allmänna arvsfon-satte ur
den mellan åren och för1990 1992 projekt med anknytning till barn-
konventionens artikel 42. Projektbidrag utgick till totalt 34 frivillig-
organisationer. alltifrånDet och väletablerade organisationerstoravar
till små och specialiserade på olika arbetade med spridasätt attsom
information barnkonventionen.om

utvärdering informationssatsningenDen gjordes Social-av som av
departementet visade det förekom hel del dubbelarbete i denatt en me-
ningen många organisationer framställt informationsmaterialatt med
ungefär innehåll och inriktning. Utvärderingen visade också attsamma
många organisationer arbetade främst med inteminformation, det vill

kurser, konferenser och studiecirklar riktadesäga förstai hand till de
medlemmarna och anställda. Detta kan vid första anblicken före-egna

falla begränsat värde. Samtidigt innebar det Sverige fickattvara av ett
antal välinforrnerade frivilligorganisationerstort efter denna inle-som

dande fas använde sin kunskap barnkonventionen i sin utåtriktadeom
infonnations- och opinionsbildande verksamhet

Ännu led förverkligandeti barnkonventionenett i Sverigeav var,
inrättandet Barnombudsmannennämnts, år 1993. Eftersom in-som av

ternationella konventioner allmänheti inte direkt tillämplig lagär i Sve-
rige har regeringen till innehållet i svenskatt kon-att rätt motsvararse
ventionens bestämmelser. En bevakningsfunktion lades på Bamom-

5Modig, C. Ringar Socialdepartementet. December 1993.vattnet. Stencil.
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till uppgiftsärskilda harskall "den instansbudsmannen somvarasom
skälet tillocksåkonventionen".efterlevnaden Detbevaka attatt varav

Lagformenverksamhet.Bamombudsmannenslagreglera extrager en
såuppgifter. "Eftersom konventionenombudsmannens ärtyngd av

uppgift framgå lag",sådanallmän börochgrundläggande natur aven
Bamombudsman.propositionenframhöll regeringen i om

medvid arbetettyngdpunkthar lagtBarnombudsmannen attstor
bamkon-medförfattningarandralagar och överensstämmerbevaka att

arbetet införliva barn-medpådrivande ividoch attventionen att vara
påtalatdärvid alltsedan 1993harBarnombudsmannenkonventionen.

personalutbildningochmåldokumentcentraltbehovet ett somavavav
påtalat viktenhar ocksåBarnombudsmannenbam. attarbetar med av

landsting ställningstaganden iredovisarochmyndigheter, kommuner
handlingsplanerochbarnkonventionen upprättas.tillförhållande attav

År Bamkom-kommitté,parlamentariskregeringentillsatte1996 en
ochlagstiftningsvenskbreduppgiftmedmittén, översyngöraatt aven

ledytterligare ivilketbarnkonventionen,tillförhållande ettpraxis i var
Bamkommittén,barnkonventionen.förverkligamed att somprocessen

främstabästa ihuvudbetänkande, Barnetsöverlämnade sitt rummet
olikarad förslag påfram långladeaugusti 1997,1997:116 iSOU en

bamkonven-viktenblandbetonadeKommitténområden. annat attav
framföroch dettapraktisk handlingtillintentionertionens attomsätts

barnkonventionenrättigheter ide flestaeftersomlokalt,allt måste ske
vidare be-framhöllKommitténoch landsting.kommunerhandhas av

borde ingå kravblandvilken detstrategi inationellhovet annatav en
sak-ingickBarnombudsmannenhandlingsplaner.kommunalapå som

kommittén.kunnig i
regeringenutarbetadeförslagBamkommitténsutgångspunkt iMed

beslutriksdagens igrund förlåg till1997/98:182den proposition som
för konventionförverkliga FN:sstrategi1999 attantaatt enommars

rättigheter.barnetsom

strateginationell2.5.2 En

1821997/98:proposition prop.överlämnade regeringenjuni 1998I en
konventionförverkliga FN:sförstrategitill riksdagen att omenom

oktoberregeringsförklaringen den 6och irättigheter i Sverigebarnets
alla relevantaefterlevas ochskall"bamkonventionenuttalades1998, att

barnens situa-påverkardeutifrån hurskall analyseraspolitiska beslut
bamkon-förverkligaförstrateginriksdagen1999tion". I attantogmars

rskr.l998/99:17l.SoU6,1998/99:1997/98:l82, bet.ventionen prop.
medskall finnas iintentioneroch dessbarnkonventionenMålet är att



56 Barnombudsmannen Sverige SOUi 1999:65

allt beslutsfattande bam. Följande punkter ingår i den natio-rörsom
för förverkliga barnkonventionennella strategin i Sverige:att

skall aktivtBarnkonventionen instrument ochettvara genomsyra~
beslutsfattande berör barn inom Regeringskansliet.allt som

Bamkonsekvensanalyser skall vid statliga beslut bam.rörgöras som-
skall lämplig omfattning finnas med utred-Bamperspektivet i i-

ningsdirektiv.
skall utvecklas.Bamstatistiken-

förbör på olika i utbildningar deBarnkonventionen sätt tas upp yr--
skall arbeta med bam.kesgrupper som

arbete har konsekvenser för barn och ungdo-anställdaStatligt vars-
fortbildning för kunna stärka bamkompe-skall erbjudas sinattmar

kunskaper barnkonventionen.och sinatens om
bör erbjuda personaloch landsting på sinKommuner sättsamma-

fortbildning.
för följalandsting bör kunna huroch inrättaKommuner system att-

arbetet. Bamplaner,förverkligas i det kommunalabarnens bästa
bamkonsekvensanalyserbambilagor till budgeten och kan in-vara

sådan uppföljning.förstrument en
inflytande och delaktighet samhälls- ochoch ungdomars iBarns-

skall utvecklas.trafikplaneringen
verksamhet och skallBamombudsmannens organisation iöverses-

genomförandetsyfte stärka dess roll vid barnkonventionen iatt av
Sverige.

nyckelroll strategiarbetet hennesBarnombudsmannen i genomges en
samordna för genomföra bamkon-uppgift påbörja och insatser attatt

och för bevaka barns och ungdomars i olikaventionen intressenatt
sammanhang.

propositionen aviserar regeringen utbildningarnaI översynatt en av
för de yrkesgrupper kommer arbeta med barn skall Somatt göras.som

komplement till denna skall fortbildninginsats statlig personalett av
verksamhet har konsekvenser för barn och ungdomar samtvars av per-

sonal medredan arbetar barn genomföras. Barnombudsmannensom
har för detta uppdrag fått miljoner kronor för1,5 budgetåret för1999

utarbeta och genomföra för sådan fortbildning statligatt program av
få igång fortbildningpersonal. För barnkonventionen i kommu-att om

landsting har Barnombudsmannenoch fått ytterligare miljon1,5ner
kronor förför budgetåret 1999 i samråd blandmed andra Svenskaatt
Kommunförbundet och Landstingsförbundet utarbeta material och göra
grundläggande utbildningsinsatser.
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landsting bör enligtoch strategin bygga förKommuner systemupp
bevaka barns och ungdomars finns med beslutsproces-intressen iatt att

och ungdomsplaner beskriva den långsiktigaBarn- är sättett attsen.
och ungdomspolitiken i kommuner och landsting.inriktningen barn-av

och checklistor exempel metoder förBamkonsekvensanalyser är att
beaktas beslutsfattandet.bevaka barns och ungdomars intressen iatt

arbete stöd för kommu-skall i dettaBarnombudsmannen utgöra ett
sprida goda exempel detdet arbetet ingåroch landsting. I närattner

för genomföra barnkonventionen,och metodergäller olika verktyg att
barnkonsekvensanalyser ochoch ungdomsplaner,till exempel barn-

och genomföraarbetet utarbeta materialutvärderingsmodeller. För att
ytterligare miljon kronorfår Barnombudsmannenutbildningsinsatser en

för budgetåret 1999.

"Mainstreaming"

formuleras för förverkligandetmålsättning i strateginDen avsom
konventionen och dess intentionerbarnkonventionen Sverigei är att

beslutsfattande och ungdomar.finnas med allt barnskall i rörsom
nyckelord sammanhanget. Bamkonventions-i"Mainstreaming" är ett

i varje myndighets ordinarie arbete. Detarbetet skall alltså integreras
analysera, följavarje sektorsmyndighetsinnebär det är attatt ansvar

bamkonventionsarbetet sakområde.utvärdera inom sitt Detochupp
skegenomförandet konventionen skall såledesfaktiska attgenomav

alla beslut på olika nivåer ihänsyn till barn och ungdomar itas sam-
därmed för genomförandethället. enskild myndighet harIngen ansvaret

däremotstrategin Barnombudsmanneni dess helhet i Sverige. I ges en
påbörjande och samordnande myndighet.nyckelroll som

också hitintills framför allt haft beva-Barnombudsmannen har en
stödjande roll genomförandeprocessen.kande, pådrivande och i Kon-

mångfacetterat och bedrivits flerakret har arbetet varit på nivåer samti-
nationellt kommuner och landsting.digt, internationellt, och gentemot

Internationellt2.5.3

internationellt för svenskafinns växande intresse den Bamom-Det ett
erfarenheternabudsmannen och de svenska hur barnkonventionenav

kan verktyg för förbättra villkoren för barn ochtjäna attett unga.som
tid och utländskaBarnombudsmannen i måntar emotav resurser

studiebesök. Lettlands välfardsminister, regionalaBland andra har de
bamombudsmännen Ryssland och från Ugandas föri Instituten grupp
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Barnombudsmannen har ocksåstudiebesök.gjortmänskliga rättigheter
ochColombia, Rumänien, Litauenblandländer,besökt vissa annat

nationalförsamlingenfranska Barnom-anförande iRyssland. Ett om
förslag iför tillkomstenhade betydelseverksamhetbudsmannens ettav

Frankrike.barnombudsman iinrättanationalförsamlingen att enom
för barnombudsmän i EuropaNätverketingår iBarnombudsmannen

tydlig-utvecklingsarbete i syftepågår attENOC. Inom ettgruppen
Även nordiska bamom-debamombudsmannarollen.stärkaochgöra

och erfaren-kontakternätverk medsärskilthar tätabudsmännen ett
inlettbamombudsmännennordiskahar debland etthetsutbyte, annat

barnetsbegreppetoch konkretiseraanalyseramedutvecklingsarbete att
bästa.

barnkonventionenmedinternationella arbetetfrämja detsyfteI att
bamombuds-treveckors kursutarbetatBarnombudsmannenhar omen

förstabarnkonventionen. Dengenomförandeochmannainstitutet av
majLatinamerika ägde iföreträdare förtillriktade sigkursen rumsom

kurs förmotsvarandegenomförs1999och hösten representanter1999
Östersjöområdet. medgenomförs tillsammansProjektetför länder inom

Sidas kurseringår iSida. UtbildningenocksåSida och finansieras av
rättigheter.mänskligaom

tillandra FNseptember sinöverlämnade 1997i rapportRegeringen
behandladesjanuari 1998barnkonventionen. Iefterlevnaden avom

och FN:ssvenska regeringsrepresentantermellanvid möteettrapporten
hadeBarnombudsmannenGeneve.rättigheter ikommitté för barnets

BarnombudsmannenFN-kommittén därtilllämnat rapport re-egenen
uppväxtvillkor i Sverige. Barn-ochpå barnsför sindogör ungassyn

kom-med FN:sförberedandeockså ideltogombudsmannen möteett
rättigheter.för barnetsmitté

Nationellt2.5.4

barnkonventionen den natio-arbete med påBamombudsmannensTill
inforrnations- ochBamombudsmannens övergripandenella nivån hör

informa-verksamhet. denna ingår också spridaIopinionsbildande att
barnkonventionens genomslag i Sverigeundersökningardetion avom

Tyngdpunkten det nationellahar gjort. iBarnombudsmannen ar-som
barnkonventionen begrän-genomförandet ibetet det gällernär av mer

svensk lagstiftningbevakningensad betydelse överens-utgörs attavav
med barnkonventionen.stämmer

uppbyggnadsperiod gjorde under det andraförsta åretsEfter det
med barn-i inriktningen arbetetverksamhetsåret vissa justeringar av

sådan Barnombudsmannen valdeviktigkonventionen. En att attvar
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lägga tyngdpunkt bevaka lagstiftningen och utifrånstörre att ettatt
fram förslag till förändringarbamperspektiv lägga i lagar och andra

författningar
Under därefter har arbetet med bevakningen svensk lag-åren attav

stiftning med barnkonventionen bedrivitsoch praxis överensstämmer
barnkonventionenslångsiktigt. föra in grundläggandeFrågan attom

lagar har prioriterats. för Bamombudsman-principer relevanta Etti sätt
exempelvis tillsättandet utredning försöka åstadkommaatt av ennen

driva aktiv opinionsbildning,fråga har varitvissöversyn att enav en
förslag tilldebattartiklar eller i årsrapportematill exempel rege-genom

under tidenlöpande kontakter med departementetDärefter hållsringen.
utredning skrivs.direktiven till ensom

särskildasakkunskap tillförs utredningarInformation och genom
Remissarbetet också väsentlig deloch skrivelser.uppvaktningar är en

genomförande konventionen. Frånmed 1993bevakningsarbetet avav
tillBarnombudsmannen lämnat 88 remissvartill har1999 rege-mars

barnkonventionen och de krav den ställerInformationringen. gesom
och dentill departement, utskott i riksdagenockså kontinuerligt tvär-

riksdagen.politiska barngruppen i
ochhar, både på initiativ på regeringensBarnombudsmannen eget

genomslagrad studier barnkonventionensuppdrag, genomfört en om
ligga till grund för det fortsatta arbetet.på olika har kunnatnivåer som

barnkonventionenkartläggningar vilket genomslagBland harannat av
verksamhetmyndigheters, kommuners och landstingshar fått centralai

genomförts.
arbete med barnkonventionenmyndigheternasKartläggningen av

däriblandenkätundersökning i vilken 90 myndigheterbaserades på en
ingick. undersökningen framgårsamtliga länsstyrelser majo-Av att en

barnkonventionenmyndigheterna 76 88 på nå-ritet attav uppgerav
hälftenför myndighetens verksamhet.har relevans Närasättgot av

föreskrifter,myndigheterna de i skrivelser, remissyttranden,attuppger
refererar barnkonventionen.policyuttalanden eller beslut till Drygt en

femtedel efterfrågar bamkonven-myndigheterna 20 90 målav omav
skulle bamkonven-tionen i sina regleringsbrev. Genom sådant målett

tionens betydelse tydliggöras och myndigheternas arbete med konven-
Äventionen idéutbyte med andra myndigheter infor-prioriteras. samt

från Barnombudsmannenmation några de behov myndig-är av som
heterna för påbörja eller utveckla arbetet med bamkonven-nämner att
tionen.

Barnombudsmannen har i samarbete med Statistiska centralbyrån
utarbetat faktabok barn och ungdomar. förstaDen åruten om gavs

Årsredovisning6 för Barnombudsmannen 1994/95.
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har också identifieraden andra år 1998. arbetet ingått1995 och I ettatt
för barn ungdomar. Bamombudsmannensvälfärdsindikatorer ochantal

skall vidareutvecklas ocharbetet med dessa indikatorerambition är att
ungdomarsanvändas till tolka hur barns ochförfinas de kanså attatt

led arbetet medutvecklas se avsnitt 2.10. Ett iSverigesituation i att
samlaoch ungdomars villkor vidareutvecklingen barnsfölja är attav

finns olika områden.kunskap inomden som
tillnationella arbete årsrapportenBamombudsmannensdelEn ärav

ochförslag till lagändringarinnehåller båderegeringen sam-ensom
olika områ-samlade kunskap påBamombudsmannensmanställning av

Årsrapporten dels den rik-flera målgrupper,med andra 0rdharden. är
och riktasopinionsbildningenanvänds den idelstad till regeringen,

på olikaframför allt sådanabredare kretsdärför till somav personer,en
bamfrågor.medarbetarnivåer

och landstingkommuner2.5.5 I

riktat delverksamhetsåretfrån förstaharBarnombudsmannen aven
kommuner ochtillopinionsbildande insatserochinformations-sina

debelyst effekternablandharBarnombudsmannenlandsting. annat av
kommunaladenomorganiserandetochbesparingarnakommunala av

Barnombudsmannen, stri-avseenden, enligti vissaverksamheten som
der barnkonventionen.mot

kommunernagenomförande ibamkonventionensharFrån 1996 va-
konsekvent till-Barnombudsmannen. Enområde förprioriteratrit ett

plane-krav på kommunernasställerbarnkonventionenlämpning nyaav
olika sammanhangharBarnombudsmannen ibeslutsunderlag.ochring

barn- ochutarbetaskonsekvensanalyser,detbetonat vikten görsattav
förbambilagor till budgetenhandlingsplaner ochungdomspolitiska att

kommunala beslutsprocessen.dentydliggöra barn i
barnkonventionen dettavilket genomslag påreda på sättFör att ta

genomfört kom-Barnombudsmannen tvåkommunerna harhar fått i
Sammanfattningsvis under-och visarmunundersökningar, 1995 1997.

ökadeför barnkonventionenkommunernas intressesökningarna att
ochmellan åren 1995 1997.

har delvis legat till grund förkommunundersökningamatvåDe ar-
bamkonventionen.deras arbete medmed stödja kommunerna ibetet att

landsting,för kommuner och Etthandbok barnkonventionenEn om
bild hurHandboken samlad Bam-framåt, har utarbetats.steg ger en av

genomförasoch hur den kan ipå bamkonventionenombudsmannen ser
redogörs för bamkonventionens in-bokenkommuner och landsting. I

genomföra den. ocksåför Detnebörd och vad krävs att exem-gessom
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har arbetat med konventionen förslagpel hur olika kommuner ochpå
och ungdomspolitiskt handlingsprogram kan innehålla.till vad barn-ett
"goda exempel" på regional och lokal nivå,Information isom gesom

hemsidafinns också på Bamombudsmannens på internet. Enboken, ny
förskall enligt regleringsbrevet år 1999kommunundersökning genom-

föras under år 1999.
20 miljoner kronor Allmännaregeringendecember 1996I avsatte ur

syftar till öka kunskapen barnkon-arvsfonden för insatser att omsom
och landsting. Målet varje kommun iventionen i kommuner attvar

medha kommit vidare i arbetet in-skulleslutet år 1998 steg attettav
förbarns och vardag. Projektet,i Dagsförliva barnkonventionen ungas

vilken ingår, förutomsamordningsgrupp iledsbamkonventionen, av en
förLandstingsförbundet, Nätverket Barn-Barnombudsmannen, BRIS,

Svenskaoch Skola, RäddaRiksförbundet Barnen,konventionen, Hem
OMEP, Unicef-kommittén ochSvenska SvenskaKommunförbundet,

Ömar. samordnar infonnationsprojektetBarnombudsmannenUnga
och lämnade lägesrapport till regeringenför barnkonventionenDags en

imars 1999.
landstingens planerings- och be-berör ocksåBarnkonventionen

olika verksamheter. Barnombudsmannenliksom derasslutsprocesser
enkätundersökning vilketnovember 1998genomförde i genom-en av

landstingens verksamhet. frågorfått i Deslag barnkonventionen som
vilka beslut fattats angående bamkon-blandställdes annat om somvar

fått utbildning barnkonven-politiker och tjänstemänventionen, omom
inflytande landstingens verksam-och ungdom hartionen, barn överom

förstöd landstingen behöver barnkonventionenheter och vilket attom
förverkligas.skall kunna

samtliga landsting på eller harframgårAv sättett annatattsvaren
landsting har behandlat barn-barnkonventionen. 15arbetat med Av 24

eller landstingsfullmäktige.landstingets styrelse i Dekonventionen i
genomfört genomföra utbildningarflesta landsting har eller kommer att

Åtta landsting har beslutatpolitiker och högre tjänstemän. om enav
för arbetet med barnkonventionen och tiotalsärskild strategi ett uppger

för barnkonventionen.de har planer på strategiatt antaatt en
Barnombudsmannen konstaterar barnkonventionen har fått bety-att

dokument landstingdelse policyskapande i några och så mångaattsom
landsting de har behov stöd för utveckla arbetet19 att attsom anger av

och dess tillämpning på besluts- och plane-med barnkonventionen
landsting det pågår utbyte barnkonven-ringsnivå. Elva attuppger om

och landsting vill ha förtionen med några kommuner tio stöd att ut-
landsting det barnkon-veckla detta. pågår utbyte kringFyra attuppger

landsting.ventionen med andra Många landsting vill ha samarbetemer
dessa frågor.med andra landsting i
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det krävs fortsatt utveck-slutsatsBamombudsmannens är att ett
fram för utforma praktisktsiglandstingenlingsarbete där prövar att

Resultaten lands-uppföljningsinstrument.ochbesluts-användbara av
för den natio-arbetetdet fortsatta inombas itingsenkäten utgör ramen

barnkonventionen i Sverige.förverkligandetförstrateginnella av

ungdomarbarn ochInflytande för2.6

barnkon-bli hördåsikter ochuttrycka sinafritt ärRätten attatt en av
barnkonventionenArtikel i12grundläggande principer. ärventionens

frittbarn harföreskrivsförsta punktenpunkter. rätttvå I attindelad i att
den andraEnligtdem.frågor berörallaåsikter iuttrycka sina som
domstols-gällerske detdetta kanvilketföreskrivs på närpunkten sätt

förfaranden.administrativaoch
uttryckahabarnet skallbaraföreskriver inte rättArtikel att12 att

betydelse. Två kriterierskall tillmätasockså dessaåsikter,sina attutan
till ålderförhållandebetydelse iskall tillmätasåsikterfastställs. Barnets

för barnetåldersgränsnedreingen närArtikel 12och mognad. sätter
tillförsäkrasskalluttrycka åsikter. Rättenoch fritt sinadeltahar rätt att

barnet inteåsikter"bildastånd ännubarn i ävendet "är att omegnasom
åsikter.förmedla sina FN:skanmognad detdenhar uppnått att

kommenterande slutsatserrättigheter har i sinakommitté för barnets
metoderutvecklafaller myndigheterbetonat atttungtatt ett ansvar

hörda och delta.blikan sinsmå barnför barn även rätt attutöva attatt
tillfaller allahörd.Rätten dessa och bliåsikter, uttryckabilda attatt

FN-kommitténharåtskilliga kommentarerdiskriminering. Ibarn utan
till artikelförhållande 12.icke-diskrimineringsprincipen iframhållit

fåringen diskrimineringbland uttalatdärvidKommittén har attannat
ellerfunktionshinder, språk etnicitet. Barnkön,ske grundpå som avav

med uttrycka sig skriftligt ellerhar problemanledningarolika munt-att
möjligheter7.hjälp utveckla sinafåligt har rätt attatt

artikel och stadgarkoppling mellan 12 13finnsDet attnära somen
skall faktum båda dessayttrandefrihet".ha till Det"bamet atträtt ar-

oberoende förhållande tilloch står itiklar finns konventioneni var-
yttrandefrihet generellartikel reglerar iskall tolkas så 13andra att mer

delta och komma till tals iartikel barnetmedan 12mening, rätt attger
alla frågor det.rörsom

för uttrycka åsikter, inteföreskriver barnet sinaArtikel 12 rätt atten
skyldighet involvera barnåläggsskyldighet. Däremot attstaten enen

7 the theImplementation Handbook for ConventionHodgkins NewellR, on
Child. Unicef 1998, 145.Rights ofthe s.
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och frågor dem.ungdomar i alla innebär beslutsproces-Detrör attsom
olika samhället, både vad gäller samhällsfrågorpå nivåer i störreser

utformasoch avgöranden berör enbart enskilt barn, måste såett attsom
de barn möjlighet komma till tals. FN-kommittén har fram-attger en

fåhållit områden särskilt viktiga för barn det gällervissa när attsom
delta och ungdomar måste till exempeli beslutsfattandet. Barn möj-

fattas lokallighet delta samhällsplanering, beslut på nivå iiatt som
beslut och planering skolan inom arbetslivet.kommunerna, samtav

för utredningen hur barnens och ungdomarnassärskild frågaEn är
utredningen skall belysaoch tillvara.synpunkter skall inhämtas tas

barnombudsman-skall ske vilken rollolika för hur dettamodeller samt
sammanhang.kan spela dettainen

ungdomarFöreträda barn och2.6.1

företräda barn ochfrämsta uppgifterBarnombudsmannensEn är attav
till infly-samhället.hävda deras intressen i Barnsungdomar och rätt

Barnombudsmannenstråddelaktighet går rödtande och en genomsom
första tillden årsrapportenverksamhet alltsedan 1993. Istarten rege-

och sinskriver Barnombudsmannen: "Bamsringen rätt sägaattungas
grundpe-bamkonventionensden respekteradmening och är en av

på den hand-respektera ochlare. måste läraVi taatt varaossvuxna
ungdomar har".barn ochlingskraft tilloch vilja engagemang som

artikelsin tolkningandra årsrapportenBarnombudsmannen i avger
barnkonventionende båda dokumentenkoppla12 attgenom samman

"Även från miljökonfe-Agendaoch FN-deklarationen 21Agenda 21:
alla nivåer Ökabeslutsfattarna påställer krav påi Rio 1992 attrensen

klar-ide beslutsprocessema. I kap. 25medverkan i poängterasungas
ungdomsgrupper och regeringbehovet ökat samråd mellan samttext av

ekonomisk ochhållbarandra beslutande för skapainstanser att so-en
do-Agenda båda viktigacial Barnkonventionen och 21utveckling. är

barns och ungdo-för förändrad påkument lägger grunden synensom
frågor deras liv ochinflytandetill verkligt röröverrätt ett sommars

innehåll ochframtid. implementera dokumentensochAtt översätta
lokalt perspektiv, stäl-också praktiskt ochanda nationellt,i ettett men

beslutsstrukturer förförändradeler krav arbetsformer ochpå attnya
anger.uppfylla åtagande dokumentende som

och delaktighet ocharbete kring barnsBarnombudsmannens ungas
ungdomars möjligheterinflytande stärka barns ochsyftar till att egna

kommunala be-förskola, skola, i denfå åsikter beaktade inomsinaatt

8 Barnombudsmannen 1996, 25.från myndighet.Tänk barnensRapport s.om...
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Bamombuds-samhälletföreningslivet och i islutsprooessen, i stort.
förmöjligheternaefter ökaframför alltdärvidhar strävat attmannen

åsikter.uttryck för sinakunnasjälvaoch ungdomarbarn att ge
under inte"Alla människor 18 årskriver: ärBarnombudsmannen en

allting.åsikter Jagbehov ochmedhomogen omsammasammagrupp
jagoch ungdomar. Somtala för alla barnanspråk påkan inte göra att

förarbetabästoch ungdomarbarnföreträder jag attdet, attgenomser
fårbamperspektivderastill tals, störrekan kommade själva att eget
exempeltillangelägenheter,personligasåväl igällerDetutrymme.

stort.samhället iivårdnadsfrågor, som

författningarochpå lagarPåverkan2.6.2

arbete påallt inriktat sittdärför framförhar attBarnombudsmannen
sådantutformas påförfattningarochpåverka lagaroch ettbevaka att

Under vå-till tals.kommamöjlighetungdomarochbarn attsätt att ges
syfte förbättralagtexttill delvis iförslagutarbetades att1994 ett nyren

den kom-överlämnades tillFörslagetbamperspektiv.socialtjänstens
dåvarande social-denuppgiftmitté, göra översynatt avenvarvars

socialtjänstlagentill ändringar ileddeförslagochtjänstlagen somvars
syftade tillliknande förslagjanuari 1998. Ettkraft den lträdde i som

till Flykting-överlämnadeshörasskall haasylärendenbarn i rätt attatt
utlänningslageniföreslog ändringarkommitténpolitiska somsom

1997.kraft januariträdde i l
Bamombuds-utredningsbetänkanden harantalremissvarI över ett

lagstiftningsar-ibärande principartikellyft fram 12 som enmannen
SOUVårdnadstvistutredningensremissvarenbetet, bland i överannat

1996:22.betänkanden SOUSkolkommitténsoch1995:79
inflytande i samhället har Bamom-och ungdomarsgäller barnsVad

kommunal-framfört synpunktensammanhangolikabudsmannen i att
barns och ungdomars rättig-syfte förstärkaförändras ilagen borde att

År med förslag till förändring iskrivelseutarbetadesheter. 1994 en
till flera utredningar. bamsöverlämnades Förkommunallagen attsom

betydelse kommunalskall inhämtas och pååsikteroch ungdomars
regelverk form lagstiftning,idet finnasnivå måste garante-ett av som

inflytande frågor särskilt berörungdomars iochderas barns somrar
"Bamombudsmannen det börskrivelsen:framhålls det idem, attmenar

barnsbeslutsfattare på lokal nivå inhämtaskyldighet förföreligga atten
berör dem. skyldig-synpunkter de frågor Dennaungdomars ioch som

9 Barnombudsmannenfrån uppdrag barnets perspektiv.Hallå där Rapport ett ur
1994, s.
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samråds-form ökatkommunallagen i krav påhet kan regleras i ettav
förfarande"°.

ochinflytande för barn iförslag till ökatBarnombudsmannens unga
kommittén,Ungdomspolitiska Barn-behandlatskommunallagen har av

debattskriftDemokratiutredningen och ikommittén och presenterats en
Demokratiutredningen .utgiven av

förverkliga barnkon-förnationella strateginför denInom attramen
metoderutvecklaBoverketuppdragitregeringenventionen har att
kommu-skall förverkligas iinflytandeungdomarsför hur barns och

ingåruppdragettrafikplanering.samhälls- och Ifrågori rörsomnerna
skall skeArbetetlagstiftningsâtgärder.fråganockså analyseraatt om

UngdomsstyrelsenVägverket,Barnombudsmannen,medtillsammans
Kommunförbundet.och Svenska

delaktighetungdomarsoch2.6.3 Barns

frågorbehandlatkommittéer harochutredningarrad statligaEn om
tillfal-flertalvidoch medel hardelaktighetungdomarsframför allt ett

för stimuleratill projektarvsfondenAllmännalen attavsatts me-ur
framför alltdet,håll i landet harområdet. På olikapåtodutvecklingen

för ökaformerförsök med hittapågått1980-talet,från attmitten attav
förefaller intressetdelaktighet.inflytande och Detungdomars omsom

åren.påtagligt under deinflytandemodeller ökatför utveckla senasteatt
mellan årenframgårkommunenkäterBarnombudsmannensAv att

in-beslutsfattare kring frågorblandoch hade intresset1995 1997 om
År hadedekommunerna35flytande ökat. 1995 attprocent avuppgav

ungdomarsochsyftar till öka barnsbeslutformfattat någon attsomav
ÅrMotsvarande siffra 511997inflytande.möjligheter till procent.var

Två årcirka kommuner.ungdomsråd i 50fanns1995 uppgavsenare
deenkätundersökningBarnombudsmannensicirka kommuner att100

ungdomsråd.hade någon form av
framgår ocksåenkät till landstingenBarnombudsmannens attAv

landstingElvaungdomarbarn ochför involveraintresset är stort.att
föreller forumsärskilda rutinerfrågan de har någrasvarade på om

fram-exempelNågratycker.och ungdomarreda på vad barnatt ta som

° kommunala beslutsprocessendeninflytande barn och iFörslag till ökat for unga
Promemoria.Barnombudsmannen.modellbeskrivningar.samt

under 1900-talet. SOUdemokratibarn ochmedborgare. OmGör barn till
SkriftDemokratiutredningen. 4.1998:97. nr

2 landsting.kommuner ochförbarnkonventionenframåt handbokEtt Ensteg om
Barnombudsmannen 1998.
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går undersökningen SkåneRegion samlat 50 ungdomar underär attav
dag för diskutera ungdomars medverkan i Skånes utveckling. Deatten

hade talat demokrati, framtid, utbildning, respekt, tolerans,om samar-
Östergötlandsbete, jämlikhet miljö.och landsting hade sammanställt en

skrift och ungdomarsbarns hälsa och livskvalitet byggde påom som
barns dikter och teckningar. skriftenI talar barnen di-uppsatser,egna
rekt vuxenvärlden vad detill tycker viktigt för dem. Teckning-ärom

i skriften gjorda elever i årskurs med barnenär ett texterarna av av
själva dikterats för barnens lärare.som

framgårlandstingsenkäten också 18 landsting har ställt frågorAv att
direkt till barn och ungdomar i sina kartläggningar barns ochav ung-
domars hälsa och villkor utifrån bamkonventionens principer. Frågorna
har ofta hälsoaspekter,handlat olika till exempel drogvanor ochom
psykosocial ohälsa, generella frågor hur barn ochävenmen mer om

hälsa och behövs för de skallungdomar på begreppet vad attsomser
bra.må

Modeller för inflytande och delaktighet2.6.4

försökKommunala ungdomsråd exempel på vissa kommunersär ett att
förbättra beslutsfattareutveckla metoder för kontakten mellan ochatt

ungdomar. kommuner kallas de ungdomsfullmäktige ellerI vissa ung-
domsparlament, målet detsamma- ungdomars del-stimuleraär attmen
aktighet samhällsfrågor.i

främsta syftetDet med ungdomsråden kommunpolitikemaär att ge-
rådet skall få reda på ungdomars uppfattning olika kommunalainom

frågor. kommuner ungdomsrådet till kommunstyrel-I vissa kopplatär
andra ungdomsråd har kontaktperson utsedd i varje nämnd.sen, en

Ibland fungerar råden remissinstanser, vilket visat tvek-sigsom vara
eftersom de då riskerar drunkna i och byråkrati.samt att papper

Tanken ungdomsråden skall kommunens ungdo-är att representera
Det har dock visat sig de ungdomsråd startade i slutetattmar. som av

80-talet och tillämpade den formella representativa demokratin harsom
känts alltför förstelbenta många ungdomar. När ungdomar harsjälva
varit med och skapat ungdomsråden har ofta intresse och engagemang
gått före Ungdomarnarepresentativitet. har hittat former förandra att
förankra rådets verksamhet bland kommunens ungdomar. delEn ung-
domsråd har referensgrupper och kontaktpersoner på skolorna som

Å så fråntycker jag barnensRapport myndighet. Barnombudsmannensen
1999.
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fri-enkäter påochIdélådor,åsikter.fångar ungdomars stormötenupp
underlag.bredarefåandraskolortidsgårdar och sättär att ett

för ungdomar Ung-inflytandeform förexempel ärEtt annat en
genomfördes 1994 iungdomsriksdagenförstadomsriksdagen. Den

samtligafrån landetsdeltogungdomar200med 1Stockholm över som
"goodwillambassadörer"utsågskommunercirka 140kommuner. I som

Ungdomför kampanjenarbetetbas i mothar fungeratsedan som en
för Stiftelsen Gemen-huvudmanElevorganisationendagrasism. I år

framtiden.iUngdomsriksdagendrivauppgiftFramtid, är attvarssam
årsNorrköping och 1997iägdeungdomsriksdagårs1995 ung-rum

fåinriktat påfrämstArbetetStockholm.i attägde ärdomsriksdag rum
hög-ungdomarMålgruppenlandet.i ärlokalaigång uteprocesser

uppskattas till 16-17medelålderdeltagarnasochgymnasietochstadiet

ar.
för deenbartforumungdomsriksdagenochungdomsråden ärSåväl

deoch 25. Förmellan 16åldernvanligtvis iungdomarna,äldrenågot
antal kommunerfinnsfora, detmotsvarandefinns inte ettmenyngre

barnsocksåför ökametoderutvecklamed attarbetar att yngresom
delaktighet.tillmöjligheter

handbokenexempel isådanafram tvålyfterBarnombudsmannen
Skellefteå ochoch landsting,för kommunerbarnkonventionenom

i Norge.kommunPorsgrunns

startadetillbaka ungdomsting. Dettiotal årsedanSkellefteå anordnar ett
till-Vid dessaoch 1995.1992genomförts 1990,därefteroch har1988

för diskuteradelarolikafrån kommunensungdomar attfällen samlas
frånEfter förslagfrågor.olikaimeningoch framföra sin ung-

elevfullmäktigeanordnaåtagit sigSkolstyrelsenhar ettdomstinget att
framföra sinamöjlighetskolorfrån kommunensdär elever attges

genomfördes 1995elevfullmäktigeförstaskolfrågor. Detåsikter om
förbe-möjlighetUngdomarnaregelbundet.genomförs attoch gesnu

Rekto-elevfullmäktige.ungdomstingetinför såvälfrågorreda sina som
för arbetet.krävsfår tiddenför elevernaansvarigaär att somrema

för eleverna. Närstödocksåfungeraroch kuratorerFritidsledare som
träffasskolan,skalleleverelevrådet representerautsett represen-som

stödTill sittoch förslag.diskutera motionerförfrån skolorna atttanter
och sak-bollplankfungerarkommunal tjänstemanhar de somsomen

dis-föroch politikernaträffas elevrepresentantemaDärefterkunnig. en
arbetafår självaelevfullmäktige. Elevernamedvidkussion möteett

kanSamtliga eleverarbete.behöva i sittsigfram underlag dede anser
vilka motionerbeslutarelevfullmäktigetillskriva motioner som om

14 UngdomsstyrelsenmöjlighetUngdomsråd rapporteraren-
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föreläggasskall kommunala nämnderna. Såväl ungdomstingsom som
elevfullmäktige har motionsrätt och nämnderna på motio-getts svarar

sedvanligi ordning.nerna

kommunPorsgrunns i har direktkontaktNorge med barn och ungdo-
gång året vid rådhusmöte. skola frånVarje eleverett utsermar en om

årskurs 5 och 8 förhandlingarnai med de ansvarigarepresentantersom
politikerna nämnderna och kommunensi råd. Anledningen till att man
valt just dessa årskurser det blir kontinuitet arbetet eftersomiär att en
eleverna går kvar i skola året därpå. Underlaget för de be-ävensamma
slut fattas vid rådhusmötet de förslag varje skola har arbetatärsom som
fram vad behöver kommunen.i Rådhusmötet bestämmergörasom som
vilka åtgärder skall prioriteras, fördelar förslagen till berördasom
nämnder fördelar den centrala med kommunensamt pott pengar som
har Inflytandet på rådhusmötet bygger på utvecklat samråds-avsatt. ett
förfarande där besluten fattas politikeransvariga och tjänstemän.av
Besluten påverkas dock väsentligt barnens och ungdomarnasav egna
förslag. praktiken kanI rådhusmötet påverka alla frågori istort sett
kommunen. frånkan allt frågor trafikplaneringDet ochröra om
skolplaner till handfasta korgar för basketboll skolgår-mer som nya
den. centrala frågornaDe har hittills berört skolan och dessmest när-
miljö.

2.6.5 Barnombudsmannens generella slutsatser

Barnombudsmannen har studerat antal kommuner i Sverige medett
avsikt belysa de faktorer lett till framgång i arbetet med ökatatt som
inflytande för barn och ungdomar. Utifrån den undersökningen har

dragits.vissa generella slutsatser
det förstaFör konstaterar Barnombudsmannen systematiskatt en
förstrategi arbetet behövs och arbetet måste förankrat i denatt vara

politiska ledningen.
Beslut påbörja arbete kring barns och ungdomars infly-att ettom

tande bör vidare fattas högstapå politiska nivå och bör partiöver-vara
gripande så verksamheten kan fortsätta vid eventuellt maktskifteatt iett
kommunen. har ocksåDet visat sig viktigt det medel föratt avsättsvara
inflytandearbetet och barn och fårsjälva huvudansvar föratt unga en
del dessa medel.av

5 framåtEtt handbokEn barnkonventionen för kommuner och landsting.steg om
Barnombudsmannen 1998, 49.s.
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arbetet medleda till framgång isigvisatfaktorerYtterligare som
ungdomar:ochför barninflytandeökat

självaungdomarochifrån barnUtgå-
villkor, det måste sinungdomarsochbarnsske påArbetet måste ta

Politiker ochönskemål. tjäns-ochbehovderasutgångspunkt i egna
för-och ungdomarstill barnssigsåledesmåstetemän egnaanpassa

medsåledes inledasArbetet börförmåga.ochviljautsättningar, en
fast.läggsarbetsformemainnanmed dedialog unga

till;nästearbetsformerNya-
Exempel påarbetsformer krävs.ochmetoderOkonventionella nya

organiserahar varitkommunernaihar attarbetsformer prövatssom
sko-elevråden ipånätverk, ökaolikaiungdomaroch statusenbarn

ungdomsfo-centralaungdomsforum/råd, tillsättalokalaskapalan,
förvaltningar-ochpolitiska beslutsorganentill dekoppladerum/råd

frågor.olikaberedning avnas
aktivaflerarbetsformer-Fler-

möjlighetersamtidigtarbetsformerflera öppnasanvändaGenom att
deungdomarna. Ettaktivaför de minstocksåinflytandetill pro-av

föreningsvanade redankommunernaframkommit i är attblem som
med deorkaranledningar inteolikademedansig,engagerat som av
utanför.hållitföreningslivet sigarbetsformema iskolliknandeofta

rolloch ungdomarnasbarnensviktigtsigockså visathar attDet
de har.inflytande ochvilketdesådefinieratsklart vetatt ansvar-

och barnenBarnombudsmannen2.7

för Bamombudsman-instruktionmed1993:710förordningenEnligt
ochmed bamkontakter"upprätthållaBarnombudsmannenskallnen

viktenbamombudsman betonastill lagenförarbetenaungdomar". I om
och indi-både direktaverksamhet påsinbaserarombudsmannenattav

betänkande Bamom-ungdomar.och Imed barnrekta kontakter om
ombudsman-utgångspunkt för1991:70budsman SOU att enanges

medoch indirektkontakt direktfortlöpandehållaarbete "är attnens
värde-själva denföräldrar. Barnen är mestoch ungdomarbarn samt

informationsflödet bör kunnasamladeinforrnationskällan. Detfulla ge
levnadsvillkor och tjänaungdomarsochbarnsgod bild som un-aven

arbete".ombudsmannensförderlag
viktigt"detframhålls1992/932173 är attpropositionen attI om-
och de kanungdomar"ochdirektkontakt med barnhar attbudsmannen

kränkts.deras rättigheterdeombudsmannenvända tillsig attanserom
hänvisafunktionBarnombudsmannensbetonas attpropositionenI av
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barn och ungdomar till instans i samhället pårätt att vartgenom ge svar
kan vända olika frågor.sig i ochBarn ungdomar "kommer attman

finna det naturligt vända sig till ombudsmannen olika frågoriatt som
dem själva. och telefonsamtal frånBrev barn och ungdomar börrör

kunna myndigheten och eller hänvisningar bör tilltas emot av svar ges
dem de skall vända sig. Problemet idag nämligen många barnärvart att
och ungdomar känner sig inte alltid kan vändadeutsatta vet vartsom

får heller alltid det stöd och den hjälpsig. inte de skulle behöva ochDe
del svårigheter i kontakten med myndigheter. där-Detmöter även ären

för betydelse barn och ungdomar kan vända tillsig Barnom-stor attav
för få lämpligt stöd och hjälp"budsmannen s. 7.att

Direkta och indirekta kontakter2.7.1

fråga hur barnens och ungdomarnas synpunktersärskild skallEn är
Utredningen haft uppdraginhämtas och tillvara. har i belysaatttas

olika modeller för hur detta kan ske.
inhämtar information barn och ungdomarBarnombudsmannen om

från lokala studier barn,direktkontakt, och regionala frånomgenom
direktnationell forskning yrkesgrupper arbetar med barnsamt av som

ungdomar.och
kanaler för direktkontakt med barn och ungdomarDe Barnom-som

budsmannen har utvecklat dels telefonlinjen Direkt, delsBO kontaktär
den löpande verksamheten får Barnombudsmannenvia Internet. I också

förfrågningar från barn och ungdomar via brev och kontakteräven ge-
informationsverksamhet.sinnom

kontinuerligadessa verksamheter har BamombudsmannensUtöver
kontakter barn och ungdomarmed "ad hoc-karaktär",varit detmera av
vill kontakter med barn och ungdomar i avgränsade frågorsäga genom
till exempel rådslag. exempelEtt på sådana aktiviteter projek-annat är

Dialog med inom för regeringsuppdraget mobbning.tet unga ramen om
Barnombudsmannen har vidare genomfört hel del undersökningaren

ellerbaserats på enkäter intervjuer direkt med barn och ungdomar,som
till exempel undersökning barn fyra.i årskursen av

Telefonlinjen BO Direkt

Bamombudsmannens telefonlinje i avsnitt 2.4.6, i förstaär, nämntssom
hand inforrnationstelefon, dit barn och ungdomar kan förringa atten

vad de tycker olika frågori och vilka frågor de villsäga Bamom-att
budsmannen skall Syftet med telefonlinjen barn ochta är attupp. ung-



Barnombudsmannen Sverige 71iSOU 1999:65

och samtidigtBarnombudsmannenkanal tilldomar skall ha attegenen
kan bra kunskaps-telefonkontaktervia sinaBarnombudsmannen ett

samhällsdebatten.företrädare ibarns ochrollenunderlag i ungassom
och 16.00,mellan klockan 14.00två timmarDirekt har treBO öppet

meddelas öppettidema påstängdtelefonlinjenveckan. Närdagar i är
JourhavandeHjälptelefon ochtill BRIShänvisningtelefon och görs

Kompis.
Bamombudsman-harBO DirekttelefonlinjenmarknadsföraFör att

vykortochinformationsbladaffisch,producerat ettett somennen
Inforrna-kampanjer.med olikasambandidistribueratsharframför allt

skrifterolikaBamombudsmannensockså itelefonlinjention gesom
harövrigt Barn-Förhemsida på internet.Bamombudsmannensoch på

Direkt.BOmarknadsföringaktivhaft någoninteombudsmannen av
komplettera,telefonlinjen har varitmedavsikt attBarnombudsmannen

exempel BRIStilltelefonlinjer,liknandeandramed,konkurrerainte
Hjälptelefon.

Internet

till barnriktar sig ärpå internethemsidaBamombudsmannens som
mellanstadietlåg- ochbarn ianpassad tilldelar,tvåuppdelad i yngreen

ochhögstadie-anpassad till barn påBarnkanalen och är gym-somen
kanalen.nasienivå Unga

tillutformad så denBarnkanalen är attInformationen uppmanar
rättigheterfrågor barnetskonkretabarnhosaktivitet att omgenomegen

bamkon-isökabesvarakanbarnenfrågor attställs, svarengenomsom
hemsidan.tilllänkadlagstiftning,svenskoch ärventionen som

ungdomarochdär barnsärskild platsocksåfinnshemsidanPå en
vilkaidéerochtipsBarnombudsmannen,tillskriva omatt geuppmanas

påAntalet besökoch driva.börBarnombudsmannenfrågor ta uppsom
okto-startade ikanalenUnga4 415.under 1998Barnkanalen somvar

haft1998decemberden 31oktober ochdenmellan 7hadeber 1998
besök.910

ungdo-ochalla.för BarnkanalenBarnkanalen och Unga är öppen
Barnombudsmannenmed attsamarbetarklasserantali genomettmar

idéerochberättelserskicka inochenkätfrågorpå att egnagenomsvara
knutitsbarn harmed dessaKontaktviaBarnombudsmannentill nätet.
och på"miniombud"barndessakallasBarnkanalenPåderas lärare.via

Unga "ungdomspanel".ungdomarnamedverkandedekallasKanalen
ungdoms-respektiveminiombudenförsidornapåkomma inFör att

skoloromfattas 39dagIläraren.fåslösenordkrävspanelen ett avsom
olika delarmellanstadiet iochpå låg-skolavarjeoftast klass i aven
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landet i detta samarbete. På varje utvald skola finns således kon-en
taktlärare får information Barnombudsmannen och sedan isom av som
sin informerar barnen vad förväntas dem ochtur om som av som
handleder dem. På motsvarande har intemet-kontakt byggtssätt upp
med högstadieskolor.24 Barnombudsmannen påbörjade denna inter-
net-kontakt med barn och ungdomar under våren 1998 i liten skala,
med klasser. dag omfattas12 I cirka eleverl 000 och målet är att sy-

skall tillbyggas omfatta alla skolor i landet.utstemet att
Till miniombuden och ungdomspanclen det tänkt Bamom-är att

budsmannen skall återkomma två eller gånger under läsåret medtre
frågor. barnetsenkät rättigheter ladesEn i oktober 1998 ochut togsom
bort november för bearbetning. Enkäteni innehöll cirka 40 frågor som
handlade skolan, bostadsområdet och vad barnen friti-pågörom om

frågorden, det vill speglar barnets situation allmänhet.isäga som
och ungdomspanclenMiniombuden har också besvarat enkäten om

inflytandefrågor och enkät arbetsmiljöfrågor. Dessa tvåen om senare
enkäter omfattar det mindre urvalet 12 skolor.av

Rättighetsenkäten

Barnombudsmannens årsrapport tillI regeringen 1999 redovisas resul-
den rättighetsenkät barn mellanstadiet795 i och 611tatet somav ung-

domar högstadiet besvarade via intemet.i Barnombudsmannen påpekar
inte statistiskt representativa, de bild deäratt attsvaren men ger en av

tillfrågade barnens situation.
Barnombudsmannens enkät innehöll frågor familjeförhållanden,om

tid med föräldrarna, trygghet och trivsel inärrniljön, fritidsaktiviteter,
de har någon tala med, arbetsro i skolan, sysselsättningar påattom

skollokaler, bemötande inflytande.ochrasterna,
Rättighetsenkäten blandvisar många pojkar och flickorannat att

både bland barnen mellanstadietpå och ungdomarna på högstadiet vill
ha inflytande fritidsutbudetpå och deti bostadsområde där de bor. Det
finns skillnad mellan flickors och pojkars fråganpå de villen svar om

med och bestämma bostadsområde,i sitt särskilt på högstadiet.vara
Fler pojkar vill bestämma bostadsområdet där de bor. Vidom en upp-
delning på kommuntyp framgår det lägst andel intresse-attav svaren
rade bland mellanstadiebamen finns bland flickorna i mindre kommu-

ner.
skolan.allra flesta barnDe på mellanstadiet hasig inflytande ianser

Betydligt färre ungdomar på högstadiet tycker detsamma, vilket över-
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med andra undersökningar gjort.Skolverket harensstämmer Ensom
frågorna i rättighetsenkäten handlade någon beslutsfattare iav om

kommunen tagit reda på vad ungdomarna på högstadiet anser om
sådant viktigt för dem. Tolv flickorna och 18är procent procentsom av

de vid tillfällepojkarna något har blivit tillfrågadeattav uppger av
kommunala beslutsfattare vad de tycker fråga.i I mindre kom-om en

har pojkar denna fråga,positivt på nämligen 28svaratmuner mer
procent.

IO-års-enkäten""

"IO-års-enkäten" redovisasden kallade i 1998 årsGenom så som rap-
Barnombudsmannen inblick IO-åringenstill iregeringenport ger en

själva bild vardag,vardag. undersökningen lO-åringar sinI ger en av
skolan och sin fritid.sin miljö i

till delen från undersökning i årskursUnderlaget kommer största en
fyra utförde på Bamombudsmannens uppdrag. Undersök-SCBsom

omfattade elever klasser årskurs fyra, denningen, 1 650 i 90 i ärsom
undersökningenförsta nationella statistiska barns livsvillkor i dennaom

fickålder. Studien upplagd så barnen besvara enkätforrnuläratt ettvar
och deras klasslärare formulär med frågor handladeett annat som om

fick besvaraskolan och dess närområde. 24 klassernaDessutom yt-av
terligare frågor arbetsmiljö. Bamombudsmannens undersökningsinom

redovisad vardagi årskurs finns också i Barns lO-4 separat rapporten -
och fritiden ochåringar skolan BO SCB.om

fick genomslag Under"10-års-enkäten" i media. april månadstort
Bamombudsmannens1998 publicerades artiklar enkätundersökningom

tidningar tidskrifter. alltifrån dei 75 och Det dagstidningarnastoravar
till landsortstidningar och fackliga tidskrifter uppmärksammadesom
undersökningen. spreds information undersökningenDessutom om ge-

med Barnombudsmannen radio.intervjuer inom

Mobbningspro j ektet

februari fick BarnombudsmannenI 1995 i uppdrag öka samord-att
ningen mellan centrala myndigheter och lyftaorganisationer samt att

mobbningen dagordningen den allmännapå i debatten. Mobbningupp
komplext med rättsligaproblem såväl sociala, psykologiskaär ett som

"3 på skolan attityder till skolan.Vem Skolverket 1997.tror om-
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därförvaldeBarnombudsmannenaspekter. attorganisatoriskaoch ar-
samtidigt.metoderflera olikamedochnivåerflerabeta på

och organi-myndigheterolikaför 32mednätverk lrepresentanterEtt
Bamombuds-central nivå.samverkan påökaförbildadessationer att

de-och badlandets 13-åringartill 00050ocksågick ut omavmannen
motverkavidtas förbordeåtgärdervilka attpåsynpunkter somras

till hurolika förslag200med drygtbrevsvar000Cirka 7mobbning.
brev-dennaBarnombudsmannen itillkom inmotverkaskanmobbning

BarnombudsmannenmedDialogbenämndeskampanj sam-unga.som
rektorer,lärare,skickades tillskriftförslag i utdessamanställde somen

central nivå.lokal ochpolitiker påochskolförvaltningar
förgrund Bamom-tillsedanförslag lågungdomarnasochBarnens

utgångspunkt brev-iMedmobbning.arbetefortsattabudsmannens mot
ochbarnendetBarnombudsmannenundersökte ung-somomsvaren

lagstift-exempeltilligenerella bristerpåvisadetagitdomarna upp
arbetsfor-ochorganisationskolansellerlärareutbildningenningen, av

mer.
fri-ochlärarehögskolor förlandetsblandenkätundersökningEn

utbild-innehåll iochmålkartläggaförgenomfördestidspedagoger att
kommunundersökningEnfritidspedagoger.ochlärareningen omav

åtgärderoch skolornas motkommunernaskartlademobbning som
till allaenkätundersökningocksågenomfördes samtmobbning yr-en

mobbning.arbetederaskesinspektioner motom
konferen-ochseminarieriBarnombudsmannendeltogdettaUtöver

publicerade.debattartiklarfemtontalfickmobbning ettsamtser om
mobbningmed arbetetperiodenunderhade motBarnombudsmannen

organisationerochföräldrar spontantmed barn,kontaktdaglig som
myndigheten.tillhörde sigav

aprilregeringen itilluppdragsittredovisadeBarnombudsmannen
propositionmobbning. Iförslagradmed mot1997 i rapport enen

skollagenförändringartill iförslaglämnade regeringen1997/98:6 som
Ändringarna iBamombudsmannenspåbyggde rapport.huvudsaki

januari 1998.kraft den 1trädde iskollagen

"Fri fantasi"

medtillsammansBarnombudsmannengenomförde1994/95Läsåret
skol-Skolanoch Tidningen iSocialdepartementetRädda Barnen, en

från låg-ungdomaralla barn ochvände tillsigfantasi""Fritävling som
och syfteträttigheterbarnets atttill gymnasiet. Tematstadiet varvar

självabarnkonventioneninnehållet itill sig attskulleeleverna ta genom
artiklarna.innebörden iutforska
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innehålletBarnen utforskade i konventionen på många olika sätt.
Klassema bestämde själva vad de skulle En del elever granskadegöra.
till exempel vad skrivs barn och ungdomar i landets dagstid-som om

och hur de där får komma till tals. Andraningar undersökte sina rättig-
heter kommunen och gjorde medi intervjuer såväl tjänstemän som po-
litiker. mobbning startadesProjekt och vissa barn skrev brev tillmot

utomlands.politiker både i Sverige och
landet deltog90 OOO elever i i arbetet resul-Närmare runt om som

terade barn och ungdomar på olika fick möjlighet uttryckai sättatt att
synpunkter. Barnombudsmannensina erfarenheter och 1995 utgav en
rättigheter där valda delar tävlingsbidragenskrift barnsBarn avom

publicerades.

Barnombudsmannenkunskaper2.7.2 Barns om

Skandinaviskuppdrag intervjuade SKOP, opi-På Barnombudsmannens
föräldrar derasbarn mellan 10 och 18 årnion cirka 1 000AB, samt om

genomför-Barnombudsmannen. Undersökningen,inställning till som
fem barn och ungdomar 41 procent hadedes visade två1997, att av

Ungdomar de tonåren ochBarnombudsmannen. ihört talas övreom
betydligt högre grad vadflickor till Barnombudsmannen ikänner än

pojkarbarn respektive gör.yngre
Över medanhälften procent ungdomar mellan 16 och 18 år,57 av

Bamombuds-procent åldrarna till 12 år känner tillfem 22 i 10en av
Bamombudsmanneni utsträck-till någotFlickor känner störremannen.

till föräldrar med lång utbildning hade i högrepojkar.ning Barn ut-än
Barnombudsmannen barn föräldrar harsträckning hört talas änom vars

kort utbildning.
infonnationskanalenden vanligaste detoch text-TVTV närvar

gäller hur och ungdomar fått kunskap Barnombudsmannen.barn om
också fått information skolan. Morgontidningar, kvälls-Många hade via

tidningar, radioprogram, föräldrar och kompisar andra, mindrevar
vanliga, informationskanaler.

ombads ställningoch ungdomarna tillBarnen Bamom-att ta om
fyrabudsmannen skulle kunna klara olika uppgifter. På frågan deom

trodde Barnombudsmannen kan mobbningen hälftensvaradeatt stoppa
Bland de barnen mellan och trodde51 procent ja. 10 12 år 68yngsta

Barnombudsmannen kan klara mobbningen.procent att att stoppaav
Bland de äldre ungdomarna mellan 16 och 18 år trodde 34 procent att
Barnombudsmannen skulle klara det.

Undersökningen visade vidare barnnio tio och ungdomar 94att av
procent Barnombudsmannen kan hjälpa barn och ungdomartror att att
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Barnombudsmannen kanrättigheter. 88få reda på sina procent tror att
och likabarn och ungdomartänka påbestämmerfå dem att mersom

lagarBarnombudsmannen kan såandel, 88 göra attprocent tror attstor
och ungdomar.bra för barnoch regler blir

ungdomarnabarnen och Barn-procentfyra 27En attanseravav
inte Bamom-behövs. Två"absolut"ombudsmannen attprocent tror

osäkra."kanske" ellerbehövs.budsmannen Resten ärsvarar

Samverkan andramed2.8

instruktionen,verksamhet, enligtskall i sinBarnombudsmannen upp-
mfl.-myndigheteroch"ideella organisationermedkontakterrätthålla

till instruktionlämnade förslagOrganisationskommittén nysom- -
basis harideell"organisationervadbetonade äratt somavsessom
frågakanoch ungdom. Detför bamverkauppgifttill t.ex.att vara om

ofta påför barn,uppgift verkamedmedsammanslutningar attvuxna
ofta medungdomar,sammanslutningarellerindividnivå, meraenav

frivilligorganisationUttrycketverksamheten.inriktning pågenerell
förstagäller dendetinarbetatvisserligentorde när typen orga-avvara

dockidentifierar intesigungdomsorganisationerMånganisationer.
ideellauttrycketföreslåKommittén har valtmed det begreppet. att

sammanhang.dettaorganisationer i
viktenframhållsBarnombudsmantill lagen attförarbetenaI avom

ideella organi-med bådesamverkanutvecklarBarnombudsmannen en
medarbetarFrivilligorganisationermyndigheter.ochsationer som

betydelsefull länk i kon-ungdomsfrågor måstebarn- och enses som
bamombuds-utredningenskriverungdomar,ochmed bamtakten om

man:

ungdomars lev-ochkunskaper barnsvärdefullafaldmånEn omav
arbetaranisationer. Dedessasamlade hosnadsvill finns somoror

ochofta möjlighetersmådomsgrupperochmed barn-direkt arun
ochoch erfarenheterkunskapersinatid iserabegränsad att genera

ombudsmannen har åter-viktigtdem.offentlighet Det är att
olika kom-påmed alla organisationerkontakterommande sättsom

och ungdom Menmed barnkontakt äveni somvuxnamer —- - organi-sammanhang iungdomar i andraochmed barn änarbetar
informa-sådantbör haklasslärare,sationer nytta ettt.ex. avsom

60.tionsutbyte" s.

7 Barnombudsman.angående inrättandeDelrapport av en
Barnombudsman.inrättandeOrganisationskommittén för av en

1993.Socialdepartementet,
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På motsvarande bör ombudsmannen ha kontakter med de myndig-sätt
heter arbetar med barn- och ungdomsfrågor och utredningensom ger
några exempel: Skolmyndigheter, JO, Socialstyrelsen, länsstyrelserna,
DO och socialtjänsten.

I propositionen Bamombudsman framhålls vikten attom en av
Barnombudsmannens principiella uttalanden i olika sakfrågor utgår
ifrån bamperspektiv och detta i sin baseras informationpåett att tur
bland från sådana med kunskaper barns och ungdomars situ-annat om
ation:

Kunskaper barns och ungdomars situation bör inhämtasävenom
från verksammadem på barn- och domsområdet.ärsom un
Frivilligorganisationema har ofta samlat goda kuns barnaper om
och samarbete dessaungdomar. Ett med blirorganisationernära
därför naturligt.

Kontinuerlig2.8.1 samverkan

harlettBarnombudsmannen regelbundet samarbete med Ungdomssty-
relsen, central förvaltningsmyndighet för ungdomsfrågor.ärsom en
Ungdomsstyrelsen skall bland enligt instruktionsin 1994:1389:annat

främja uppväxtvillkor för ungdomar,goda-
samhällsutvecklingen,människorverka för delaktiga igörsatt unga-

verka för statliga och kommunala insatser för ungdomar samord-att-
nas,
följa utvecklingen, redovisa och sprida kunskaper ungdomarsom-
uppväxtvillkor,
verka för förnyelse ungdomsverksamheten i kommunerna ochav-
föreningslivet,
utvärdera effekterna statliga och kommunala insatser för ungdo-av-
mar.

Ungdomsstyrelsen inriktar sina insatser främst på ungdomar mellan
cirka och medan16 25 år Barnombudsmannen för ungdomaransvarar

till 18 år. klargöra rollfördelningenFör det gäller uppdragetnärattupp
följa barns inflytandefrågorvillkor och för barn och ungdomar haratt

Barnombudsmannen och Ungdomsstyrelsens generaldirektör regel-
bundna Handläggare på de båda myndigheterna har likaledesmöten.
regelbundna möten.

Ambitionen samarbetet mellan Ungdomsstyrelsen och Barn-är att
skallombudsmannen fördjupas ytterligare, både för undvika dub-att

belarbete vad gäller åldersgruppen 16 till och för18 år säkerställaatt att
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båda myndigheternas ansvarsområ-mellan defalleråldersgruppingen
den.

ochmed andra myndigheterocksåsamarbetarBarnombudsmannen
och samverkansgrupper.referensgruppernätverk,olikaiorganisationer

för konti-andra uttrycktillfälliga medandessa ärdelEn är meraenav
samverkan.nuerlig

bestående nätverkende är:Några merav

villkorochBarns ungas-
för1994/95regleringsbrevetfick enligtBarnombudsmannen ansvar

uppföljnings-sektorsövergripandeolika"hålla typeratt avsamman
detBakgrundenvillkor".ungdomarsochbarnsstudier var upp-om

förändringstider"villkor iavrapporterades i "Bamsdrag som
Socialstyrelsen, dåvarande Statens1994:4Socialstyrelsen som

Bammiljö-ochskolverkKulturråd, StatensUngdomsråd, Statens
myndig-dessai dagNätverket bestårmedverkaderådet/BO av

Brottsförebyggandesedan 1994;tillkommitantalochheter ett som
Invandrar-Landstingsförbundet, StatensFolkhälsoinstitutet,rådet,
StatistiskaInstitutionsstyrelse,Integrationsverket, Statensverk,

Ungdomsstyrelsen.Kommunförbundet ochSvenskaCentralbyrån,
år.två till gångersammanträderNätverket tre per

Säkerhetoch UngasBUS-nätverk Barns-
säkerhetsar-BarnombudsmannensamordnarBUS-nätverketInom

bådenätverket ingårnationell nivå. Iungdom påochför barnbetet
myndigheter ingårExempel påorganisationer.ochmyndigheter som
Konsumentverket/KO,Socialstyrelsen,Boverket,nätverketi är

Elsäkerhets-ochRäddningsverketFolkhälsoinstitutet,Vägverket,
Brandför-SvenskaexempeltillingårOrganisationerverket. ärsom

Livräddningssäll-SvenskaCivilförsvarsförbundet,svarsföreningen,
Bamläkarföreningen.och SvenskaRiksidrottsförbundetskapet,

tvåBUS-veckorna pågårkalladede såNätverket planerar som
radbamsäkerhetsfrågor fokuserasdåveckor år att engenomper

cirkasamtidigt. Nätverket harnivåerolikapåaktiviteter äger rum
år.mötentre per

miljöoch byggdungdomBarn,-
med drygtsärskilt nätverk,administrerarBarnombudsmannen ett

byggdbarn, ungdom ochfrågorkringmedlemmar40-talett om
för landskaps-Institutioneningår blandnätverketmiljö. I annat

stadsmiljö-BoverketsLantbruksuniversitet,vid Sverigesplanering
förHögskolan Stockholm, CentrumTekniska iKungligaavdelning,

Örebro, förInstitutionenvid universitetet iStadsmiljöforskning
Arbetarskyddsstyrelsen,Uppsala universitet,vidbostadsforskning

nätverketsäker och kommun. INätverketochskolverkStatens trygg
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och miljö,Barn, ungdom byggd den kompetens finns påär som
Nätverket harområdet samlad. sammankomst år.en per

SAMS-nätverket-
FolkhälsoinstitutetsBarnombudsmannen ingår i samverkansgrupp

frågorför myndigheter i skadepreventiva arbetar med attsom
förebygga alla åldersgrupper. Nätverket består blandskador i annat

Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Konsumentverket, Räddnings-av
Sjösäkerhetsrådet, naturvårdsverk och Vägverket.verket, Statens

för olycksfrittNätverket har utarbetat "Strategierrapporten ett
Barnombudsmannen har bidragit med avsnittvilkenSverige", i ett

och ungdomsåldrama.skador i barn-om
arbetsmiljöför erfarenhetsutbyte kring skolansNätverksgruppen-

information ökatill sprida kunskap ochNätverket syftar samtatt
20-talför bra arbetsmiljö i skolan. Etteffektiviteten arbeteti

nätverket.ingår imyndigheter och organisationer

barnkonventionenför2.8.2 Dags

till bilda nätverk bestå-1996 initiativBarnombudsmannen att etttog
medför samordna arbetetende frivilligorganisationer att genom-av

kommuner och landsting.förande barnkonventionen iav
A11-miljoner kronorregeringen 20I samband med avsatteatt ur

kunskapensyftar till ökaarvsfonden för insatsermänna att omsom
utvecklades detta nätverkoch landstingbarnkonventionen kommuneri

för projektet för barnkonventionen.Dagstill Samordningsgruppen
för Svenskamedkompletterades då ocksåNätverket representanter

Landstingsförbundet.ochKommunförbundet
Landstingsförbundet ochförutomingårSamordningsgruppenI

för Barnkonventionen,Kommunförbundet, NätverketSvenska BRIS,
SvenskaRädda OMEP,Riksförbundet och Skola, Barnen,Hem

Örnar.ochSvenska Unicef-kommittén Unga

referensgrupper2.8.3 Nätverk och

och organisationersamarbetet med myndigheterFörutom det löpande
ochnätverk, referensgrupperingår Barnombudsmannen i rad sam-en

Under arbetet med mobb-arbetskonstellationer specifika frågor.kring
nätverk medtill bildaningsprojektet initiativ representanterettatttogs

ingickför organisationer. Likaså Bamom-30-tal myndigheter ochett
arbetet med skoltävlingen, Fribudsmannen samarbetsgrupp underi en

fantasi.
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Även specifika frågor samarbetar Barn-opinionsbildningen kringi
Mycket tidorganisationer.myndighetermed såvälombudsmannen som

frågan kriminaliseringdrivapå olikaexempel åttillägnades sättatt om
och 1996.framför allt åren 1995 Bamom-underbarnpornografiav

frivilligorganisationer, FN-radsamarbetadedå medbudsmannen en
bamsäkerhetsområdet harPåBameombudet i Norge.och medorgan

samordningsansvarberoende på detmånga,varitsamarbetsinsatsema
kanexempelhar. NågraBarnombudsmannen nämnas:som

bamsäkerhetBarnombudsmannen utvecklamedhar bistått IKEA att-
IKEA".internationella satsningen "Bamensnationella ochdeninom

utbildningförutarbetatsutbildningsboxsärskildharBland annat en
nybliv-förbamsäkerhetsproduktermedstartboxochpersonal enav

bamskydds-förbamsäkerhetenProduktutvecklingföräldrar. avna
medsatsningeningick också ibamprodukterandraochanordningar

invigdes hösten 1997.IKEA som
Barnombudsmannensamarbetarlantgårdar""BUS-säkraprojektetI-
landsomfattandeLantbrukshälsan iochSkogs-ochmed ettLRF ar-

Arbetetlantbruken.bamolycksfallen inomminskaförbete att
internationellt semina-höllsnovemberoch i1996invigdes i maj ett

lantbruksmiljö.bamolycksfall irium om
Kommunför-Boverket,medsamarbeteharBarnombudsmannen ett-

kalladekring såcertiñeringsorganenRikspolisstyrelsen ochbundet,
Till-gäller brunnar.detbamsäkerhetenförtypgodkännandekrav när

bamsäkerhets-handbokocksåBoverket harmed omensammans
utarbetats.byggnaderkrav på

kallade INSHE-gruppenden såingår iBarnombudsmannen-
ochInomhusmiljö, HälsaSamverkan kringförmyndighetsgruppen

för säkrainnemiljöåret 1999planeratharEnergieffektivitet attsom
byggande.miljöriktigthälso- ochett

samarbetsprojekt medvidareingår iBarnombudsmannen tematett-
handlingsberdskap. led iEttriskmedvetande ochtillBarnets rätt

sekunderna räk-videoñlm, "Närutarbetavaritprojektet har att en
bamolyckor.vidhjälpenförstanas", om

SvenskavidarbetsgruppBoverket ochmedsamarbeteGenom en-
Åkeriförbundet med containerhante-säkerhetsfrågor sambandiom

"Åt-haverikommissionfrån Statensinnehållet iring har rapporten
tydligare barn-containrar"för säkrare tömninggärder getts ettav

perspektiv.
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2.9 Forskning

Barnombudsmannen skall enligt sin instruktion "följa forsknings- och
utvecklingsarbete berör barn och ungdom". bådeI utredningen ochsom
propositionen Barnombudsman betonas vikten Bamombuds-attom av

aktivt följer det forsknings- och utvecklingsarbete berörmannen som
barn och ungdomar. I propositionen framhålls "kännedomatt om re-
sultaten på olika forskningsområden nödvändig ombudsmannenär när
deltar i den allmänna debatten, besvarar frågor, uttalanden ellergör

sig i lagstiftningsfrågor eller driver särskilda frågor barnsyttrar i och
ungdomars intresse".

Utredningen har haft i uppdrag Bamombudsmannensprövaatt om
organisation lämplig för uppgiften följa forskning barnär röratt som
och ungdomar.

2.9.1 Socialvetenskapli forskningsrådetga

Socialvetenskapliga forskningsrådet, myndighet under Soci-ärsom en
aldepartementet, inrättades 1990 och forskningsråd.är ett statensav sex
Socialvetenskapliga forskningsrådet har till uppgift främja ochatt
stödja betydelsefull grundforskning och tillämpad forskning inom soci-
alvetenskap, socialpolitik och folkhälsovetenskap. de forsknings-Ett av
områden forskningprioriteras barns, ungdomars och famil-ärsom om
jers villkor levnadsförhållanden.och

För sprida kunskap forskning forskningsrådet tid-att utom ger en
skrift, Social Forskning, nyhetsblad och projektkataloger. Inforrna-ett
tion kunskapsläge och forskningsresultat förmedlas även attom genom
forskningsöversikter publiceras. Vidare sprids forskningsresultat ge-

konferenser, ochsymposier seminarier rådet oftaanordnar, inom som
samarbete med andra intressenter inom området.

Barnombudsmannen följer Socialvetenskapliga forskningsrådets
verksamhet kontinuerligt del de forskningsöversikteratt tagenom av

rådet publicerar.som

2.9.2 Bamombudsmannens råd

Enligt lagen Barnombudsman biträds Barnombudsmannen ettom av
konsultativt råd består ledamöter. Rådet harsju inte någon for-som av
mellt styrande roll skall och kontaktnät förutan ettses som resursen
Barnombudsmannen. förOrganisationskommittén inrättande Barn-av
ombudsmannen lämnade förslag till rad kompetensområdenen som

l
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"leda-betonade ocksåKommitténrådet. attinomborde inrymmas
beträffande forsknings-så kompetensväljasbörtill rådet attmöterna

representerad".finnsutvecklingsarbeteoch
tillnärvarandeförbestår störstaregeringen,Rådet, utses avsom

justitierådet Torf.d.närvarandeföringårrådetIforskare.delen av
isjukhusetAkademiskavidBamhälsovårdenviddocentenSveme,

för fram-vid InstitutetforskningsledarenLagerberg,Uppsala, Dagmar
pedagogikförInstitutionenvidprofessornFürth,Thomastidsstudier,

ÖstravidöverläkarenQvarsell,Birgittauniversitet,Stockholmsvid
vid TemaprofessornBerg-KellyKristinaGöteborg, samtsjukhuset i

Sandin.Bengtuniversitet,LinköpingsBarn,
ochpågåendeinformationBarnombudsmannenfårrådetGenom om

före-rådsmedlemmamainstitutionerdeinomplanerad forskning som
till vissaforskningsunderlagfår därigenomBarnombudsmannenträder.

spridatillbidrasålundaoch kanmed attarbetarde frågor mansomav
verk-opinionsbildandeochinformations-sinforskningsresultat genom

samhet.

forskaremedKontakter2.9.3

Bamombudsmannens nät-ocksåbestårrådetkonsultativadetFörutom
forskare inomhuvudsakmiljö ibyggdochungdomförverk Barn, av

Institutionenförblandingårnätverket representanterannatområdet. I
KungligaLantbruksuniversitet,vid Sverigeslandskapsplaneringför

vidStadsmiljöforskningförStockholm, CentrumHögskolan iTekniska
uni-UppsalavidÖrebro bostadsforskningförInstitutionenuniversitet,
ochuniversitetStockholmsvidinstitutionenPedagogiskaversitet,

Göteborg.Chalmers ividByggnadskulturförCentrum
års-med forskare. IkontakterandraharBarnombudsmannen även

inletthar"BOBarnombudsmannen: ett1993/94 skriverförberättelsen
ochagerandeförunderlag sittfåförmed olikasamarbete attexperter

betydelse ibamkonventionensexempeltillbildat arbetsgrupperhar om
barnsför mätningindexutvecklingperspektiv,ekonomiskt avett av

barnomsorgen".och kultur inomfortbildningvillkor,
forskningspro-finansieratdelvisocksåharBarnombudsmannen ett

blandharProjektetLindblad.Frankbampsykiaterlettsjekt an-avsom
rättsväsendet"och"Bametforskningsrapportresulterat i somnat en

påsexuellagällanderättspraxissvensk övergreppfråganbelyser om
bam.

till forsknings-förslagmedbidragitvidareharBarnombudsmannen
upprepadeblandharBarnombudsmannenutvecklingsarbete. annatoch

longitudinellrikstäckande ochkvalificerad,påtalat behovetgånger av
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folkhälsoforskning hur sociala problem och psykisk ohälsa blandom
barn och kan förebyggas. Vidare har behovet utvärderings-unga av
forskning på det förebyggande området påtalats.

2.10 Statistik

Uppgiften arbeta med statistik i regeringens regleringsbrev,att tas upp
inte i instruktionen. I regleringsbrevet förnämns budgetåret 1998men

åläggs Barnombudsmannen utarbeta "en statistikbok kring barnsatt ny
och levnadsvillkor".ungas

Vid budgetårsskiftet 1994/95 överfördes anslagsmedel från Statis-
tiska centralbyrån till Barnombudsmannen "för sammanställning sta-av

Överföringentistisk information barns levnadsförhållanden"°.om som
avsåg icke officiell statistik del statistikreforrnen frånär en av samma
år och enlighet med förslagi i Genomförandekommitténs betänkär
ande.

Anslagsbeloppet på kronor210 000 det belopp Sta-motsvarar som
tistiska centralbyrån tidigare avskilt kostnaden för produkten Lev-ur
nadsförhållanden. övergripandeDet statistikområdet Levnadsförhållan-
den ingår i officiellaSveriges statistik och har Statistiska centralbyrån

statistikansvarig myndighet.som
Bland förviktiga kriterier utläggning statistik på olika sektors-av

myndigheter, hörde myndighetens tyngd i det totala användarperspekti-
statistikansvarigaDen myndigheten skulle naturlig huvud-vet. vara en

användare statistiken. Där det inte fanns självklar huvudanvän-av en
dare stannade statistikansvaret på Statistiska centralbyrån.

statistik barns levnadsförhållandenFör finns det, liksom för sta-om
tistik levnadsförhållanden överhuvudtaget, inte någon självklar hu-om
vudanvändare. Det andra skäl gjorde anslagsmedel och be-attvar som
ställaransvar för barns levnadsförhållanden överfördes till Bamom-
budsmannen.

Barnombudsmannen sammanställer således statistiska data från oli-
ka källor och fungerar också beställare statistik, inteärsom av men

3 Hallå där frånRapport uppdrag barnets perspektiv. Barnombudsmannenett ur
1994 Tänk frånRapport barnens myndighet. Barnombudsmannensamt om
1996.
9 Regeringens proposition 1993/94:100, bil. 163.s.
2° ÄndradGenomförandekommittén 1994: ansvarsfördelning for den statliga
statistiken SOU 1994: 1.
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förordningeniden meningmyndighet istatistikansvarig omavsessom
statistik".officiell

Bamombudsmannensuppdraghaft ihar prövaUtredningen att
och ungdomar.barnstatistikenutformningenvidframtida roll omav

till 182.10.1 Upp

tillstatistikanslagetanvända utvalt attharBarnombudsmannen att ge
tecknadesdettaår.tredje För tre-statistik ettmedpublikation varten

avtal förochår 1994centralbyrånStatistiska ettmedramavtalårigt en
statistik-förstajuli 1997. Denmed denoch lfråntreårsperiod,andra

samarbeteiungdomochbarnfakta uttill 18boken, Upp gavsom-
serienutgåvan iandraoch denjuli 1995centralbyrån iStatistiskamed

maj 1998.iungdomochbarnfakta uttill 18Upp gavsom—
huvudsakligenhämtastill 18i UppstatistikDen presenterassom

icke-officiellofficiell ochbådeomfattarochmyndigheterfrån olika
lätt-uppgifter påstatistiskaviktiga ettSyftetstatistik. presenteraär att

in-kunna tjänaskallBokenöverskådligt ävenochförståeligt sätt. som
in-källhänvisningartydligaochbarnstatistikutförliggång till ommer

avsnitt; barnenåttaibokenuppgifterna istatistiska presenterasgår. De
och kultur,fritidskola,barnomsorg,familjer,barnensbefolkningen,i
avsnittslutligenskadorolycksfall och ettohälsa, samthälsa och om

åldrarnabarn ipopulationenhelabeskriverBokenilla.farbarn som
jämförelserochsärskilt vissafram görslyftsbarnUtsattatill 18 år.upp

länder.med andra
förslag frånpåbyggertill 18statistikboken Upp ettiStrukturen

Förslagetvillkor.barnskonkretiseringochavgränsning1985 avom
Statistiskautfördes påutvecklingsarbete cent-ipresenterades ett som

forskning.för socialDelegationendåvarandeuppdragpåralbyrån av
formuleravidareutvecklat arbetethar attBarnombudsmannen genom

markerats ioch särskiltingårvillkor vilkapå barnsindikatorerantalett
till 18.utgåvan Uppden senaste av

forsk-har idemliknande använtsvälfárdsindikatorer ärDessa som
livskvalitet likvälvälfärd ochungdomarsochbarnsför belysaning att

familjetypvalts Barnsvariablerohälsa. De är:ochrisker somsom
mellan för-separationerfarenhetsambo, barnsgift,ensamstående, av

barn-bamgiuppsstorlek inomfamiljeekonomi/fattigdomsmått,äldrar,
till stöd-tillgångbarnomsorg,årsarbetare inombarn peromsorg,

statistiken.officielladen1996:6212 och1995:513l993:710,Förordningen om
ungdomarsochbarns22 statistiksystemmedUtvecklingsarbete1985.SCB, om

levnadsförhållanden.
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undervisning skola, lärartimmari elev, psykosocial skolmiljö,per
elevers kunskapsnivå ofullständiga betyg, skolk, tillgång till kamra-—

spädbamsdödlighet, dödlighet och dödsorsaker,ter, självmordsförsök,
rökning, drogvanor och tonårsgraviditeter.

Bamombudsmannens ambition arbetet med dessa indikatorerär att
skall vidareutvecklas förfinas.och Några indikatorema kollektivaärav
mått kvalitetenpå inom skolan och barnomsorgen och alltså inte kopp-
lade till enskilda bam. indikatorerDessa finns med för beskrivaatt ut-
vecklingen i dessa avseenden uttryck för samhällets ambitionerettsom
inom de barn- och ungdomsverksamheter där de allra flesta bam finns
under sin uppväxt.

Arbetet med till har utförtsUpp 18 Statistiska centralbyrån påav
uppdrag och i samarbete med Barnombudsmannen bland annatav som
har samlat statistikuppgifterin bamolycksfall och gjort be-vissaom
ställningar statistik. faktabokenUtöver tillUpp 18 har Statistiskaav
centralbyrån, på Bamombudsmannens uppdrag, utfört statistisken un-
dersökning bam grundskolans fjärdei år, den så kallade "10-årsav en-
käten".

2.10.2 Grundstatistik barnom

Den statistik i tillUpp 18 således utdragpresenteras ärsom ur annan
statistik och falli vissa specialbearbetningar hämtade från olika håll.
Ursprungskälloma kan eventuellt sammanföras under begreppet
Grundstatistik bam. finnsDet antal statistikprodukterett stortom som
alla eller mindre behandlar barn eller kan omarbetas till ocksåattmer

barn. statistikansvarigaDe myndigheter förekommerstörstaavse som
förutom Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsenär och Skolverket men

det finns också femtontal andra myndigheter.ett
budgetpropositionenI för år 1999 l998:99:1, volym föreslås6 att

Statistiska centralbyrån tillförs medel för utveckla årlig barnsta-att en
tistik. förslagI Statistiska centralbyrån överlämnat till Socialde-ett som

under våren föreslås1998 statistik fokuserarpartementet påen som
bampopulationens storlek och årliga förändringar, familjemas sam-

familjemasmansättning, ekonomi, föräldrars sysselsättning, bamom-
och föräldraledighet. Befintlig regelbundet insamlad officiellsorg sta-

tistik tänkt användas. vad det föreslagnaär Utöver anslaget omfattaratt
innehåller Statistiska centralbyråns förslag också idéskiss till etten
longitudinellt register barn, förslag till utveckling regel-ettom av en

23 ÅrligSCB, 1998. bamstatistik. Ett förslag till basstatistik barn och derasom
familjer.
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beho-förslag till utredningbarndatainsamlingbunden samt en omom
föräldrarsochbarnomsorgkommunal nivåpåinformationvet omav

bli aktu-perspektivkan längreämnesområden iFlersysselsättning. ett
bam.statistikårligella i omen

utemiljöochlek-2.11 Barnsi

7l992/93zl73,prop.BarnombudsmannenpropositionenEnligt s.om
bevakningövergripandeförBarnombudsmannenskall avenansvara

rättighe-barnetskonventionutifrån FN:sungdomsfrågorochbam- om
Barnombudsmannenocksåbetonaslagstiftning. Detsvensk attochter

någonfinnasintei övrigtplan.generellt Detpåskall arbeta an-ett ses
Bamombudsmannensarbete. Imyndighetensbindadetaljiledning att

Enligtbamsäkerhetsfrågor.förtydligtdockinstruktion ett ansvaranges
ochsamordningtillinitiativBarnombudsmannen "taskallinstruktionen

området barnsinomförebyggande insatsersamhälletsutveckling av
säkerhet".och ungas

nationell nivåsäkerhetsarbetetsamordnarBarnombudsmannen
ochBUS Barn,Säkerhetoch Ungasnätverken, Barnsde tvågenom

radföringårnätverkenmiljö. I representanterbyggdochungdom en
också iingårBarnombudsmannenorganisationer.ochmyndigheter

skadepreven-imyndigheterförsamverkansgruppFolkhälsoinstitutets
åldersgrupper.allaskador iförebyggamedarbetarfrågortiva attsom

för erfaren-NätverksgruppeniBarnombudsmanneningårDessutom
inriktad påverksamhetarbetsmiljö är attskolanskringhetsutbyte vars

för braarbetetieffektivitetenökainformationochkunskapsprida samt
2.8.avsnittskolan searbetsmiljö i

tillhand syftatbamsäkerhetsarbete har i förstaBamombudsmannens
allvarligaskyddas frånungdomarochbarnsamhället såutforma attatt

har inriktatsmiljön.risker i Insatsemaoch atthälsaliv,faror gemot
handlingsberedskap.riskmedvetande ochungdomarochbarn ett en

forskning områ-till inommedverkatocksåhar attBarnombudsmannen
lagstiftning ochbevakningentillutvecklats atthardet samt av

förutsätt-särskildaochtill barnshänsynrättstillämpning tar ungas
ningar.

samordnat och påbörjatårunder sinaharBarnombudsmannen sex
kal-exempel de såTillbamsäkerhetsområdet.på ärrad aktiviteteren

fo-återkommande kampanjer2.8se avsnittBUS-veckomalade som
nationellabamsäkerhetsarbetetförebyggande attpå detkuserar genom

in-distribuerarBarnombudsmannensamordnas.aktiviteterlokalaoch
lokaladethjälpmedel ipraktiskaharblandformationsmaterial, annat

nationellahållsveckornaUnderutarbetats.checklistorformarbetet i av
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konferenser och lokala aktiviteter, bland skyddsronder, utställ-annat
ningar och konferenser. det nationelltI samordnande arbetet ingår till
exempel också årligen publicera aktuell skadestatistik barnatt rörsom
och ungdomar producera och distribuera nyhetsbladsamt att ett om
bamsäkerhetsfrågor, NyhetsbladetBUS-Nytt. kommer cirkaut tre
gånger år.per

Utredningens uppdrag har varit klarlägga på myndig-att ansvaret
hetsnivå för frågor barns lek- och utemiljö.rörsom

Myndighetsansvar för2.1 lek- och utemiljö1.1

Någon samlad lagstiftning eller samlat myndighetsansvar för barns rätt
säkertill stimulerande, och uppväxtmiljö finns inte i Sverige.tryggen

finns flertal lagar, stadgar och ordningsregler området.på Soci-Det ett
altjänstlagen 1980:620 och hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 an-

övergripande för barns Lokalt detsamhällets miljö. äransvarger mera
förskall verka barn och ungdomarsocialnämndema växeratt uppsom

förhållanden. hälso- och sjukvårdens uppgifterunder och goda Itrygga
metoder för förebygga sjukdom ochingår upplysning attatt omge

central förvaltningsmyndighet förskada. Socialstyrelsen som ansvarar
tillsyn nationell uppföljning och utvärdering inom socialtjänstenssamt

sjukvårdens område.och hälso- och
socialtjänstlagens och hälso- och sjukvårdslagens övergri-Utöver

rad lagar olika Exempelpande finns lång på områden.reglering en
lek- och utemiljö plan- och bygglagen l987:l0,sådana lagar ärrörsom

egenskapskrav byggnadsverk, ord-lagen 1994:1215 tekniska påom
ningslagen och arbetsmiljölagen 1997:1160.1993: 1617

för barns lek- och utemiljöflertal myndigheterEtt ärattansvarar
säker. dessa tillsynsmyndigheterbåde stimulerande och Vissa ärav

råd föreskrifter. framförutfärdar bindande och Andra arbetar alltsom
kunskaps- och erfarenhetsspridning.med metodutveckling samt

Boverket central förvaltningsmyndighet för frågor byggdär en om
miljö, fysisk planering, byggande boende. Boverket meddelar före-och

förord-skrifter, tillsyn och följer tillämpningen lagar ochutövar av
effekternaningar område. Boverket utvärderar tillämpningenpå sitt av

och har samordningsansvar de statliga myndigheternas arbeteett av
med plan- bygglagen och miljöbalken 1996: 124.och 1987: 10

byggnader och skallbygglagstiftningen .ställs krav påI tomteratt ut-
formas för olycksfall gäller vidså risken begränsas. Kravenatt ny-
byggnader byggnader. finnsoch vid ändringar befintliga ocksåDetav
krav skall underhållas säkerhetenpå byggnader och såtomter attatt
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finns till-1993:57 94,BBRbyggregler BFSBoverketsbibehålls. I
byggnader,säkerhet iblandrådochlämpningsföreskrifter annatom

iställs påkravSärskilt högapå utrymmenochtillbyggnader tomter. en
medanbindandeFöreskrifternatänkas vistas. ärkandär barnbyggnad

till-reglerna börhurtill kommunernaanvisningarrådende allmänna är
lämpas.

också förbostädergäller förbamsäkerhetReglerna gemen-menom
uppehålla sig,tänkasbarn kanbostadsområden däriutrymmensamma

lekplat-fritidslokaler ochtrapphus,korridorer, tvättstugor,exempeltill
fritidshem,förskolor,förhotelliförockså samtgäller gästrumDeser.

liknandeoch andrabibliotekbamavdelningar ibamavårdscentraler,
förreglerockså angivitharBoverketbarn.föravseddalokaler ärsom

hus-för farligalåsbaramedskallbostäderna utrymmenhur utrustas
förgiftning.förorsakakanochhållsredskap ämnen som

råd haroch allmännaföreskriftermeddelarBoverketFörutom att
myndig-tillsåvälriktadinformationsverksamhet,omfattandeverket en

ochtill barnfastighetsägareocharkitekter ung-heter, kommuner, som
utemiljöochbyggnaderexempel på hurgodamedhandbokdomar. En

exempel gi-tillharungdomarochbarnförbästapåutformas sättkan
samhällsplane-arbetshäftenutarbetatocksåharBoverketut".vits om

ochbarnsväckasyftegrundskolan iför attbyggnadskulturochring
barnförochbyggnadsplanering attochstads-förintresseungdomars

inflytande ochmöjligheter tilldepåkunnaskallungdomaroch ta vara
bygglagenochplan-delaktighet ger.som

principenpåförfaranderegler vilarkalladesåbygglagensochPlan-
samhällsutveck-delaktighet imänniskorsmedborgarinflytande ochom

barns ochtillförsäkrardirekt attbestämmelsersaknasdaglingen. I som
planarbete.kommunernasbeaktas ioch intressenåsikterungdomars

förverkliga barnkonven-förnationella strategindenför attInom ramen
förutveckla metoderBoverketuppdragit attregeringenhartionen

ii kommunernaförverkligasskallinflytandeungdomarsochbarnshur
ocksåuppdraget ingårtrafikplanering. Iochsamhälls-frågor rörsom

skall tillsam-skeArbetetlagstiftningsåtgärder.frågananalyseraatt om
ochUngdomsstyrelsenBarnombudsmannen,Vägverket,medmans

Kommunförbundet.Svenska

med samlatförvaltningsmyndighetcentral ettVägverket är ansvaren
stöd-ha samlande,skallVägverketför hela vägtransportsystemet. en

berörda Väg-förhållande till övrigaroll ipådrivande parter,jande och
tillgänglighet,förverkasärskilt vägtransportsystemetsskallverket

1997:652instruktionVägverketsEnligteffektivitet.ochframkomlighet

1996.24 Boverketbyggnader.Barnsäkerhet i
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helafunktionshindrades behov inomtillskall hänsyn vägtransport-tas
fárdmedelkollektivahandikappanpassningenattsystemet samt sam-av

trafikslag.samtligaordnas mellan
och dessför vägtrafikensamladesåledes detVägverket har ansvaret

säker-trafiksäkerheten.för Barnsövergripandeeffekter ettsamt ansvar
beaktas.skall särskilthet .

inriktningsdokument, Barnsseptember 1998iVägverket ettantog
med orden:inledsInriktningsdokumentetbästa.samhälletsbästa -

tilltillgänglighetochsäkerhet vägtransportsystemetmed barns"Arbetet
skallbarnbeslutAllaresultatinriktat.och rörlångsiktigtskall somvara

hälsa ochtillgänglighet, miljö,rörlighet, sä-friaderasmedverka till att
därförskallbamfrågomamedarbeteVårtfrämst.skallkerhet sättas

detinnebärverksamhetsområden. FrämstallaVägverketsintegreras i
vårautarbetandeochvidbamperspektivetbeakta översynvi skall avatt

förarutbildning,exempelvis vägut-regelverk iochstyrande dokument
kollektiv-trafikmiljö,drift,ochVägunderhållvägbyggande,forrnning,

miljökonsekvensbeskrivningar"25.isamhällsplaneringtrafik och samt

konsument-förvaltningsmyndighet förcentralKonsumentverket är en
för Konsu-med instruktion1995:868förordningenEnligtfrågor.

blandmålövergripande attverksamhetens annatskallmentverket vara
förregleringsbrevetsäkerhet".och Ihälsa"skydda konsumenternas

för"verkaskallKonsumentverketockså attbudgetåret 1997 attangavs
väsentligt,minskarmarknadenprodukter påfarligaförekomsten av

prioriteringföranvisningdirektsådanNågonbamprodukter".särskilt
ochför 1998regleringsbrevenidärefter inteharbamfrågor angettsav

1999.
allagällermarknadeneuropeiska atthela denFör gemensamma

produktsä-EG:sslås fast isäkra. Dettaskallkonsumentprodukter vara
iproduktsäkerhets-reglermotsvarandefinnsSverigekerhetsdirektiv. I

för tillsynenövergripandedetKonsumentverket har ansvaretlagen.
produktsäkerhetslagen.enligt

författningssamling,KonsumentverketsiRiktlinjer utgessom
ochnäringslivetmedtillsammans utgör över-framförhandlasKOVFS,

och information.säkerhetregler förfölja vissaenskommelser attom
ta överlägg-verketkanföljer riktlinjernanäringsidkare inteOm uppen

kan Konsu-kommerinteochföretaget överensmedningar om man
marknadsdomstolen.väcka talan iKOmentombudsmannen

Vägverket,25 Inriktningsdokument BARN.samhällets bästa.Barns Bästa -
september 1998.
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och Yrkesinspektionen Arbetarskyddsver-Arbetarskyddsstyrelsen utgör
uppgift till arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningenket, är att attsevars

efterlevs.kemikaliekontroll och tobaklagstiftningen Ver-samt omom
utarbeta och spridaråd och upplysningarket skall också lämna samt

förbättra arbetsmiljön.information syftei att
förvaltningsmyndighet skallArbetarskyddsstyrelsen centralär som

ansvarsområdeoch följa verksamheten inom sittutvecklasamordna,
blandefterlevnadencentrala tillsynenha den över annatsamt av ar-

Arbetsmiljölagen de grund-arbetstidslagstiftningen.ochbetsmiljö- ger
Arbetarskyddsstyrel-utformning.för arbetsmiljönsläggande reglerna

allmänna råd.föreskrifter ochutfärdarsen
arbetsmil-omfattas både lärare och eleverområdeskolansInom av

Även arbetsmiljölagenomfattasförskoleklassbarn ijölagen. menav
förskolebarn.däremot inte

inforrnationsverksamhetomfattandeArbetarskyddsstyrelsen har en
arbetarskydds-informationsmaterialutarbetatoch har bland annat om

skolansskrift mobbning,skolan.bestämmelser i Enlagens om ar-om
omarbetsmil-perspektivpsykologiskt och socialtbetsmiljö samtettur

har ocksåjökunskap getts ut.

tillsynutvärdering,uppföljning,uppgift medskolverk har i sinStatens
föroch skolabarnomsorgverksamheten ioch utveckling ett ansvarav

såle-Skolverket harutvecklande.lekmiljöoch ungdomarsbarns äratt
ochutvecklandeskolanför miljön iallmäntdes är trygg.attett ansvar

ochförskoleklassenskolväsendet,för det obligatoriskaLäroplanEnligt
levandeefterskall skolan "strävafritidshemmet Lpo 94 att envara

9.lära"och vilja och lusttrygghetgemenskapsocial attsom ger
Lpfö 98 därLäroplan för förskolanställs förskolan ikrav påSamma

enskilda barnetsdetpräglasfast förskolan "omsorgdet slås att omav
och lärande" 8.trygghet, utvecklingvälbefinnande,

med uppgift förebygganationelltFolkhälsoinstitutet är attett organ
god ,hälsa för alla. Folkhäl-ohälsa och främjasjukdomar och enannan

forskningoch stöd till och utvecklingskall initiativsoinstitutet ta ge
Särskild vikt skall fästas vid sådana förhållan-folkhälsoområdet.inom

de särskilt för deden främjar hälsan hos är utsattagrupper somsom
hälsoriskema.största

Folkhälsoinstitutet ochorganiserat iAdministrativt är program
nationella skadeprogrammetdessa. på-skadeprogrammet Detär ett av

Socialstyrelsen på uppdrag regeringen i slutet 1980-börjades avavav
omfattar bland olycksfall och våld allainomtalet. Programmet annat

boende, fritid, trafik och arbete. bygger påsamhällssektorer Det ettsom
och central nivå ochpå lokal, regionaltvärsektoriellt sam-engagemang
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l
organisationervetenskapliga institutioner,myndigheter,verkan mellanl

lokalapåsatsningeniföreträdare. Kärnanoch lokala ärprogrammet
nationell strategikombinerad medarbeteförebyggandeförmodeller en

lokala arbetet.stöd för detmyndighetermellansamverkan somav
År ochsäkerkonceptet "Ensvenskt initiativpålanserades1989

FolkhälsoinstitutetsSafe Communitykommun" A ärtrygg som——
och ingår iskadeförebyggandenationelladetstrategi i programmet som

skadeförebyggandeglobalaWHOVärldshälsoorganisationens pro-
kommu-skadeförebyggande arbete imodell förKonceptet är engram.

ochsäkertill "Enkommunerhittills tioharSverige utsettsInerna.
uppgift spridamedarbetsgruppmedverkar i attkommun". Detrygg en

ochtill säker"EnFör tryggandra kommuner.tillerfarenheter att utses
fastställda krite-uppfyller vissakommunenpåställs kravkommun" att

med skadepre-arbetartvärsektoriellblandrier, attannat grupp somen
situatio-ochåldrar, miljöerallaomfattarfinns,vention programmetatt

högrisk-ochhögriskgruppervisaroch programmetatt omomsorgner
förtill rättvisasyftarmiljöer och utsatta grupper.

för olikamedockså andrafinnsmyndigheterdessaUtöver as-ansvar
myndighetdensäkerhet.Elsäkerhetsverketoch ärmiljöpekter barnsav

medarbetarGiftinformationscentralenelsäkerheten,försom ansvarar
Räddningsverketsolycksfall,förebyggamedochtelefonrådgivning att

tillsyn såochriskutvecklingenbevaka utövabland attär annatansvar
kommuner.finns iriskerefter deräddningstjänstenatt somanpassas
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Internationella frågor3

Inledningl

Förstinternationell anknytningmedfrågornågradetta avsnittI upp.tas
nationellauttalandenochdokumentinternationellaolikabehandlas om

Blandrättigheter.och barnetsrättighetermänskligaförinstitutioner
grundläg-Parisprincipemakalladeså är ettför deredogörs somannat

ombudsmannainstitutio-hurfrågangällerdetgande dokument när om
arbetsuppgifteroch vilkauppbyggdaskallkommissioneroch varaner

förFN-kommitténfrånrekommendationeråtergesVidareskall ha.de
Europarådet.ochUnicef, ENOCrättigheter,barnets

liknande insti-ochbamombudsmänreglernabeskrivsDärefter om
Österrike, TysklandIsland,Finland,Danmark,itutioner Norge,

Zeeland.och NyaRicaBelgien, CostaNordrhein-Westfalen,

dokumentInternationella3

Parisprincipema3.2.1

världensblandenighetallmänfannsslutvärldskrigetsandraEfter en
borde stärkasrättigheternamänskligadeförskyddet ge-stater attom

fastslogs i FN:sbakgrunddennasamarbete. Motinternationelltnom
defrämjaändamålvärldsorganisationens är attstadga år 1945 ettatt av

främ-förpliktademedlemsstaternaoch atträttigheterna ärmänskliga att
rättigheter.fri- ochdessaförrespekten

för-allmännageneralförsamling denFN:sdecember 1948I antog
"somFörklaringenrättigheterna.mänskligade antogsklaringen enom

alltse-och betraktasoch alla nationer"folkför allariktlinjegemensam
området.rättighetskatalog pågrundläggandedessdan ensom

för mänskliganationella institutioner rät-inrättandetFrågan avom
År tillsatte91990år 1946.i FNförsta gångendiskuteradestigheter

nationellaarbetsgrupprättighetermänskligaförKommissionen omen
slutsatseroch desssammanträdde Parisiinstitutioner. Denna grupp

bilagabenämnas Parisprincipema,kom att se
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rekommenderadesParisprincipema först Kommissionen förav
mänskliga rättigheter resolutioni 1992/54 och därefter generalför-av
samlingen dess resolution 48/134 den decemberi 20 1993.

generalförsamlingenEn resolution bindandeinget beslututgörav
för medlemsstaterna rekommendation. Parisprincipemaärutan en an-

huvuddokument det gällerdock nationella institutionernärettses vara
för rättigheter och diskussionerna dessamänskliga i institutionerom

olika punkterhänvisas ofta till i Parisprincipema.
består inledning fyraParisprincipema avdelningar.utöver en av

behörighet ochDessa behandlar sammansättning och garantieransvar,
mångfald,självständighet och arbetsmetoder principer vidsamtom

enskilda ärenden. Innehållet de olika avdelningarnahandläggning iav
huvudsak följande.iär

Behörighet och ansvar

skall ha behörighet främja och skyddanationell institutionEn att
mänskliga rättigheter.

skall brett mandat möjligt.nationell institution såEn ettges som
offentliggöras tydligt grundlag eller lag. Författ-skall iMandatet

och behö-institutionens sammansättningningen skall närmare ange
righet.

skall lägga fram åsikter, rekommendationer,nationell institutionEn
frågor mänskliga rättigheter tillförslag och rörrapporter om som

och andra skall ocksåparlamentet Institutionenregeringen, organ.
nationell lagstiftning ochfrämja säkerställa harmoniseringenoch av

internationella mänskliga rättighetermed de instrumentpraxis om
och genomförandet dessabundet instrument.landet är av avsom

ratificering sådanaVidare skall institutionen instru-uppmuntra av
och säkerställa dessas genomförande. Insti-nämntsment ovansom

skall också bidra till de skall lämna tilltutionen rapporter statersom
kommittéer och till regionala och, däroch institutionerFN:s organ

frågan.så nödvändigt, uttrycka åsikt i nationella institu-Denär en
vidare samarbeta med regionala ochtionen skall FN, institutioner

andra länder arbetar med mänskliganationella institutioner i som
hjälpa till vid utformningen förrättigheter och under-av program

och forskning mänskliga rättigheter och delvisning itaom genom-
förandet skolor, på universitet och bland professionella. Ytterligarei

för institutionen sprida kunskap mänskligaär rät-ett attansvar om
tigheter försök bekämpa alla formeroch diskriminering, iatt av syn-
nerhet öka allmänhetensrasism, medvetande, särskiltattgenom ge-
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använda allaochutbildningochinformation att press-genomnom
medier.

mångfaldochsjälvständighetgarantiersammansättning och om

utnämningenochinstitutionennationelladenSammansättningen avav
mångfal-påutformasskall sätt garanterarmedlemmar ettdess ensom

rättigheter,med mänskligaarbetarrepresentationdig sompersonerav
medsamarbeteeffektivtmöjliggörakan ettsärskilt sompersonerav

för:eller representantervara

ochrättighetermänskligamedarbetarFrivilligorganisationera som
ochsocialaberördafackföreningarrasism, samtbekämpar pro-som

advo-sammanslutningarexempeltillorganisationer,fessionella av
vetenskapsmän.framståendeochjournalisterläkare,kater,

religion.filosofi ochinomUtvecklingslinjerb
expertis.kvalificeradochUniversitetc

Parlamentet.d
rådgi-delta iendastskall dedeltardessaome Departementen en

roll.vande

densådantpåfinansieras sättskall attettinstitutionennationellaDen
fården inteochregeringentillförhållandesjälvständig i varakan vara

självständighe-påverkakankontrollfinansiellsådanföremål för som
ten.

skallinstitutionen utnämnasnationelladeniMedlemmarna genom
förnyas.förordnande kantidsperiod. Ettvissförbeslutoffentligtett en

Arbetsmetoder

institutionen:nationelladenskallverksamhetenförInom ramen

behörighet,dess oavsettfaller inomfrågorallaFritt överväga som-
institutionenhar tagitsellerregeringenväcktade är upp avavom

ellermedlemmardessförslagsjälv på annan.av
dokumentnödvändigaochinformationinhämtaHöra samtpersoner-

behörighet.institutionensfaller inomsituationerbedömaför att som
direkt elleropinionenallmännatill denRikta sig pressorgan,genom-

rekommendationer.ochåsiktersprida sinaförsärskilt att



96 Internationella frågor SOU 1999:65

regelbundet och så ofta detMötas nödvändigt iär närvarosom av—
alla medlemmarna efter det de har blivit vederbörligenatt samman-
kallade.

blandEtablera arbetsgrupper medlemmarna det nödvändigtnär är-
sektioneroch bilda lokala eller regionala kan avlasta institutio-som

nen.
Hålla med andra arbetar med främjaöverläggningar attorgan som-
och skydda mänskliga rättigheter.

till den grundläggande roll frivilligorganisatio-Med hänsyn som-
det gäller vidga de nationellaspelar, institutionernasnär attnema

relationer med de frivilligaverksamhet, utveckla organisationer som
mänskliga med eko-främja och skydda rättigheter,arbetar med att

skyddsocial utveckling, med bekämpa rasism, mednomisk och att
eller med särskilda områden.särskilt utsatta grupperav

handläggning enskilda ärendenPrinciper vid av

hand-får enligt Parisprincipema bemyndigasnationell institutionEn att
fall. Vid handläggningen så-rörande individuellalägga klagomål av

beskrivning dessasärskilda principer gälla.dana ärenden skall En av
avdelningen Parisprincipema.i sistaprinciper har tagits in av

Wiendeklarationen3.2.2

År världskonferens mänskliga rättigheter. Dennahöll FN1993 omen
bekräftadekallade Wiendeklarationen. Deklarationenden såantog

alla mänskliga rättigheterbland denmånga viktiga principer, attannat
ömsesidigt beroende varandra.odelbara ochär av

bekräftades den viktigadet gäller nationella institutioner ånyoNär
gäller främja och skyddaroll dessa har det mänskliganär rät-attsom

därför inrättandet stärkandettigheter. Konferensen uppmuntrade och av
enlighetnationella institutioner i med Parisprincipema.

Handbok3.2.3 nationella institutionerom

för mänskliga rättigheterCentret i Geneve numera del Hög-en av
kommissariatet för mänskliga rättigheter har handbokgett ut en om
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hur inrättar och stärker nationella institutioner för mänskliga rät-man
tigheter. bygger på Parisprincipema.Denna

,
handboken beskrivs olika kategorier nationella institutioner:I tre av

kommissioner för specialiserade ochmänskliga rättigheter, institutioner
ombudsmän.

Kommissioner för mänskliga rättigheter

förför mänskliga rättigheter inrättatsmånga länder har kommissionerI
angående skyddet mänskliga rättig-och reglerförsäkra lagaratt att av

för-självständiga ieffektivt. flesta kommissionerheter tillämpas De är
ha kravkommissionerna kanstyrandehållande till de ävenorganen om

till den lagstiftande församlingen.regelbundetpå sig att rapportera
hand medarbetar förstaför mänskliga rättigheter iKommissioner

, skydd ci-former diskriminering ochskydd allamot avavav personer
ochfrämjaockså ha till uppgifträttigheter. kanvila och politiska De att

rättigheter.kulturellaskydda ekonomiska, sociala och
för kommissionuppgifternade vanligasteEn är emotatt taenav

från enskilda påståddaklagomåloch undersöka övergrepp motom
nationell lag.existerande Enstrid medrättigheter begångna imänskliga

systematisktkommissionerfunktion hos mångaviktig är attannan
avsiktavseende mänskliga rättigheter ipolitikgranska regeringens att

föreslå förbättringar.spåra brister och
ef-uppgift övervaka hurockså ha tillkanKommissioner statenatt

mänskligainternationellalagstiftning ochterlever sin normer omegen
Slutligenförslag till förändringar.komma med ärrättigheter samt att

samhälletsviktiga höjaofta anförtrodda detkommissioner ansvaret att
mänskliga rättigheter.medvetenhet om

Specialiserade institutioner

medför mänskliga rättigheter arbetarSpecialiserade institutioner en
minorite-etniska och religiösaeller flera kanDetutsatta grupper. vara

handikappade.flyktingar, kvinnor ellerbarn,ter,
liknande demuppgifterOftast har de specialiserade institutionerna

specifika kommissionerna har.de mindresom

Establishment andHandbook theRightsNational Institutions AHuman on—
and Protection of Humanfor the PromotionStrengthening of National Institutions

Rights.

m
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Ombudsmän

antal länder. funk-etablerade Den primäraiOmbudsmän är ett stortnu
övervaka ochlaglig-rättvisaninstitutiondennationen hos är atttyp av

till uppgiftOmbudsmannen haroffentliga administrationen.heten deni
orättfär-de blivitförrättigheternatill attatt ta anserpersoner somvara

klagomålOmbudsmannenoffentligadigt behandlade emottarorgan.av
harundersökningendessa. Vidundersökerochfrån allmänheten om-
berördahos alladel handlingarallmänhetbudsmannen i rätt att ta av

myndigheter. A
kommis-ganska likaalltsåombudsmännenavseendenmångaI är

klagomål.undersöka MenochbehörigaBådasionerna. emotär att ta
handlingar be-medsysslarKommissionemaskillnad.det finns en

medanindivider och regeringen,ochprivatagångna både avorganav
kla-enbartallmänhetombudsman iuppgiften för ärden viktigaste en

allmänna.detriktasgomål motsom
dock alltblirkommissionerochombudsmänmellanSkillnaden

och flerflersig ibörjarombudsmänneneftersomotydligare engagera
rättigheter.mänskligaskyddafrämja ocholikapåföraktiviteter sättatt

rättigheterför barnetsFN-kommittén3.2.4

åtgärdervilkaanvisningarartikel 4 ettbamkonventionensI somomges
Artikeln lyder:krav.genomföra konventionensförland skall vidta att

admi-lagstiftninlämpliallaskall vidtaKonventionsstatema s-,a
de rättigföråtgärderandra eteroch öranistrativa att somgenom

sociala ochekonomiska,frågakonvention. Ierkänns i denna om
åtgärdersådanavidtakonventionsstatemaskallheterkulturella rätti

därtillgängliga och,sinatill detmed utnyttjan ttersta resurserave
internationellt samarbete.så behövs, inom örramen

särskild kommitté,övervakasbarnkonventionenEfterlevnaden av enav
består olika Derättigheter,Kommittén för barnets experter.avsom

kommitténtillskallkonventionenhar ratificerat rapporterastater som
genomföra konventionensförhar vidtagitsåtgärdervilka attsomom

år efter dettvåskall inomförstabestämmelser. En attrapport avges
Därefter skallkraft för den berördaträddekonventionen i staten. rap-

femte år.lämnas vartporter
detdärför ländernas rapporteringriktlinjerFN-kommittén an-anger

och vilka frågorskall utformas sär-hur rapporterna anses varasomges
skickaskommit inharbesvarade.få Närskilt angelägna rapportatt en

tillgäng-ocksårelevanta FN-organ. DenUnicef och andraden till görs
påfrivilliga organisationerbodies", dvs.lig för kallade "competentså
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såväl internationell nationell nivå. Därefter kommittén imötssom en
förberedande session där all relevant information det aktuella landetom
granskas och analyseras. Nästa bjuda in förärsteg att representanter
landets till diskussionregering och genomförandetrapportenen om av
barnkonventionen i det aktuella landet. Slutligen FN-kom-summerar
mittén sina slutsatser i uttalande, "concluding observations".ett

FN-kommittén-har arbete medi sitt övervaka genomförandetatt av
barnkonventionen kommit fram till det behövs nationell bevak-att en
ningsfunktion synliggör barnet beslutsprocesseni den politiskasom
Finns ingen sådan tenderar barnets rättigheter komma i skymundan.att

de frågor FN-kommittén ställerEn till regeringama anslutningiav som
till finnsartikel därför det nationella4 institutionerär överva-om som
kar respekten för barnets rättigheter. Kommittén har också i flera av
sina slutsatser rekommenderat länder sådana nationellainrätta in-att
stitutioner, bamombudsman ombudsperson eller enhet med sär-en en
skilt för rättigheter för förbarnets inom kommissionansvar ramen en
mänskliga rättigheter.

uttalanden vilka uppgifter bamombudsmanI FN-kommitténs om en
bör ha ständigt återkommer, ochdet två begrepp "promotion"är som

bamombudsman skall med andra ord främja barns"monitoring". in-En
efterlevnadenoch driva utvecklingen också bevakapåtressen men av

barnkonventionen. konkret så inte FN-kommittén,Mer iän är utom
några uttalanden där kommittén inrättandet ombuds-uppmuntrat av en

behörighet handlägga enskilda ärenden.också har FN-attman som
kommittén uttalade till exempel i kommentaren till Nepals rapport:

The also the consider theCommittee State Party toencourages- - - of Ombuds-establishment independent mechanism, suchan as an
human rights the realization ofCommission, monitortoperson or a

rights of the child and deal with individual complaints relatingto
t ereto.

enda kommentar FN-kommittén vad ombudsmännensDen gjort gäller
ställning betonat vikten oberoende i förhållande tillär att avman rege-
ringen. kommentaren till Zeelands uttaladeI Nya kommittén:rapport

officethat the of Commissioner for Children be strengthened~ — —and that further consideration be given which wouldto measures
give the office increased independence and make accountable di-
rectly Parliament.to

2Hodgkin, Newell, Implementation HandbookR., P., for the theConvention on
Rights of the Child. Unicef, 1998. 71.s.

LL
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ställdeFN-kommitténtillSverigesVid behandlingen senaste rapportav
densjälvständighetroll ochtill vilkenfrågandekommitténsig som
till-därförhar’. välkomnadeKommitténBarnombudsmannensvenska

utredning.sättandet dennaav

Ilnicef3.2.5

för barnsFlorensiinternationellaUnicefzsfrånpublikation centerI en
kommissionerochombudsmänhoskriterierutveckling viktigaanges

skallför barn. Dessa

självständiga,vara
hörda,barnenskunna röstergöra

barn,förtillgängligavara
på barnfokuseraenbart samt

maktmedel.lagstadgadesärskildaha

fårochsjälvständigaalltsåmåstekommissionerochOmbudsmän vara
ellerregeringensfrånmanipulationförföremålUnicef inteenligt vara

kunnaregeringstjänstemänskallhellersida. Intepartierspolitiska
kommissionerochOmbudsmänarbete.ombudsmännensblanda isig

vid kon-straffaskritiknegativmedkomma utan attmåste ha rätt att
självständig-barnpolitik. Ettregeringens sätt att tryggaavseendeflikter

självafrihetoch kommissionema attombudsmannenheten är att ge
innebärflexibilitet dettaarbete. Densittinnehållet ibestämma garan-

regeringar,förför barn,betydelse änfrågor störstaatt snarareterar av
arbete.ombudsmännensdominerar

ENOC3.2.6

Networkthebamombudsmän EuropeanförnätverketeuropeiskaDet
Nätverketbildades år 1997.ENOCChildren,forOmbudsmenof sam-

för främjaländereuropeiskabildats iinstitutioner attnationellalar som
irättigheter.mänskligabarnets

Sweden.Child:Rights of the3 theCommitteeof theObservationsConcluding on
CRC/C/15/Add. 101.

Unicef, 1997.4 Digest. No.Children. InnocentiforOmbudswork
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ENOC arbetar bland med fram riktlinjer för hur natio-annat att ta
nella institutioner arbetar med främja och skydda barnets rättig-attsom
heter bör uppbyggda och hur de bör arbeta för tjäna sitt syfte.attvara

utkastI till riktlinjer i punkter vad bör kännetecknaett treanges som
självständig nationell institution för barnets rättigheter.en

skallMandatet och maktmedlen in i lag. Reglerna skalltas en vara
kopplade till barnkonventionen.

identifierbar ombudsman förskall finnas ellerDet representanten
barn med institution eller delantingen institu-egen somen en av en

rättigheter. fråga skall kunnaför mänskliga Personen i vinnation re-
offentlig profiluppdraget, ha hög ochspekt och skänka status en

synliggöra barn.
lämplig personal och rambudgetskall haInstitutionen samt enen

från andrafå ytterligare medel håll.möjlighet sökaatt

förmed fram riktlinjer bamombudsmännensENOC arbetar också att ta
till FN-kommittén för barnets rättigheter.roll i rapporteringsprocessen

Europarådet3.2.7

tillfällen uttalanden betydelseEuroparådet vid olika gjorthar ärsom av
Ministerkommittén utfärdade den septemberdetta sammanhang. 23i

ombudsmannainsti-rekommendation till medlemsstaterna1985 omen
dessa borde ombudsmanenligt vilkentutionen, överväga att utse en

särskild uppmärksamhet frågorbemyndiga denne ägna rö-samt att
rande rättigheter.mänskliga

ministerkommittén den september utfärdad30 1997I en annan av
rekommendation till medlemsstaterna upprättande oberoendeom av

för främjande och skydd mänskliga rättighe-nationella institutioner av
uttalas bland regeringama bör möjlighetenöverväga attter annat att

effektiva nationella institutioner för mänskliga rättigheter,upprätta
särskilt form kommissioner, ombudsmän eller därmed jämförligai av
institutioner. dag resolution samarbete mellanI antagenen samma om
medlemsstaternas nationella institutioner för främjande och skydd av
mänskliga mellan dem och beslutaderättigheter Europarådetsamt
ministerkommittén bland Europarådetsinom anordnaannat att ram
regelbundna dessa förmed institutioner utbyte synpunktermöten av

erfarenheter.och
Den september 1998 utfärdade ministerkommittén rekom-18 en

mendation medlemsstaterna barns delaktighet familje-till ochiom
samhällslivet. tillbihang denna rekommendation specificeras deI ett
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främjaolika hänseenden barnensför ibör vidtagasåtgärder attsom
bamombudsman elleråtgärderdessadelaktighet. En är att utse enav

barnens intressen.ytterligareliknande för tryggaatt

länderi andraBarnombudsmän3.3

Norge3.3.1

ÅrBameombud. 1981fickvärldenland iförstadet ettNorge somvar
Syftetbarneombudet.förinstruksbarneombud ochinfördes lovén om

samhället.ibarns intressenfrämjalagstiftningenmed attvar
uppgiftÅr fick iblandutredning att taannattillsattes1994 somen

Utredningen,kvar.behövde finnasBameombudetställning till somom
utveck-konstateradedecember 1995,betänkande i attöverlämnade sitt

detfunnits påBameombudet sättet attunder de årframåtgåttlingen
tidigare.samhälletiuppmärksammas änungdomsfrågorochbarn- mer

Bameombudetförmycketåterstår attdetdockansågUtredningen att
finnas kvarskulleBameombudet ettföreslogsDärför att somgöra.

Där-ungdomars intressen.ochbarnstillvarataföroavhängigt attorgan
ändraborde in-månBameombudet i vissutredningenmenade attemot

Bameom-utredningenföreslogBland attarbetet. annatriktningen av
generellapåarbetesittkoncentreramediarollen,skulle begränsabudet

uppmärksam-ökaärendenenskildamindre tid åt samtfrågor och ägna
kommunerna.ställning ipå barnsheten

uttryckligenbarnkonventionenvidareföreslogUtredningen att
Bameombudet. Hämt-arbetsredskap förlageniskulle ettnämnas som

behand-Lagförslagetlagen.ändringarendastföreslogs smärreöver av
denkraft 1trädde ioch ändringarna1998,vårenStortingetlades av

1998.september

organisationställning ochBarneombudets

intresseradeallasåBameombud ärTjänsten attutannonseras somsom
harhållits, Bame-anställningsintervjuerSedan utseskan söka tjänsten.

led-regeringssammanträde under kungensstatsrådet ettombudet i
fyra år.period SammaförförordnasBameombudetning. per-omen

inneåtta år. I NorgeBameombud i ärkan inte än man numervarason
Bameombud.tredjepå sitt -

till regeringen. Bame-förhållandesjälvständigt iBameombudet är
I familiedeparte-underadministrativt Bame-dockombudet hör rent og -

mentet.
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Självständigheten i förhållande till regeringen blandvisar sig annat
det budgeten. Bameombudet år hur anslaggäller varjenär stortanger

för budgetår. beslutar sedan klump-behövs Stortingetnästa om ensomE
utfärdar inte någon motsvarighet till reglerings-Regeringensumma.

bestämmer själv vad skall användasbrev, Bameombudetutan pengarna
till.

råd-stadgades lagen Bameombudet kundeTidigare i utnämna ettatt
emellertidverksamhet. visade det siggivande för sin I praxis attorgan

råd harråd. Något verksamtbehov sådantdet fanns någotinte ettav
be-föreslog därförsedan år Utredningenfunnits 1990.heller inte att

upphävas och så skedde också.rådet skullestämmelsen om
stöd sitttillskapat referensgrupp iBameombudetstället harI somen
referens-skall ingå isjälv deBameombudetarbete. utser personer som

de skall med i Denhur längeoch bestämmer vara gruppen.gruppen
från näringslivetungdomarbestår bland samt representanterannat av

med referens-sammanträderBameombudetoffentliga livet.och det
enskilda medlemmarna igånger året. Deett gruppenompargruppen

aktuella diskussioner.fortlöpande ideltar också
erfa-anställda bör hapersonal.anställer själv sin DeBameombudet

finns förBameombudetämnesområden.olika Hos närvaran-renhet av
skallsjälvOmbudet bestämmeranställda.de tiotalett varavem som

ombudsman-såväl frågordelegerarställföreträdare.hans Han rörsom
kanslichefen.myndighetsfrågor tillnarollen som

fackområdesittnätverk med inomanställda harDe personeregna
kontakt med.kontinuerligde harsom

Ombudets uppgifter

tillbörligarbeta för detverksamhetBameombudet skall i sin att tas
samhällsområ-och på allarättigheter intressenhänsyn till barns behov,

barnsfölja med i utvecklingenBameombudet skall vidareden. upp-av
växtvillkor.

lagen särskiltOmbudet skall enligt

itillvarata barns intresseneller remissinstanspå initiativeget som-
alla områden,och utredningar inomsamband med planläggning

följs, inklusiveintressenlagstiftning skyddar barnsbevaka att som-
förpliktelserdeförvaltningspraxisnorsk ochrätt motsvararatt

rättigheter,barnetskonventionhar enligt FN:sNorge om
rättssäkerhet,kan stärka barnsföreslå åtgärder som-
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konflikterförebyggakan lösa elleråtgärdertillförslagfrämja som-
samhälleochbarnmellan samt

ochrättigheterinformation barnstillräckligdetbevaka att omges-
behovbarn haråtgärderde av.om

Ombudetinitiativ.eller avgörpåverkakanBameombudet eget annans
utomstående skalluppmärksammats tasfrågasjälv enavsomenom

förhållan-uttala sigharBameombudetbehandling. rätt atttill omupp
Ombudet bestämmerarbetsområde.ombudetstillhänför sigden som

till.skall riktasuttalandetsjälv vem

ärendenenskildafrågor ochGenerella

kunnafrågor. Förgenerellahuvudsak med attiarbetarBameombudet
informa-med inhämtasskall arbetaombudetfrågorvilkavälja ut som

frivilligorgani-frånexempeltillhåll,från fleraochbarntion ungaom
fråndockkommerinformationenviktigastemedier. Denochsationer

prioriteringarvid sinautgårBameombudetochsjälva,barnende norska
ochomfattandehaefterOmbudettycker. attde strävarvadfrån

Bameombudetexempel harTillmed bam.kontaktervarierande po-en
ochringabam kandittelefonsvarare, tamedtelefonlinjepulär upp

TVibarnprogramockså imedverkarBameombudet ettfrågor.olika
telefonvpåtagitblandvad barndeldär annatsöndagvarje uppaven

text-TVsidaBameombudet samtVidare harbehandlas.linjen en
internetkontakter.

ärenden. Detenskildaockså iBameombudetsigIbland engagerar
enskiltkännedomombudetstilldet kommer att ettdärgäller situationer

ellerbeslutanderätthar ingen över-Bameombudetilla.väldigtfarbarn
barnetsförsöker röstärendenenskilda göraiprövningsrätt mermen

ärenden.hörd i dessa
dethandlingar ialladelBameombudetoch främstFörst tar en-av

bamkonven-ochnorska lagendenkontrollerarärendet ochskilda om
lagen,med stödombudetkanföljts. Detta görationen har som gerav

hinderbehövsupplysningartill de utanfri tillgångombudet avsom
och privataoffentligatill allatillgånghar ocksåOmbudettystnadsplikt.

med denofta kontaktBameombudetDärefterför bam.institutioner tar
försökerärendet ochaktuelladethandläggningenför avsom ansvarar

kanredan fattats,beslutärendet. Harbamperspektivet iframhålla ett
detresultat itillfredsställandeUppnåsske. ingetomprövningkanske en

anledningdet finnasföljts, kanlagenden norskaoch harfalletenskilda
hindrastånd förtilllagändringförsöka få attBameombudetför att en

framtiden.iuppkommerliknande situationeratt
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Årlig rapport

depar-tillaprildenföre 1varje år rapportskallBameombudet avge en
kalenderåret. Rapportenföregåendedetverksamhetsintementet om

offentlig.skall vara

Danmark3.3.2

RådetBørneråd.DanmarkÅr isocialministem etttillsatte1994 upp-
1998julidensedan 1försöksperiod ärtreårigförförsträttades meneng
afbekendtgørelse 2Socialministerietsseinstitut nr.permanentett

"råd" förtraditionDanmark harBørneråd. I1998 man avjanuar etom
"ombuds-stället förHandikappråd, iexempeltillolika intressegrupper,

Folketingetsbeträffandeendastanvändsi ombudsmanInstitutetmän".
ombudsman.

rättighetersäkra barnsförarbetauppgifttill attharBømerådet att
Rå-samhället.förhållande ibarnsinfonneraochpåfokusera omsamt

frågorbeträffande rörmyndighetertillrådgivninglämna somskalldet
barn i Dan-förhållandendevärderavidareskallRådetvillkor.barns

ioch intentionernabestämmelsernabelysningunder ilevermark av
viktigtBarnkonventionen är etträttigheter.barnetskonventionFN:s om

påarbete sättrådetsintedenBømerådet, styr sammaförredskap men
Barnombudsmannen.gällerdetSverigei närfallet ärsom

uppgifterochsammansättningBørnerådets

tvärfackligtochregeringentillförhållandeioavhängigtBømerådet är
bred kun-tillsammansskall representeraMedlemmarna ensammansatt.

ochkultur-skol-,barnsutveckling,ochbarns uppväxtfrågorskap i om
särskildamedbarnochställningrättsligabarnshälsa,barnsfritidsliv,

behov.
Socialministemmedlemmar.ochordförandebestårRådet sexenav

med-Fyrasuppleanter.tvåmedlemmartvåoch samtordförandenutser
valförsamling,förslageftersuppleanterfyraoch utseslemmar av en

rådsmedlemmarbamområdet. Deinomorganisationerbestår avsom
organisa-någonförinte representanterdettapå sättutses somsessom

medlemmarnaochOrdföranden utsesmandat.personligahartion utan
fyraårsperiod.för en

finnsnärvarandesekretariat. FörfastknutitsBømerådet harTill ett
och jurister. Bør-läraresociolog,finnsdemBlandanställda. enensex

uppgifter är:nerådets närmare
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värdera och påpeka generella förhållanden i samhällsutveck-att-
lingen kan ha olämplig inverkan på bams utvecklingsmöj-som en
ligheter,

följa och synliggöra utvecklingen i barns uppväxtvillkoratt samt-
påpeka förhållanden lagstiftning ochi praxis, barns behov ochnär
rättigheter i tillräcklig grad tillgodoses eller de direkt åsido-inte när
sätts,

förmedla information barn, aktuella frågor till de-att att taom upp-
offentligabatt och företräda barnens sak i den debattenatt samt

arbeta för barn bättre möjligheter delta i debatten ochatt att attge—
påverka samhällsutvecklingen.

generella frågor till behandling ochVidare kan Bømerådet ta upp an-
för och områdenredogöra beslut praxis påmoda myndigheter att som

självtbehörighet. Bømerådet kan också initiativligger inom rådets ta
till ändringar på de områdenoch lägga fram förslag nämnts ovan.som

vilka frågor viktigast kanOrdförandens uppfattning ärom somegen
olika projekt. Exempel påvid rådets prioriteringfå betydelsestor av

förbud bamaga; mobb-frågor Bømerådet sig i är motengagerarsom
daghemsplatser tillför barn bland etniska minoriteter,ning, situationen

förälderoch barns villkor sitter iarbetslösas barn, ñlmcensur när en
fängelse.

uttrycklig regel i lagstift-skall Bømerådet enligt hörasSlutligen en
uppväxtvillkor. blirfrågor berör barns Detningsfrågor och andra som

förekommer.allt vanligare dettaatt

uppläggningArbetets-

sammanträde månad. Rådet har också tillska-Bømerådet har varannan
för olika frågor.arbetsgrupper Varje arbetsgrupp be-pat som ansvarar

sekretariat.står två rådsmedlemmar och Arbetsgmppernaett utar-av
betar förslag till olika projekt på sina områden och vänder sedansig till
rådet för förankra idéer.sinaatt

Bømerådet med deVarje år håller organisationer och före-möteett
valförsamlingenningar med myndigheter och andrautgör samtsom

inom bamområdet. Rådet också årligen skriftligupprättar rapporten
isin verksamhet.om

BømerådetframställerI viktigare frågor broschyrer delas påutsom
daghem, skolor och inom socialförvaltningen.i Vissa kampanjer görs I
tillsammans med barnorganisationema. Rådet har handbokgjort en om
mobbning skickas till alla kommuner. Vidare har Bømerådetutsom en
sida på text-TV.
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skersynpunkter. Dettabarnsarbete inhämtaskall i sittBømerådet
skol-kontakt med vissahaftexempeltillRådet har närapå olika sätt.

fått påharskolbarnmedpanelerhaftocksåharklasser. Man svarasom
barn kandittelefonsvararemedtelefonlinjerådetharVidarefrågor. en

förföreträdareEnligtolika frågor.tyckervad deoch berättaringa om
tillåldrarnabarn ikontakt medhapåsigriktat inrådet har att uppman

uppmärk-intedäremotbehöverår15år. Barn över15 är sammasom
delstalan,föra sinkandels lättaredeeftersområdet,frånsamhet egen

andra.företrädsofta av
får inteochfrågormed allmänna taarbetaendastskallBømerådet

Folke-ställetuppgiften har ibehandling. Dentillärendenenskildaupp
vanliga instans-dengått igenomärende harNärombudsman. etttingets

klagomål.medvända sigkanenskildatill honomdetordningen är
årärendenmångasådock inteharombudsman somFolketingets per

ärendenvilkainformeradhålla sig typer sombam. För avatt omrör
planerar Bør-bamområdetpåombudsmannentillinkommerallttrots

gångombudsmanFolketingetsmedsammanträffa omnerådet enatt
ärende,enskiltmedBømerådettillvänder sig ett gernågonNäråret.

exempel finnstilltillvända sigskallenskildeden enråd vemomman
enskilda ären-villkorBarnens tarföreningenhostelefonlinje uppsom

ärendenenskildaförmed inteBømerådetförFördelen attden. ansvara
arbeta påkanombudsman ettFolketingetsfrånskillnadtillrådetär att

kontaktper-emellertidharRådetpartipolitiskt.dock inteplan,politiskt
barn-Rådets ettär attpartierna. strävanpolitiskaolikadeisoner

frågor.allaperspektiv påpolitiskt
fonnelltrådetforskning, rentinte ävensigBømerådet ägnar om
inhämtarådetpådetankommerheller attdet. Intehaskulle görarätt att

Bømeregist-påuppgift liggerdennabarn,uppgifterstatistiska utanom
Registretgäller bam.uppgifterolikabeställaHärifrån kan somret. man

hand.efterutvidgas
Rådetlag.årligenbeviljasverksamhetBømerådetsMedel till genom

särskildatillfåförsocialministemtillvända sig attocksåkan pengar
och dona-företagfrånvidarefårRådetprojekt. emotta sponsorpengar

exempel varittillharLeksakstillverkaren Legoenskilda.fråntioner
rådetbokmed och gett ut.sponsrat somen

fårRådetkontakter.internationellamedviktigtdetRådet ärattanser
internationellatill olikainbjudningarantalvarje år arrange-stortett

finnsdessa. Detdelmed påmöjlighetbarahar att avenvaramang men
Danmarktillkommasidaländersandrafrån attintresseockså stortett

Bømerådet.och besöka
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3.3.3 Finland

Den finska Barnombudsmannen skiljer frånsig de andra nordiska
Barnombudsmännen ombudsmannen del organi-att ärgenom en av en
sation, Mannerheims Bamskyddsförbund RF. Förbundet frivilli-är en

arbetargorganisation, på generellt plan för främja barnsett att rät-som
tigheter och ställning i samhället, och Bamombudsmannens arbete in-
går del förbundets totalai verksamhet.som en

Barnombudsmannen startade arbetesitt år 1981. Ombudsmannen
arbetar rättigheter fungerarmed barns i praxis och juridisktettsom
rådgivningskontor. Ombudsmannen antingen rådgivning ellergratisger
hänvisar till Bamombudsmannensinstans. tjänster kan utnyttjasrätt av
både föräldrar och andrabarn och privatpersoner samtunga, av myn-
digheter. Barnombudsmannen advokat.är

frågorBarnombudsmannen kan på alla områden rörta upp som
bam. arbetar ombudsmannen på följande områden: våldBland annat

barn och sexuella barns ställning i skolan och iövergrepp,mot unga,
skilsmässobam.institutioner samt

Bamombuds-av enskilda ärenden undersökerVid behandlingsin
hört enlighet med barnkonventionen.barnet har blivit i Vi-mannen om

tillräcklig hänsyn till barnets bästa.dare undersöks det har tagitsom
försiktig med enskilda ärendenkommenteraBarnombudsmannen är att

för sprida informa-offentligt samarbetar i övrigt med attpressenmen
barnkonventionen. Barnombudsmannention, bland annat samar-om

behov kontakt medbetar med de olika departementen och har vidockså
riksdagsledamöter.

uppträder enskilda ärenden tales-Barnombudsmannen via som en
försöker främja bamperspektivet deför barn allmänhet och iiman

till behandling. Vidare arbetar Bamombudsman-ärenden tas uppsom
rättigheter samhället och foku-för öka kunskapen barnets iattnen om

lagstiftningen, informations-svagheter blandpå i annat genomserar
verksamhet. Barnombudsmannen håller föredrag och föreläser över

med anknytning till barnets rättigheter. Barnombudsmannen lärämnen
också bamrättsadvokater för på sikt nätverk juri-att ettupp nya av
diska rådgivare för bam. Vidare ombudsmannen initiativ till åtgär-tar
der lagstiftningen ochpåverkar remissinstans. Slutligenär ävensom
har kontakttelefon förBarnombudsmannen barn ochen unga.

Vid allvarliga brott de mänskliga rättigheterna har Bamom-mot
budsmannen fall fört ärendet tilli den Europeiska kommissionen förtre
de mänskliga rättigheterna. Barnombudsmannen kan också biträda vid
nationella rättegångar eller höras sakkunnig.som
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Island3.3.4

Barnombudettillkom år 1994.barnombud ut-isländska lagenDen om
Bamombud krävsblifem år. Förperiodför attpresidenten avenses av

Är det vidskall Barn-jurist,självombudet inteuniversitetsexamen.en
förvaltriingsorganBarnombudetsådan. ärfinnas ettkontorombudets en

tillsynharblandvilketkontor,statsministerns annatundersorterarsom
skall årligenBarnombudet rapportekonomi.ombudets omenavgeöver

självständigdockharOmbudetstatsministern.tillverksamhetsin en
myndigheter.tillförhållandeställning i

iställningbarnsförbättraförgenerelltarbetaskallBarnombudet att
barnkonventionenmedenlighetiMed "barn"samhället. personeravses

Bamombu-befolkning.Islandsfjärdedelvilkaår,under 18 utgör aven
andraochenskilda, föreningar tarmyndigheter,förskall arbetadet att

arbetesittIoch intressen.behovrättigheter,till barnetsfull hänsyn
angårförbättringarförslagframläggaBarnombudetskall somom
skallBarnombudetsamhällsområden.allapåuppväxtvillkorbarns

ochförhållandenbarnsdebatteroffentligatillinitiativockså omta
angårförfattningarandraochlagariändringarförslag somfrämja om

folkrättsligaratificeradetillmedverkaombudet attskallVidarebam.
respekterade. Dettablirvälfärdochrättigheterbarnstraktater rörsom

barnkonvention.gäller FN:sdetbetydelsesärskild närfår
rättigheterbarnsbrottbegåsdet mot ettBarnombudet attOm anser

ombudetskallåsidosätts,och intressenbehov reagerabarnsoch om
ellermyndighetenaktuellatill den"henvendelse"utarbetaatt engenom

inforrna-spridatillmedverkavidareskall attBarnombudetpersonen.
till kart-initiativochangår barn tasamträttsreglertion ungasomom

iområde.dettaläggning av
bådefrågorBarnombudet,tillvända sig tarAlla har upprätt somatt

tillskermed barnKontaktemainitiativ.utomståendesochpå eget
Bamom-telefonsamtal och e-post.skolorna,besök iexempel genom
ochväljerbarnendär ämnenakonferenser,ocksåanordnar upp-budet

tillfrågorställamöjlighetfår också atttalare. Barnen enträder som
beslutsfattare.andraochpolitikerpanel av

olycksfallsföre-medarbetarBarnombudet ärfrågorAktuella som
bam.sexuellaoch motbarn övergreppvåldåtgärder,byggande mot

enskildamellantvisterbehandlar inteBarnombudet menpersoner
vägled-och/ellertill instansvidareärende rättsådantbör hänvisa geett

frågor.processuellaning om
hoshandlingarsekretessbelagdadelBarnombudet har rätt taatt av

få till-ocksåOmbudet har rättandra. attochföreningarmyndigheter,
arbete.i sittbarnsiginstitutionertillgång tar ansom
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Österrike3.3.5

federal frånEn lag år 1989 föreskriver det skall inrättas särskildaatt
för främjande välfärd, vilka skall syssla med rådgivningorgan av ungas

och hjälp åt bam. överlåter deLagen delstatliga administrationerna
besluta vilka former dettai sker.att

och de nio delstatema hadeVar år 1995 tillskapat befatt-en av en
ning Ombudsman för barn och ungdom. olika delstatligaDe be-som
stämmelserna skiljer detaljer,sig åt i ombudsmannen har väsentli-men

funktioner. Hit hör arbeta för barnets rättigheter och in-attgen samma
också sig individuella fall och företräda barn införtressen att tamen an

Alla ombudsmannen lagligen skyddade påverkan frånrätta. är mot po-
litiker myndigheter.och

finns också federal Bamombudsman.Det numera en
med sammanträffarFrån och år 1993 ombudsmännen och deras an-

ställda konferens minst gånger året, och de har ocksåvid treen om
däremellan. särskild uppgift vid konferen-kontakter med varandra En

federal barn, ochuttala sig varje lag, kan beröraär att om somserna ny
föreslå lagändringar detta område.inomatt

oftastindividuella fall behandlas ombudsmännen så-De rörsom av
familjemedlemmar, rättsliga frå-dana problem konflikter mellansom

skolproblem, ungdomsbrottslighet, uppfostringsproblem, umgäng-gor,
sexuella eller andraesrätt, övergrepp etc.

erfaren-planerar projekt sinaVarje ombudsman resultatettsom av
heter från individuella fall eller förslag sakkunniga. Bamombuds-av

våldtill frågor rörande ochi Tyrolen sig exempelägnarmannen
trafiksäkerhet, kommunalasexuella barns sänkning denövergrepp, av

kanrösträttsåldern lekplatser och andra där barn rörasamt utrymmen

sig.
förbättraOmbudsmannen söker också barnens situation kon-genom

ferenser, tidningsartiklar, uttalanden i massmedia och samtal med ele-
och lärare. de kvartalstidning medDessutom upplaga påutgerver en en

11 000 exemplar.

3.3.6 Tyskland Nordrhein-Westfalen

den delstatenI tyska Nordrhein-Westfalen cirka miljoner17,5största
invånare utsåg regeringen år 1989 särskild befattningshavare inomen
ministeriet för kvinnor, ungdom, familj och hälsovård. befatt-Den nye
ningshavaren fick till uppgift tillvarata barnens intressenatt attgenom

initiativutveckla och idéer på alla områden betydelse för barn-av
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detdelstatsregeringen påsamarbetet inomstärkabidra tillpolitik, att
samhället.idialog medoch sökaområdetbampolitiska grupper

stärkagår pågrundläggande principernaverksamheten ut attförDe
inställning ivälvilligbarnenfrämjaochrättigheterbarnets mot var-en
politiska struktu-utvecklingentillmätsbetydelseSärskilddagslivet. av

etableratsSålunda har det permanentbam. ettrörandeför frågorrer
närvarande 35fördeltagandemedkommunal nivåpåsamarbete av

kommuner.
dessutom ideltarbefattningshavarenutseddedelstatsnivåpåDen en

100mellannationell koalition äninomsamordningsgrupp orga-meren
bestämmel-bamkonventionensuppfyllasyftar tillVilkennisationer, att

ser.
såtillvidaframgånghar attområdetpolitiska röntdetpåArbetet

vadidagordningenpå ävenhamnatharangelägenheter avserbarnens
med fram-harExempelvisundervisning.ochbarnomsorg manänannat

skapatrösträttsåldem,kommunaladensänkningförverkatgång aven
misshandeloch samtförbarn övergreppförhus utsattsöppetett som

ochTysklandhelasprittsrättigheter", överboken "Bametsutgivit som
barnkonventionen.introducerabidrag iviktigt strävan attutgör ettsom

Belgien3

Vallonien

barnetsförGeneraldelegattillbakaårsedanfinnsVallonienI ensex
rättigheter.

kla-informationer,uppgifter är mottagageneraldelegatens attEn av
rättig-barnetsavseende motmedlingönskemålochgomål angreppom

huvuddelenochuppgift prioriteras representerar ar-heter. avDenna
uppmärksammadeinternationelltdeföljdSombetsinsatsema. aven

underharutnyttjade barnensexuelltochförsvunnadeaffärerna med
fall, iindividuellaantaletexceptionell ökningtid skett avensenare

fallhuvudgrupperTvåingripa.fåttgeneraldelegaten avservilka av
skilsmässobarn.ochbarnmisshandel

med interna-sambandiproblemuppgifterbetydelsefulla rörAndra
organisationerna, strävangodkändadesidanvidtionella adoptioner av

ungdomsbrottslingarför samtpåföljdfängelsestraffbegränsaatt som
fängsladeochbarnmellankontaktpersonligtillmöjligheterförbättrade

föräldrar.
sambandimed barnförhörrättsligareformförslagPlanerade avser

sexuellaeftereller övergrepp.skilsmässaföräldrarnasmed
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Flandern

Flandern tillskapades befattningI motsvarande den iVallonien i junien
beslut delstatsparlamentet.1998 genom av

Befattningshavaren till uppgift fullföljahar genomförandetatt av
barnkonventionen, försvara barnets rättigheter och analysera,intressen,

offentliggöra uppgifter barnens levnadsförhållandenutvärdera och iom
Flandern och upplysa och allmänheten medveten innehållet igöra om

befattningshavarenbarnkonventionen. Vidare skall tjäna som en
den politiska formulera rekom-"megafon" för barnen nivån,gentemot

förmendationer till parlamentet bättre bampolitik undersökasamten
klagomål.

uppgifter skall utföras i kontakt med barnenSamtliga dessa nära
Verksamheten kommer ha sinsjälva och deras organisationer. att ton-

skydd och Avgörande betydelsevikt delaktighetpå än omsorg.snarare
med barnen, och dessas bi-kommunikationernakommer tillmätasatt

huvuddelen dagordningen. Avgivnadrag kommer bestämmaatt re-av
forskning.underbyggas vetenskapligkommerkommendationer att av

Rica3.3.8 Costa

Infancia.Defensoria definns Bamombudsman,Sedan år 1987 en
Årjustitiedepartementet. 1992 in-början knuten tilltillDenne envar

Ombudsman för invånarna iemellertid särskilt ämbeterättades ett som
ombudsmannen skapades år 1993beslutCosta Rica. Genom ett enav

ungdom.enhet för barn och
ochparlamentet för period fyra årOmbudsmannen utses en avav

självständigt och inblandning från andraskall sitt värvutöva utan myn-
fördenOmbudsmannen i sindigheter. utser tur person som svarar

barn- och ungdomsenheten. be-samordningen arbetet inom Dennaav
tidsbegränsad. enhetenfattning avsedd för jurist och Inomärär en

finansierasfinns Ombudsmannaämbetetytterligare jurist. genomen
årliga parlamentet, ämbetet får också dona-anslag från mottagamen

bistånd.tioner och internationellt
till uppgift och stöd-Enheten för barn och ungdom har samordnaatt

andra deras arbete för barnets rättigheter. samarbetari Manorgan
också med de departement sysslar med barn och ungdom liksomsom
med internationella organisationer och antal icke-universitet, ett stort
statliga organisationer. Vidare övervakar den lagstiftning somman
väsentligen barnets rättigheter.rör

såväl enskilda fall frågorBarnombudsmannen behandlar som av
allmänt intresse och kan också rekommendationer till myndigheterge
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enskilda fall. Klagomål från enskilda, ochbehandlingen av grupperom
Även framföraunderåriga kanriktas till ombudsmannen.institutioner

ialltid hördmellan 12 och år gammal blirklagomål. 18Den är per-som
uppnått till-den mån barnet hasonligen och den iär ansessom yngre

har kalla varje statstjänstemanräcklig mognad. Ombudsmannen rätt att
alla handlingar rörandeoch få tillgång tilltill överläggning ettatt en-

rekommen-åsidosätter ombudsmannensskilt fall. En tjänsteman som
avskedas.suspenderas ellerdationer kan

verksamhet övergivnaombudsmannensförSärskilda målgrupper är
bar-riskfyllda arbeten, kränkningarmedfattiga barn, ungdomaroch av

handikappadestödundervisningsväsendeträttigheter inom samtnets
rörandeockså forskningOmbudsmannen stöderbarn och ungdomar.

bam.
till parlamentet.ämbetsberättelsevarje årOmbudsmannen enavger

Zeeland3.3.9 Nya

Children.fortillskapades Commissionerlag år 1989Genom enen
den brittiska drottningensgeneralguvenörenDenne utses represen-av

reglerasförordnandetLängdensocialministem.förslagtant på avav
fem år.påharnuvarande kommissionärenlag, deninte i utsettsmen

Kommissionärenstab ärhar hanTill hjälpsin sex personer.en om
poli-frånockså frioch stårtill departementetförhållandesjälvständig i

ochfall,med individuellablandsysslarpåverkan.tisk Han annat vem
beviljastill verksamhetenärende. Anslaghelst kan initiera ett avsom

statsbudgeten.delparlamentet avsom en
och åt-granska beslutför kommissionärenuppgifterViktiga är att

familjerungdomar och derasbarn,gärder enligt lagen attsamt geom
tillämpning.lagensbeträffanderekommendationer

departementschefenockså på kommissionärenankommerDet att ge
samband med tillämpningenharalla frågorråd beträffande avsom

främjauppgifter hör vidarekommissionärensTillovannämnda lag. att
och ungdomarssamband med barnsharforskning rörande ämnen som

all-denökadet på kommissionärenvälfärd. Slutligen ankommer att
exempelungdomsfrågor, tillbarn- ochmedvetenhetenmänna ge-om

rörandefrågordiskuteraföreträdare för allmänheteninbjuda attattnom
välfärd.barns och ungdomars
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Övriga ombudsmän4 i Sverige

Historik1

"ombudsman" uppdragsta-Redan tidigt användes beteckningen på en
förahuvuduppgift handla på huvudmannens ochmed vägnarattgare

och andra sammanhang.hans talan rättegångar ii
har också det lång tradition i svensk"ombudsman"Institutet rätt.

Justitiekanslern JK, har funnitsombudsmannaämbetena,äldstaDet av
var Karldetta ämbete inrättadesBakgrunden tillår.i 300 attattsnart

tillvid Poltava år begav sig1709efter ha besegratsXII att ryssarnaav
grund kungeni flera år. Påhan komTurkiet, där attstannaatt varav

svenska administratio-uppstod oordning i denlång tidborta under en
medkansliinrättade Karl XII år 1713återskapa ordningFör ettattnen.

Årföreträdare för kungen. 1719chef ochhögsta ombudsman somen
tilluppgiftJustitiekansler. Ombudsmannensinfördes titeln attatt sevar

uppfyllde plik-och ämbetsmännen sinaföreskrifter följdeslagar och att
justitieärenden be-riksrådet dåbland iskulleHan närvaraannatter.

handlades.
Riksdagens ombudsman JO.inrättadesombudsmanNästa varsom

årssamband med tillkomsten 1809inrättadesämbete iDetta rege-av
"Riksens Ständers justi-bestämmelserdenna fannsringsform. I om en

attför ha tillsynskulle varje riksdagtieombudsman", överutsessom
tillmättesoch ämbetsmän. Institutionenefterlevnad domarelagarnas av

motstånd. ämbetetoch tillkom inte Detpolitisk betydelse utanstor nya
och riksdagför maktbalans mellan kunggarantiemaskulle utgöra en av

lydandemaktfullkomlighet från de under kungenoch värnett motvara
myndigheternas sida.

År för försva-tillskapades särskild riksdagens ombudsman1915 en
fick till uppgift till-Militieombudsmannen MO. Denne utövaattret,

Ämbetetförsvarsväsendet och den militära rättsskipningen.översyn
det införlivades med JO-ämbetet.avskaffades år 1968, då

offentliga ombudsmänHärefter har flera olika inrättats i Sverige,
JämställdhetsombudsmannenKonsumentombudsmannen KO, JämO,

BarnombudsmannenDiskrimineringsombudsmannen DO, BO,
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diskrimi-och OmbudsmannenHandikappombudsmannen HO mot
läggning HomO.grund sexuellnering på av

blivit "exportvara",ombudsmannamodellen harsvenskaDen storen
språk benämning påandrahar lånats in ioch ordet ombudsman ensom

svenska Ombudsmännens.liknande defunktionerämbetsman med

JOombudsmänRiksdagens4.2

arbetsuppgifterochUtseende4.2.1

fleraellerriksdagenregeringsformen väljerkap. 6 §Enligt 12 om-en
beslutarriksdageninstruktionmed denenlighet ut-ibudsmän att som

och andralagarverksamhetoffentligtillämpningen itillsyn överöva av
författningar.

riksdagsordningen10 §enligt 8 kap.ombudsmänRiksdagens år
justitieombudsmän. Härutöverochchefsjustitieombudsmanfyra, treen

Ombudsmannenombudsmän.ställföreträdandefleraellerfinnaskan en
riksdagenkanKonstitutionsutskottethemställanfyra år. Påväljs för av

riksda-inte åtnjuterombudsmanentledigadessförinnandock somen
förtroende.gens

med in-1986:765lagenregleras iverksamhetOmbudsmännens
ochChefsjustitieombudsmannenombudsmän.Riksdagensförstruktion

verk-offentligdetillsyn utövarharjustitieombudsmännen över att som
sinafullgörövrigtiförfattningarandraochlagar samtefterleversamhet

åligganden.
myndig-kommunalaochstatligastårtillsynombudsmännensUnder

myndigheter,vid dessabefattningshavareandraochheter, tjänstemän
myndighetsut-vanned följeruppdrag,ellerinnehar tjänstannan som

ochverksamhet tjänstemänhansdennasåvitt samtövning, upp-avser
fullgörräkningför verkensdeaffársverk,statligadragstagare i när upp-

bestäm-verkendär utövaraktiebolag ettsådanadrag i staten genom
försvarsmaktenvidbefattningshavarefrågainflytande. Imande om

och demfánriks gradlägstbefäldock endastomfattar tillsynen somav
tjänsteställning.motsvarandeinnehar

riksda-ledamöter,riksdagensomfattar intetillsynOmbudsmännens
riksdagensvalprövningsnämnd,riksdagensförvaltningsstyrelse,gens

och le-riksbanksfullmäktigekammarsekreteraren,ellerbesvärsnämnd
deltagande isåvittRiksbankendirektionen idamöter utom avserav

1992:1602enligt lagenbeslutanderättRiksbankensutövning omav
Justitiekanslernstatsråd,ellerregeringenkreditreglering,ochvaluta-

Ombudsmän-församlingar.kommunalabeslutandeledamötersamt av
varandra.tillsynunderstår inte avnen
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domstolar och förvaltnings-särskilt tillseskallOmbudsmännen att
regeringsformens bud saklig-iakttarverksamhetsinmyndigheter i om

grundläggande fri- och rättig-medborgarnasopartiskhet ochochhet att
verksamheten.offentligai denträds förheter inte när

lagstiftningen avhjälps.iverka för bristerskallOmbudsmännen att
väcka frågaanledningtillsynsverksamhetenunderUppkommer att om

sida, får ombuds-frånåtgärdellerförfattningsändring statens enannan
eller regeringen.riksdagentillframställning i ämnetgöraman

ombudsmän.för Riksdagensbudgetfastställer årligenRiksdagen en
medverksamheten:förkorthet målenihärmedsamband attI anges

uppgifterna enligt in-fullgöraärendehanteringenkvalitet ibibehållen
genomsnittliga handläggnings-och denbalansemahållastruktionen, att

inspektionsverksamhet vissibedrivaochnivåpå visstiden att enen
ombudsmän iRiksdagensvidarebudgetbeslutetomfattning. I attanges

avseende påmålen medskall presta-årsredovisningsin avrapportera
kvalitet.ochtioner

bedrivandeArbetets4.2.2

klagomål från all-prövningbedrivstillsynOmbudsmännens avgenom
undersökningar,andraochinspektionermänheten somsamt genom

skall kunnaombudsmännenpåkallade. Förfinnerombudsmännen att
offentligai dentill full insynarbetsuppgifter har de rättfullgöra sina

förvaltningsmyndig-domstols ellervidfårDeverksamheten. närvara
ochprotokollmyndighetenstilltillgångoch haröverläggningarhets

handlingar.
fordrasutredningsåtgärderdeverkställaskallOmbudsmannen som
förvalt-Domstolar ochärenden.andraklagomål ochför prövning av

skallkommunellerhostjänstemanningsmyndigheter statensamt en
Sådanyttranden.ochupplysningarbegärdamedombudsmännenbistå

tillsyn.ombudsmansunderstårhanåliggerskyldighet även annan, om
ärendenyttranden andraoch iupplysningarbegärombudsmanNär en

före-får hanförundersökning,inledabeslutathardem där han attän
utdöma försuttetfårombudsmankronor. En10 000högstlägga vite om

vite.
får uttalahanbeslut, variärendeombudsmanEn avgör ett genom

striderbefattningshavaremyndighet elleråtgärdhuruvidasig avom
olämplig.ellerfelaktigellerförfattning ärlag ellermot annarsannan

främjauttalandensådanafår attombudsman göraEn även som avser
rättstillämpning.ändamålsenligochenhetlig

kanlämpligendetbeskaffenhetsådan utre-ärendeOm attärett av
ochombudsmännenmyndighetnågon änochdas prövas omannanav
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myndigheten tidigare har saken, fårinte ombudsmanprövat över-en
denna förlämna ärendet till myndighet handläggning. Endast ärende

klagomål får överlämnas tillväckts Justitiekanslern ochsom genom
denne.endast efter överenskommelse med

får åklagare väcka åtal befatt-ombudsman särskildEn motsom
åligger honomåsidosätta vad i tjänstenningshavare att somsom genom

tryckfrihetsbrotthar begått brottslig gärningeller uppdraget änannan
åsidosättabefattningshavareeller yttrandefrihetsbrott. Om attgenom

tilleller uppdraget skyldighonom i tjänsten gjort sigvad åliggersom
förfarande, får ombudsmandisciplinärtfel, kan beivras engenomsom

besluta disciplinpå-har befogenhetanmälan till dengöra att omsom
följd.

november tillställa riks-denskall årligen 15Ombudsmannen senast
julimellan denämbetsberättelse avseende tiden 1dagen tryckten

Berättelseninnevarande år.föregående år och den 30 juninärmast
utskottetvanligaKonstitutionsutskottet. Detbehandlas är att utanav

till hand-berättelsenföreslår riksdagen läggayttrandenågot särskilt att
be-i anledningregelmässigt sker. Motionervilket ocksålingama, av

sällan väckas.rättelsen brukar

JKJustitiekanslern4.3

arbetsuppgifterUtseende och4.3.1

underregeringsformenenligt kap. 6 §lyder llJustitiekanslern JK
fullmaktanställs medombudsman.dess högste JKregeringen. Han är

beslut regeringen.genom av
Justitiekanslernmed instruktion för1975:1345förordningenI an-

det åligger underarbetsuppgifter. JKDärJK:s sägs attatt rege-ges
skall han, detmålbevaka Iringen rätträtt. rör statensstatens omsom

föra eller låta föramyndighet,på någoninte ankommer statensannan
talan.

dom-uppgiften företräda vid ellerhinderUtan utomatt statenattav
får i tvistmyndighet JK, JKstol ankommer på prö-än somenen annan

allmän domstol frånföremål för prövningeller kan bli av en myn-vas
bevaka skall vidare till-uppgiften JKdigheten rätt.överta att statens

angelägenheter.med råd och utredningar i juridiskahandagå regeringen
Även olika åligganden. lagen 1975:1339andra författningar IJKger

finns bestämmelser tillsynJustitiekanslems tillsyn JK:s över attomom
andra författ-offentlig verksamhet efterlever lagar ochde utövarsom

fullgör åligganden. för vadövrigt sina Inomningar isamt somramen
omfattar statliga myndigheter,föreskrives den lagen tillsyni JK:s
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myndighetervid statligabefattningshavareandraoch samttjänstemän
ellerinnehar tjänstochmyndighettill statligknutnaandra är somsom

derasdennasåvitt angårmyndighetsutövning,följervarmeduppdrag
tryckfrihetsförordningen ochbestämmelserna i ytt-Enligtverksamhet.

tryckfriheten ochvakadet JKåliggerrandefrihetsgrundlagen överatt
befatt-bestämmelser JKrsfinnsrättegångsbalkenyttrandefriheten. I om

advokatväsendet.medning
enligtocksåbefogenheter finnsbestämmelser JKzsSärskilda om

1973:1173, inkasso-kreditupplysningslagendatalagen 1973:289,
justitiekanslemförbehörighet1985:400lagen1974:182,lagen om

1987:1231rättegångsbalken, lagenenligtbeslutöverklaga vissaatt
och lagentaxeringsrevision,viddatabehandlingautomatisk m.m.om

granskaskall JKSlutligenkameraövervakning.allmän1998:150 om
enligttill JKlämnar sär-myndigheternaärendeförteckningarde som

föreskrifter.skilda
undermyndighetförsedvanligtfastställs på sättbudgetJK:s re-en

budget-regeringenstillställningstaganderiksdagensgeringen genom
all-med någravanligtvisinledsför JKRegleringsbrevetproposition.

effek-ochskallrättssäkerheten värnaseffektmål såsomhållna attmänt
verk-område. Deförvaltningensoffentligadenpåförbättrastiviteten

Återrap-för JO.gällerdemliknardäreftersamhetsmål somangessom
inomvidtagitsåtgärdervilkaexempeltillporteringskraven somavser

ochvissärendenantaluppgifter typområdevisst samt avomett
regeringenvanligtförhållandevis attslag. Detvisst är gerkostnader av

förhållanden. Dessautreda vissablanduppdrag annatsärskildaJK att
ordinarietill detmedelstillskottsärskildamediblandförenasuppdrag

anslaget.

bedrivandeArbetets4.3.2

kla-för prövningfordras ettutredningdenverkställaskallJK avsom
ärende.ellergomål annat

beskaffenhetfrågansendastJKskallklagomål prövas gerEtt omav
lämpligenklagomålprövning. Kantillsaken ettanledningJK att ta upp

myndig-harochJKmyndighet ännågonochutredas prövas annanav
till dennaklagomåletöverlämnafår JKsaken,tidigareinteheten prövat

justi-tillöverlämnasdockKlagomål fårhandläggning.myndighet för
denne.medöverenskommelseefterendasttieombudsman
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Konsumentombudsmannen4.4 KO

Konsumentombudsmannen KO inrättades år 1971. frånKO bör-var
myndighet, sedan år 1976 Konsumentverketsjan ärmenen egen gene-

finnsockså KO. Konsumentverket KO-sekretariatraldirektör Inom ett
främst biträdaoch dess uppgift KO.är att

marknadsdomstol för frå-lagen 1970:417I 11 § sägs attom m.m.
konsumentförhällan-marknadsföring, frågor avtalsvillkor iomgor om

finnsproduktsäkerhet Konsumentombudsman.den frågoroch om en
regeringen för viss tid och skall jurist.Ombudsmannen utses varaav

marknadsföringslagen 1995:450,arbetsuppgifter regleras iKO:s
konsumentförhållanden, produkt-avtalsvillkor ilagen 1994:1512 om

och 1997:379 försöksverksam-1988:1604 lagensäkerhetslagen om
Konsumentombudsmannen i vissa tvister.medverkanhet avseende av

omfattasfastställs riksdagen. KOKonsumentverkets budget avav
arbete tilltill verket också KO:sregleringsbrevetdenna. I tas upp,

talerätt iskall KO:sverket återrapporteraexempel på så sätt att om
finansiellaområdet tjänster.enskilda påtvister

från allmänhe-del anmälningarbygger till påverksamhetKO:s stor
förelägganden förenademeddelafårKOoch berörda intressenter.ten

tvistfår KO italan domstol. Vidarefår också föra imed vite. Han en
finansiellgällernäringsidkare,ochmellan konsument ensomenen

domstol och kro-allmänsåsom ombud vidbiträda konsumententjänst,
rättstillämpningenförbetydelsetvistennofogdemyndighet, är avom

försärskilda skäl det.finnseller det annarsom
Näringsfrihetsombuds-behandlas bör ocksåmed KOsambandI att

mellan årenmyndighet fannsNO Dettanämnas. var en sommannen
konkurrens-skadligahade uppgift ingripaoch NO i1954 1992. motatt

avskaffades samband med Konkurrensverketibegränsningar. NO att
inrättades.

Jämställdhetsombudsmannen JämO4.5

arbetsuppgifterUtseende och4.5.1

har till ändamål främja kvinnors ochJämställdhetslagen 1991:433 att
fråga arbete, anställnings- och andra arbetsvillkorlika imäns rätt om

siktar till förbättrautvecklingsmöjligheter i arbetet. Lagen attsamt
främst kvinnornas villkor i arbetslivet.

finnastill jämställdhetslagen efterlevs sedan år 1980För att att ense
Jämställdhetsnämnd.Jämställdhetsombudsman JämO och JämOen

Jämställdhetsnämnden skall enligt järn-och regeringen. JämOutses av
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följafrivilligtsöka förmå arbetsgivareförsta handställdhetslagen i att
med-skall också övrigtOmbudsmannen ilag.föreskrifterna i denna

jämställdhet arbetslivet.ifrämjaverka strävandenai att
utfärdar regle-ochbudget regeringenfastställer lämOzsRiksdagen

skalleffektmål JämOsåsomallmännaringsbrev. dessaI attanges
verksam-flera olikaVidarearbetslivet.jämställdhet ifrämja upptas
inforrna-avseendetill exempelåterrapportering,påhetsmål med krav

olikaocksåarbetsvärdering. JämOförmetoderochtionsinsatser ges
uppdrag.

bedrivandeArbetets4.5.2

Jämställdhetsombuds-förinstruktionmed1991:1438förordningenI
rådgivninghand skallförstaiombudsmannensägs att genommannen

organisationerochenskildamedöverläggningar parteroch upplysning,
jämställdhetslagensförverkaåtgärderlämpligaandra atteller genom

eller påanmälaneftervidareskall egetJämOföljs.frivilligtföreskrifter
följa la-arbetsgivareunderlåtenhet attärendeninitiativ ta avomupp

finnerombudsmannenoch,åtgärder attaktiva närföreskrifter omgens
fram-överenskommelse,frivillig göranåskanresultat inte engenom

ombuds-Jämställdhetsnämnden. Ihosvitesföreläggandeställning om
förbudetöverträdelsetvisterockså iuppgifter ingår att avommannens
begäranpåtrakasserierförbudetellerkönsdiskriminering motmot av

företrädsintearbetssökandeochde arbetstagarehjälpa ar-av ensom
moti-ombudsmannenåtgärdermed debetstagarorganisation ansersom
finnerombudsmannenArbetsdomstolen,vid närföra talanverade samt

detellerrättstillämpningenförbetydelsefulltvistendom i är an-att en
allmän-informeraskall vidaredet. JämOskäl försärskildafinnsnars

främjasträvandenamedverka ilämpliga attandraoch på sättheten
arbetslivet.jämställdhet i

för jam-verkainformationochrådgivningocksåskallJämO genom
arbetsmarknadsutbildningenhögskolan,skolväsendet,ställdhet inom

självfallvissafår JämO iSlutligenutbildningsformer. ut-andraoch
arbetsgivare.vitesföreläggande riktatfärda mot en

Översyn jämställdhetslagen4.5.3 av

fåtthar iutredningföremål för EnJämställdhetslagen översyn.är upp-
och deställerEG-rättende krav trebakgrundgift nyamotatt- somav
delar järn-vissadiskriminering översynlagarna göramot avaven-

till lagändringarförslagde översynenoch lämnaställdhetslagen som
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anledning till dir. 1998:60 och 98. Uppdraget skall redovisasger se-
den september 1999.lnast

Diskrimineringsombudsmannen DO4.6

År etnisk diskriminering DO.inrättades Ombudsmannen1986 mot
Ombudsmannen ochnämnd diskriminering.finns ocksåDet moten .

regeringen.nämnden utses av
förekommeretnisk diskriminering inte iverka förskallDO att ar-

samhällslivet. Med etnisk diskrimi-andra områdenbetslivet eller på av
för-eller missgynnas inering att personeren grupp avavses en person

eller kränkandeför orättviseller påhållande till andra sätt utsättsannat
nationellt eller etniskthudfarg,grundbehandling på ursprungav ras,

trosbekännelse.eller
lagenkraft gäller DO,trädde två lagar iårmaj iDen 1 somnya

och la-arbetslivetetnisk diskriminering iåtgärder1999:130 motom
etnisk diskriminering. DenOmbudsmannen1999:131 motomgen

arbetslivet och den sist-uppgifter inomförstnämnda lagen DO:srör
föreslog iandra områden. Regeringenuppgifter pånämnda lagen DO;s

ietnisk diskrimineringlag åtgärder1997/98:177 motomom nyprop.
arbetsli-andra områdenför påarbetsuppgifterna DOarbetslivet änatt

framhöllsriksdagsbehandlingenförordning. Vidskulle regleras ivet en
regleras iuppgifter stället bordeidessaflera motioneremellertid i att

ställning blirombudsmannensblandanfördesskällag. Som annat att
kompetensområdet hänvisadesVidarelagregleras.självständig ommer

uttaladeArbetsmarknadsutskottettill Parisprincipema.

förs framsynpunkter iflera deiUtskottet kan instämma somav
fördet skäl talarfinnsEnligt utskottets meningmotionerna. attsom

lag. Ge-arbetslivet skall regleras iarbetsuppgifterna utanföräven
betydelsevilkentydligare markerinlagreglering blir det avennom

avsik-etnisk diskriminering Avende aktiva motinsatserna omar.
arbetsup gifter ellerombudsmannensförändrahar varitinte attten

sakenskulle det förhållannedgradera demå nå et attsättotatt
böruppfattas på det lagkunna Enörordningsvägen sättet.reieras genomslagskraft förordning. Enfåså allmänt änstörresett enoc

ombudsmannens arbets-också ändringarbetyderlagreglering att av
frågan underställs riksdagenomförasuppgifter kaninte attutan en.

utskottet fram till Ozssamlad bedömning kommerVid atten
enligtutanför arbetslivet bör regleras i lag. börarbetsuppgifter Det

lag.skeutskottets mening separatgenom en

Se 20.s.
2 betänkande 1998/99:AU4 74ArbetsmarknadsutskottetsSe s.
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riksdagen detta.lagförslag ochUtskottet utarbetade antogett eget
etnisk diskrimineringOmbudsmannenskall enligt lagenDO motom

för etniskmedverka till denråd och på sätt att utsattsannat somgenom
skall vidarerättigheter. DOtill sinakandiskriminering ta genomvara

företag och organisationermyndigheter,medöverläggningar samt ge-
liknande initia-och påinformationopinionsbildning, sätt taannatnom

särskilt motverkaskalldiskriminering. DOetniskåtgärdertiv till mot
skall också iDOetnisk diskriminering.förarbetssökande utsättsatt

främjaarbetstagarorganisationerberördaochmed arbetsgivarekontakt
Slutligenarbetslivet.iolika etniskamellanförhållandeett gott grupper

1999:130 åtgär-efterlevnaden lagentillsynskall DO överöva omav
bestämmel-medenlighetarbetslivet iidiskrimineringetniskder mot

den lagen.iserna
har tillarbetslivetdiskriminering ietniskåtgärderLagen motom

arbetsvill-andraanställningsvillkor ocharbete,frågaändamål iatt om
rättigheter ochlikafrämjaarbetetutvecklingsmöjligheter ikor samt

arbetslivet.mångfaldetnisktillhörighet ietniskmöjligheter oavsett
följa före-frivilligtarbetsgivareförsöka fåhandskall första attDO i

strävandenamedverka iockså i övrigtskalllag. DOdennaskrifterna i
arbetslivet.mångfald ietniskfrämjaatt

lämna deDOuppmaningskyldigarbetsgivareEn är att upp-av
kanverksamhetarbetsgivarensförhållandena igifter vara avsomom

efterlevnad. Enlagenstillsynombudsmannensför överbetydelse ar-
ombudsmannenuppgifter,lämnaskyldig närvidarebetsgivare attär

fåarbetstagareellerarbetssökandeenskild attbegäranbiträder av enen
be-får dock intearbetsgivaremeriter. Enreda på personsannanen

skälsärskildauppgiftsskyldigheten. Finns äronödigttungas genom
intearbetsgivarenuppgifter. Omlämnaskyldigintearbetsgivaren utatt

föreläggavid vitefår DOuppmaning,ombudsmannenseftersigrättar
överkla-fårsådant beslutskyldighet. Ettfullgöra sinarbetsgivaren att

följerarbetsgivare intediskriminering. OmNämndenhos mot engas
framställningpåkan nämndenåtgärder,aktivaföreskrifterlagens om

fårlagenbeslut enligtNämndensvitesföreläggande.utfärdaDO ettav
överklagas.inte

diskriminering ietniskåtgärderrörande lagentvistI mot ar-omen
arbetssö-ellerenskild arbetstagareförtalanfår förabetslivet DO en

finnerombudsmannenmed det ochgårenskildekande, den omom
detellerför rättstillämpningenbetydelsefulldom tvisteni äratt an-en

Arbetsdomstolen.vidtalan försför det. DO:ssärskilda skälfinnsnars
för den enskildeföra talanarbetstagarorganisation harNär rätt atten

fårarbetstvister,i1974:371 rättegångenlagenenligt kap. 5 §4 om
det.inteorganisationenbaraföra talan görDO om
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för Ombudsmannenmed instruktionförordningen 1988:895Enligt
uppgift före-ombudsmannen också idiskriminering haretnisk attmot

ägnadeoch andra åtgärderförfattningsändringarslå ärregeringen som
etnisk diskriminering.motverkaatt

regle-utfärdarbudget och regeringenfastställer DO:sRiksdagen
motverkaförebygga ochdeleffektmål för DO:sringsbrev. Ett är att

regleringsbreveniombudsmannendiskriminering. Företnisk anges
exempel DOtillåterrapportering,Verksamhetsmål och kravolika att

diskrimine-motverka etnisksyftar tillskall prioritera insatser attsom
arbetslivet.ring i

HOHandikappombudsmannen4.7

arbetsuppgifterUtseende och4.7.1

År i vissHO. HOHandikappombudsmannen ersatteinrättades1994
Ombudsman-råd.särskiltbiträdshandikappråd. HOmån Statens ettav

Regeringenverksamhet.dessoch lederordförande utserrådetsärnen
ledamöter.övrigaoch rådetsombudsmannen

tillHOharHandikappombudsmannen1994:749Enligt lagen om
funktionshindrade rät-angårfrågorbevakauppgift personersatt som

skallverksamhetombudsmannensförMåletochtigheter intressen. vara
samhällslivetdelaktighet ifullfunktionshindermedatt gespersoner

uppföljningskallverksamhetlevnadsvillkor. HO:soch jämlikhet i avse
förbud1999:132till lagenskall vidareHOoch utvärdering. att omse

följsfunktionshindermedarbetslivetidiskrimineringmot personerav
arbetstagareellerarbetssökandeenskildföroch rättäven attäger en
Sistnämndaden lagen.tillämpningenangåendeföra talan i tvister av

utformaddelartillochmaj i årkraft den 1 är storalag trädde i
dis-åtgärder etnisklagenbeskrivnaden motsätt omovansomsamma

arbetslivet.kriminering i
frågaförfattningar iandraochi lagarför bristerverkaskallHO att

skall vidare detavhjälps. HOfunktionshinder närmedpersonerom
företag,myndigheter,medtill överläggningarinitiativbehövs ta orga-

ellermissgynnasmotverkasyfteandraoch inisationer attatt personer
grundbehandling påkränkandeellerför orättvispå utsättssättannat av

inforrnationsverksamhet och påskallfunktionshinder. HO även genom
eller påför missgynnasverka ingen sättliknande annatsätt attannat

grund funktions-behandling påkränkandeellerför orättvisutsätts av
hinder.

full-skyldighetharoch kommuner,landsting attMyndigheter, som
skall HO:sfunktionshinder,meduppgifter rörgöra personersom
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verksamhet.sin Deombudsmannenuppgifter tilllämnauppmaning om
komma tilluppmaningpå ombudsmannens över-skyldigaocksåär att

enligtdengäller ocksåVadmed denne.läggningar sagts somnusom
förvaltningsupp-anförtrottsregeringsformentredje stycketkap. 6 §11

fått bidragellerfunktionshindermed sta-gift rör avsompersonersom
funktionshindra-främjaskyldighetmedeller kommunlandsting attten,

des intressen.
medarbetslivetdiskriminering iförbudLagen mot personeravom

arbetsli-diskriminering imotverkaändamåltillharfunktionshinder att
förstaskall iOmbudsmannenfunktionshinder.medvet personerav
dennaföreskrifterna iföljafrivilligtarbetsgivarefåförsökahand att

lag.
deHO lämnauppmaningskyldig påarbetsgivareEn är att upp-av

kanverksamhetarbetsgivarensförhållandena igifter vara avsomom
efterlevnad. Enlagenstillsynombudsmannens överförbetydelse ar-

ombudsmannenuppgifter,lämna närskyldigvidarebetsgivare attär
fåarbetstagarearbetssökande ellerenskild attbiträder begäran enaven

be-får dock intearbetsgivaremeriter. Enreda på personsannanen
särskilda skäldet äruppgiftsskyldigheten. Finnsonödigttungas genom

arbetsgivareuppgifter. Omlämnaskyldig utintearbetsgivaren att en
före-vid vitefår HOuppmaning,ombudsmannenseftersiginte rättar

vites-beslutskyldighet. HO:ssinfullgöraarbetsgivarenlägga omatt
Nämn-diskriminering.Nämndenhosöverklagas motfairföreläggande

överklagas.får intebeslutdens
arbetstagareenskildförtalanförafår HOrörande lagentvistI enen

ombudsman-ochdetmedgerenskildedenarbetssökande,eller omom
rättstillämpningenförbetydelsefulltvistendom i ärfinner att ennen

förstalanOmbudsmannensför det.skälsärskildafinnsdeteller annars
förahararbetstagarorganisation rätt attArbetsdomstolen. Närvid en

1974:371 rätte-lagenkap. 5 §enligt 4enskildeför dentalan om
inteorganisationentalan baraföraHOfårarbetstvister,igången om

det.gör
Handikappom-förinstruktionmed1994:949förordningenEnligt

medkontakterupprätthållaverksamheti sinskall HObudsmannen
lands-företag,organisationer,medfunktionshindrade samtpersoner

och lik-handikapprådkommunalalänshandikappråd,kommuner,ting,
ombudsmänmed övrigasamarbetsorgan,lokalaochregionalanande

medarbetsmarknadenpåorganisationer samtochdiskrimineringmot
medverksamhetandra aktörer rörochmyndigheterandra personervars

utvecklingsar-ochfölja forsknings-skall HOVidarefunktionshinder.
ocksåuppdrag ingårIHO:sfunktionshindradeberörbete personer.som

förverkliga För-förvidtasåtgärderdeutvärdera attregelbundetatt som
del-till fullfunktionshindradesstandardregler rättnationernasenta om
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aktighet och jämlikhet. skallHO långsiktigt följa den intematio-även
nella utvecklingen inom ansvarsområdet och särskilt Europeiska unio-

insatser och dess konsekvenser för med funktionshinder.nens personer
Slutligen skall HO upplysnings- infonnationsverksamhetochgenom
eller andra opinionsbildande förmedlainsatser den samlade kunskap
ombudsmannen får sitt bevaknings- och uppföljningsarbete.genom

Riksdagen fastställer HO:s budget och utfärdarregeringen regle-
ringsbrev. effektmâl för funktionshindradeHOEtt är rät-att personers
tigheter skall-beaktas samtliga samhällsområdenoch intressen inom

med funktionshinder skall full delaktighetuppnå isamt att personer
jämlikhet levnadsvillkor.samhällslivet och i Verksamhetsmålen och

frågor,återrapporteringen i regleringsbreven sikte på olika tilltar
ärendehandläggning och information. får också särskildaexempel HO

uppdrag.

Översyn HO4.7.2 av

november med uppgiftutredare tillkallades i 1997särskildEn att se
skallUtredarenverksamhet dir. 1997:131.utvärdera HO:sochöver

haft för han-ombudsmannen utvecklingen inomvilken betydelsepröva
fall ombudsman-bedöma och i så hur,dikappområdet i stort samt om,

arbetsuppgifter bör förändras i något avseende.roll ochnens
" Utredaren skall

effektervilka direkta respektive indirektaoch bedömautvärdera-
funktionshindrade rättig-med övervakaarbeteHO:s att personers

ochhaft för andra myndigheter, kommunerheter haroch intressen
med följa och utvärdera detta,landsting deras arbetei att upp

den samlade kunskapenarbete med förmedlautvärdera HO:s att—
från och uppföljningsarbete,sitt bevaknings-

arbetsupp-HO gjort mellan olikabelysa dels de prioriteringar som-
fördelat olikamyndigheten sina mellangifter, dels hur resurser

arbetsuppgifter,verksamhetsområden och
informationsverksamhet,juridiska rådgivning ochutvärdera HO:s-

och olikheter mellan HO:s verksamhet och denkartlägga likheter-
ombudsmän och det finnsverksamhet bedrivs andraav omsom

arbetsuppgifterfördelningen ochnågra oklarheter i ansvarsområ-av
och andra ombudsmän.den mellan HO

frågabakgrund sina slutsatser i HO:s verksamhet sedanMot omav
den juli 1994 skall utredarenlstarten
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övervakande rollskall hafortsättningsvisHO ävenöverväga enom-
gällerdetoch utvärderinghand uppföljningförsta närigenom --

ochrättigheter intressen,funktionshindrade personers
ochlagarför brister iskall verkaframtidenihur HO attöverväga-

funktionshindermedfrågaiförfattningarandra av-personerom
hjälps,

hurEU-samarbetet ochroll i avgräns-skall ha någonHOpröva om-
delsRegeringskansliet,delsskallfalli såningarna gentemotutse

samarbete,sådantimyndigheterandra ett v
SverigesrollenHOnackdelar medochför-beskriva att somges-

i Förentaregel 17handikappfrågor enligtförsamordningsorgan nr
funk-medmänniskortillförsäkraförstandardreglernationernas att

jämlikhet.delaktighet ochtionsnedsättning

Utredningen april 1999.den 30uppdragsittredovisaskall senast

pådiskrimineringOmbudsmannen4.8 mot

HomOläggningsexuellgrund av

pådiskrimineringOmbudsmannenombudsmannen, motDen senaste
Ombuds-år.maj ideninrättades 1HomO,läggningsexuellgrund av

regeringen.utses avmannen
förbud1999:133lagentillskallombudsmannen att omDen senye

följs.läggningsexuellgrundpåarbetslivetidiskriminering avmot
andratvådepåutformad sättdelartilllagDenna somär sammastora

redovisatsdiskrimineringslagama ovan.somnya
betänkandeföreslog i sittlagenföregick denUtredningen nyasom

läggningsexuellgrundpåarbetslivetidiskrimineringFörbud avmot
ochde homo-tillvarataskulleFolkhälsoinstitutet1997:175SOU att
ochövergripandeförslagetiInstitutetbisexuellas intressen. engavs

ochrådgivandefickmedan DOfunktion,samordnande process-en
uppnåskullepå DOuppgifterdessaläggaroll.förande Genom manatt

Ikompetensgällerdetsåvälsamordningsfördelar när resurser.som
linjeemellertid påregeringengick1997/98:l80propositionen annanen

Anled-ombudsman.skulle inrättasdetiställetoch föreslog att en ny
förskyddsyfte. Förutom utgöralagens attdenningen nyavaraangavs
påbidra tillpropositionenenligt attskall lagenindividenenskildaden

diskrimineringsådantsamhället på sätt attiattitydemaförändra ettsikt
bådauppnåförekommer. Förinteläggning attsexuellpå grund av

tillsynennödvändigtmening attregeringensenligtdetmåldessa är
ombudsman. Iomhänderhasefterlevnadlagens propo-över egenenav
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vidare följande eventuellsitionen sammanslagning DOsägs om en av
ombudsmannenl:och den nya

medför effektivitetsvinster för liknandedetAtt resurserna olilgaupom -samordning mellangifter samordnas uppenbart. sådanEnär
dess ef-ombudsmannafunktioner kan emellertid inte ske attutan

därförfekter olika funktionerna analyseras. Re eringenå de avser
påbörjas med in-initiativ till sådant1999år eteta att ettatt arun er

tvåskall ske bl.a. dessasammanslagningriktning att om-aven
resultatmyndighet. Till desstillbudsmannainstitut attgemensamen

föreslagna ombuds-föreligger bör denanalyssådan även nuav en
redanmyndighet. Dock böremellertid utgöra nuen egenmannen

samverkar med DOombudsmannenske densamordningden att nya
telefonväxellokaler,fråga bl.a.i m.m.om

sexuellarbetslivet grundiförbud diskrimineringLagen mot avom
påarbetslivetmotverka diskriminering iändamålläggning har till att

homosexuell,sexuell läggningläggning. Medsexuellgrund avsesav
försökaförsta handskall iheterosexuell läggning. HomObisexuell och

lag.föreskrifterna i dennafrivilligt följafå arbetsgivare att
ombudsmannenuppmaningskyldig påarbetsgivareEn är att av

verksamhetförhållandena arbetsgivarensuppgifter ilämna de somom
efterlev-lagenstillsynför ombudsmannensbetydelsekan övervara av
ombuds-uppgifter,skyldig lämnavidarearbetsgivare närnad. En är att
arbetsta-arbetssökande ellerenskildbegäranbiträder av enenmannen

dockfårarbetsgivaremeriter. Enreda påfåatt personsen annangare
särskildadetuppgiftsskyldigheten. Finnsonödigtbetungasinte genom

arbets-uppgifter. Omlämnaskyldiginteskäl arbetsgivaren utattär en
vidfår HomOuppmaning,ombudsmannenseftersiggivare inte rättar

beslutskyldighet. Ettfullgöra sinarbetsgivarenföreläggavite att om
diskriminering.Nämndenöverklagas hosfårvitesföreläggande mot

överklagas.beslut får inteNämndens
arbetsta-talan för enskildförafår HomOrörande lagentvistI enen

medger det ochenskildearbetssökande, deneller om om-omgare
betydelsefull för rättstillämp-dom tvistenfinner ibudsmannen äratt en

Ombudsmannensskäl för det.finns särskildaeller detningen annars
hararbetstagarorganisationArbetsdomstolen. Närtalan förs vid rätten

1974:371enligt kap. § lagenför den enskilde 4 5föra talanatt om
bara organisationenfår föra talanHomOi arbetstvister,rättegången om

det.inte gör -
för Ombudsmannenmed instruktion1999:170förordningenEnligt

skall verka försexuell läggning HomOpå grunddiskrimineringmot av
sexuell läggning inte förekommer pågrundpådiskrimineringatt av

3 Se 57.s.
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rådgivning och påsamhällslivet. HomO skallnågot område genomav
grundför diskriminering pådenandra medverka tillsätt att utsattssom

Ombudsmannenrättigheter.till sinakansexuell läggning ta varaav
andra åtgärderförfattningsändringar ochföreslå regeringenskall vidare

Eftersexuell läggning.på grundmotverka diskrimineringkan avsom
med-till ellerinitiativskall HomOFolkhälsoinstitutetsamråd med ta

opinions-informationsverksamhet andraochupplysnings-verka i samt
sexuell läggninggrundpådiskrimineringbildande insatser rör avsom
sådan diskrimi-utvecklingsarbeteochoch följa forsknings- som avser

medkontakterupprätthållaocksåverksamhetskall sininering. HomO
övrigaläggning,sexuellfrågorverksamhetorganisationer rör omvars

medmyndigheteroch andradiskriminering samtombudsmän mot
Slutligenarbetsmarknaden.påorganisationerochkommunerlandsting,

ansvarsområ-utvecklingen inominternationellafölja denskall HomO
Europeiska unionen.utvecklingen inomdet, särskilt

POPressombudsmanAllmänhetens4.9

börombudsmannenoffentligaför deredogörelsenmedsambandI
dockPO,Pressombudsman är ettAllmänhetensockså nämnas som

meden ombudsmannainstitutionbranschanknutenPOprivat ärorgan.
publicistiskfrån godavvikelseranmälningarbehandlauppgift att om

tidskrifter.ochsed tidningari
skulle fun-POursprungligenSyftet1969.inrättades år attPO var

POOpinionsnämnd,för Pressensberedningsorgan menettgera som
beredande funktionIPO:sinitiativ.fåtthandhar efter rätt att ta egna

tid-ochanmälaremellanförhandlingslösningaråstadkommaingår att
Pressombudsman.AllmänhetensStiftelsenfinansierasning. PO genom

riksdageniMotioner10

frå-tagitriksdagenflertal motioner iharårenUnder de ettsenaste upp
korthetiNedan redovisasställning.och derasombudsmännengan om

Konstitutionsut-behandladesmotionernanågra de senaste avsomav
l997/98:KU2l.betänkandetskottet i t

Pourbaix-LundindeMariettahemställde1997/98:K215motionI
innebärande Konsu-förslagbegärhos regeringenm riksdagen attatt

JämO,JämställdhetsombudsmannenKO,mentombudsmannen
skallHOHandikappombudsmannenBO ochBarnombudsmannen

ombuds-de nämndabordeEnligt motionärenunder riksdagen.sortera
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riksdagen för de skall kunna verkaligga undermannainstitutionema att
oberoende.självständigt och

delsmfl. hemställde l997/98zK23lLönnroth v i motionJohan att
samordning riksda-utredningbegärriksdagen hos regeringen om aven

dels myndigheterombudsmän yrkande l,och regeringens attgens
ochunder riksdagenbör liggamed ombudsmannaansvar att eventu-en

granska och till-generelltmed utövaell ombudsman attett ansvarmer
under riksdagenbörolika slag ocksådiskriminering sorteraöver avsyn

borde enligt motionärernasistnämnda funktionenyrkande 2. Den
finns. Eventuelldiskrimineringutifrån de lagarkunna verka nysomom

ansvarsområde.ombudsmannenstillområdet bör läggaslagstiftning på
allaBertil mföreslog Perssonl997/98:K236motion attI om-
motionä-ansvarsområde. Enligtriksdagenstillöverförasbudsmän bör

ombudsmän-innebärandenuvarande ordningen,denmening attärrens
mindre lämpliglyder under regeringen,för änundantag JOmed ennen

riksdagensunderordning där de står ansvar.
föreslog i motionkdSkånbergochFrebran TuveRose-Marie

utredningbegärhos regeringenriksdagen ettl997/98:K238 att aven
Rättighetsombudsmannenombudsmannaämbete,friståendeochsamlat

haombudsmannenföreslagnabör den ansvaretEnligt motionenRO.
hänvisaderättigheter. Motionärernaochfri-medborgerligaför samtliga
rättighetermänskligaförEuropakonventionentillsammanhangi detta

debakgrunddennasedan år 1995. Motsvensk laggäller ansersomsom
tillvända sigkunnaland börsittimedborgaresvenska eget enatt

rättighe-mänskligafördomstolenochkommissionentillmotsvarighet
Europarådet.inomter

riksdagenJärrel mHenrik Sföreslog1997/98:K257 attmotionI
Enligtombudsmannainstituten.reformeringregeringenbegärhos aven

systematiskochsammanhållenökatbehovetharmotionären av en mera
och våraEuropakonventionenbevakningkontroll och att egna re-av

sammanfö-efterlevs. Ettmänskliga rättigheterområdetgelverk inom
fråganliksombörombudsmannainstitut övervägasbefintligarande av
underombudsmannainstitutionsamladsådanlåta sorteraattom en

riksdagen.
1997/982K311begärde i motions attJuan Fonseca gemensamen

ombuds-införs. Enrättighetermänskligaförombudsman gemensam
ochslagkraft ämbetetdignitet och ettskulle varaannanman ge en

drabbade Om-ochallmänhetenfrånförtroendetåterfåsätt att grupper.
bevarandearbete förövrigakopplas tillkunna FN:sskullebudsmannen
föreslagneför denformenlämpligasterättigheter. Denmänskligaav

med övrigaladesmotionen JOenligtombudsmannen att sammanvore
andra-riksdagen. Somunderinstitutiontillombudsmän gemensamen



ÖvrigaSOU ombudsmän :Sverige1999:65 131

de sistnämnda ombudsmannainstitutionemahandslösning föreslogs att
läggs samman.

fpföreslog Harding Olsonl997/98zK508 BengtmotionI att en
tillska-medborgerliga fri- och rättigheternaför desamlad organisation

ochombudsmannaorgansamtliga existerandeskall ersätta om-pas som
al-föreslogs,yrkande Vidaresådana 1.planeradefatta ettäven som

ochBO HOförslaget, JämO, DO,nämndatill detternativ samtatt
till rättig-ombudsmannauppgifter sammanförskommandeeventuellt en

ombudsmannenriksdagenvarvidhetsombudsmannamyndighet, utser
anför-yrkande motionen2. Iriksdagensunderoch dessa ställs ansvar

samtligauppnåsresultat skullepositivaockså mångades att om-om
ombudsmän-under riksdagensställsbudsmannafunktioner attansvar:

ombudsmannainsti-oberoendeochsjälvständighet garanteras, attnens
och olikaenskildesdenfunktionenstärks frågai garanteraatttutet om

stärksenskildeför denrättssäkerhetenochrättigheter attgruppers
ombudsmannaor-föreslagnabör denEnligt motionärenyrkande 3.

verksamhet,förankradlokaltbred ochbedriva ävenganisationen en
centraltundermed kommunernaskebörsamverkanvarvid ansvar

yrkande 4.
ombuds-handlarriksdagenimotionerytterligarefinnsDet omsom
exempeltillriksmöte,tillflyttatshar nästadessa övermännen, men

och K336.K318K299,K288,1998/99:K205,motionerna
hem-Pourbaix-Lundin mdeMarietta1998/99:K205motionI av

innebärande KO,förslagbegär attregeringenhosriksdagenställs att
riksdagen.underskalloch HODO, BOJämO, sortera

offentligaalla1998/99:K288anför i motion attmBertil Persson
Riks-granskasävenledesochriksdagenväljasbörombudsmän avav

revisorer.dagens
hemställsmfl. mp samt-Lager att1998/99:K299 PermotionI av

fråganochriksdagenunderskall attombudsmänliga sortera enom
utredas.rättigheter börmänskligaförombudsmangemensam

1998/99:K318anför motionkd im.fl. attIngvar Svensson en par-
ombudsman-uppgift utredamedtillsättasbörutredning attlamentarisk

naämbetena.
behandlarm.fl. mMikael Odenberg1998/99:K336Motionen av

ombudsmännentematiskadevissasammanslagningfrågan avavom en
för dessa.huvudmannaskapetoch
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4.11 Utskottsuttalanden ombudsmannenom

l l Konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet har fleraKU vid tillfällen behandlat förslag i
motioner bland tillskapande rättighetsombudsman bet.annatom av en
1992/93:KU2, 1995/96:KU5, 1996/97:KU24. de två sistnämnda be-I
tänkandena har utskottet bland framhållit den särställningannat som
Riksdagens ombudsmän har. Utskottet har funnitinte anledning att
ifrågasätta ställning och verksamhet. Utskottet vidareJO:s har uttalat

det kan finnas anledning diskutera de ombudsmannaorganatt äratt som
underställda Utskottetregeringen. har i detta sammanhang uttalat sin
förståelse för de farhågor framförts ombudsmannafunk-attsom om

alltförtionen kan många olika ombudsmän inrättas, ochut,tunnas om
alltför specialiserade ombudsmän medför risk förmånga vissaatt att

falla mellan de olika ombudsmännens verksamheter.kan Ut-grupper
frånskottet har också utgått regeringen medveten dessaäratt om syn-

punkter och fortlöpande organisationen den verksamhetprövar av som
de underställda ombudsmannen bedriver.regeringen

därNedan återges bedömning i betänkandet 1997/98:KU2lKU:s
Efterombudsmannafrågoma behandlats. kort beskrivningsenast en av

följ ande:gällande uttalade utskotteträtt

före Riksda-framgått vad redovisats i det ående harSom av som
formell ställning uppdragombudsmän JO ettoc somgens en

ombudsmannafunktioner lyder underskiljer från desig övriga som
vilar grundläggande hänseende på be-regeringen. JO-institutionen i

ombudsmannafunktionergrundla medan övrigastämmelser i en
lag. uppgift främstaregleras i allmän Ozs iär rummet att envara

kontrollinstans myndigheterna. ochKO:s, JämO:s, BO:sgentemot
uppgift implementera och/eller följaHO:s vissär närmast att upp

lagstiftning enskilda olitikområden eller allmänt främjaatt ut-
dessa omraden.vecklingen på

det gäller bedömningen förslagen i här aktuella motionerNär av
vill utskottet inledningsvis erinra sina tidi uttalanden medom are
innebörd det finns anledningdels i rågasätta JO:s ställ-att inte att
nin och uppgifter, dels det kan finnas anledning diskutera deatt att

udsmannaorgan lyder under och utskottetregeringen attom som
från fortlöpandeutgår regeringen dessa verksam-prövaratt organs

het. Utskottet vidare finnasdet kan problem haratt attanser som
med mångfalden ombudsmannaorgan följandeoch däravgöra av en

svåri het överblicka området, hålla de olikaisär institutionernaatt
konkret skäl de under regeringen l dandeetc. överatt nu se om-

budsmannaorganen förslagde utredningarna E A, SEDAär som
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fram.iEnligt utskottets meninglbörnyligenoch FUDA rege-
fortsatta be andlinvid denså ninöverväga utre deånaenen an regeringensringen
överväganden iavvaktan påförslag.dessa Iav

föreslå de olikaanlednindel finner utskottet ingen attatt om-organisatorisêtnu
samlas under riksdagenbörbudsmannaämbetena

1997/98:K2l5, K231, K236,mot.samordnas påeller sättannat
hellerUtskottet inteyrkandena och 3.2och K508 ärK311K257,

och friståendesamlatutredningföreslåberett ettattatt om-aven
kommer tillfri- och rättighetermedborgerligaförbudsmannaämbete
synpunkterLiknande1997/98:K238.föreslås i motionvilketstånd,

nämndaSamtligayrkande1997/98:K508framförs motioni mo-
medmotionavstyrkthar nyliUtskottetavstyrks.tioner enen

angåendeyrkande 41997/9 :K508motioninnebörd ensomsamma
och finner1997/98:KU4bet.JO-ämbetettilllokal anknytning

varför motionenståndpunkt,intaanledningingen att annanennu
avstyrks.

uttalande.utskottetserinranhade ingenRiksdagen mot

Socialförsäkringsutskottet1.24.1

regeringenföreslogIntegrationsverketinrättandet attsamband medI av
Socialförsäkringsutskottetmyndigheten.deninordnas iskulleDO nya

tillräckligtsjälvständighetfrågan ut-dock inteSfU ansåg att varom
uttaladeUtskottetborderoll förstDO:s över.menaderedd attutan ses

lagendenresultatetavvakta översynskulleregeringenvidare avatt av
övervägandenförepågick sinadådiskrimineringetnisk ommot som
1997/98:SfU6.uppgifterDO:ssamordningochorganiseringframtida av

Arbetsmarknadsutskottet4.1 1

behandladesdiskrimineringslagamadepropositionema treNär nyaom
flertal motionerförekom1998/99:AU4Arbetsmarknadsutskottet etti

lagstiftningensamordningökad motandraellerpå sättet avenaom en
Socialför-tillämpning.lagstiftningenstillsynenellerdiskriminering av
yttrandenbåda sinauttalade sig iSocialutskottetochsäkringsutskottet

ocksåansågArbetsmarknadsutskottet attsamordning.för en sam-en
lagstiftningenförsta handdåoch avsåg i motordning borde övervägas

funktionshinder ochgrundpådiskrimineringdiskriminering,etnisk av

diskriminering, SEDAetnisklagenUtredningen översynEDA motavom -—
ochsexuell läggninggrundarbetslivetdiskriminering iUtredningen mot av

med funk-arbetslivetidiskrimineringUtredningenFUDA mot av personer-
utredningenstionshinder, anm.
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diskriminering grundpå sexuell läggning. Utskottet ansåg la-attav
bör verka under någon tid innan utredning får uppdraget attgarna en

möjligheterna till samordning. Utskottet frånutgicköverväga att ett
sådant utredningsarbete kommer sikt. Eftersomi gång på litesättasatt
frågan ombudsmännen och deras roll och frågan eventuellom om en

ombudsmannainstitutionema har naturligt sambandsamordning ettav
lagstiftningsfrågan utskottet från den saken kom-med utgick ävenatt

utredning.framtidaingå iattmer en

och olikheter mellanLikheter4.12

ombudsmännen

och olikheter mellaningår beskriva likheteruppdragutredningensI att
ombudsmäns. vadoch andra statliga Avarbetssättroll ochBO:s som

framgår det föreliggerdetta avsnittombudsmännen iredan attsagts om
mellan dem.grundläggande olikheterockså vissalikheterstora men

Huvudmannaskapet

förhållandeskilda särställning ipåintar JOombudsmännen sättAv en
det vill KO, JämO,tematiska ombudsmännen,deframför allt sägatill

huvudmannaskapet.viktig skillnadoch HomO. EnHO, BODO, avser
del riksdagensriksdagen ochmyndighet underJO utövarär en aven

med ombudsman-myndighetersamtliga övrigamedankontrollmakt,
och lyder underBO HomOJämO, DO, HO,nafunktion KO,JK, --

regeringen.

Författningens form

Även olikaför författning degäller formen dendet styrnär som om-
från de tematiska ombudsmän-verksamhet skiljer sig JObudsmännens

lag medregeringsforrnen och i in-verksamhet regleras iJO:s ennen.
Riksdagens ombudsmän.struktion för

verksamhet däremot regleras delsombudsmännenstematiskaDe av
instruktion för respektiveförordningar medvanliga lagar, dels om-av

instruktion förordningendel ingår motsvarande ibudsman. KO:sFör
för Konsumentverket.med instruktion

regeringsfor-Myndighetenmellanställning. iintarJK omnämnsen
bestämmelser arbete såväl ifinns särskilda JK:sDärutöver ommen.

förordning avseende verksamheten.vanlig lag isom en
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Mänskliga rättigheter

utgångspunkter iolikahar i viss månombudsmännentematiskaDe re-
och HomO:sHO:sJämO:s, DO:s,rättigheter.till mänskligalation upp-

arbetetochicke-diskrimineringsprincipen,utgångspunkt idrag sintar
ombudsmansrespektiveinomdiskrimineringmotverkainriktat påär att

område.
rättig-särskildtillvarataliksom BO,skall HO,Härutöver gruppsen

uti-funktionshindrades intressenbevakaskallHOoch intressen.heter
tillför-förbestämmelserinnehållerstandardregler, attfrån FN:s som

jämlikhet iochdelaktighetmänniskorfunktionshindradesäkra sam-
innehål-konventionbas,barnkonventionenharhället. BO somsom en

sociala ochekonomiska,politiskaochmedborgerligasåväller som
rättigheter.kulturella

Arbetsuppgifterna

lagarefterlevnadentillsynjuridiskmed striktsysslarJO och JK avav
ärenden.enskildapåinriktatarbeteDeras ärförfattningar.andraoch

ochmed rådregeringentillhandagå ut-skall JKtillsynsarbetetUtöver
angelägenheter.juridiskairedningar

förstaidäremotarbete kanHomO:sochBO:sHO:s,DO:s,JämO:s,
och tilllagstiftninggenomförandet visstillbidrahand attsägas avvara

rättighetsinstru-internationellaenligtförpliktelserförverkligandet av
upplys-ochrådgivningopinionsbildning,exempeltillment genom
bevakaskallombudsmändessaHärtill kommerningsverksamhet. att

lag-frågaiinte minstnationellt-bådeområde,på sittutvecklingen om
internationellt.ochtillämpningstiftningens -

enskildamedockså ären-arbetaroch HomOHODO,JämO,KO,
ärenden.sådanaha någrainteden. BO attär omensam

Opinionsbildning

sidanandraoch åoch JKsidan JOmellan åskillnadavgörandeEn ena
policyfrågor.medarbetardeombudsmannentematiskade är att senare

skall DOexempelTillområde.på sittutvecklingenfrämjaskall allaDe
JämOochdiskrimineringetniskopinionsbildningmedarbeta mot

påskall HOVidarejämställdhet.främjasträvandenamedverka i att
ochbeaktaandraochmyndigheterförmåförsöka attolika aktivtsätt

skalloch BOoch intressen,rättigheter tafunktionshindradesrespektera
ungdomarsochhävda barns rät-syftar tillåtgärdertillinitiativ attsom

atti-förändratillbidraHomOskallSlutligen attochtigheter intressen.
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tydema samhälleti på sådant diskrimineringsätt på grundett att av
sexuell läggning inte förekommer.

Rättsliga befogenheter

De rättsliga befogenheter står ombudsmännen till buds för deattsom
skall kunna genomföra sina uppdrag skiljer sig åt.

och tillJO IK har exempel utfärda vitesförelägganden. fårDerätt att
också väcka åtal.

fårKO, JämO, DO, HO och HomO också utfärda vitesföreläggan-
den. förafår de talan i domstol. harHärutöver HO vidare uttryckligen

kalla olika till överläggningar.rätt att organ
däremot rättsliga befogenheter.BO har inga

Rapporteringsskyldighet

skall årligen tillställa riksdagen ämbetsberättelse.JO en
under har skyldighetOmbudsmannen regeringen allasamma som

myndigheter under regeringen årligen lämna årsredovisning tillatt en
huvudmannen. HO och BO skyldiga varje år lämnaHärutöver är är att

till verksamhet under detsärskild regeringen sin närmastrapporten om
föregående kalenderåret.
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Barnombudsmannen 1993-19995

det arbeteutvärderinghar varitUtredningens uppdrag göraatt aven
verksamhetsår.under Ihar bedrivit sinaBarnombudsmannen sexsom

utåtriktadeBamombudsmannens in-bedömauppdraget har ingått att
ungdo-barns ochkunskapsinsamlingforrnationsverksamhet samt om

särskilt granska hurockså haftUtredningen harsituation. attmars
i konkreta resultatutformats och vilkaårsrapporterBamombudsmannens

rollbelysa vilken Bamom-utvärderingenSyftet medde har givit. är att
bamområdet.utvecklingen inomspelat förharbudsmannen

verksam-Bamombudsmannensgranskninghar i sinUtredningen av
mandatetfrågorövergripandetyngdpunkten på rörhet lagt sommer
granskatsålunda inteharUtredningeninriktning.och verksamhetens

heller harlöpande arbetet. Intedetprioriteringar iBamombudsmannens
värderats.frågorställningstaganden i olikaBamombudsmannens

ombudsmannaämbetettillgrundläggande hållning ärUtredningens
denpräglasuppdragutsträckningdet i är ettatt stor person somavsom

verk-påverkaharOmbudsmannenämbetet. attinnehar stort utrymme
ombudsmannensprofil utifrånsålundavilkensamheten, egenges en

utredning-enligtdet ocksåSå börpersonliga omdöme.erfarenhet och
sak be-ifrån idärför avståttharutredningenochmening attvaraens
löpandedetställningstaganden ival ochBamombudsmannensdöma

arbetet.

bedömningunderlag förUtredningens5.1

harBamombudsmannens insatserbedömaunderlag förfåFör attatt
enkät bilaga 2enkätundersökningar. Engenomfört tvåutredningen
myndigheter ochurvallänsstyrelser ochsamtligaskickats tillhar ettut

verksamhet.Bamombudsmannenstillmed anknytningorganisationer
länsstyrelserSamtligaenkäter inkommit.utskickadeTotalt har 6458 av

har besvarat enkäten.
betydelsefrågor vilken Bamom-blandenkäten ställsI annat om

ansvarsområde,för myndighetens/organisationenshaftbudsmannen har
ochinformations- opi-Bamombudsmannensden eventuella nyttanL av

li
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gränsdragningsproblemeventuella frå-verksamhet,nionsbildande samt
Utredningens avsikt har inte varitoch samarbete.samverkan attomgor

dessa enkätsvar. Frågornastatistiska bearbetningarnågragöra varav
enkeltpå något harintesådantformulerade på sättsätt attett svaren

bearbetning gjortshar kvalitativtabeller. Däremotigått översättaatt en
förtsoch åsikterreflektionersynpunkter,demeningeni den att som

behandlats utredningen; En-och isammanställtsharenkätemafram i
medkontakter vissagrund för ytterligaretillockså legatharkätsvaren
och Folk-SocialstyrelsenUngdomsstyrelsen,bland andramyndigheter,

hälsoinstitutet.
bilaga 3.urval kommunertillskickatsharenkätEn ut ettannan

undersökningenhar ingått istorstadskommunerlandets 25Samtliga
harkommunoch mindremellanstorfemteurvalmedan ett av var

besvaratharkommunerskickats 80enkäterTotalt har 91 ut.gjorts. en-
Avsiktencentralbyrån.Statistiskabearbetatsharkäten. Dessa avsvar

kommunernavilken månbild ifåkommunenkätenmed att avenvar
handbokBamombudsmannensföranvändninghafthartill ochkänner
kommu-vilken måniårsrapporter,landstingochför kommuner samt

och Barn-Barnombudsmannenmedkontakthaft någonhar omnerna
be-kommunernaspåverkatillverksamhet bidragitombudsmannens att

arbetebild kommunernasfördjupadfåfråga. Förslut i någon att aven
synpunkter på Bamom-ochbarnkonventionenförverkligamed att

Kal-Gävle,fem kommuner:hosbesökt gjortsarbete harbudsmannens
och Växjö.TrollhättanSkövde,mar,

Bamombudsman-för bedömningunderlagytterligareFör att av
fackligaochfrivilliga, ideellamedtvå hearingarharverksamhetnens

sehearingvid varderaorganisationermed elvahållits,organisationer
skicka inocksåombadsorganisationernainbjudna attbilaga 4. De

hittillsvarande verksam-Bamombudsmannenspåsynpunkterskriftliga
vilketochBarnombudsmannenmedsamverkan sätteventuellhet,

erfarenheter arbeteorganisationemasdelgesBarnombudsmannen av
frånyttrandenskriftliga organi-Totalt har 25ungdomar.med barn och

frånyttranden organisa-sjuutredningen,tillinkommitsationer varav
tillfal-de tvåvid någotmöjlighethadeinte närvarationer att avsom

barnkonventionenNätverket förocksåharutredningenTilllena. som
skriftliga synpunkter.medinkommitorganisationer50-talbestår ettav

ungdo-beståendereferensgrupp,vidareharTill utredningen aven
genomförtReferensgruppen,knuten.varitåldern,i 15-16 års sommar

framför allt arbetatskolor, harrespektivepå sinaundersökningaregna
Bamombuds-ungdomars kännedomochbarnsmed frågor rör omsom
med informa-möjligheter nåBamombudsmannens att utsamtmannen

ungdomar själva bilagafrån barn ochsynpunkterinhämtatill ochtion
5.
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har Bamombudsmannens erfarenheterInte minst under deegna sex
verkat Viktigtår myndigheten utgjort underlag iöversynsar-ettsom

fastbetet. Samtliga anställda, såväl anställda projektanställda påsom
kansli har intervjuats. detta harBamombudsmannens Utöver Bamom-

undersökningar och årsrapporterbudsmannens publikationer, grans-
kats.

referensgruppens arbete,hearingar, intervjuer,Utifrån enkätsvar,
urskilja vissafaktamaterial har utredningen kunnatundersökningar och

återkommande synpunkter, vissa sär-ävenmönster, mengemensamma
all-ligga till grund för utredningenskommitskiljande drag har attsom

rollBamombudsmannens ibedömningutgångspunkter ochmänna av
barnområdet.utvecklingen på

opinionsbildningochInformation5.2

och basdokumentvärderingsgrundbarnkonventionen ärMed som
påbamperspektivetsprida och hävdauppgiftBamombudsmannens att

kanarbeteBamombudsmannensdelsamhället.olika nivåer i En stor av
samhällsinformation. Denbetecknasbakgrunden,densåledes, mot som

huvudbetänkande 1969framlade sittinforrnationsutredning angavsom
medborgarnasökasamhällsinfonnation;uppgifter förtvå centrala att

förmedla kunska-samhällsutvecklingen ochpåverkamöjligheter attatt
syfteSamhällsinformationensskyldigheter. är,ochrättigheterper om

riktningl.utvecklingen ienligt utredningen, rättstyraatt
förmedladärmed tillinskränker intesigSamhällsinformation att

skall medborgarnaskunskapsförmedling"neutrala" kunskaper. Genom
syftetförstärkas.förändras eller Detbeteendenochvärderingar yttersta

informatio-detTankendemokratin.och fördjupa ärvidga är attär att
utvecklingen påförmedelskallsådan att styraettvarasomnen som

ord "påmed andraInformationen skallsamhällsområden.olika egen
samhället,förändra förhållanden istyrmedelandrahand" utan ge---

hosförändringsreaktionertill olikaupphovden mottagarnaatt gernom
betraktasinnebär informationinformationen. Det ett styrrne-att somav

och ekonomiskaadministrativamed andradel, jämförbart stymie--~
del.

ökad kunskap på siktpå antagandetSamhällsinformation bygger att
ifrån kedjaslag. utgårförändringar något Insatsernaleder till avenav

beskrivas såBamombudsmannens fall skulle kunnahändelser isom
och besluts-opinionsbildning riktas till politikerochhär: Information

och ungdomar.arbetar med barn Dessafattare och professionella som

1 1969:48,samhällsinformation SOUVidgad s.
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får Bamombudsmannens information ökad kunskap barn-genom om
ungdomars villkor. Målgruppenkonventionen, barns och agerarom

slutändenkunskap och vidtar åtgärder isedan utifrån denna somnya
och ungdomar.förändrar villkoren för barn

effekternaproblem med utvärderafinns centralatvåDet att av sam-
Bamombudsmannensuppgiften utvärderaInförhällsinformation. att

ställtsverksamhet har utredningenopinionsbildandeinformations- och
samhällsinforma-utvärderingarandrainför problem avsomsamma

tionz.
Eftersom må-"resultatproblemet".brukar kallasproblemetDet ena

svårdefinierade som i Bamom-oftasamhällsinformationenförlen är
villkor uppståroch ungdomarsförbättra barnsfallbudsmannens att

överhuvud harförändringarnågrasvårigheter tagetmätaatt upp-om
Även"sambandsproblemet".kallasbrukarandra problemetstått. Det
finnsbedöma detdet svårtfastställas såkanförändringar är att omom

samhällsinformation gåttoch denförändringensamband mellanett som
Är resultatkan konstaterasförändringardeordmed andra ettut. som

förkla-tänkbarafinns andraverksamhet ellerBamombudsmannensav
ungdomars vill-ochbarnsförändringarutvecklingen Deringar till av

fleradärlångoftast resultatståndtillkommerkor är processav ensom
faktorer bidraroch andrasamverkande insatserfleraocholika aktörer

utvecklingentill
bevisa Bamom-omöjligt,för intedärför svårt, attsäga attDet attär
verksamhet i all-opinionsbildandeochinformations-budsmannens

under deåtgärdermedsambanddirekt senasteharmänhet ett sexsom
Ofta fårgrad.hur högeller ioch ungdomarför barnhar vidtagitsåren

tillsamhällsinformation begränsasdenna attutvärderingar typ avav
händelsekedjan.den tänktadelarutvärdera av

informationBamombudsmannensdåblirförsta fråganDen omom
tillöverhuvud har nåttvillkoroch barns utbarnkonventionen tagetom

avsedda mottagarna Dennått deinformationenmålgruppema. Har
påverkats. Harkunskaper harmålgruppemasblirandra frågan om

grundsamhället påungdomar förcijupatsoch ibarnmedvetenheten om
arbeteopinionsbildandeochinformations-Bamombudsmannensav

2 samhällsinformationHIV/AIDSInformationskampanjentill exempelSe om -
och narkotikaalkoholRiksrevisionsverket 1989; Aktionstyrmedel motsom

Hälsovårdshögskolan, 1992.Nordiska1989-1991,
3 Riksrevisionsverket 1986.utvärdera statlig styrningFurubo, J.E. Att
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information nått utBamombudsmannens5.2.1 Har

Barnombudsmannen nåttkvantitativt ärEtt attmäta utsätt att un-om
vilkentill myndigheten.människor känner Idersöka hur många som

politiker, allmän-känd blandbegreppBarnombudsmannenmån ärsom
ef-själva kanungdomarbland barn ochhet och inte minst som enses

Barnombudsmannen.gjortsgrund i de insatserhar sinfekt som avsom
1997genomfördes vårenBarnombudsmannenPå uppdrag enav

föräldrar, be-ungdomar,barn,vilken måniSKOP-undersökning om
Bamombuds-kände tilllandstingochkommunslutsfattare inom stat,

ungdomar 41ochfem barnvisade tvåUndersökningen att avmannen.
tillställdaFrågorBarnombudsmannen.talashade hörtprocent om

visadeundersökningeningick i att000allmänheten l vuxna personer
Bamombuds-kände tilldesvenskar, 60fem attprocent,tre uppgavav

rikstäck-placerade icentraltbeslutsfattare,medIntervjuernamannen.
myndigheterstatligalandsting, iochi kommunerorganisationer,ande

visade 91utskott,riksdagensochRegeringskansliet procentattisamt
80demarbete. AvBamombudsmannens procent atttillkände uppgav

Barnombudsmannen. Attförtroende förganskaellerde hade stortstort
ungdomarsochstärka barnsförbehövsabsolutBarnombudsmannen att

65samhället ansågställning i procent.
Bamombudsman-tillkännerbeslutsfattarna90Att procentöver av

insat-sinaBarnombudsmannenutredningentolkar att genomsomnen
allmänheten iEftersommålgruppen.denmed nålyckatshar attser

kände tillsvenskarnamedia och 60nåtts viahand harförsta procent av
framträ-BamombudsmannensuppenbarligenharBarnombudsmannen

vidare 41Undersökningen visargenomslag.fått attmediadande i ett
vilketBarnombudsmannentillungdomar kännerochbarnprocent av

de årenunderinsatserBamombudsmannenspåsannolikt beror att sex
beslutsfattare.ochtill politikerriktatsframför allt har

påverksamhet baserasBamombudsmannensinnehållet iEftersom
spridauppgifthar tillBarnombudsmannenoch attbarnkonventionen

bildkonventionenkunskapernaocksåkandennakunskap engeomom
SKOP-undersök-nämndainsatser. DenBamombudsmannens ovanav

till barn-och kändemellan 18 74åldernivisade 65ningen procentatt
fannsdetframgår ocksåundersökning ettkonventionen. Av attsamma

tilloch kännatill barnkonventionenkännasamband mellanstarkt attatt
Barnombudsmannenkände tilldemBlandBarnombudsmannen. som

kände till barnkonventionen.ocksåfyra deatttreuppgav av
beslutsfattarnavisade 90undersökningSamma över procentatt av

bamkonven-innehållet iKunskapenbarnkonventionen.kände till om
viktiganågrakundeallavarierade, nämnationen spontantnästanmen

på-ochavseende vid barnsfästhade rättpunkter. flesta attDe ungas
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Ävenjust barn och barn och ungdomarverka beslut rör unga.som
tillfrågades kunskaper barnkonventionen. Det visadesjälva sina omom

ochhälften alla barn och ungdomar mellan 10 18 årfulltsig inteatt av
Kunskaperna något bättre hosbarnkonventionen.hade hört talas varom

ungdomarna.de äldre
infor-utifrån denna undersökningkan drasslutsatsDen är attsom
politi-både tilluppenbarligen har nåttbarnkonventionenmation ut,om

till barn och ungdomarmindre utsträckningbeslutsfattare iker och men
kända FN-konventiondentordeBarnkonventionensjälva. mestvara

vilkenmycket idock inte såratificerat.har DettaSverige säger omsom
informationsinsatserBamombudsmannensdet justutsträckning är som

eftersomallmänt känd,blivitbarnkonventionenåstadkommithar att
barn-informationspridainteBarnombudsmannen är att omomensam

bedrivs ocksåinforrnationsverksamhetomfattandekonventionen. En av
frivilligorganisationer.

fråganställdesmyndighetertillenkätundersökningutredningensI
och opinions-informations-Bamombudsmannensbetydelsevilkenom

verksamhet. Sammamyndigheternashaft förharverksamhetbildande
avbildAvfrivilligorganisationema.tillfråga ställdes ensvaren ges

uppfattasdeninforrnationsverksamhet såsomBamombudsmannens av
organisationer.ochmyndigheter

generelltBarnombudsmannenvisar settEnkätundersökningen att
särskiltsammanhangkunskapskälla. dettaI nämnsviktigses som en

Folkhälsoinstitutetexempeltillvilkentill 18,statistikboken Upp om
därför Bamom-dokumenterad,dåligt ärhälsa"bamsskriver äratt

bild barnsgodviktig. Dentill 18Uppbudsmannens rapport avger en
informationinnehållerlättfattlig.och Rapportenlevnadsförhållanden är

Social-sammanhang".olikaanvändbar iFolkhälsoinstitutetför ärsom
mycket högskrifterolikaBamombudsmannensuppskattarstyrelsen

hänvis-arbetet ochdirektaockså i detanvändsgrad och dessa som
bamområdet".frågor inomgällerdetningslitteratur när

Även flera enkätsvar. Läns-iframåthandboken Ett omnämnssteg
handboken "harexempeltillskriverVästmanlands länstyrelsen i att

Socialtjänst-enligttillsynsarbeteLänsstyrelsensbetydelse ihaft stor
barnkonventionenfrågorna kringlyftaframförallt föroch dålagen att

Vidaresocialtjänst". Barn-kommunernas ärinombamperspektivetoch
och fylleruppskattadetill regeringenårsrapporterombudsmannens en

översiktsbildaktuelldeframför alltviktig funktion, att avger engenom
situation.ungdomarsbarns och

vilkenbland frågan iställdestill kommunernaenkäten ut-I annat
handboken Etthaft användninghadesträckning kommunerna stegav

kommunundersökningar, PåtvåBamombudsmannensframåt samt av
efter barnkonventionenoch Spaningenbarnkonventionenefterspaning
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förhandboken kom-kommunernagår vidare. 41 attprocent uppgerav
delmycket användbar eller till vissvaritoch landsting an-muner

känner till publikationen.kommunerna intevändbar. 52 procent av
kommunundersökning-till de tvåkännerAndelen kommuner intesom

enkät visarutredningensSvarenrespektive 6156är procent.arna
storstadskommu-skillnad mellanbetydandevidare det föreliggeratt en

exempelden andra. Tillåmindre kommunersidan ochå svararenaner
framåt varithandboken Ettstorstadskommunerna63 stegattprocent av

det-mindre kommunernadeanvändbar medan 17 procent svararav
samma.

för uppskatt-uttryckfrivilligorganisationersamtligaI stort sett gav
opinionsbildandeochinformations-Barnombudsmannensning av

Även statistikboken Uppsärskiltnämndeorganisationernaverksamhet.
organisatio-Vissalandsting.ochför kommuneroch handbokentill 18

kommunundersökningarBarnombudsmannenssärskiltbetonadener
lokala arbete iför organisationemastillha varit nyttastoruppgavssom

kommunerna.

fördjupatsbarnkunskaperna5.2.2 Har om

Bamombuds-framhållitenkätsvari sina attharmyndigheterflestaDe
verksamhet haropinionsbildandeochinformations-singenommannen

påungdomarochbarnhelhetsbildskapatillbidragit gene-enatt aven
sakkun-ochinformationsammanställaochsamlarell nivå. Genom att

framlyftBarnombudsmannenharsektorsmyndigheterfrån olikaskap
livssituation.helaoch ungdomarsbarns

barn harhelhetsbildsådanvidareframgårenkätsvaren attAv aven
vilkenfråganPåverksamhet.myndighetersflerabetydelsefull förvarit

respektivemyndighetenshaft förharBarnombudsmannenbetydelse
Barnombudsmannenflertaletansvarsområde attorganisationens svarar

helhetsperspektivförmedlaalltframför etthaft betydelse atthar genom
fåtalrättigheter. Ettungdomarsochbarnsinformationoch sprida om

harinteBarnombudsmannenorganisationermyndigheter och attsvarar
verksamhet.derasförbetydelsehaft någon

ochviktig"funktionenexempel ärtillskriverFolkhälsoinstitutet att
folkhälsoarbetet denBarnombudsmannen ärdåibanar för barnenväg

och harbarnenenbartsig ettuteslutandeenda myndighet ägnarsom
värdefulltSpecielltungdom. ärochpå barnhelhetsperspektiv i synen

efter-deras intressenbevakarmyndighetför de barnendet att enyngre
äldresigUngdomsstyrelsenSkolverk och ägnarbåde Statenssom

BarnombudsmannensocksåSkolverkungdomar". Statensbarn och ser
pi "denenkätsvaretioch skriver atttillgånghelhetsperspektiv ensom
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perspektiv skolfrågorkompetens de andra på Bamombuds-och som
betydelsefull".tillföra naturligtviskan ärmannen

Adoptionsfrågor NIA framhål-för InternationellaNämndStatens
informationmed spridaBamombudsmannens insatserler attatt om

fokusera barnets rättigheterallmänt och påbarnkonventionen ärrent att
infonna-Bamombudsmannensverksamhet.förbetydelse NIA:sav

rättigheter bli-till kunskaper barnsbidragittionsverksamhet har att om
yrkes-allmänhet, också hosbreduppmärksammadevit menav enmer

internationella adop-inblandade arbetet medspeciellt iärgrupper som
förtroendevalda kommunernaisocialsekreterare,exempeltilltioner,

socialkonsulenter.och
Över finnsdetviktenlänsstyrelser betonarlandetshälften attavav

myndighetsgränserdetill helhetenuppdragmed överinstans att seen
Länsstyrelsernasjukvård.socialtjänst ochskola,mellanfinns dagisom

förmedlassituationhelhetsbild barnsdenframhåller att avsomav
Länsstyrelsen itillsynsarbetet.tillgång iBarnombudsmannen utgör en

har varitBarnombudsmannenexempeltillskriver ettJämtlands län att
lands-bamperspektiv istödjamedarbetetistöd och ettattresursen
sidan.socialabara denverksamhethelaoch kommunernastinget -

Östergötlands Bamombudsmannenslän skriverLänsstyrelsen i att ar-
harbarnkonventionenochrättigheterfram barnetslyftabete med att

med dessaarbetetillsynsmyndighetensregionaladenförhaft betydelse
frågor.

yttrandenockså sinaframhåller ifrivilligorganisationer attFlertalet
bam ioch synliggöralyfta framtillbidragitBarnombudsmannen att

medenbart arbetauppgiftmedsjälvständig instanssamhället. attEn
flertal. Svenskasamhället, betonasbehövs ibarn och ungdomar ettav

barn-väsentligt med"det kännsskriverBamläkarföreningen att en
myndigheter".fri från andrastårverksamhetfrämjande som

belyser den påver-kommentarerenkätmaterialet någraI somges
andra myndig-kan ha haft påinsatserBamombudsmannenskanseffekt
medsamverkan Bamom-Skolverk skriverheters arbete. Statens att

havilket också kankunskaperSkolverketgivitbudsmannen har nya
förslag.ochresultatpåverkat verkets

utomordentligtenkätsvar deti sittDomstolsverket skriver äratt
har haft påBamombudsmannensarbeteeffektvilkensvårt att ange

konstate-torde emellertid kunnaansvarsområde. "DetDomstolsverkets
rättigheterbevakning barnsarbete medBamombudsmannensatt avras

med bamkonven-regelverketsvenskaoch det överensstämmerattav
domstolarnas arbete.betydelse förindirekthaft inte ringationen har

arbete tjänat inspi-BamombudsmannensObestridligt ocksåär att som
domstolspersonal Domstolsverketsvidareutbildning irationskälla till av

ärendenagerande enskildaBamombudsmannens ikanregi. Vidare na-



SOU 1999:65 Barnombudsmannen 1993-1999 145

turligen i förlängningsin påverka arbetet vid enskilda myndigheter
inom Domstolsverkets verksamhetsområde".

Till kommunerna ställdes frågan Bamombudsmannens verk-om
samhet bidragit till påverka kommunens beslut i någon fråga. Avatt
storstadskommunema svarade 50 medan andel för deprocent samma
mindre kommunerna 21 Kommunerna ombads ocksåprocent.var ge
exempel på sådana frågor bedöms ha Bamombuds-påverkatssom av

för-Bamombudsmannens verksamhet har bidragit till attmannen.
stärka förtroendevaldamedvetenheten barnkonventionen hos såvälom

allmänhet. har påverkattjänstemän och Detta sannolikt indirektsom
kommunala beslut, skriver till exempel kommun. Enäven annanen

frå-skriver Bamombudsmannens och uttalanden olikaiatt rapporter
förmåinformations- och påtryckningsmedel förhar använts attgor som

kommunfullmäktige fatta barn- ungdomspolitiskbeslut ochatt om en
tyd-handlingplan. Andra exempel barnkonventionen blivitär att mer

insprireratslig, bamperspektivet tydliggjorts, enskilda politikerattatt
till arbets-och Barnombudsmannen bidragit till beslut barnatt attom

föräldrar till barnomsorg.lösa skall ha rätt

Kunskapsinsamling5.3

Bamombudsman-också ingått belysauppdrag harI utredningens att
ochbarndet vill hur informationkunskapsinsamling, säga omnens

ställnings-ombudsmannen för få underlag tillungdomar tas in attav
fö-kunna fullgöra uppgifttaganden bedömningar. sinoch För att som

harBarnombudsmannenreträdare för och ungdomar krävsbarn att en
olikaoch behov ibarns och ungdomars situationgedigen kunskap om
fleraBarnombudsmannen söka frånåldrar. Sådan information måste

olika håll.
statistikar-bedömning Bamombudsmannens roll iUtredningens av

följa forsknings-bete och möjligheter och utvecklingsarbete röratt som
detta be-barn och behandlas kapitelungdomar i I avsnitt görs en

dömning kunskapshämtning kontakterBamombudsmannens genomav
frivilligorganisationeroch samverkan med myndigheter och samt om-

budsmannens kontakter med barn och ungdomar själva.

5.3.1 Samverkan med andra

Ett indirekt få kunskap barns och ungdomars villkorsätt äratt om ge-
kontakter med andra, med och myndigheterorganisationernom som

arbetar bamfrågor.med Sådana kontakter har Barnombudsmannen
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samverkans-delta iochnätverk attbland annat genomegnagenom
andra.organiserats avsomgrupper

myndighetsansvarBarnombudsmanneninstruktion har ettEnligt sin
alltframförarbete harsäkerhet. Dettaochbarnsområdetför ungas
ochBUSsäkerhetochnätverken, Barnsde tvåskett ungasgenom

organi-ochmyndigheterradvilkamiljö ibyggdochungdomBarn, en
ingår.sationer

utred-ingick iorganisationerochmyndigheterdessaFlertalet av
erfarenhetsutbytedettydligt visarenkätundersökning attningens som

medarbetetifunktionviktigfyllernätverkdessainomsker ensom
generelltuppfattas settBarnombudsmannensäkerhet.ochbarns ungas

tillskriverVägverketarbete.dettakunskapskälla iochstödett ensom
fungeratharBarnombudsmannenenkätsvar somsittexempel i att

bamperspektivanläggamedarbetet ettstöd ioch attsamtalspartner
nätverkBamombudsmannensdelta iGenom attvägtransportsystemet:
fåochkunnatinformation, presenteraviktigfått syn-Vägverkethar

forskare,medkontakter experterVärdefullaverksamhet.på sinpunkter
ietableratsharorganisationerochmyndigheterföroch representanter

sammanhang.dessa
hardevidare attorganisationeroch an-myndigheterrad uppgerEn

inforrnationspridning.förkanalerBamombudsmannensvändning av
kon-bredaövrigtoch imediakontakterBamombudsmannensGenom

informationspridaorganisationerochmyndigheter ombådetaktnät kan
Bamombudsmannensdelta iGenom press-verksamhet. attsin egen

möjligheterökadefåttKonsumentverketexempeltillharseminarier
boendemiljö.säkertillbarns rätt en-informationmednå enutatt om

myndighetfinnsdetviktenalltframför attdockpåtalas enkätsvaren av
säkerhet.ungdomarsochför barnsuttalathar ett ansvarsom

villkorochbarnskringnätverkÄven Bamombudsmannens ungas
myndighetercentralaingårnätverkdettaIenkätsvar.någraiomnämns

del i detarbetetochbamfrågor ärolikaför rege-sektorsansvar enmed
olikahålla ty-harBarnombudsmannen attringsuppdrag sammansom

ochbarnsuppföljningsstudiersektorsövergripande ungasomavper
villkor.

fråganocksåingickorganisationerochmyndighetertillenkätenI
med Barn-samverkanförhinderinformellaformella ellerfinnsdetom

Statensfinns.sådana intesamtliga attIombudsmannen. settstort svarar
§kap. 14i 7utlänningssekretessendockframhållerInvandrarverk att

samverkan rörförhinderformellainnebärakan somsekretesslagen
institutionsstyrelse atttarStatensutlänningslagen. uppärenden enligt

kämverksamhet,Institutionsstyrelsensingår iförebyggande arbete inte
Kommunför-Svenskahinder.formelltkanmån ettvilket vissi somses

Barnombudsmannen ettmedsamarbetetgnissel i sombundet anger
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informellt hinder samverkan huvudtaget.mot över Det hindretstörsta
för samverkan förefaller dock bristande hos Bamom-vara resurser
budsmannen, vilket påtalas rad myndigheter, bland andra Kon-av en
sumentverket och Sida.

Även kommunenkäteni ställdes frågor samverkan ochom samar-
bete med Barnombudsmannen. På frågan kommunen har haft någonom
kontakt med Barnombudsmannen 60 någon sådanprocent attsvarar
kontakt förekommit.inte har Vidare svarar 76 kommunernaprocent av

de inte har haft någon samverkan eller samarbete med Barn-att
Ävenombudsmannen. denna frågai föreligger relativt skillnadstoren

mellan storstadskommuner och mindre kommuner. de mindreAv
kommunerna 92 de inte har samverkat med Bamom-procent attsvarar
budsmannen medan motsvarande andel för storstadskommunema 44är
procent.

Bamombudsmannens kontakter och samverkan med frivilligorgani-
sationer, de ingår i bamsäkerhetsnätverken, sker främstutöver som ge-

samordningsgruppen för projektet förDags barnkonventionen. Inom
denna bamrättsorganisationemaingår de Nätverket förstörre samt
barnkonventionen. harövrigt Barnombudsmannen arbetet med kon-I i
kreta sakfrågor formella informellabåde och kontakter med frivilligor-
ganisationer. information mellanUtbyte ombudsmannen och frivil-av
ligorganisationer ocksåsker utbyte ochrapporter annatgenom av
material. Under utredningens två hearingar uttryckte de flestasig större
frivilligorganisationer antal fackliga organisationer tillsamt ett som

Psykologförbundexempel Sveriges positivt kontakterna med Barn-om
framgickombudsmannen. det mindre ochDäremot organisationeratt

framför allt ungdomsorganisationer har haft få eller kontakteringa med
ombudsmannen.

Utredningens samlade bedömning Bamombudsmannensav samver-
kanskontakter möjlighet utifrånoch dessa samla informationatt om
barns och villkor Barnombudsmannen hittills i begränsadär attungas

ochutsträckning har byggt nätverk samverkanskontakter utifrån sinupp
egenskap företrädare för barn och ungdomar. kontaktnätDetav som
byggts har prioriteringar med uppgifteröverensstämtstyrtsupp av som

varit fastlagda i instruktion, regleringsbrev och regeringsuppdrag.som
flertalEtt kontakter har varit led i myndighetsutövande funktion.ett en

Kontakter exempel frivilligorganisationermed till har inte prioriterats i
lika hög grad.
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ungdomarochfrån barnSynpunkter5.3.2

ungdomar Bamom-ochmed barndirektkontaktförkanalerDe som
kontaktdelsDirekt,telefonlinjen BOdelsutvecklatharbudsmannen är

har Bamom-verksamheterkontinuerligadessaUtövervia internet.
specifikaungdomar iochmed barnkontakterdirektahaftbudsmannen

Ytterligaremobbningsprojektet.medarbetetunderexempeltillfrågor,
ochbarnfrånsynpunkterinhämtaBarnombudsmannenför attsättett

ellerenkäterpåbaseratsundersökningardeungdomar är somgenom
ungdomar.ochbarnmeddirektintervjuer

undersök-Bamombudsmannensuppfattning ärUtredningens att
sinbeskrivningarungdomarsochbarnspåbaseras avningar egnasom

själv ochmyndighetentillbådeinformationvärdefullgivitharsituation
framlyftexempeltillhar10-åringarEnkätundersökningenandra.till av

littera-kunskap Iliterelativtfinnsdetbarn om.åldersgrupp somaven
be-åldersgruppdennabarn ioftaframhållsforskningen attoch ituren

uppfattningallmän attvaritharåren". Det"glömdadesig ifinner en
dra-därför intede harutvecklingsperiod ochlugnlever ibarndessa en

debarn ipå sättintresse mer om-forskningenstillgit sig somsamma
1990-Underpuberteten.och ismåbamsperiodenundervälvande åren

sidaforskningensfrånintressenyvaknatmärkakunnat etttalet har man
livs-barnsdessauppgifterStatistiskadäremellan.ålderniför barn om

enkät-Bamombudsmannensknapphändiga.fortfarandedockvillkor är
attfylltdärförhar tomrumett10-åringarbland genomundersökning

tillvaro.sinperspektivåldersgruppsdennalyfta fram
ochmed barnkontakternaerfarenheterBamombudsmannens av
för-kunnatmobbningmotverka är,medarbetet somungdomar i att

Blunda inteiskriver rapportenBarnombudsmannenpositiva.väntas,
har"BOmobbning:förslagochidéer motungdomarsmobbningenför -
alladelfåidéer. Attochtankar taförslag,med av000fått 6över svar
ochinsiktochbredare störreBOgivitharförslagocherfarenheter en

dag".iungdomarförgestalta sigkanvardagenhurförförståelse
för-ungdomarnasochbarnenspubliceraochsammanställaGenom att

vidarekunskapförmedla derasBarnombudsmannenkundeslag egen
andra.ochskolchefer, lärarepolitiker,till

beskrivitutredningenmedkontaktersinahar iBarnombudsmannen
och organi-myndigheterberördahosmobbningsfråganförintressetatt
brevsvarendäremotNärbörjan.kampanjenssvalt irelativtsationer var

ochökade intressetsammanställdesochin engage-komfrån barnen
erfa-kampanjen. Barnensberördessamtligahos egnamanget avsom

ochkunskapbåde ettmobbningpåsynpunkterochrenheter nygavav
fanns.redanmobbningkunskappå denbarnperspektiv somom
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Ytterligare erfarenhet mobbningskampanjen samtal tillatten av var
Barnombudsmannen från barn och ungdomar ökade påtagligt, framför
allt under den tid kampanjen pågick och tid efteråt. Bam-ävensom en
ombudsmannen under den tiden minst tio samtal dag fråntog emot per
barn och ungdomar berättade erfarenhetersina mobbningsom om av
eller lämnade förslag till hur mobbning kan motverkas.

Mobbningskampanjen ledde således till Barnombudsmannenatt
blev barn ungdomar.känd bland och intervjuundersökningDenmera

barn och ungdomar gjordel 000 SKOP på uppdrag Barn-av som av
ombudsmannen 1997, visade barnen trodde51 Barn-att procent attav

kunde mobbningen. Bland deombudsmannen mellan 10stoppa yngsta,
och trodde Barnombudsmannen kunde klara12 år, 68 procent att av

till år trodde barn, det-det. åldrarna 13 15 55I vartannat procent,

samma.
på intemetkontakt med barn ochBamombudsmannens satsning

och därför be-fortfarande inledningsskede svårungdomar iär attett
kontaktläramaUtifrån intervjuer med antaldöma och utvärdera. ett av

utredningen utbyggd ochskolorna bedömerpå de medverkande att en
fåbarn och ungdomar kan kommafungerande intemetkontakt med att

samfälltKontaktlärama anmärker visserligenbetydelse framtiden.istor
från Barnombudsmannen,informationpå dålig och sägermensen

med barn och ungdomar viaintemetkommunicerasamtidigt idén attatt
bra.mycketär

enligttill miniombud tycker,ungdomarbarn ochDe utsettssom
besvaraspännande och roligt Bamom-kontaktlärama, det är attatt
för uppgiften, tillgår entusiastiskt inintemetenkäter.budsmannens De

med"vanliga" enkäter på Internetfrån besvaraskillnad äratt papper.
haft kontakt med,lärare utredningen harsannolikhet, enligt destor som
ungdomarflesta barn och in-kommunicera. Deframtidens ärsätt att

alltmer utbyggd skolorna.IT-tekniken blir itresserade den somnyaav
denutredningen har intervjuatSamtliga kontaktlärare var avsom

intemetfrågor, framför allt de frågorBamombudsmannensåsikten att
lett till de barn och ungdomarställdes rättighetsenkäten, hari attsom

reflektera sina rättigheter.deltog har börjat översom
följande från lärareillustrerassynpunkt kanDenna e-postgenom en

i Bamombudsmannens årsrapporttill Barnombudsmannen, citerassom
1999 s. 9:

tillskolans arbetsmiljö på upphovBO:s frågor Internet gavom
efteråt och intervjuadereflektioner. Alla klassen gickmånga i mnt

hur de tyckte lokalerna kände deövriga elever De attattom var.
hade uppdrag. Eleverna kom fram till flera saker be-viktigt attett

stod fo-hövde främst de äckliga toalettema iåtgärdas. Det somvar
kus. med diskussionerna utvecklades, blev elevernaI samband att
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faktiskt Mångaarbetsmiljöhur derasmedvetnaoch var.ommer mer
och korridorenklassrummet iskräpi iganskadet utan-såg att var

ochskräpadesjälvadeockså påför. komDom att nersomvar
beteende.förändra sittbehövdedärförde I

inhämtandeBamombudsmannensbedömningsamladeUtredningens av
värde-hittills givitarbetetungdomarochfrån barn ärsynpunkter attav

Bamombuds-dockuppfattningUtredningens är atterfarenheter.fulla
vida-ungdomar börochmed barnkontakterdirektalöpandemannens

samtal från barnellerfå brevfår i dagBarnombudsmannenreutvecklas.
ochnåttDirekt har inteBOInformation utsjälva.ungdomaroch om

kontakt.fortlöpandeförkanalbetecknaskan intetelefonlinjen ensom
begränsad konti-närvarande endastförordmed andrafinnsDet en

barnsInhämtandeungdomar.ochmed bamdirektkontaktnuerlig av
direkt-fortlöpandeerfarenheterochsynpunkterungdomarsoch genom

delintegrerad Barn-tillräckligtintesåledeskontakter ännu avär en
arbete.ombudsmannens

årsrapporterBamombudsmannens5.4

år lämnavarjeinstruktion,enligt sinska,Barnombudsmannen rap-en
frågorfram delyftadennaoch iverksamhetsinregeringentillport om

skallSärskiltbörregeringen överväga.ombudsmannen attansersom
iöver-bristerfinnsdetpåtalasin årsrapportiBarnombudsmannen om

bamkonven-tillförhållandelagstiftning isvenskmellanenstämmelsen
tionen.

tillårsrapporterfemhittills lämnatharBarnombudsmannen rege-
tillförslagraddäriblandförslag,50-talmedringen sammantaget ett en

hur års-granskahar ingåttuppdragutredningens attlagändringar. I
resultatkonkretavilkaochRegeringskanslietitagits emotrapportema

legatblandhargranskning annatför dennaunderlaghar givit. Somde
be-självombudsmannenhurBarnombudsmannenfråndels PM omen

Socialdepartementetupprättad inomPM,delsresultatet,dömer omen
och 7.bilaga 6seårsrapportemahandläggningenformelladen av

Barnombuds-förslagsamtligagranskningutredningensAv somav
och 1999åren 1994mellanårsrapporteri sinahar lämnatmannen

statligaibehandlingföremål för ut-blivitförslag harfleraframgår att
exempelmyndigheter. Ettolika ärellerredningar, expertgrupper av

kom-iförändringartillåterkommande förslagBamombudsmannens
medsamrådaåläggasbörkommunernainnebär attmunallagen attsom

behandlatsförslag hardessa. Dettafrågorungdomar ioch rörbarn som
främstabästa ihuvudbetänkande BarnetsBamkommitténssåväli

slutbetän-kommitténsUngdomspolitiska1997:116,SOUrummet
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kande Politik för SOU 1997:71 och Demokratiutredningen iunga av
skriften barnGör till medborgare SOU 1998:97.

Utredningens granskning visar också hel del Barnom-att en av
budsmannens förslag till åtgärder har genomförts. Redan i Bamom-
budsmannens första årsrapport 1994 föreslogs regeringen bör fast-att
ställa nationell strategi för bamkonventionens genomförande. Ien

föreslogsårsrapport kommunerna särskilda barn-i ochattsamma ung-
hurdomspolitiska handlingsplaner bör redovisa bamkonventionens

uppfyllsintentioner på den kommunala nivån. 1 1999 riks-antogmars
dagen för förverkligastrategi FN:s konvention barnets rättig-atten om
heter 1997/98:182, bet.i Sverige prop. 1998/99 SoU6,rskr. 1998/99:171,
i vilken det bland ingår kommuner och landsting bör byggaannat att

för bevaka barns och ungdomars finns medintressensystem att attupp
beslutsprocessen, barn- och ungdomsplaneri varav anges som en me-

Äventod för antal Bamombudsmannens förslag tilldetta. ett av
genomförda, till såväl social-författningsändringar exempel harär

utlänningslagen kompletterats med bestämmelsertjänstlagen omsom
höras, förslag Barnombudsmannenbarnets bästa och barns rätt att som

fall har dockframfört och 1996. nämndai årsrapporterna 1994 I nu
be-det möjligt hurdebatten allmän intevarit så är avgöra storatt att

har haft.Bamombudsmannens årsrapporttydelse
eller åtgärder vidtagits med tydli-ändringar gjortsandra fall harI

förslag. Förändring i skollagBamombudsmannenshänvisning tillgare
skolväsendet, förskoleklassen ochobligatoriskaoch läroplan för det

huvud-trädde kraft den januari 1998 ifritidshemmet 94 i 1Lpo som
förslagmobbningBamombudsmannenssak bygger på samtrapport om

årsrapport till regeringen.i 1997
fast-det svårligen gårbedömningUtredningens samlade är attatt

från Barnombudsmannenförslagsamband mellanställa något linjärt ett
barns ochtill förändringarandra förslaglagändringar eller av ung-om

förändringarförändringar.genomförda sådana Dedomars villkor och
fleralång däroftast resultatkommer till stånd är av en processsom

Förslagbidrar till utvecklingen.och faktorersamverkande insatser som
går ofta viaårsrapporterBamombudsmannensi vägenpresenteras en

vidtas.allmän konkreta åtgärderdebatt innan
ochbetydelse hur andra myndighetersammanhangetDet i detär av

enkäten tillBamombudsmannens årsrapport.uppfattar Iorganisationer
därför särskild fråga iingickmyndigheter och organisationer en om

haftmyndigheten eller organisationen harvilken och vilketmån på sätt
till regeringen. Fler-användning Bamombudsmannens årsrapporterav

årsrapporterna fyllertalet myndigheter och organisationer attuppger en
också har haftfunktion vissoch antyder årsrapporternaatt ensvaren

påverkanseffekt.

mi
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BamombudsmannensSkolverk har rapporteranväntStatens som
tillståndet iutvärderingarochverketsförunderlag rapporter omegna

medåtgärderkonkretaInvandrarverk har vidtagitskolan. Statens an-
tillfällen Barn-"Vid deBamombudsmannens rapport:ledning somav

Invandrar-synpunkter på Statenshaftsinaiombudsmannen rapporter
asylsö-frågorhanteringellermyndighetsutövningverks avsersomav

harasylsökande,tillI anknytningharbarnellerbarnkande vuxnasom
eventuella brister".till medkommaföråtgärder rättavidtagitverket att

användninghaftde harlikasålänsstyrelser attFlertalet avuppger
alltframföroch dåregeringentillårsrapportBamombudsmannens som

tillsynsverksamhet.länsstyrelsensförunderlag
länsstyrelserfyraoch attorganisationerochmyndigheterTio svarar

årsrapporterna.användningdirekthaft någonharde inte av
månvilkenfråga iocksåingickkommunenkätutredningensI omen

Iårsrapporter.Bamombudsmannensföranvändninghaftkommunerna
exempel. Av1998och1997årsrapporterna svarenenkäten somangavs

haftharkommunerna sammantaget30 an-drygtframgår procentatt av
Över storstadskommu-50 procentårsrapporter.dessavändning avav

årsrapporterna.användninghasig avuppgernema

bedömningSammanfattande5.5

Bamom-rollvilkenbelysavaritharuppdrag attUtredningens som
Sombamområdet.inomutvecklingenförspelat an-harbudsmannen
fastställaexakthetmed någon störreoftast intedetgår atttidigaretytts
åtgärderochverksamhetBamombudsmannensmellansambandlinjära

bedömningenutgångspunkt iUtredningensregeringen. avvidtagna av
varitbamområdet har attspelat påharBarnombudsmannenrollvilken

enbarteffekter,konkretapåvisafruktbartsärskilt atthellerdet inte är
betän-ellerantalet utredningarstatligatilldirektivlagändringar,imätt

granskning Barn-ochundersökningarutredningensUtifrånkanden. av
iställetutredningenharhittillsvarande arbete samman-ombudsmannens

bedöm-överraskande,särskiltoch integenerella,dengjortfattningsvis
harmyndighetende årunderBarnombudsmannenningen somatt sex

dennaområdet. Hurpåutvecklingenför storbetydelsehaftharverkat,
dock svårtvarit säga.harbetydelse attär

opinionsbildande insatserochinformations-Bamombudsmannens
bamkonven-informationspridatillbidragituppenbarligen atthar om

sådantsamhälletiungdomaroch ettbarnframlyftaochtionen att
rättigheterochsituationderasmedvetenhetenallmännadensätt att om

ungdomsperspek-ochframhålla barn-konsekventGenomhar ökat. att
medsamhällsmedborgaresynliggjungdomaroch ortshar barntivet som
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Bamombuds-vidarebedömning attUtredningens ärrättigheter.egna
barnbåde förfunktion,symboliskobetydliginteockså har enmannen

bamom-existensenBlottaandra.förochsjälvaungdomaroch enav
situa-ungdomarsochbarnssignalsamhället attbudsman i omenger

allvar.påverklighetochtion tas
hittillsvarandeBamombudsmannensutvärderingutredningensI av

i Barn-begränsningarochsvagheterfinnsdetocksåframgårarbete att
alltarbetet. I vä-inriktningochmandatnuvarandeombudsmannens av
under-utredningensframkommit ikomplikationer,deL kansentligt som

båderolldubblaBamombudsmannens atttill varahärledassökningar,
under-myndighetsamtidigtochungdomarochbarnförombudsman en

regeringen.ställd
alltframför"diffus",iblanduppfattas avBarnombudsmannen som

ungdomsorgani-ochfrivillig-själva, ävenungdomarochbarn avmen
Barnombudsmannenvilkaellerfrågaberättigad ärEnsationer. vem

r ståBarnombudsmannenskallombudsmanSomföreträder.egentligenF
tillförhållandedem iföreträdaochsidaungdomarnasochbarnenspå

myndighetBarnombudsmannen un-Samtidigt ärövrigt. ensamhället i
vilkadesådan re-och ett genomär organregeringenderställd avsom

i sinsåledeskanBarnombudsmannengeringen politik.singenomför
regeringen.företrädamyndighet sägasegenskap av

högiBamombudsmannensbedömning resurserär attUtredningens
Bamombuds-harexempelTillmyndighetsuppgifter.tillbunditsgrad

organisatio-ochmyndighetermedsamverkanochkontaktnätmannens
tilldelatsBarnombudsmannenuppgifter avdegrund ihaft sin somner

Barn-mening, attutredningensenligtdettaföljd är,Enregeringen. av
i barnmeduppochnerifrånarbetamöjligheter attombudsmannens; begränsad. Utrym-varitverksamhet harsinförbasungdomarochf som

frånochsjälvaungdomarochbarnfrånkunskapinhämtaför attmet
litet.Kunskaps-relativtvaritharungdomsorganisationerochl frivillig-

olikastatistik,ochforskningallt skettframförharl inhämtning genom
myndighetermedkontakterdeoch iuppföljningsstudiermyndigheters
myndighets-sinhaft iharBarnombudsmannenorganisationeroch som

harombudsmannauppgiftemaförPlattformenfunktion.utövande
kunskapocherfarenhetdenbestått somutsträckningdärför i avstor

myndighet.egenskapiinhämtats av
Bamombuds-arbetedetbetonaemellertid attvill somUtredningen

fram-varitharmyndighetegenskapsinigjortharhittills avmannen
organisationerochmyndigheterbådeuppfattasdetochgångsrikt att av

Bamombudsmannensexempel kan upp-nämnasvärdefullt. Somsom
områdetpåarbetetförebyggandedetutvecklaochsamordnagift att

Bamombuds-bamsäkerhetsområdet harPåsäkerhet.ochbarns ungas
överblickinnehaftochkunskapsbas somvidareutvecklat enenmannen
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har kommit andra ansvariga myndigheter till del, vilket i sin har fåtttur
effekter för barn och ungdomar. Handikappinstitutet framhåller också i
sitt enkätsvar "Barnombudsmannen och tidigareatt Bammiljörådet har
haft betydelse inom barnsäkerhetsområdetstor och har troligen bidragit
till färre barnantal fått funktionsnedsättningaratt på grund olyckor".av

Till detta skall läggas Barnombudsmannen har medverkatatt till att
sprida rättighetsperspektivet i bamsäkerhetsarbetet. Som grund för ar-
betet lyfter Barnombudsmannen fram bamkonventionens artikel 6 om
barnets till liv och utveckling ochrätt artikel 24 både barnetsom ger
och föräldrarna till information "förebygganderätt olycksfallom av

stöd vid användning sådana grundläggandesamt kunskaper". Utred-av
ningens bedömning, utifrån den genomgång myndighetsansvaret förav
barns lek- och utemiljö gjorts, barnkonventionenär och dessattsom
rättighetsperspektiv har slagit igenom i många myndigheters verksam-
het. policydokumentI och i olika skrifter utgivna till exempel Bo-av
verket, Vägverket och Konsumentverket, hänvisas till bamkonventio-

och barns till säker miljö.rättnen en
Samtidigt står det klart myndighetsrollen begränsatatt Barnom-

budsmannens möjligheter fungera flexibelt och självständigtatt agera
ombudsman. Enkätsvaret från Röda Korset antyder delsom en av

denna problematik. Svenska Röda Korset bland arbetar medannatsom
förebygga bamolycksfall ingår i Barnombudsmannensatt nätverk.

Detta har enligt organisationen varit mycket positivt. Röda Korset
framhåller dock organisationens ungdomsförbund haratt andra syn-
punkter på Barnombudsmannens uppgifter: Inom ungdomsförbundet,
RKUF, finns önskemål myndigheten borde friståendeattom vara mer
från regeringen, våga gå mycket tydligare ochut spjutspets.vara en

Även andra organisationer har påtalat risken med Bamombuds-att
myndighetsroll i alltför hög grad påverkar ombudsmanna-mannens

arbetet. Riksförbundet för rörelsehindrade barn RBU skriver till
exempel Barnombudsmannen "måsteatt flexibel och kunnavara mera

på snabbt och effektivt och Barnombudsmannenett sätt bör intereagera
ha karaktären myndighet". Nätverket för barnkonventionenav en som
består 50-tal frivilligorganisationer skriverett många framstegav att
har gjorts för hävda barnets rättigheter sedanatt Barnombudsmannen
inrättades, "Nätverket dock tendens till Bamom-men attser en
budsmannen får alltmer traditionell verkställande myndighetsroll.en
Förslagen Barnombudsmannens utbildnings- och fortbildnings-om
verksamhet exempel".är ett

Tyngdpunkten i Barnombudsmannens arbete med bevakaatt att
svenska författningar och deras tillämpning överensstämmer med barn-
konventionen har legat på bevakning lagstiftningsarbetet. harDettaav
varit naturligt i uppbyggnadsfas, där det har varit viktigt tillen att attse
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och fårbeslutsfattarplancentraltkänd påblirbarnkonventionen genom-
ungdo-ochför barnsgrundlägganderegleroch ärlagarslag i de som

tidenemellertid ärbedömerUtredningen attlandet.villkor i numars
sammanhangdettaverksamheten. Iomorienteringför viss avenmogen

in-funktionsamordnandebevakande ochdenpåpekas somocksåbör
Regeringskansliet.iarbetetgällerdetSocialdepartementet närirättats

ombuds-vidaremandat attBamombudsmannens ärsvaghet iEn
påtrycknings-Avsaknadenbefogenheter.rättsligasaknar avmannen

mandatet.nuvarandedetibristmedel ensomses
behandlasbegränsningar nämntsoch merasvårigheter ovanDe som

utvärderingenskalldirektivenEnligtavsnitt.kommande avutförligt i
till hurförslagiarbetehittillsvarande utBamombudsmannens mynna

barnförallteffektiviseras attochstärkaskanBarnombudsmannen -
vägledandebättre. DenbliskallSverigeisituationungdomarsoch
förslag harochövervägandenbedömningar,utredningensförprincipen

bästa.barnetsprincipenartikel 3bamkonventionensvaritdärför om-
Barn-vilketpåvaritalltså sättharfrågeställningengrundläggandeDen
förförutsättningarna attochförändrasbörmandatombudsmannens om

möjligteffektivtså sättpåförstärkaskan ettatt somuppfylla detta
samhället.irättigheterungdomarsochbarnshävdakunna
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ungdomarochbarnFöreträda6

uppgiftgrundläggandeBarnombudsmannensförslag:Utredningens
särskildarbeteoch i detta ägnaungdomarochbarnföreträdaär att

kon-fortlöpandebam. Enfrågor utsattaröruppmärksamhet som
möjligheternaför attavgörandeungdomaroch ärbammedtakt

uppgifterdessadärförföreslårUtredningen attföreträda dem.kunna
lagfästs.

fort-ibarnkonventionen ävenifrånutgåruppdrag somUtredningens
skallVidarearbete.Barnombudsmannensibasenskallsättningen vara

verkahandförstadirektiv, iutredningensenligtBarnombudsmannen,
BarnombudsmannensföljerdettaAv attintressen.utifrån barnens

denMedungdomar.ochföreträda barnuppgiftgrundläggande är att
pådettaskerskall haochhararbeteombudsmannens en ge-inriktning

stödmedinnebärungdomaroch attbarnföreträda avnivå.nerell Att
Ombudsmannenrättigheter.mänskligaderashävdabarnkonventionen

grundläg-medborgarperspektiv; ettocksåmeningen ettföreträder i den
ungdomarochbarnintressesamhälleligt attochgande gemensamt av

barnetskonventionFN:sstadfästs irättigheterde omtillerkänns som
rättigheter.

prak-ochformellautsträckningsaknar iungdomaroch storBarn
deGenomrättigheter. attsinatillsjälvamöjligheter tatiska att vara

inflytande pågrundläggandenågothellerde intehar po-saknar rösträtt
ungdomarochbarnpåskall läggasdettaTill attlitiska frågor. synen

hel-fullt Inteigenomslagithar ut.intesamhällsmedborgare ännusom
ungdomarsochbarnsmedvetandetsammanhang attallailer har om
avseendenvissadem iförbästvadåsikter ärochsynpunkter somom

helt.slagit igenomfrånskilja sigkan vuxnas
krävsuppmärksammasskallrättigheterungdomarsochbarnsFör att

demföreträdervuxenvärldeninågonsammanhangdärför i många att
ochbarnföreträdauppgiftBarnombudsmannens atttalan.för derasoch

i"röst"derasdärförinnebärnivågenerell attpåungdomar varaen
derasrespekt förkrävaochperspektivderashävdasamhället, egetatt

situatio-lever irättigheter. Barn utsattamänskligagrundläggande som

L
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har särskilt svårt sin hördgöra ochatt röst påverka sinner situation.att
I arbetet företräda alla barn och ungdomaratt skall Bamombudsman-

därför, hittills, särskildägna uppmärksamhet åt frågornen som rörsom
bam.utsatta

Barn- och ungdomsperspektiv betyder barns och ungdo-att se ur
synvinkel. Det handlar således reda på hur bam ochmars att taom

ungdomar uppfattar och upplever sin situation. haAtt barn-ettegen
och ungdomsperspektiv innebär barn och ungdomaratt se som
experter på sin situation, respektera deras synpunkter och till-egen

dessa betydelse.mäta För ombudsman kunna ha barn-att ochettsom
ungdomsperspektiv på generell nivå krävs därför djup kunskapen en

barns och ungdomars situation och behov olikai åldrar. Den bredd iom
Barnombudsmannens mandat barnkonventionen ställer krav påsom ger

ombudsmannen lika förtrogenatt medär små barns lek och andra ut-
tryckssätt tonåringars livsstilar och uppfattningar. Ombudsmannensom
måste ha kunskap flickors och pojkars delvis skilda erfarenheter,om
liksom de behov till exempel barn från olika samhällsgrupper,om som
olika etniska barn med funktionshinder och barn har.utsattagrupper,

Sådan kunskap barns och ungdomars villkor och derasom om egna
erfarenheter och synpunkter på sin situation kan hämtas från raden
olika håll; från bam och ungdomar själva, från föräldrar, från lärare och
andra dagligen barn och ungdomar,möter från myndigheter ochsom
organisationer och från forskning och statistik. Utredningens uppfatt-
ning Barnombudsmannen förstaär i hand böratt söka kunskap så
nära barn och ungdomar själva det möjligt.är Det innebär attsom
den viktigaste kunskapsbasen måste barn och ungdomar själva,vara
föräldrar, personal arbetar med barn och ungdomar och organisa-som
tioner med verksamhet för barn och ungdomar. Dessa konkreta och di-
rekta erfarenheter måste sedan ställas i relation till generellannan mer
kunskap hämtas från forskning och statistik från myndighetersom samt
och organisationer.

6.1 Barnombudsmannen och artikel 12

Att ha fortlöpande kontakter med den skall företrädas inne-grupp som
fattas i rollen ombudsman. För kunna företräda barn ochattsom ung-

derasdomar och fungera röst i samhället krävs med andra ordsom
kontakter med barn och ungdomar och sådana kontakter integrerasatt i
det ordinarie arbetet. Utredningen denna uppgift såatt grund-äranser
läggande för ombudsman den bör lagfastas.att Utredningen föreslåren
därför denna uppgift förs från förordningatt över till lag.
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bamkonventionenstillhänvisasammanhangdettavill iUtredningen
bamkonventionenstalstill ärkommarätt att avartikel 12. Barnets en

skallbarnetartikelnInnebörden är att sesprinciper.grundläggande av
uttryckasjälvmedindivid rätt attsamhällsmedborgare, ensomsom en

allabarn iinvolveraskyldighet attåläggerArtikel 12 statenåsikt.sin en
nivåer iolikapåbeslutsprocesserinnebärDet attdem.frågor rörsom

avgörandenochsamhällsfrågor somgällervad störrebådesamhället,
ungdomarochbarndesåutformas enmåste attbarn,enskilda gerberör

harrättigheterbarnetsförkommittétals. FN:stillkommamöjlighet att
län-vikten attbetonatkommentarersinai avigenochockså omom

tals.tillkommabarnförmöjliggör attmetoderutvecklardema som‘ främstai rummetbästahuvudbetänkande BarnetsBamkommitténsIl bamkonventio-återstår innanmycketkonstateras1997:116 attSOU
denpåskyndanödvändigt attförverkligad. Det ärartikel 12 ärnens
harinteungdomarochbarnsåkommittén, somattansågprocessen,

inflytandemedborgerligtochidelta utövamöjlighet attrösträtt enges
särskiltvissapåpekadeBamkommitténsjälva.dembeslutpå rörsom

exempeltillungdomar nära,ochbarnliggerområdenangelägna som
kulturochfritidskola,ochförskolagällerplaneringochbeslut som

närmiljö.ungdomarsochbarnssamt
fårområdeytterligare ansesettlägga somutredningenvilldettaTill
påverkamöjligheter attderasnämligenungdomar nära,ochbarnligga

Barn-ombudsman,sinhosprioriteringarochställningstaganden egen
anledning, attdennaväsentligt,därför ävenDet avärombudsmannen.

ochmed barnkontaktersinavidareutvecklar ung-Barnombudsmannen
ocherfarenheterungdomarnasochbarnensalltframföroch attdomar

ombudsmannen.hosarbetetlöpandedetiintegrerassynpunkter

uppgiftsvårEn6.2

detisynpunkterocherfarenheterungdomarsochbarnsintegreraAtt
irealiseralättlikainte attärlättsig sägalåterarbetetlöpande men

barnkonventionenartiklar ideArtikel 12praktiken. avensomanses
FN-kommitténtillharländerFleraförverkliga.svårastallra attärsom

uttryckafrittbarnetsförverkliga rätt attmedsvårigheterna attpåtalat
deartikel 12realisera avhörd. enAtt sombli sesochåsiktersina att

utveck-förochländerindustrialiseradeförbådeutmaningarna,största
lingsländer.

barnsförFlorensiUnicefs centrumanordnatseminariumPå avett
deltogvärldendelarolikafrånbamombudsmän avvilketutveckling i

fungerakunnaförmåste, att sombarnombudsmankonstaterades att en
ochbarnpålyssnasjälvocksåsamhället,iungdomars röstochbarns

m
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hitta metoder för integrera barnen i ombudsmannensatt arbete. Semina-
riedeltagama enades detta, direkt kontaktatt med ochatt lyssnaom
på barn och ungdomar, ombudsmannens svåraste uppgift‘.var

En sådan svårighet kombineraär nationellt,att generelltett uppdrag
med ha direkta kontakter med framföratt allt bam. Synpunkteryngre
från barn och ungdomar ofta konkreta frågorrör ligger dem nära,som
förhållanden hemmeti eller skolan,i det vill frågorsäga Bamom-som
budsmannen med sitt övergripande uppdrag och långsiktiga arbete inte
har möjlighet åtgärda. Den återkopplingatt nödvändig i allärsom
kontakt med barn och ungdomar kan därigenom försvåras. Eller an-
norlunda uttryckt: Vad skall Barnombudsmannen med degöra syn-
punkter framförs barn och ungdomarsom av

En svårighet representativiteten.är Barnombudsmannen kanannan
inte upprätthålla direkt kontakt med två miljoner barn, urvalutan ett av
barn och ungdomar måste Degöras. intervju- och enkätunder-större
sökningar gjorts på uppdrag Barnombudsmannen baseras påsom ettav
statistiskt representativt urval barn och ungdomar i vissa åldersgrup-av

Bamombudsmannens fortlöpande direkta kontakter med barn kanper.
dock inte baseras på representativa urval. Ett sådant krav på represen-
tativitet i Bamombudsmannens arbete med inhämta synpunkter di-att
rekt från barn och ungdomar själva skulle förlama verksamheten. Ut-
redningen vill betona de direkta, personliga kontakternaatt med barn
och ungdomar måste kompletteras med intervju- och enkätundersök-
ningar barns vardag baseras på representativa urval barn ochav som av
ungdomar.

Även krav på representativitet inte kan ställas på de direktaom
kontakterna med barn och ungdomar så måste dock den samlade verk-
samheten spegla Barnombudsmannen företräderatt alla grupper av
barn och ungdomar till 18. Barn och ungdomar ingen homogenärupp

i samhället. Det finns med andra ord inte bara bamperspektivgrupp ett
flera och spännviddenutan i dessa femåringsEnär perspektivstor. på

tillvaron något heltär 16-årings.än Påannat motsvarande harsätten
barn med funktionshinder, asylsökande barn och barn har svårsom en
livssituation ofta skilda perspektiv och åsikter vad viktigt förärom som

ungdomardem. För nå dessa barn ochatt och dem möjlighet attge en
komma till tals krävs oftast särskild kompetens.

1Models for Monitoring the Protection of Chi1dren’s Rights. Meeting report.
Florence, 27 November 1990 l December 1990. Unicef International Child—
Development Centre.
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direkta kontakterFortlöpande6.3

med hittasvårigheterna arbetetnämnda ii föregående avsnittDe att
delartill tals Barn-och ungdomar skall kommamodeller för barnatt

ochmed landstingcentrala myndigheter,med andraombudsmannen
Bamombudsmannensframstårdet perspektivetmed kommuner. Iäven

direktkontaktför ha kontinuerligformersjälv hittaarbete med attatt
betydelsefullt. Om inte Bamom-särskiltungdomarmed barn och som

finns, vilkende svårigheterhanterabudsmannen kan annan myn-som
ordmed andraklara det Utredningendå kunnadighet skulle attanser

förverkligaarbetet medibör spjutspetsBarnombudsmannen attvara en
samhället.artikel 12 i

direktaför närvarande byggabörBarnombudsmannen änmer
krävsdettaåstadkommaoch ungdomar. Förbarnkontakter med ett,att

okonventionellamedoch förmågakreativitetså litet, måttinte attav
l förutsätt-för kontakt. Enokändaoch hittillsmetoder vägarpröva nya
E ungdomarsochtill barnskankontakternaför dettaning är att anpassas

obyråkratisktförutsätter i sinönskemål.och Dettabehov ettturegna
flexibel organisation.ocharbetssätt en}

ungdomar måstemed barn ochkontakternadirektautöka deAtt sest
reglerasmetodutvecklingsarbete. Sådant kan inteviktigt utanettsomi uppfatt-Utredningens allmännaarbetet.praktiskautvecklas i detmåstei

Ungdomsstyrel-Barnombudsmannen,modellerdedockning är att som, värdefulla erfarenheterutvecklat har givitl hittills haroch andra somsen
E på.bygga vidaredet går att
l
F

Internetkontakt

intemetkon-peka densärskilt påsammanhangetvill detUtredningen il
Bamombuds-delar landetolikaungdomar itakt med barn och av soml

l pågår intensivskolans områdebygga Inomhåller på att enupp.mannen
oktoberregeringsförklaringen den 6IT-användning.utveckling Iav
ochtillgång till internetskolanAlla skall iuttalades1998 att en

nätverkskoldatanät EUN,europeiskte-postadress". Ett ett avegen
medSyftetpå byggasvidareskoldatanätverk, hållernationella att upp.

förfungeraskalldeteuropeiskt skoldatanät är attett sam-som en ram
till kontaktoch det skall bidraIT-områdetländema påarbete mellan att

kommittéapril tillkallades199724inom skolområdet i Europa. Den en
skol-det europeiskatillkomstenoch ledamed uppdrag samordnaatt av

datanätet dir. 1997:65.
intemetkontaktutvecklamedarbeteBamombudsmannens att en

europeiskakomplettera detungdomar kan kommamed barn och att
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Utredningens bedömningskoldatanätet på nationell nivå. är ävenatt om
och alla klasser, kanmålet, uppkoppling till Sveriges alla skolor inteen

intemetkontaktframtid, så kan utbyggduppnås inom någon nära en
förfå betydelse, inte baramed barn ungdomar kommaoch att stor

ställningstaganden och priorite-själv i dennasBarnombudsmannen
för andra myndigheter.ringar ävenutan

låta barnbeslutsfattandet ochbeakta barnets bästa iKravet attatt
myndigheter.gäller samtliga offentligatill talsoch ungdomar komma

möjligt varje myndigheteller praktisktvarken önskvärtdockDet attär
ungdomarsför inhämta barns ochmodellerbygger att syn-egnaupp

intemetkontaktenambition därförBamombudsmannespunkter. är att
och kom-myndigheter, landstinganvändas andraskall kunna avav

ungdomar skulleintemetkontakt med barn ochutveckladEnmuner.
barnperspekti-möjligheter fördjupatill skapaalltså kunna bidra attatt

intemetkontaktBarnombudsmannensmyndigheter.andrahosävenvet,
nationella myndighets-kanal mellan denutvecklas tillskulle kunna en

själva.och ungdomarnivån och barn
börBarnombudsmannenuppfattning vidareUtredningens är ut-att

och ungdomarsådant barnintemetkontakten påveckla sättett att som
formökad omfattning får någonombudsmannen ikontaktarvia internet

ungdomarreferensgrupp, bestående iUtredningensåterkoppling. avav
Barnombudsmannenspositiv tillgenerellt15-16 års åldern, settvar

och också denutveckla kontaktensatsning på internet. Ett görasätt att
Bamombuds-referensgruppen, skulleföreslogpersonlig, attvaramer

också "chattar" på internet.mannen

Råd med barn och ungdomar

personliga och direktakompletteras med utökadeIntemetkontakten bör
ungdomar, framhöllsoch barn ochkontakter mellan ombudsmannen

kontakten kanreferensgrupp. elektroniskavidare utredningens Denav
vilket också Barnombudsmannenspersonliga kontakter,inte ärersätta

skriverskrivelse intemetstrateginuppfattning. internI omegen en
kommunika-kan andraBarnombudsmannen internet inte ersättaatt

komplement till den kommu-tionskanaler skall övrigautan ettses som
nikationsverksamheten.

föreslår bestämmelsen Barn-Utredningen i avsnitt 10.2 attatt om
börsärskilt råd avskaffas. ställetombudsmannen skall biträdas Iettav

flera referensgrup-ombudsmannen vid behov kunna tillskapa elleren
ochfå vilka skall med ioch då själv bestämma gruppenper som vara

refe-förordnade. Sådanahur länge medlemmar skall varagruppernas
bestå barn ochkan, enligt utredningens mening, ung-avrensgrupper
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domar skulle kunna fylla funktionen råd. betydelsedå Av ärettsom av
utbyte dem rådet för undvikadet hela tiden sker sitter iett attatt av som

proffstyckare.blirmedlemmarnaatt
råd kunna frågor krä-skulle sådantOmbudsmannen i taett upp som

till exempel arbe-ställningstagande från ombudsmannens sida. Iettver
sådan kunna diskutera ochmed skulleremissertet ge om-cn grupp

bam- och ungdomsperspektiv kansynpunkter på vadbudsmannen ett
konkreta frågan.innebära deni

barn och ungdomar kanfråga detta sammanhangrelevant iEn är om
frågorsådana ofta övergripande Barn-förväntas ha synpunkter på som

Utredningensställning till i remissarbete.har sittombudsmannen att ta
erfarenheter inhämta barnsfinns positivauppfattning det attär att av

synpunkter Tillmed övergripande frågor.arbeteioch ungdomars även
andra iEuroparådetsoch iexempel Sverige Norge toppmötetog

Vid dåi rådet.till barnprograminitiativ möteoktober 1997 ettett nytt
ochmiljö, barnomsorgfokusområden, barns utsattaprogrammets tre

länder.från olika europeiskadeltog barndiskuteradesbarns villkor
ochframföra synpunkteranförande sinamöjlighet ifickBarnen ettatt

därefter diskussionerna.deltog i

Nätverk

kontakter meddirekta och personligautvecklaYtterligare sätt attett
kontaktnät redanvidare på sådanabyggabarn och ungdomar är att som

nätverk medexempel kunna bildaskulle tillfinns. Barnombudsmannen
klassråd eller andraUngdomsråd, elevråd,förrepresentanter samman-

skulle bådetill år.och ungdomar 18 Dessaslutningar för barn upp
ochbredare barnkanaler tillkunna användas ut ung-grupp avsom en

konkreta frågor.rådgivare idomar och som
klasserskolor, förskolor eller enstakakontakt med vissalöpandeEn

di-möjlighet utöka deombudsmannenskulle vidare kunna attenge
Danmark harbam och ungdomar. Bømerådet irekta kontakterna med

kontakt med skolklasser.erfarenhet kontinuerlig vissatill exempel av
delas daghem, skolorframställer också broschyrer på iRådet utsom

och socialförvaltningen.inom

frågorKonkreta

mobbningskampanjErfarenheterna Barnombudsmannens kan varaav
vidareutveckla kontakternaytterligare utgångspunkt i arbetet med atten

Mobbningskampanjen bidrog tillmed barn och ungdomar. göraatt
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känd bland barn och denBammbudsmannen ungdomar, vilketmera
genomfördes visade. TelefonsamtalSKOP-undersökning, 1997,som

Barnombudsmannen från barn och ungdomar ökade på-och brev till
för-kampanjtiden. slutsats därmed kan drastagligt under En är attsom

före-Barnombudsmannen hos barn och ungdomar självatroendet för
då Barnombudsmannen arbetar med kon-faller öka under perioderatt

och ungdomarkreta frågor ligger många barn ävennära om ar-som -
sidan viktiga övergripandegenerell nivå. Vidbetet bedrivs på aven

flera frågordärför arbeta med ellerfrågor bör Barnombudsmannen en
vardag.och ungdomarsligger barnsnärasom

Indirekta kontakter6.4

hittillsutredningens mening,skall, enligtBarnombudsmannen som
frågor barn ochuppmärksamhetsärskild rörägna utsatta ung-som

det möjligtmobbningskampanjen visardomar. Erfarenheterna ärattav
med barn och ungdomardirekt kommuniceraför ombudsmannen att

och ungdo-kunskap barnssådana frågor.i Föräven att utsattaom
metoder kommunicera viadock andralivsvillkor krävs även än attmars

kampanjer.nätverk ellerråd,internet, genom
oftalivssituation har särskiltungdomar harochBarn utsattensom

vad viktigt för dem.hörd och formulerasinsvårt ärröstgöraatt som
för bamperspektiv därförinte uttryck sittkan många gångerDe egetge

andra närståendelojalitet med föräldrar ellerderas djupaatt vuxna
dessa barnsfrån behov. Kunskap ochhindrar dem sinaatt omse egna

indirekta kontakter,kan därför fås medungdomars situation genom
andraarbetar med barn och ungdomar ellerpersonal ipersonersom

dessa barns och ungdomars närhet.
för ochBarnombudsmannens uppgift företrädare barn ungdo-som

ombudsmannen börinnebär, enligt utredningens mening, arbetaattmar
nerifrån det vill formulera barn- och ungdomspers-och upp", säga ett

och erfarenheterpektiv generell nivå utifrån kunskap in-på en som
hämtas barn och ungdomar det möjligt. sådana frå-så nära Iärsom

där svårligen inhämta kunskap direkt från barnombudsmannen kangor
sådan kunskap första hand sökas hosoch ungdomar bör i personer som

föreningslivi arbete, eller på barn ochsitt sätt möterannatgenom ung-
meddomar. Barnombudsmannen har utvecklat samarbete tillett exem-

pel Riksföreningen för skolsköterskor och Psykologförbund.Sveriges i
lUtredningens uppfattning sådana indirekta kontakter med barnär att

Ävenoch ungdomar bör vidareutvecklas. organisationer tillsom exem-
pel och Rädda med denna organisations pojkmottagningBris Barnen
har mycket tillföra.att
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kunskaperför inhämtakrävs ocksåmetoderIndirekta att om yngre
beroende.känneteckenfrämstabarndomens ärbarns livsvillkor. Ett av

förskolepersonal, lärare ochföräldrar,beroendeBarn är vuxna; avav
därförmed barn måsteKontaktbarnsdessa talar å vägnar.att yngreav

närhet.deraslever iofta gå via somvuxna

bedömningSammanfattande6.5

antal egenskapersammanfattasUnicefutgivenpublikation ettI avenl
och ungdo-bamombudsmanz. fungera barnsAttutmärker somensom

grundläggande uppgiften. Idensamhälletröst i mestses sommars
förverkligas,artikel 12bamkonventionensförverkaliggerdetta attatt

kommafår möjlighetungdomarochför barn attarbetadet vill attsäga
fulloartikel tillmåste 12dettai åstadkommasamhället. Förtill tals i att

Ytterligareorganisation.ombudsmannensförverkligas i en egen-egen
tillgänglig för barnmåsteombudsmannenbetonasskap är att varasom

verksam-obyråkratiskt och hafungeravilldetoch ungdomar, säga en
och ungdomar.till barnvänder sigdirekthet som

ombudsmannarollen.kärnan iungdomarochföreträda barn ärAtt
ungdomar börför barn ochföreträdareframståtyngdmedFör att som

ochprioriteramening,utredningensenligtBarnombudsmannen,därför
med barn ochkontakterindirektaochdirektabådevidareutveckla ung-

möjlighe-ökakontakterutveckla sådanamed ärSyftet attdomar. att
kun-ungdomars situation,ochbarnskunskaperinhämta enterna att om

med formu-arbeteombudsmannensgrundtill iligga attskap kansom
generell nivå. Bamom-ungdomsperspektiv påochbarn-lera ett en

frågor börvilkakontakterutifrån dessasjälvbudsmannen avgör som
prioriteras.

detoch ungdomar imed barnkontaktermed integreraArbetet att
Bamombudsmannenshand baseras påförstabör ilöpande arbetet egna

medarbeteerfarenheterUngdomsstyrelsensocksåerfarenheter avmen
och landsting. Bamom-delaktighet i kommuneroch ungdomarsbarns

infly-och ungdomarsöka barnsmedarbetehar i sittbudsmannen att
Skellefteå, Jön-fyra kommuner,studie igjorttande i kommunerna en

kommun i INorge.kommun Porsgrunnsoch Ludvikaköpings samt
och1997 iårsrapportBamombudsmannenssammanfattas istudien som

faktorerantalbetonasoch landstinghandboken för kommuner ett som
ungdomarbarn ochmedarbetetframgång iför nå göraviktiga attär att

ungdo-barns ochföra framvillsamhället, detdelaktiga i säga attmera
gehör för dessa.och fåsynpunktermars

10.2 Unicef, 1997,Digest. NoChildren. InnocentiOmbudswork for s.
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förutsättningEn avgörande för framgång inflytandearbetet,i skriver
Barnombudsmannen, arbetet baseras på dialog med barnär ochatt en

måsteungdomar själva innan arbetsforrnema läggs fast. Metoderna
med andra 0rd utarbetas i samråd och i samarbete med barn och ung-
domar själva. Vidare konstaterar Barnombudsmannen arbets-att nya
former måste till för utveckla kontakterna med barn och ungdomar.att

Vilka modeller för utökad kontakt med barn och ungdomar som
ombudsmannen väljer vidareutveckla kommer det, enligt utred-än att

krävaningens mening, utökat handlingsuttymme och möj-att ett större
ligheter för Barnombudsmannen arbeta flexibelt. Kontakter medatt
barn ungdomar kan aldrigoch struktureras på tillsättsamma som

samverkan med myndigheterexempel och organisationer ställerutan
krav på flexibilitet. Okonventionella metoder och uppfinningsrikedom

måste.är ett
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ställningstagandenPrincipiella7

myndighetochOmbudsman7.1 en-

frågaprincipiell

visararbetehittillsvarande attBamombudsmannensUtvärderingen av
gällerdetrolloväsentlig attinte närspelatharBarnombudsmannen en

barn-inomutvecklingenpåverkakänd ochbarnkonventionen attgöra
emeller-visarUtvärderingenkrav.bamkonventionensutifrånområdet

ochmandatbådeibegränsningarochotydligheterfinnsdetocksåtid att
problem,principielltgrund idessa sinharväsentligtallt ettarbetssätt. I

bådeuppdrag ingårBamombudsmannens attidetnämligen varaatt
mening.myndighet ioch gängseombudsman mer

bamkonventio-självständigt utifrånliggerombudsmannarollen -attI
före-ochsamhälletirättigheterungdomars attochbarnsbevakanen

till privataförhållandebåde imedlemmar,dessochträda denna grupp
riksdag.och Bamom-regeringinbegripetdärioffentligaoch organ,

bedrivaochutbildainformera,självständigtocksåharbudsmannen att
liggermyndighetsrollen attIbarnkonventionen.kringopinionsbildning
följerlydnadspliktmed denområdetpåregeringens avsomorganvara

barnkonventionengenomförandetsjälvaroll ispeladetta och avatt en
intentioner.utifrån regeringens

med-harrollernadubbladevisarundersökningar attUtredningens
Sålunda har iBarnombudsmannen.påställtskravsvårförenligafört att

myndig-egenskaphennesihenneställts påkravsammanhangvissa av
företrädarehenneställts påkravsammanhangandramedan ihet som

frivilligorgani-förväntatsdär honungdomarochför barn enagera som
har Bamom-båda rollernademellanbalansenklarasation. För att

mellangränslandetsig i ettarbetssättutvecklat rörbudsmannen ett som
Dubbeltydig-bamrättsorganisations.ochförvaltningsorgansallmänt en

bildenpräglakommitutsträckningi viss attharrollemaheten i av
ungdomar,ochför barnsvårighetertilloch lettBarnombudsmannen

vilkaandraochmyndigheter vetaattkommuner,frivilligorganisationer,
Barnombudsmannen.påställaskanförväntningar som
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båda rollerna kan råka i konfliktDe med varandra och på så för-sätt
Bamombudsmannens arbetesvåra i olika situationer. Bamombudsman-

kan till exempel i egenskap företrädare för barn och ungdomarnen av
från sidaåtgärder regeringens inte med dennaöverensstämmerattanse

enligt barnkonventionen,rättigheter samtidigt Bamom-grupps som
budsmannen myndighet underställd regeringen ochär utgör ettsom av

vilka regeringen genomför dende politik för vilkengenomorgan
uttryck.åtgärderna är ett

särskild fråga avseende myndighetsrollen regleringsbrevetsEn är
Barnombudsmannen ofta detaljeraderoll. detta arbetsuppgifterI ges

och i anspråk både vad gäller genomförandettid ochtarsom resurser
Även regleringsbreven utformas efteråterrapporteringen. samrådom

inskränker demed Barnombudsmannen Barnombudsmannens möjlig-
heter självständigt välja arbetsuppgifter utifrån mandatet bevakaattatt
barns ungdomars rättigheter sådana de barnkonventionen.och ianges
Med ord kan det sålunda bli svårt för Barnombudsmannenandra fåatt
tid för typiska ombudsmannauppgifter, såsom arbeta med deöver att
frågor barn och ungdomar framfört till Barnombudsmannen ochsom

undersökningar hurpå initiativ tillämpningenstartaatt eget om av ex-
tillisterande lagar förhåller sig barnkonventionen. kan ocksåDet vara

för Barnombudsmannen förena långsiktigtsvårt arbete, till exempelatt
avseende attitydförändringar, med uppdragen i regleringsbreven.

Även internationellt perspektivi visar sig problemet med Barn-ett
dubbla roller. deombudsmannens I FN:s generalförsamling antagnaav
understryks vikten självständigParisprinciperna ställning förav en om-

budsmän Barnombudsmannens kommitté för barnetsFN:snatur.av
rättigheter har också vid behandlingen Sveriges senaste rapportav om
efterlevnaden barnkonventionen ställt sig frågande till vilken själv-av
ständighet den svenska Barnombudsmannen har.som

frågeställningar berörts kan och förDe i sig aktu-sägassom nu vara
ella samtligadet gäller ombudsmän med undantag för Justitieom-när
budsmannen och måni viss Konsumentombudsmannen. Frågorna blir
emellertid det gällertydligast Barnombudsmannen och Handi-när
kappombudsmannen. de tidigare tillskapadeFör ombudsmännen har
gällt dessa i första hand skall bevaka visst område samhälls-att ett av
livet. exempelvis DiskrimineringsombudsmannenFör och Jämställd-
hetsombudsmannen, också Ombudsmannen sexuellsenast motmen nu
diskriminering det fråga arbetslivet. Dessa ombudsmän byggerär om
vidare sina mandat på lagstiftning, i vilken lagstiftaren- i fall ivarten
förhållande till vad gäller för Barnombudsmannen- ganska tydligtsom

vilken inriktning och omfattning ombudsmännens arbete skallangett
ha. Dessa ombudsmän har också till skillnad från Bamombudsman-—

till uppgift handlägga enskilda ärenden, där det finns regel-attnen -
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ochställning i förhållande tillombudsmännensverk definierar ar-som
ärendena.bete med

uppdrag uppdraget iutmärks däremotBarnombudsmannens attav
perspektiv.samhällslivet visspraktiken hela än gruppsom ur enavser

medhelleregentligen intedefinierasUppdraget sätt änannat en
rättigheter,mänskligainternationell konventionhänvisning till omen

sådan konventionnaturliga skäl kommerbarnkonventionen. Av atten
alltidnödvändigtvistolkningarmångaföremål förkunna bli attutan en

ocksåkanbarnkonventionenOmfel ochuttolkning rätt.är annanen
mänskliga rättighetsinstrumentdetnärvarandeden för ärsägas att som

medborgerligatäcker såvälrättighetsperspektivet; denhar det bredaste
Tillkulturella rättigheter.sociala ochekonomiska,och politiska som

ocksåBarnombudsmannenharombudsmäntidigareskillnad från getts
livetsoch ungdomar, påbarnförföreträdare "sin"rätt att grupp,varaen

präglat tidigareföreträdarskapbegränsadealla områden. Det om-som
gällerdet Barn-således inteavseenden föreligger närolikabudsmän i

ombudsmannen.
. bevakaföreträda ochtill uppgiftharombudsman storAtt att enen

mänskligavittomfattande konventionutifrånrättigheter omengrupps
för detutifrån svensk lag någotenbarträttigheter och inte är nytten

mandatetutformningdennaGenomombudsmannasystemet.svenska av
och mandat tydligareställningombudsmannens änblir frågorna om

dessa grundläg-tillförklaringenocksåtordetidigare. attDetta vara
vid dengradnågon högrehar berörts itidigaregande frågor succes-

åren.under de 30skettombudsmänolikatillkomstsiva senastesomav
betydelsegrundläggandedetmeningutredningens attEnligt är av
Bamombuds-fråganprincipiellt viktigatill denställningtar omman

ombuds-respektivemyndighets-villroller, detdubbla sägamannens
och funk-mandatBarnombudsmannensdärmed tillochmannarollen,

fördärför utredningen sinredogöravsnittframtiden. dettation i I syn
Bamombudsman-funktionerna hosde bådaförhållandet mellanhurpå

framtiden.bör iutnen se

ombudsmannarollenrenodling7.2 En av

ombudsmanBarnombudsmannens rollUtredningens förslag: som
skallrättigheteroch ungdomarnasför barnensbör renodlas att

möjligt.främjas effektivtså som

då föremåldennaHandikappombudsmannen,gårUtredningen här inte in är
utredning.för särskild
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dubbla rolleravseende BamombudsmannensproblemetlösaEtt sätt att
tilleller kanskerollerna skallvilkentydliggöra övervägaär att somav

Bamombudsman-renodlasrollerna. På såuteslutaoch med sätten av
kvarvarande rollen blirtydligare.uppdraget blir Denochuppgiftnens

andra.själv ochför Barnombudsmannenbådehanteralättare att
principielllyftas fram,börbåda rollernade ärVilken ensomav

förvaltningsmyndighet,hastatsmakternavillfråga. Antingen somen
uppdragutför olikaochpolitikregeringensgenomför rege-som

ombudsmansjälvständighavill statsmakternaocksåellerringen, en
grund ochpå bamkonventionensoch ungdomarföreträder barnsom

från regering-skilja sigkan kommaperspektivutifrån attegetett som
uteslutasnämligen intefrågor. kanenskilda Detriksdagens ioch attens

itolkning barnkonventionenkanriksdagregering och göra aven annan
ombudsmannenvadolika frågor gör.än

utifrånemellertid också sökaskanfråganpå ett annatSvaret per-
vilken rollerna iförsöker bedömaspektiv, nämligen att avmangenom

resultatet. Meddet effektivasteslutändenskick irenodlat gersom
bästa tilloch ungdomarsbarnsprincipenandra 0rd tas varaomvar

med barn-och arbetetsamhällsdialogenimöjligaeffektivast sätt om
genomförande.och desskonventionen

effektivast möjliga intemedpåpekasförtjänar sättDet attatt anses
alltid skallbegränsad meningbästa ibarnets ut-principenatt varaom

enskilda människansdenslagsgivandez. samhälle byggerEtt som
ständigtvidmakthålls och utvecklasbyggs,rättigheter ett sam-genom

den talesmanviktigträttigheter.dessa Detspel mellan ärär att somsom
framföramöjligheträttigheter harbevaka sådanauppgifthar till attatt

samhällsdia-de får genomslag ipåsynpunktersina görsätt attett som
beslutsfattande och praktisktvidtillbörligtbeaktas pålogen och sättett

rättigheterna berörs.sammanhang därhandlande i
fått sådant genomslagBarnombudsmannenprojekt därdeEtt ettav

därvid haft betydelsefaktormobbningsprojektet. Den är attstorär som
undersökning skett kunnatomfattandeutifrån denombudsmannen som

uppfattaroch ungdomar själva sinhur barnauktoritettala med stor om
omfattandefortlöpande genomföra såmöjligtintesituation. Det är att
emellertidundersökningar kan idå skedde. Sådanaundersökningar som

kontinuerlig dialog med barn ochmedutsträckning ersättasstor en
eftersträvade effektivitetenbetydelsefullt för denungdomar. Det ärsom

tyngdombudsmannen med kanmeningenligt utredningens attär upp-
ungdomar uttryck derasför barn och ochföreträdareträda gesom

åsikter.erfarenheter och

bästa2 SOU 1997:116i främsta 128.Se Barnets rummett.ex. s.
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rättigheter har detbarnetsutgångspunkt konventionMed i FN:s om
uttalanden barn-fästa vikt vid defxör naturligtutredningen varit att om

kommitté för barnets rättighetergjorts FN:soimbudsmän samtavsom
mänskligaför rättig-nationella institutionerdle rekommendationer om

de kallade Parisprin-generalförsamling, såhieter antagits FN:savsom
effektiviseralångt möjligtsyftar till såjustdokumentciperna. Dessa att
och bevakamed driva påarbeteinstitutionernasdle nationella att

rättigheter.mänskliga

grundläggande:kanombudsmanhosegenskaper sägasFyra varaen

mänskligaeller flerauppgift tillvarata rät-lagfästEn att gruppersen—
tigheter.

förhållande till regeringen.Självständighet i-
initiativ.Rätt att ta egna—

uttala sig.Rätt att-

kriterier.tyckas uppfylla dessakanBarnombudsmannenDen svenska
skulle haverksamhetBarnombudsmannenshellerkan inteDet sägas att

Eftersom utredningendessa principer.präglats något änannatav
finns detstärka Barnombudsmannenuppgifttillemellertid har att an-

lag-uppgiften skallpåfrågan. Kravetledning på attnärmareatt varase
före-kommande avsnittutredningen iuppfylldfast även omvarasynes

till lagen.instruktionen Däremotuppgifter frånslår överföring vissaav
vissförhållande till regeringensjälvständigheten iförtjänar frågan om

belysning.
självständiga vadtraditionmyndigheter änSvenska är myn-merav

här ingetBarnombudsmannenandra länderflesta utgördigheter i de är.
inskränkergrundlagsfästa självständighetMyndigheternasundantag.

myndighets-ärendensärskilt fall ibeslut iemellertid till rörsig som
tillämpningkommun ellerenskild eller rörutövning motmot avsom

föreligger ilydnadsförhållande till regeringenRF. Ettlag ll kap. 7 §
omfattadverksamhethelaövrigt3. får ombudsmannensprincipI anses
förmyndigheten inomtill styrningregeringens rätt ramen myn-avav

Även präglasdenna styrninguppgifter.lagstadgadedighetens avom
det ifrågasättasSverige kantradition iden återhållsamhet är omsom

heltställning under regeringenBarnombudsmannens överensstämmer
gällerdetåterspeglas i Parisprincipemamed de tankegångar närsom

självständigheten.

3 ff., ochgrundlagar, 1980, 282Ragnemalm, SverigesPetrén ochSe t.ex. s.
ff.självständighet SOU 1983:39 43Politisk administrativstyrning s.-
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självständighet Barnombudsmannen får åtnjuta be-Den som anses
regleringsbreven på ganska påtagligt i fallgränsas ett sätt, vartgenom

principiell synpunkt. Regleringsbreven spelar vidare roll detnärur en
Ävenför Barnombudsmannengäller initiativ.att tautrymmet egna om

kan praktiken begränsasBarnombudsmannen har denna irätt rätten
kanregleringsbreven. Genom detaljerade regleringsbrev somgenom

delar ombudsmannens budget kankomma Barnom-störreatt avse av
budgetskäl bli förhindrad initiativ,budsmannen att ta egna exem-av

under budgetåret.frågor uppkommerpelvis i som
Barnombudsmannen och får dess-uttala tillkommersigRätten att

grundlagsfäst. emellertid heltintepå sitt Rätten ärsättutom varaanses
fårförhållande till den lojalitetsplikt ocksåkomplikationsfri i som anses

myndighet under regeringen.egenskapligga i ombudsmannens av
erfarenheternatalar både Bamom-utredningens meningEnligt av

verksamhet och de internationellthittillsvarandebudsmannens accepte-
rollför Bamombudsmannensfinns på områdetrade principer attsom

myndighetsrollen.stärkas på bekostnad Förombudsman bör avsom
tydligare för-ombudsmannens roll därmed blir iocksådetta talar att

förverkli-myndigheters. myndigheters roll iandra Dessahållande till
förtydligas.kommer därmed ocksåbarnkonventionengandet attav

såsvensk förvaltning denaccepterad princip inomallmäntEn är
för övergripandekallade "mainstreaming". Ansvaretprincipen attom

myndig-område skall ligga på denförverkligas visstprinciper inom ett
området, sektorsansvarig, ochför själva intehet har äransvaretsom

uppgifter.allmänna och övergripande Genommednågon instans mer
hos Barnombudsmannen kommerombudsmannarollenrenodling aven

Därmedframstå klarare.för områdenmyndigheternas sina attansvar
mel-ungdomsfrågor fallerför barn- ochundviks också risken vissaatt

förlitar på Bamombudsman-myndigheterna siglan stolarna attgenom
för kompetenskonflikter mellanmyndighet. Riskensomnens ansvar

också undvikas med dennaoch myndigheterna kanombudsmannen
lösning.

skulle därmed tydligt framstå på detBarnombudsmannen sätt som
frivilligorganisationer,efterlysts flera myndigheter, kommuner ochav

för och ungdom med uppgiftnämligen företrädare barn att varasom en
och bevakare utifrån det rättighetsperspektivopinionsbildare, pådrivare

myndighet har uttryckt det på detbarnkonventionen. Enisom anges
skall den med barnkonventionenombudsmannensättet att vara som

arbete och för barn ochmåttstock reviderar myndigheternas medsom
ungdom; Barnombudsmannen skall barn- och ungdomsrevisor.vara en

får tillsynsrollinnebär emellertid inte ombudsmannenDetta att en
uppgiften allmäntFortfarande påmyndigheterna. äröver att ett mer

barnkonventionenplan bevaka tillämpningen i Sverige.av
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direktivbör den utredningensvad ibakgrundMot sagtssom nuav
ombuds-Barnombudsmannen skeförstärkningenangivna attgenomav

fram-Barnombudsmannen iinnebärfram.lyfts Dettamannarollen att
uppgiftha tillnärvarande skallförtydligare atttiden på sätt änett

BarnombudsmannensvidTyngdpunkten läggsochföreträda barn unga.
mänskligabevakningförsjälvständig institutionuppgift att avenvara

för regeringenroll policyorganombudsmannensmedanrättigheter som
FN-kommit-medbör enlighetarbete iBarnombudsmannensnedtonas.

delsfronter,utföras på tvåbamombudsmänuttalandenténs genomom
be-delsbarnkonventionen,förverkligandet attdriva påatt genomav

skalldetta arbetekonventionen. Hur närmare ut-efterlevnadenvaka av
avsnittiutredningenföras tar upp

ombudsmannarollBarnombudsmannenskonsekvensSom attaven
förstärka Barn-ned.myndighetsrollen Ett sättalltså attrenodlas tonas

vadmyndighetsrollen. Avstärkaföroch sigiombudsmannen attvore
stridskulle stå iförstärkningsådanemellertidframgår attsagts ensom

Vad i såombudsmannabegreppet.ligga ifårvadmed manansessom
med"Barnverk"eller"Bammyndighet"fall borde tala ettvore enom

intentio-statsmakternasgenomförandetförövergripandeett avansvar
uppdragutanför utredningensliggafårbamområdet. Detpå ansesner

berörsfråganmyndighet,sådanbehovetprövanärmareatt menenav
avsnitt 7.4.kortfattat idettatrots

renodling inteframhållaredanemellertidvillUtredningen att ennu
olikaförhindrad påskulle sättBarnombudsmanneninnebär attatt vara

bådespeladärvid ocksåochmyndigheterandrasamverka med sam-en
vidareutbildningochroll. Informationinitiativtagande ärochordnande

omfattasfortsättningeninaturligtområden på sätt ävenett avsom
renodlingenheller förutsättermandat. attInteBarnombudsmannens

regeringsuppdrag. Utred-befrias frånskulleheltBarnombudsmannen
samråd medihindrar regeringen-någothellerinteningen attsomser

sker hospåbemyndigar denne sättombudsmannen att, somsamma-
medelfördelaUngdomsstyrelsen,exempelvismyndigheterandra ur

olika slag. Om-pilotprojektanvändas tillarvsfondenAllmänna att av
få kunskapkontaktnät ochutöka sittdettaskulle påbudsmannen sätt

exempel.sprida godasyftemetoder iolikaoch erfarenhet attav
innebärarollen skullerenodlingenframförts förFarhågor har att av

får till-får den auktoritetlängreinteBarnombudsmannenatt ansessom
ansvarsområdedessmyndighet inomstatlig attkomma utan om-en

frivilligorganisationuppfattaskommakanbudsmannen att som en
statligfortfarandeemellertidblirBarnombudsmannenbland många. en

skillnad frånfri-tillsamhällsuppdragfastställtmed i lagmyndighet ett
villigorganisationer kan företräda någonprincip intei änannansom
organisationernas medlemmar.

;år
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Farhågor har också framförts Barnombudsmannenatt attom genom
inte ha något direktansvar för sakfrågor skulle förlora den verklighets-
kontakt nödvändig både för arbetet i sig och förär tilltron tillsom om-
budsmannen. Detta kritik redan i viss mån kan drabbaär en som nu
ombudsmannen. Farhågorna torde ogrundade med det delvis änd-vara
rade arbetssätt och den inriktning arbetet utredningen föreslår iav som
det följande.

förstärkning7.3 ombudsmannarollenEn av

Utredningens förslag: Bamombudsmannens ombudsmannaroll bör
förstärkas ökad självständighet och rättsliga befogen-genom genom
heter.

Bamombudsmannens ombudsmannaroll bör alltså renodlas. För så-en
förstärkningdan renodling krävs också självständigheten. så-Enen av

dan förändring står överensstämmelsei med de internationella princi-
nationella förinstitutioner mänskliga rättigheter. Genomperna om en

renodling ombudsmannarollen kan ombudsmannen effektivtav mer
uppträda företrädare för barn ochsom unga.

En fråga ofta i samband med diskussioner för-tassom upp om en
stärkning ombudsmännen och de mänskliga rättigheterna i Sverigeav

alla ombudsmännen eller i fall flera de tematiskaär att vart av om-
budsmännen borde slås till ombudsman. har också dis-Detsamman en
kuterats skapa helt ombudsman för mänskligaatt ett nytt rät-organ, en
tigheter skulle de nuvarande ombudsmännen. Frågorna harersättasom

framgått kapitel tagits flertal4 i motioner riksdageniettsom av upp
och föranlett ställningstaganden denna. harDet inte ingått utred-iav
ningens uppdrag sådan sammanslagning ellerövervägaatt en omorga-
nisering. Utredningen har emellertid haft anledning fråganatt ta upp

eventuell sammanslagning de tematiska ombudsmännenom en av ur
effektivitetssynpunkt och vill därför här något behandla frågan.

De arbetslivsinriktade ombudsmännen har angett att en samman-
slagning kan fördel i längre perspektiv. lösning skulleEnettvara en
kunna upprättandet ombudsmannainstitution motvara av en gemensam
diskriminering, där det sedan skulle finnas ombudsmän med specialise-
ring på olika områden eller frågor. förutsättningEn för överhuvud-att

dessa frågor enligt ombudsmännenöverväga emellertidtaget är lag-att
stiftningen reglerar ombudsmännens uppdrag harmoniseras.som

Utredningen har också med samtliga ombudsmän med undantag-
för Justitieombudsmannen och Konsumentombudsmannen diskuterat-
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form kontorsge-med någonvinnaskullefördelarnågra att avvaraom
alter-juristsekretariat. Dessaexempelvismenskap eller gemensamtett

till nå-med hänvisningombudsmänsamtliga attnativ har avvisats av
gemenskaps-berördaskulle vinna. Defördel intepraktisk attvaragon

administ-bidra tillombudsmannenenligtriskerarformerna attsnarare
finnsinte iledningsfrågoruppkomstenochtungroddhetrativ somav
utred-har intesålunda framkommitvadbakgrunddag. Mot somav

vidare medanledningfunnitmandatför sitt attningen inom ramen
haemellertid peka på-vill närmareUtredningen attutandessa frågor.

redanvinnatordefördelarvissafrågan attpågått in genomatt vara-
samlokalisering.en

utred-tillframkommit prövartidigareutredningenvadUtifrån
nämligenBarnombudsmannen,stärkaprincipiellatvå sättningen att

ochsjälvständighetökad-
barnkonventio-bevakningengällerdetbefogenheterrättsliga när av-

efterlevnad.nens

Ökad självständighet7.3.1

för-isjälvständighetombudsman ävenför ärkriteriumviktigtEtt en
följerDettafall regeringen.dettaiuppdragsgivaren,tillhållande av

Parisprinciperna,exempeltillprinciper,ochinternationella dokument
kanexempel på dettasjälva. Somombudsmännenoftaoch framhålls av

ansökanDiskrimineringsombudsmannenssvenskaden omnämnas att
InternationalTheombudsmannainstitutetInternationellamedlemskap i

Diskrimineringsom-grundpåavslogsInstitute attOmbudsman av
självständighet.kravinstitutetsuppfyllaansågsbudsmannen inte

Parisprinciperna.långtgåendedock något änDessa är mer
allaförhållande tillsjälvständighet idethandlarEgentligen or-om

politiskaexempeltillarbete,ombudsmannenspåverkakangan som
viktigtsammanhangdetta attdock iDetorganisationer.och ärpartier

fri.helt Lagenbli sätteraldrig kanombudsmanstatligframhålla att en
beslutamåstenågonocharbeteombudsmannensförvissa omgränser
företeelserdessablandocksåbudget. Det annatombudsmannens är

Om-frivilligorganisation.frånombudsmanstatligskiljer ensom en
dagordningsinbestämmaemellertid kunnabudsmannen måste egen

och derasungdomarochför barnföreträdareutifrån egenskapsin av
erfarenheter.åsikter och

sammanhangdettai nämnas attskull börfullständighetensFör en
behövernödvändigtvisinterättighetermänskligaförombudsman vara

viduttalandenaÄven ochdokumenteninternationelladestatlig. gerom
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handen det skyldig till det finns ombuds-är äratt staten att attsom se
för bevakning de mänskliga rättigheterna kanmän sådanav en om-

budsmannauppgift både administreras och fyllas eller flera frivil-av en
ligorganisationer. Verksamheten kan ändock lagreglerad ochvara

rollstatsmakterna kan fortfarande spela ansvariga i vissaen som avse-
enden eller på Några önskemål eller synpunkter föränd-sätt.annat om
ring Barnombudsmannen denna riktningi har inte framkommitav un-
der utredningens arbete och utredningen finner heller anledninginte att
utifrån förutsättningarna för utredningens arbete frågan vi-överväga
dare.

vill öka självständigheten i förhållande till huvudmannenOm man
for tematisk ombudsman, i utredningens fall Barnombudsmannen,en
finns det enligt utredningen två alternativ välja mellan. Det äratt attena
Barnombudsmannen lyder under riksdagen på Justitie-sättsamma som
ombudsmannen helt självständig förhållandeoch på så i tillsätt är rege-
ringen. andra Barnombudsmannen förblir myndighet underDet är att

förvaltningsmyn-regeringen. Ombudsmannen blir dock inte vanligen
dighet särbehandlas egenskap ombudsmani sin och såutan av ges
mycket oförändratsjälvständighet möjligt med huvudmanna-är ettsom
skap.

Frågan ändrat huvudmannaskapettom

självständigheten förhållande till fårDen i regeringen självfalletstörsta
Barnombudsmannen med det första alternativet, alltså ändrat hu-ett
vudmannaskap där Barnombudsmannen lyder under riksdagen i stället
för dag underi regeringen. Om enbart till frågan själv-som man ser om
ständighet förhållandei till regeringen, alltså detta alternativ före-är att
dra. lösningEn sådan väcker dock frågor slag.annatav

första fråganDen gäller den konstitutionella ansvarsfördelningen.
Enligt regeringsformen det regeringens uppgift riket, medanär att styra
riksdagens uppgift lagstifta, besluta skatt och fastställaär att statensom
budget. ändrat huvudmannaskap förEtt Barnombudsmannen skulle
alltså innebära avvikelse från regeringsformens ansvarsfördelning.en
Om Barnombudsmannen skulle underställas riksdagen skulle riksdagen

ombudsmanna-få för förvaltningsmyndighet medänansvar en om——
karaktär på sakområde. Riksdagen skulle därmed tilläggasett ett—

i dag i förbehålletprincip regeringen ll kap. 8 § RF. Iäransvar som
detta draavseende går några parallellerinte med Justitieombuds-att

Dels Justitieombudsmannens ställning särskilt reglerad iärmannen.
regeringsformen, dels Justitieombudsmannen inte någon förvalt-är
ningsmyndighet med viss verksamhet på sakområde harett utan ett



SOU 1999:65 Principiella ställningstaganden 177

speciellt uppdrag riksdagens kontrollorgan i enskildautgöraatt ären-
Ävenden. grundlagsändring skulle kunna innebära Barn-attom en

ombudsmannen och övriga tematiska ombudsmän, vilka till skillnad-
från Barnombudsmannen uttrycker önskan överföring tillen om
riksdagen skulle kunna läggas under riksdagen uppkommer andra-
frågor.

Samma fråga självständighet förhållandei till riksdagen iom som
förhållande till kanregeringen nämligen uppkomma. del riks-En av
dagen eller riksdagen dess helheti kan lika väl regering hasom en
önskemål och synpunkter på ombudsmannens verksamhet.om

För bamombudsman har till uppgift barnsfrämja ochatten som
rättigheter enligt barnkonventionen opinionsbildning vik-är ettungas

tigt verktyg. Bamombudsmannens opinionsbildande innefattararbete
bland tolka konventionen svenskt perspektiv och utifrånannat att ettur
det hävda svenska barns och ungdomars frågor.rättigheter olikai Ett
sådant arbete underlättas naturligtvis det finns dialog mellanom en
ombudsmannen och huvudmannen. sådan dialog kanEn äga rum om
huvudmannen medregeringen ansvarigt statsråd medan detär ärett
svårt föreställa sig sådan dialog med riksdagen huvudman,att en som
där samtliga partier med sina skilda åsiktsriktningar företrädda. En-är
ligt utredningens mening kan förhållandet mellan förvaltningsmyn-en
dighet med opinionsbildning huvuduppgiftersina och riks-som en av
dagen huvudman vidare bjuda på väl så svåravvägda frågor isom om-
budsmannens arbete huvudmannen allde-regeringen. Dettanär ärsom
les särskilt inriktningen ombudsmannens arbete egentligennär av en-
dast internationell konvention med i mycket allmänna for-anges av en
muleringar, där för genomförandet konventionens principersättet av
blir beroende politiska och därvidutgångspunkter värderingar. Attav
ha huvudman samtligariksdagen, där parlamentariska åsiktsrikt-som
ningar företrädda, leder knappast till något förtydligandei sigär av
självständigheten i ombudsmannarollen.

.
konstitutionellaDen ställningen blir också i flera andra avseenden

vad berörtstidigare till exempel riksdagens barn-tveksam. Omän som
ombudsman starkt kritiserar lagförslag från regeringen, där riksda-ett

starkt delad innebär detta riksdagens ingri-är att ettgen av egna organ
i lagstiftningsprocessenper

Frågor dessa och liknande kan ombudsmannen kangöraart attav se
sig nödsakad hålla lägre profil möjligtatt än är etten som som rege-
ringsorgan med starkt ställning.självständig

det sagda följer huvudmannaskapAv förändrat för Bamom-att ett
budsmannen visserligen skulle ökad självständighet i förhållande tillge

4 Se artikel i Dagens Nyheter den oktober 1998.9
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slagsådantproblem.medföra andra Dessa är attregeringen avmen
huvudmannaskapet skulle in-ändringutredningen inte att avenanser

börRegeringenBamombudsmannen.förstärkningnebära någon av
Barnombudsmannen.huvudman förfortsättningendärför iäven vara

nuvarandeför detstället ökas inommåste iSjälvständigheten ramen
författningsformvaletuppnåskanhuvudmannaskapet. Detta avgenom

styrform.regleringsbrevanvändandetioch begränsningar somav

i lagMandatet

förhål-självständighet iombudsmannensfrågandelviktigEn omav
arbetsuppgifternaParisprincipemaenligtregeringen attlande till är

riksda-alltsåförordning. Detoch inte ärlagframgåskalltydligt avav
därmed intekanregeringenochmandatet,skall bestämmasomgen

alltsåhärmed börenlighetuppdrag. Iombudsmannenspåsjälv ändra
lag.arbetsuppgifter in iBamombudsmannens tas

regleringsbrevNakna

myndig-tillde anslagregeringenöverlämnarregleringsbrevGenom en
regeringenhärmed kansambandIbeslutatharriksdagenhet om.som
utförasskallvilkamyndigheten,aktuellatill denuppgifterolika un-ge

rapporterings-tillkan knytasUppgifternakommande året.der det en
på vilkenberoendevarierarregleringsbrevenDetaljnivån iskyldighet.

oftaåläggsFörvaltningsmyndighetermyndighet är mottagare. ensom
uppgifter.mängd

uppgif-flertalBarnombudsmannen ettframgåttSom ävengesovan
anspråk ochiochmycket tidregleringsbreven,i tarter resursersom
initiativ. AttfrånBarnombudsmannen egetkan hindra att agerasom

mängd arbetsupp-ombudsmanåläggerpå dettaregeringen sätt enen
utred-med de principeröverensstämmelsedock inte igifter står som

ställning ochombudsmannensstärkaförviktigafunnitharningen att
understryksParisprincipema tvärt-ombudsman. Ieffektivitet justsom

ochinitiativkaninstitutionernationellavikten taatt upp-egnaom av
offentligtsigfrån någotoch hinderinblandningträda utan organ, vare

uppgifter ibindasalltså inteombudsman böreller privat. En avupp
han ellerfrågortid desinkunnaskallregleringsbrev ägnautan som

ungdomarsochroll barnsutifrån sinviktigauppfattarhon somsom
regleringsbre-bedömningutredningensenligt attföreträdare. Detta gör
Bamombuds-inskränkeruppdraginnehållabörintei princip somven

0rdandra in-torde medombudsman. Dettaverksamhet sommannens
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nebära för utläggande uppdrag på detta blir mycketatt utrymmet sättav
begränsat.

Även det gäller övriga delar regleringsbreven får utforrn-när av
ningen dessa begränsas till innehålla vad nödvändigt föratt ärav som

regeringen skall kunna bild hur ombudsmannen medatt en av an-
slagna medel uppfyller uppgiftersina enligt lagen. Regleringsbreven
får liksom hittills innehålla både effektmål och Verksamhetsmål samt
bestämmelser och finansiering.återrapportering betydelseAv ärom
emellertid dessa mål utformas på begränsarinte Barn-sättatt ett som
ombudsmannens själv bestämma inriktningen sitt arbete uti-rätt att av
från ombudsmannens lag fastställdai mandat. detaljerade ellerMer

därförspecialinriktade verksamhetsmål kan knappast komma fråga,i
såvida återspeglar överenskommelse falldetta i något särskilten
mellan Inforrnationsinhämtningen frånombudsmannen och regeringen.

behövs förombudsmannen bör inskränkas till sådan allmän styr-som
för infor-ning myndigheten och sådan avsedd regeringensärsomav

till bland medelsanvändningen. Reglerings-mation riksdagen annatom
breven betecknas nakna.skulle kunna som

bör innehålla uppdrag tillAtt regleringsbreven inte ombudsmannen
hindrar formellt eller informelltinte regeringen i samråd medatt - -
ombudsmannen från dennetid till uppdrag inte inkräktarannan ger som

informations-på ombudsmannarollen. Särskilt inom och utbildnings-
området kan det finnas anledning stödja sig på ombudsmannen. Så-att
dana uppdrag kan då komma förenas med tilläggsanslag.att

Både för myndigheter och andra har ombudsmannenregering, organ
fortsättningen mycket viktig roll spela "bollplank" ochiäven atten som

sakkunnig på området detta behöver komma i konflikt medutan att
ombudsmannarollen. heller hindrar ombudsmannensInte grundläg-
gande informellasjälvständighet den dialog bör mellanägasom rum
regeringen huvudman och ombudsmannen myndighet.som som

7.3.2 Rättsliga befogenheter

Självständighet föralltså viktig ombudsman skall kunna arbetaär att en
effektivt. detta inte tillräckligt. Såväl deMen internationella deär som
nationella erfarenheterna visar det dessutom krävs ombudsman-att att

har rättsliga befogenheter till förfogande försitt arbetet skall bliattnen
effektivt. -

Barnombudsmannen den enda ombudsman i Sverige saknarär som
formnågon rättsliga befogenheter. På grundval vad fram-av av som

kommit främst information från Barnombudsmannen och Han-genom
dikappombudsmannen finner utredningen Bamombudsmannensatt
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hadeombudsmannenökaoch effektivitetenstärkasställning skulle om
det inämligen visat sigharbefogenheter. Dettillgång till rättsliga att

möjlighethaftBarnombudsmannenha varitfall skullevissa attnyttaav
också vits-harHandikappombudsmannenmedel.till sådanahänvisaatt
betydelse ihar varitbefogenheterrättsligaförekomstenordat att avav

offentligskiljer ocksåbefogenheterSådanaverksamhet.hennes om-en
frivilligorga-ställningdenfrånavgörandebudsman på sättett som en

nisation intar.
möjlighetsåledesBarnombudsmannenförsta hand börI sammages

myndighe-uppgifter fråninbegäraHandikappombudsmannen attsom
Vidareöverläggningar.tillkalla demochlandstingochkommunerter,

lagstiftningensbevakamedarbetei sittBarnombudsmannen attbör
hos dom-ärendenmål ochhandlingar idelhatillämpning rätt att ta av

sekretess-och dålandstingoch ävenkommunermyndigheter,stolar,
dessatill huravsnitt 8.2återkommer iUtredningenbelagda sådana.

arbete.Bamombudsmannensanvändasskall isanktionsmedel

bammyndighetBehovet7.4 enav

ochBarnombudsmannenstärkahar varit ut-uppdragUtredningens att
bör skeförstärkningsådanfunnit attdärvidharredningen att genomen

myndighetsrollen. Dåbekostnadpåförstärksombudsmannarollen av
myndighetsuppdragnärvarande harförBarnombudsmannenemellertid

myndighets-skekanocksåförstärkning atthävdaskan att genomen
emeller-det dåblirutredningens meningEnligttyngd.ökadrollen ges

myndighet liksomombudsmanfrågatid inte utan somenomenom
politik pågenomföra regeringensuppgifttillmyndigheter harandra att

internationellt in-utifrånsjälvständigtoch inteområdevisst ettattett
taladå skallVadrättigheter.företräda vissstrument ommangruppsen

Barnverk.ellerBammyndighetsåledes ettär en
detförpliktelser regeringeninternationellamed sina ärenlighetI

ochi Sverigebarnkonventionengenomförandetförhar ansvaret avsom
bästa fårbarnetsprincipenblandprinciperför dennas annatatt om -—

samordnande funktionvardag. Enoch ungdomarsgenomslag barnsi
med placering i Socialdeparte-Regeringskanslietihar också inrättats

funktiondetta Dennaskall kunnaregeringenför taattmentet ansvar.
bevakning och samordningbehovfylla detväl kunnatorde somav

Regeringskansliet.bedrivs inomdet arbetedet gällerfinns när som
genomförandet barnkonventionendet praktiskadet gällerNär av

anförtros pådri-bör särskildsidan dettahävdas åkan det att enena
och å andra sidan det börmyndighetövervakandevande och att

kanmyndigheterna. Båda lösningarnade sektorsansvarigaankomma på
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Sålunda får exempelvis Jämställdhetsombudsman-förekomma.sägas
särskild anknytning till konvention avskaf-ha FN:ssägas omnen en

dettadiskriminering kvinnor, intefande all slags även är ut-av omav
förutomJämställdhetsombudsmannes mandat. Tydligasttryckt i är -

Handikappombudsmannens uppdraguppdrag iBamombudsmannens -
fullstandardregler funktionshindrades tillanslutning till FN:s rättom

allomfattande FN-konventionemaoch jämlikhet. Dedelaktighet om
ekonomiska, socialarättigheter ochoch politiskamedborgerliga om

föranlett regeringen läggahar däremot intekulturella rättigheteroch att
myndighet.på någonnågot särskilt ansvar

de allomfat-innehåll i myckettill sittBarnkonventionen motsvarar
ochden barnden begränsningenmedtande konventionema att avser
för-bedömning detEnligt utredningensår.till 18 ärungdomar enupp

ligger direktbarnkonventionengenomförandetfördel ansvaret avom
allmäntfastslås denmyndigheterna. Därigenomsektorsansvarigapå de

accepterade med de fördelarmainstreamingprincipen ur ansvars-om
renodlingenGenomberört i avsnitt 7.2.harsynpunkt utredningensom

ungdomarför barn ochföreträdarerollBamombudsmannens somav
rättigheter åstad-det gäller derasbevakareochpådrivareoch närsom

mellan ombudsman-ständig dialogförförutsättningarkoms vidare en
genomförandetlandstingochmyndigheter, kommuneroch avomnen

myndigheternasamordning mellanpraktiken.barnets bästa i Den som
åstad-utifrån kunnamyndigheterna sittbörkan nödvändig ansvarvara

möjligt, kan regeringennågot fall inteSkulle detta isjälva.komma vara
myndighet.lämpligutse en

frå-förhelt utesluta risken vissaemellertid intevillUtredningen att
ansvarsområden. kan ocksåDetmyndigheternasfaller mellan varagor

frågor medövergripandeRegeringskansliet iförfördel att an-meren
sådantmyndighet medhatill barnkonventionenknytning ett ansvar.en

central roll iBarnombudsmannenockså givitharRegeringen en
och tillförtbarnkonventionen i Sverigegenomförandetförstrategin av

Bamombuds-Bland harbudget för detta.medel ordinarie annatutöver
fort-gäller utbildning ochomfattande uppdrag detnärgettsmannen

för bamplanearbete och bamkon-modellerbildning utvecklingsamt av
sekvensanalyser.

utred-uppgifter med demdessadelEn överensstämmer somav
Barnombudsmannen fortsättningen,tillkomma ibörningen ävenanser

kunskap barnkonventionen och barnsbyggatill exempel att omomupp
framhållits utredningen ingettidigareoch ungdomars villkor. Som ser

frånsådana uppdrag regeringenhinder för ombudsmannen åtar sigatt
med ombudsmannens inriktning.för mandatinom sitt även nyaramen

utför dessa uppgifterombudsmannenSkillnaden emellertidär att som
uppgift drivaför och ungdom med påsjälvständig företrädare barn att
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genomförandet barnkonventionen och bevaka barns och ungdo-attav
rättigheter enligt konventionen, medan renodlad myndig-mars en mer

het uppträder egenskap regeringens policyorgan på området.i av
genomgång torde också, enligtha gjort någonUtan närmareatt ut-

del ombudsmannens uppgifterredningens bedömning, i strateginen av
förtjänarkunna andra myndigheter och ocksåläggas på Detorgan.

tidsperspektiv i viss utsträckning begränsat,framhållas strategins äratt
behovet särskilddra några slutsatservarför det svårtär att om av en

längre perspektiv.myndighet i ett
behovet särskildtillfredsställa det eventuella Barn-För att av en

renodla Bamombudsmannens ombudsmanna-samtidigtmyndighet och
verk, där Barnombudsmannenroll lösning inrätta nyttatt ettvore en
Konsumentombudsmannendel påskulle sättutgöra ut-samma somen
lösning skulle dock kunnaKonsumentverket.del Dennagör geen av

dag ställs Bamombudsman-frågor itillupphov typ som omsamma av
egenskapBarnombudsmannen skulle nämligen iroller.dubbla avnens

politik och sedangenomföra regeringens ikommachef för verket att
förslag frångranska politik.ombudsman Ettegenskap rege-sammaav

IntegrationsverketsDiskrimineringsombudsmannen iinordnaringen att
bet.riksdagen prop. 1997/98:16,också avvisatsharorganisation av

konstruktionen inte något1997/98:68.1997/98:SfU6, rskr. Att utgör
Konsumentombudsmannen torde blandförproblem annatnämnvärt

verksamhet första handKonsumentombudsmannens ibero på äratt
samhället dess helhet. delningoch i Ennäringslivet interiktad motmot

för befintliga delsiBarnombudsmannen inom resurserramen enav
myndighet skulle också innebära sådandelsBamombudsman, en en

den redan det skälet knappast kanresursmässigtförsvagning att av
fråga.komma i

bör framlägga förslagutredningen inte in-Med hänsyn till att som
uppdragets omfattning har utredningenkostnadsökningar och tillnebär

bammyndighet vidare.frågan Ett avskaf-valt inte övervägaatt om en
och dennes ersättande med bammyn-fande Barnombudsmannen enav

direktiv. utvärderinginom utredningens Den ochdighet inryms inte
området utredningenfrågeställningarna inom hargenomgång somav

anledning till överväganden i denna riktning.gjort har hellerinte lgett
renodling Bamombudsmannensstället utredningen funnithar att en av
förstärkningombudsmannaroll innebär sådan ombudsmannen attaven

de eventuella nackdelar renodlingen kandenna inne-överväger som
bära.
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generellt uppdrag7.5 Fortsatt

handläggaBarnombudsmannen bör intebedömning:Utredningens
ärenden.enskilda

mångautmärkerärenden någotenskildaHandläggningen är somav
internationella prin-andra länder.i Desåväl i Sverigeombudsmän som

lik-och andraför ombudsmänockså på dettavisarciperna sättettsom
harombudsmäntematiskaarbeta. Denande institutioner att en-som

information ochmycketmed dessaarbetetskilda ärenden att germenar
ide sedan harsakområdetaktuelladetkunskap stor nytta avsomom

ocksåfråga sigfinns därför anledningarbetet. Detdet generella att om
enskilda ärenden.handläggabörBarnombudsmannen

ochför barnsdetsocialtjänstenSverige harI ansvaretyttersta ung-
fara illariskerarungdomarochvälbefinnande. barnDedomars attsom

dessabehöver. Attoch stöd deskydddetlaglighar rätt att somen
kontrol-efterlevsrättigheteroch ungdomarsbarnsregleroch andra om

flyttamöjlighetJustitieombudsmannen. Enleras bland attannat voreav
Bamombuds-pånågra ärendetyperbeträffandetillsynsansvaretöver

ändamålsenligdettadock inteUtredningen att vore enansermannen.
lösning.

därden norskamodell liknandevidareUtredningen har övervägt en
fram-förbeslutsfattaremed olikakontaktbarnombudsmannen atttar

ombudsmanärenden.mål och Enpågåendebamperspektiv ilägga ett
emellertidärenden ställer sigpågåendeingriper idettapå sättsom

rollfördelningen.ochbeslutsordningensvenskaför denfrämmande
arbetsuppgift.sådansjälv avvisathar ocksåBarnombudsmannen en

frågor vidaredessaför inteUtredningen har övervägaattstannat re-
klagomål handläggningenmedordningdan det skälet överatt avenav

Bamombuds-fråningripandenföljandeoch däravenskilda ärenden
på ombudsman-ställa sådana kravskullesannolikhetmed stormannen

nuvarande budget,inomskullekrav intedessaatt rymmasnens resurser
omfattning. Detverksamhet någonförmindreän utrymme avannange

principiella arbetssättbehåller detombudsmannenviktocksåär attav
utred-då detta enligttillkomst,sinanlagt sedanombudsmannensom

effektiviteten hosbetydelse förhaftbedömning harningens stor om-
budsmannen.

nå-utredningen framinteläggerbakgrund vadMot sagtssom nuav
enskildahandläggaskallBarnombudsmannen ären-förslaggot attom

det påsammanhang framhålladettavill däremot iden. Utredningen att
dit barnfristående instansbehovlokal förefaller finnasnivå ett av en
fritiden.skolan och påproblem imed sinavända sigoch ungdomar kan
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Utredningens undersökningar visar barn och ungdomar har behovatt av
finnsdet hemkommun någon kan föra deras talan olikai deras iatt som

kan deras i förhållande till deärenden och röst möter.varasom vuxna
för utredningens föreslåligger dock inom uppdraginteDet attramen

förinförandet lokala företrädare barn och unga.av
det viktigt betona Barnombudsmannen börAvslutningsvis är att att

enskilda ärenden andrafrånvaron på in-kompensera sättattav genom
ungdomsfrågor.och kunskap barn- ochförskaffa information om

fråga behandlats i avsnittharDenna
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uppgifterBamombudsmannens8

bamkonven-roll iBamombudsmannensförslag:Utredningens
bevakaochgenomförandetpådrivabådebörtionsarbetet attvara
inriktasbörbevakningsarbeteBamombudsmannensefterlevnaden.

till-landstingsochkommunersmyndigheters,domstolars,hurpå
Ibarnkonventionen.tillförhåller sigreglerochlagarlämpning av

sek-delha ävenombudsmannen rätt att tabörarbete avdetta
myndigheters,bevakamedarbetetIhandlingar. attretessbelagda

börkonventionenförverkligandelandstingsochkommuners av
långthuruppgifterbegära inha rättBarnombudsmannen att om

kommit. Derättigheterungdomarsochbarnsgenomförandet upp-av
överlägg-tillsiginfinnaskyldigaocksåbör attgiftsskyldiga vara

ombudsmannen.medningar

förverkligandetroll iBamombudsmannenstillställning avFör taatt
mellanskiljafruktbartfunnit detutredningen attharbarnkonventionen

irättigheternagenomförabevakning. Attochgenomförandebegreppen
regering,ochriksdagstatsmakterna,förbarnkonventionen är ett ansvar

offentligaochmyndigheteralla organ.
så-barnkonventionen exempeltill göraingår attgenomförandetI av

desårutiner över-administrativa attochlagstiftningiändringardana
åtgärderaktivavidtaingårVidarekonventionen. attmedensstämmer

genomföras.skaoch andaintentionerkonventionensförkrävs attsom
rad olika insatsersåledesinnefattarkonventionenGenomförande enav

serviceochutbildningvård,tillhandahållaochlagändringaralltifrån att
förformerhittabarn,omhändertagandeochskyddutvecklatill avatt

med-ökaochsamhälletinflytande iskall attungdomarochbarnatt ges
utvecklarättigheter. Att systernungdomarsochbarnsvetenheten om

kon-genomförandetvidare iingåruppföljningochbevakningför av
led isåledesbamombudsman ettärinrättaAtt genom-ventionen. en

förandeprocessen.
kom-FN:skan variera.konventionengenomföraförMetoderna att

nationellabehovetofta betonatdockharrättighetermitté för barnets av
bamkonventio-förverkligandetförstrategierellerhandlingsplaner av
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Särskild vikt har kommittén lagt vid konventionens fyra grund-attnen.
principer återspeglas i lagstiftning och i allt beslutsfattande.

förAnsvaret genomföra konventionen måste delas myndig-att av
heter på olika nivåer samhället, vilketi också det mål formule-är som

i strategin för förverkligandet barnkonventionen i Sverige. Barn-ras av
konventionen skall, enligt strategin, allt beslutsfattandegenomsyra som

barn, vilket innebär det varje myndighetsrör inomär sittatt attansvar
respektive sektorsområde analysera, genomföra, följa och utvär-upp
dera bamkonventionsarbetet. enskildIngen myndighet har därmed an-

genomförandetför i dess helhet det skall ske kal-såsvaret utan genom
lad "mainstreaming".

Till genomförandet barnkonventionen bör, enligt kommittéFN:sav
för barnets rättigheter, nationell bevakningsinstitution kopplasen

FN-kommitténDenna "monitoring mechanism". be-Attses av som en
vaka konventionens efterlevnad innefattar skaffa sig sådan kun-att en
skapsbas möjligtdet peka på svagheter och tillkortakomman-äratt att
den i syfte hävda barns och ungdomars rättigheter. denI meningenatt

bevakning skild från uppgifterna genomföra konventionen.är Sam-att
tidigt FN-kommitténbetonar bamombudsmannens roll på-att vara en
drivande faktor utvecklingeni promotion.

bamombudsman skallEn med andra ord, enligt FN-kommittén, be-
vaka efterlevnaden konventionen och driva på förverkligandetav av
barns och ungdomars rättigheter.

den nationella framhållsI strategin Bamombudsmannens roll iatt
förverkliga barnkonventionen "pådrivande ochatt är attprocessen vara

stödjande" prop. l997/98zl82, 22 samtidigt ombudsmannenss. som
roll bevaka barns och"att ungdomars intresse i olika sammanhang"
s. 26 betonas. rollDen Barnombudsmannen i Sverige har ut-som
vecklat innehåller de båda dimensionerna; bevakande och pådrivande

det gäller barns och ungdomars rättigheter. återfinnsnär Däremot ut-
tryckligen endast Bamombudsmannens bevakande funktion i den nu-
varande lagen 1993:335 bamombudsman.om

Utredningen föreslår denna bakgrund Bamombudsmannensmot att
roll bamkonventionsarbeteti med både driva förverkligandetpåatt av
barnkonventionen och bevaka efterlevnaden konventionen fast-att av
ställs i lag.

Hodgkin, Newell, ImplementationR., P., Handbook for the Convention theon
Rights of the Child. Unicef 1998, 62.s.
2Hodgkin, Newell,R., ImplementationP., Handbook for the Convention theon
Rights theof Child. Unicef 1998, 71.s.
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genomförandetipådrivande8.1 Vara av

barnkonventionen

vilket skedeberor på ipådrivandeinnefattas i begreppetVad avsom
behovvill vilkabefinner detland sig sägagenomförandeprocessen ett
rättig-och ungdomarsbarnsgenomförandetdrivafinns. Att avsom

ochmyndighetsstrukturutbyggdharintelandiheter ännuett ensom
utbildning inne-ochservicevård,exempelför tillinstitutioner omsorg,

Sverige,landarbetsuppgifter iandraheltnaturligen änfattar ett som
barnsaspekterför olikamyndigheterradmed lång avansvararsomen

rättigheter.ungdomarsoch

med fleramyndighetertillFörhållandet8.1.1

myndigheter,centralakartläggningarBamombudsmannensAv av
erfarenhetsut-ochkunskapdetframgårkommuner ärochlandsting att

barnkonventionenhurinformationbarnkonventionenbyte samt omom
efterfrågasalltframförverksamhetenpraktiskadenianvändaskan som

dessa instanser.av
ibarnkonventionenmålefterfrågarmyndigheternastatligaDe om

infor-ochmyndigheterandramedidéutbyteregleringsbrevsina samt
Bamombudsman-frånbarnkonventionenavseendenolikamation i om

arbe-utvecklaförstödbehovde har attlandsting19 att avuppgernen.
plane-ochbesluts-påtillämpningoch dessbarnkonventionenmedtet
lands-med andrasamarbetevill halandstingoch mångaringsnivå mer

Även vill hadekommunernabamkonventionsfrågor. attiting uppger
användaskanbarnkonventionenhurkunskapochinformation ommer

praktiskt.
enkätundersökningar. IutredningensbekräftasbildDenna egnaav

påtalar be-länsstyrelsernafrämstdetmyndighetertillenkäten är som
barn-betydelsenkonkretiseringi formkunskapökadhovet avavavav

Örebro exempeltilllän skriverLänsstyrelsen iartiklar.konventionens
vik-fråga.aktuell Enarbetesocialtjänstensibamperspektivet äratt en
ochinnehåll.det Dettabegreppet,definierauppgift "är att etttig att ge

uppgift för Bamom-skulle kunnaexempelgodapåVisaatt vara en
budsmannen".

fem kommunerkommunföreträdare i demedkontakternaAv som
Barnombuds-dessa kommunerframgårbesöktutredningen har att ser

Med be-barnkonventionen.medarbetetispjutspetsenmannen som
utvecklingenföre i attspjutspets ett stegattgreppet genomvaraavses
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inneha samlad kunskap, följa det arbete pågår lokalt ochen attsom
sprida sådana erfarenheter lyfta fram goda exempel.attgenom

Barnombudsmannen bör, enligt enkätsvaren, sprida godaattgenom
exempel visa och förmedla kontaktervägen bidra tillatt attgenom
kommuner och landsting får draghjälp varandra. Samtliga kommun-av
företrädare påtalade också behovet stöd "uppifrån". Sådant stöd kanav

personliga besök eller Barnombudsmannen fun-attges genom genom
"diskussionspartner" under arbetets gång.gerar som

Utredningens bedömning Barnombudsmannen redan lagtär att ner
arbete på tillgodose de behov således föreligger.ett stort Häratt som

kan exempel handboken för kommuner och landsting.nämnassom
Enligt utredningens bedömning detta arbete viktigt inslag iutgör ett
ombudsmannens pådrivande roll och bör vidareutvecklas.

8.1.2 nationella strateginDen

En del de behov myndigheter, landsting och kommunerstor av som ger
uttryck för kommer ytterligare tillgodoses strategiarbetet. Iatt genom
den nationella strategin, innehåller rad åtgärder, ingår blandsom en

omfattande utbildningssatsning, spridande kunskap ochannat en av er-
farenheter. Barnombudsmannen skall bland utarbeta förannat program
fortbildning statligt anställd personal verksamhet har konse-av vars
kvenser för barn och ungdomar. Vidare Barnombudsmannen på-ges en
drivande och stödjande roll för kommuner och landsting bland annat

för fortbildning barnkonventionen. Barnombuds-attgenom ansvara om
har tilldelats medel för arbetesitt med strategin.extramannen

Barnombudsmannen den statliga myndighet i Sverige fårär sä-som
ha kunskap barnkonventionen och hur den ef-påstörst ettgas om om

fektivt förverkligas.kan Därför det naturligt Bamombuds-sätt är att
har fått nyckelroll i strategiarbetet. På detta kan Barn-sättmannen en

ombudsmannen föra kunskap till nyckelpersoner inom statlig ochut
kommunal förvaltning, vilka i sin kan sprida kunskaperna vidare itur
organisationerna. Genom strategiarbetet kommer också Bamombuds-

utveckla och fördjupa kontaktersina med myndigheteratt påmannen
central nivå och med politiker och tjänstemän på kommunledningsnivå.

Samtidigt vill utredningen peka på risken den bevakandeatt upp-
giften försvåras ombudsmannen blir alltför djupt involverad i arbe-om

med genomföra konventionen. En självkritisk granskningtet att av
egna insatser genomförandeti naturligtvis möjlig. All erfarenhetär ta-
lar dock för perspektivet och på åtgärder och skeenden varie-att synen

beroende på dessa granskas "utifrån" eller "inifrån".rar om
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belyses Expertgruppensjälvgranska sigmedSvårighetema att av
myndigheterKaniESOekonomi rapportenoffentligstudier iför som

myndigheters22 ut-kartläggninggjortharsjälvasigutvärdera aven
kart-Sammanfattningsvis visarverksamheten.denvärderingar egnaav

femårsperiod gjorthar tiomyndigheter över22läggningen enatt av
harfjärdedeldryganställda. En0001självutvärderingfärre än peren

atti-dominerarde övrigaBlandalls.självutvärderingarnågragjortinte
delverksamheter.olikabedömningarenklaochtydundersökningar av

ellereffekteruppgiften mätasigtagit attmyndigheternaSällan har an
generelltvidare settRapporten äruppnåtts.deteffektiviteten somav

gjorts.utvärderingardeikvalitetenkritisk till som
före-uppgiftombudsmannens attriskockså attUtredningen enser

längreunderombudsmannenförsvagasungdomaroch enträda bam om
ochkontakteromfattandemycketkräveruppgifteritid somengageras

Dettaoch kommuner.myndigheterstatligabådemedsamverkannära
andrablandmyndighetblirombudsmanneninnebärasiktpåkan att en

pådrivandeförställetsådan. I attuppfattasfall varaeller i vart ensom
direktan-blirbli denombudsmannenriskerar attbevakande somoch

riskerarProfilenSverige.genomförande ibamkonventionensförsvarig
förtalesmanuppfattasinteombudsmannensådanbli somockså attatt

ungdomar.ochbarn

idelaktighetungdomarsochBarns8.1.3

utvärderingsprocessen

praktikenhar ibamkonventionsarbeteteffektvilkenpåfå reda"För att
derasuppleversjälva attochbarnhurfråganödvändigtdet att ungaär

för dettametoderellerstrategiersärskildaNågratillgodoses.rättigheter
utvecklas",därföroch måstenationell nivåpåframtagetintefinns ännu

1999.regeringentillårsrapportsiniBarnombudsmannenskriver
BarnombudsmannensEndensamma.uppfattning ärUtredningens av

barn-förverkligandetdrivamedarbetetuppgifter i att avfrämsta
tillbidra attmening,utredningens attenligtskall,konventionen vara

handlarDetförändringsprocessen.del isjälvaungdomarochbarn tar
förverk-gällervadbådedelaktigaungdomarochbarngöraattom

konventionenbevakningenoch i attbarnkonventionenligandet avav
efterlevs.

Barnombudsmannen,viktendärför betona attvillUtredningen av
beslutsstrukturerexempel pågodaspridamedarbetetsidanvid attav

studier iförtill Expertgruppensjälva Rapport3 utvärdera sigmyndigheterKan
1996:36,ESO, Dsekonomioffentlig s.
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och uppföljningssystem fortsättningsvisäven sprider exempel på meto-
der utvecklas för barn och ungdomaratt ocksåsom barn fåryngre
möjlighet komma till tals. Detta arbeteatt bör, enligt utredningens me-
ning, fokusera på metod- och attitydfrågor.

finnsDet i vårt samhälle alltför liten tilltro till barns och ungdo-en
kompetens. Attityderna till barn och ungdomar präglas påmars många

områden barn irrationella,är de lättatt påverkas andraatt ochav attav
de saknar förmåga sig i ochatt sätta ställning i frågorta av
övergripande karaktär.

Dessa attityder, låser fast barn och ungdomar i passiv roll,som ären
de främsta hindren för förstärkaett barns och ungdomarsatt infly-av

tande i kommunerna och på andra nivåer i samhället. Vikten på-attav
verka attityder till barns och ungdomars delaktighet kan därför inte nog
betonas, framhåller också FN-kommittén i sina kommentarer harsom
lyft fram attitydpåverkan medel för öka bams ochett ungdo-attsom

möjligheter komma till tals.attmars
Mycket talar för attitydema har börjat förändrasatt och det dagiatt

finns politisk vilja och ökat intresse för hitta formerett för barnsatten
och ungdomars delaktighet. Den långa rad statliga utredningarav som
betonat vikten barns och ungdomars inflytande och delaktighet,av
mängden demokratiprojekt, försök med ungdomsråd och med elev-av
och föräldramajoritet skolorsi styrelse talar för förändring påatt ären
gång.

Denna uppfattning delades de kommunföreträdare utred-av som
ningen varit i kontakt med under kommunbesöken. hittaAtt metoder
för barns även små barns och ungdomars delaktighet sågs som en av
de viktigaste framtidsfrågorna. Arbetet med förverkliga bamkonven-att
tionen måste, enligt de kommunföreträdare utredningen samtaladesom
med, stå på två ben. Dels måste konventionstånkandet kom-genomsyra

förvaltningar och det måste utarbetas strukturer för detta. Delsmunens
måste barn och ungdomar själva involveras och i det arbetet behövs
inga lagar idéer, uppfinningsrikedom ochutan entusiasm.nya

8.1.4 Mångfald metoder för delaktighetav

Ungdomsstyrelsen har direktkontakt med ungdomar och deras organi-
sationer i arbetet med öka deras delaktighet ochatt inflytande. Ung-
domsstyrelsen förfogar medel föröver direkt stödja och följaatt upp
lokala utvecklingsprojekt med ungdomar vilket också möjliggör att
Ungdomsstyrelsen kan stimulera till mellan ungdomarmöten och vux-

Barnets4 bästa i främsta SOU 1997: l 16 178.rummet s.
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såledespågårUngdomsstyrelsenstödMed me-kommunerna.i avna
kommuner.mångadelaktighet iungdomarsförtodutvecklingsarbete

landethåll ifleraPåungdomar.äldrefrämstdockprojektDessa rör
barnförformerolikautveckla ävenmedförsök yngreocksåfinns att

exempeltillpågårKalmar etttals. Itillkommaungdomaroch att
inflytandetillmöjligheterförskolebamsökatillsyftarprojekt attsom
för barn-för Dagsinomprojektendeldelaktighet. Enoch ramenav

barnförmetoderhitta attinriktade påockså att yngrekonventionen är
hörda.sina rösterkunnaskall göraungdomaroch

medarbetetiutgångspunkten attbörbedömningutredningensEnligt
ungdomarsochoch barnsförverkligandebarnkonventionenspådriva

allenarådande, detmetod kaningenprincipen att varadelaktighet vara
fram-slagvarierandeerfarenheterdepå somvill avtasäga att vara

pekasammanhangetdetvill iUtredningenarbetet.lokaladetikommer
finns ibamombudkommunalaellerlokala somerfarenheterpå de av

kommuner.några
kommunernatillenkätutredningensställdes ifrågordeEn somav

lik-ellerbamombudsmankommunalfannskommunendet i envar om
urvalpåbaseras ettundersökningen avEftersomfunktion.nande

ellerkommunalaantalettotaladetuttalaintevikankommuner omoss
enkätundersökningenvisadelandet. Däremotibamombudsmanlokala

Växjö,Uppsala,fyra;ifunktionersådanafannskommuner82att av
Gävle kommun.ochEksjö

ochförutsättningarolikautifrånutvecklatshadefunktionerDessa
kommunaladetkommunGävle är om-också. Ivarieradeinriktningen

nivå. Iövergripandesamordningsfunktionalltframförbudet en
ochbarnmeddirektbarnombudenlokaladearbetarVäxjöochUppsala

kommunen.ispråkrörungdomarsochbarnssigochungdomar somser
VäxjöOmbud, ibamombudet, BarnenslokaladetföruppgifternaI

ungdo-ochbarnträffaungdomar,ochför barntalesmaningår att vara
verklighet,derasinformeradhålla sigförkontinuerligt omattmar

exempeltillrättigheter,derasbevaka genomochbehovderasvärna om
mellansamarbetedrivs iVerksamhetenelevråd.skolornasutvecklaatt

Kyrkan.SvenskaochRädda BarnenRöda Korset,kommun,Växjö
kanungdomarochbamdittelefonlinjeharVäxjöOmbud iBarnens en

iverksamhetenlinjedennamed atttankenursprungliga varringa. Den
ungdomarochbarnenskildamedkontakterbeståskullehuvudsak av

flestadesigdock visat attharproblem. Detpersonligaderas merom
diskuteravillOmbudmed Barnenskontaktungdomaroch tarbarn som
påbristenhandförstahandlade i vuxnaSamtalendemokratifrågor. om

samhället.övrigaoch iskolanilyssnar,som
beståendereferensgrupper,två avOmbud har enstartatBarnens

åttondeiungdomarmedreferensgruppochårskursenfemteibarn en
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årskursen. Ombudet har regelbundna med dessa referensgnippermöten
där olika frågor ombudet sammanställer och förtas vidare tillupp som
politiker och skolchefer. Referensgruppema har vidare tillsammans
planerat rad aktiviteter, bland i samband med internationellaannaten
bamdagen. Ombudets uppgift i samband med dessa stöd ochär att ge
råd.

Barnombudsmannen i Uppsala, har funnits sedan 1988, drivssom
ideell förening till 95 finansieras kommunen.procentav en som av

Telefonlinjen till ombudsmannen både barn och ringer tillsom vuxna
dagvarje lördagar.är lokalaöppen Den ombudsmannen i Upp-utom

sala har ingen "makt" och inga direkta befogenheter i den kommunala
beslutsordningen har däremot väl upparbetat och brett kontakt-ettmen

i kommunen. Ombudsmannennät väl känd både bland barnär och
bland personal inom skolan, barnomsorgen och socialtjänsten. I ut-en
värdering verksamheten genomfördes 1994 ingick enkät-av som en
undersökning i vilken 5 229 barn och ungdomar fick besvara frågor om
verksamheten. Undersökningen visade 90 bar-närmareatt procent av

och ungdomarna kände till verksamheten och 70 kundeatt procentnen
tänka sig kontakt med den lokala barnombudsmannen.att ta

Om barnet själv vill kan ombudsmannen i barnets ställe,agera vara
språkrör för barnet i till exempel kontakterna med skolan. innebärDet

ombudsmannen för barnets talan i tillatt exempel samtal med skolan.
Den lokala ombudsmannen i Uppsala fungerar till delstor som
"spindeln-i-nätet". Genom kännedom vilka finns iom resurser som
kommunen, kunskap den kommunala "kulturen" och goda kontak-om

kan ombudet hänvisa till instans.ter rätt
Vidare bedrivs arbetet också på generell nivå den infor-attgenom

mation samlas hos den lokala ombudsmannen förs vidare till poli-som
tiker och tjänstemän.

Utredningen kan utifrån sina undersökningar inte uttala sig detom
finns någon generell tendens inrätta lokala bamombud i landet.att Ett
visst behov sådana funktioner förefaller dock finnas. enkätsvaretIav
från Länsstyrelsen i Skåne påtalades till exempel önskemålett om sam-
verkan med Barnombudsmannen "kring behovet utveckla lokalaatt
kommunala bamombudsmän".

Arbetet med genomföra barnkonventionen och barnsatt och ungas
delaktighet kan således bedrivas på många olika Enligt utredning-sätt.

bedömning ingår det i ombudsmannens uppgift i enlighet medens att-
vad Barnombudsmannen redan gjort hålla informeradsig ochom-
analysera erfarenheter lokala aktiviteter. Bamombudsmannens sak-av
kunskap barn och barnkonventionen bör på sådantett sättom om
komma de lokala verksamheterna till del. Ett för ombudsmannensätt

del erfarenheter på dettaatt område initiativ till olikaär pi-att taav
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ochexempelvis frivilligorganisationerlotprojekt, kan bedrivas avsom
medelombudsmannen. detta krävssamarbete med Förkommuner i ut-

Även föreslårutredningenreguljära budget.ombudsmannensöver om
närvarandeställning förfår självständigareombudsmannen äränatt en

med ombudsmannensamrådhindrar regeringen idet inget attsom --
arvsfondenmedel Allmännafördelabemyndigar denne attatt an-ur

uppgifter och ilagstadgadeombudsmannensförvändas inom ramen
tillarvsfondsmedelanvändninggäller förvadenlighet med avsom

pilotprojekttill exempelSyftet kanförmån för bam. att genomvara
delaktighet iungdomarsbarns ochmetoder ökaolikapröva att sam-
bemyndigandetemellertid viktigt ärhällets beslutsprocesser. Det är att

grund-med ombudsmannenskonfliktkommer iutformat det inteså att
självständighet.läggande

viktenockså peka påsammanhangdettaUtredningen vill i attav
metodutvecklingbehovpåtalaregeringenombudsmannen till somav

renodlaförslagutredningenslokala nivån. Genomden attkan finnas på
före-uppgiftenbetonadärigenomochombudsmannarollen att vara

kontakterBamombudsmannensungdomar kommerochrädare för barn
organisationermedsjälvaungdomarochsåväl med barn somsom

kom-Barnombudsmannenutökas.ungdomarochmed barnarbetar att
möjligheterochproblemöverblickgodfådärigenom överatt enmer

medelfördelningenvidinformationvärdefullkan utgöra uravsom
arvsfonden.Allmänna

fokusarbetet iLokala8.1.5

lokaladeti SverigegenomslagbamkonventionensYtterst avgörs av
rättigheterbamkonventionensdelregionala arbetet. Enoch stor av-av

exempel situationentillgällernivå.lokal Detfattas påbeslut somser
socialtjänst.sjukvård ochochhälso-skola,barnomsorg,för barn inom

tillmöjligheterungdomarsochbarnsbeslutgällerDet rör en me-som
aktiviteter.kulturellafritt deltaoch iningsfull fritid att

ochbarnsutformningenhandlarbeslutgäller ocksåDet avomsom
trafikplane-ochfysiska samhälls-exempel denmiljö, tillungdomars
ungdomar ibarn ochnivånlokalaockså på denringen. Det är som

medmedborgarebemötastill tals ochförsta hand kan komma egnasom
bamkonven-arbetet,lokaladetandra ord det irättigheter. Med är som

uttalan-från principiellahandling,tillfrån ordskall förvandlastionen
verklighet.praktiskpolicydokument tillden och

rättigheterför barnetskommittétill FN:sandraNär Sveriges rapport
punk-fleraberöm påfick Sverige1999i januaribehandlades i Geneve
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ter5. Sverige föregångsland arbeteti genomföra konven-ett attsomses
rättigheter och kommitténtionens angelägen få delatt tavar om av er-

farenheterna pågåendedet arbetet med genomförandet och deav av
problem identifieras under arbetets gång. kommentarerI sinasom gav
FN-kommittén också uttryck för kritik och ifrågasättanden. Ett genom-

kommitténs frågeställningar relationen mellan makro-gående drag i var
har svenska barn och ungdomar detoch mikroperspektivet. Hur egent-

ligen följs barns och ungdomars situation upp regeringenKanHur
intentioner och anda efterlevssäker på konventionens Denattvara

från FN-kommittén bättrekanske synpunktenviktigaste att statenvar
vad händer på lokal nivå.måste kontrollera som

sammanfattningsvis Bamombudsmannens roll iUtredningen attanser
fortsättningsvisförverkligandet barnkonventionen utgöraär ävenattav

nationella Främjande-den lokala och den nivån.sådan länk mellanen
kommu-hittills fokuseras på den lokala nivån, idärförarbetet bör som

och ungdomar och i direkta kontakterverksamheter för barnpånerna,
arbetet driva på förverkligandetsjälva.med barn och ungdomar I att av

bedrivs lokalt, samlafölja det arbeteingårbarnkonventionen attatt som
och spridaprojekt och metodutvecklinginformation pågående attom

fram exempel. arbetet medlyfta goda Isådana erfarenheter attgenom
således ocksåbarnkonventionen ingårförverkligandetdriva påatt av

lokala och regionala verksamheter.kontakt medhållaatt

bamkonventionensBevakning8.2 av

efterlevnad

framgåttförverkligandet barnkonventionen bördriva påAtt som avav
Bamombudsmannens två viktigasteföregående denavsnitt ena avvara

bevaka efterlevnaden kon-arbetsuppgifter. andra börDen attvara av
innefatta studera lagstiftningenuppdrag bör delsventionen. Detta att

myndigheter, kom-dels uppmärksammadess tillämpning, attsamt att
verksam-förverkligar konventionen i sinoch landsting i övrigtmuner

på effektivt möjligthet. Barnombudsmannen såFör sättettatt som
syfte barns ochskall fullfölja bevakningsuppdrag ikunna sitt värnaatt

föreslår utredningen Barnombudsmannenungdomars rättigheter ut-att
befogenheter.med rättsligarustas

5 Child: Sweden.of the Committee the Rights of theConcluding observations on
CRC/C/15/Add. 101.
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tillämpningLagstiftning och8.2.1

uppgift följa och bevakatillBarnombudsmannenRedan i dag har att att
deras tillämpningoch andra författningarlagar stämmer överenssamt

hitintills legatTyngdpunkten detta arbete harimed barnkonventionen.
Barnombudsmannen harförfattningar.tillkomstenpå bevakaatt nyaav

föreslagit utredningar, uppvaktat pågå-tillsättandettill exempel nyaav
bevakningenharavgivit remissvar. Däremotende utredningar samt av

författningar tillämpas påoch andragällande lagarredan sättettatt som
fått likabarnkonventionen inteöverensstämmelse medstår i stort ut-

för denna prio-haft stöd förarbetenahar iBarnombudsmannenrymme.
ritering. A

BamombudsmannensutvärderingutredningensframgåttSom avav
resultatslå fast vilkalätt exaktsådet intehittillsvarande arbete är att
direktavisa pådet svårteftersomgivit,bevakningsarbetet har är att
ochframställningarombudsmannensexempel mellantill ut-samband

dock förMycket talarutredning.tillsättandettalanden och attav en ny
avgörande,haft väsentlig, intearbete har änBamombudsmannens om

betydelse.
överensstämmelse medlagstiftningssvenskGenerella översyner av

1989/90: 107tillfällen,vid tvåockså gjortsharbarnkonventionen prop.se
rättigheter ochbarnetsFN-konventionengodkännande omavom

SOUfrämstabästa ibetänkande BarnetsBamkommitténs rummet
författningaremellertid hela tidentillkommer1997:116. Det somnya

det varituppfattning harutredningensEnligtgranskas.behöver
varitbarnkonventionenden tidunderombudsmannennaturligt att som

till deninriktat arbete påförhållanden sittför svenska attatt seny
ombudsmannenharbeslutsfattarplan. På dettacentraltbeaktas på sätt

Regeringskansli och riksdaginommedvetenhetenhöjasökt bidra till att
konventionenförenligt konventionenförpliktelserSveriges att geom

nationella nivå.bedrivs på dennaarbetegenomslagskraft deti som
dockbevakningsarbete påverkasombudsmannenspåInriktningen

ungdomsfrågorrörande barn- ochsamordningsfunktionattav en ny
Socialdepartementet.med placering iRegeringskansliettillskapats i

regerings-granska alla relevantauppgifthar tillfunktionDenna att
lagförslag,bamkonventionsperspektiv, såledesbeslut ävenett ageraur

ochbarnets rättigheterfrågorRegeringskansliet isamordnare i om
barn-Regeringskansliets personal avseendeför utbildning avansvara

konventionen.
blandsammanhang framkommit,olikadet iTill detta kommer att

efterlevnadentillrapportering FNsamband med Sverigesiannat avom
svenska lagarBamkommitténs betänkande,och ibarnkonventionen att

med barnkonven-väsentligtalltbestämmelser ioch överensstämmer

4
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tionens principer det främst i den praktiska tillämpningenatt ärmen
brister föreligger.som

förskjutningEn Bamombudsmannens bevakande arbete bör där-av
för ske. Enligt utredningens bedömning bör detta innebära ombuds-att

hittills bör inrikta sig på bevaka domstolars,än attmannen mer myn-
digheters, kommuners och landstings tillämpning gällande författ-av
ningar. detta talar ocksåFör ombudsmannen därigenom fåratt ytter-
ligare erfarenhet barns och ungdomars särskiltsituation i Sverige, dåav

barns.utsatta
sådan bevakning omfattande uppgift.En Barnombudsmannenär en

måste därför välja några områden gången. bör första handDetta iut
ske utifrån de kontakter ombudsmannen har med både barn, tillsom

Barnombudsmannenexempel elevorganisationer, och kan på ettvuxna.
område från flera olika håll få indikationer tillämpningenvisst på att

barnkonventionenilla med och dess grundtankar. Detstämmasynes
kan till exempel sig praxis på område blivit sådan denröra att ett attom
endast ytligt, formellt kan uppfylla kravet på barnpå sätt sägas attett
skall höras och bli hörda. Barnombudsmannen kan då begära in aktema

ärenden för undersökning ochi antal mål eller göraattett en egen
fårbedömning. detta arbete vikt BarnombudsmanneniDet är att taav

del handlingar mål och ärenden, alltså sekretessbelagda,alla i ävenav
bilda riktig uppfattning.för hon eller han skall kunna sig Enatt en

bestämmelse härom bör in i lagen.tas
skiljergranskning Barnombudsmannen sålunda skulleEn görasom

från Medan granskning hur handlägg-sig den JO JOgör. gör en av
självfalletenskilt ärende med svensk lag därningen i stämmerett -

tolkningen sker ljuset förpliktelser enligt intemationellai Sverigesav
överenskommelser, exempelvis barnkonventionen utgår Bamom--
budsmannen från barnkonventionen och allmän bedömning.gör en mer
Någon tillsyn från bamombudsmannens sida det alltså frågainteär om.

uppgiftBamombudsmannens inte granska enskilda ärendenär att
utifrån antal enskilda ärenden bilda uppfattningsigutan att ett en om

huruvida praxis på visst område i linje med barnkonventionen ochärett
dess grundläggande eller Utifrånprinciper sådan kangenomgången
ombudsmannen sedan bedömning eventuell bristandegöra en av om
överensstämmelse beror på lagstiftningen i eller på tillsig exempelatt
myndigheter i sin tillämpning enligt Bamombudsmannens uppfattning
kommit alltför litet beakta barnkonventionen och dess principer. Detatt

alltså granskning på generell nivå den JO:s granskningär änen mer
Till skillnad från harJO inte Barnombudsmannen någon skyl-utgör.

dighet och skall heller,inte ställning till enskilda anmälningar påatt, ta
JO.sättsamma som



uppgifterBamombudsmannens 197SOU 1999:65

författ-undersökningarvid sinaBarnombudsmannen attFinner en
tilldettaförslaglämnaombudsmannenbörändras,behöverning om

Bamombuds-tillämpningendäremotdetSkulleregeringen. somvara
tillämpningen ipåinteombudsmannenkanifrågasättermannen

analysi sinsaklighetenkraftstället ifår ifalletenskildadet utan av
höjaexempelvisperspektivvidareför ioch dialogdebattskapa ettatt

hos besluts-dess principerochbarnkonventionenmedvetenheten om
sammanhang.olikafattare i

bevakningsar-utföra sittför kunnamåsteBarnombudsmannen att
Visser-barnkonventionen.artiklarna iolikadetolkningarbete göra av

kon-uttolkarenauktoritativadenGeneveFN-kommittén iligen avär
frånbamombudsmannationellhindrakan intedettaventionen, enmen

Även svenskadenlagstiftning.landsutifrån sittanalyser omgöraatt
kansjälvfallet intekonventionenanalyserBamombudsmannens av

sådanafall kanenskildalagtillämpning iderasimyndigheternabinda
för-bådeföra tillkandiskussionerförgrundvalenanalyser utgöra som

medveten-ökadfall tilloch ipraxisändradoch vartfattningsändringar
till.anledningbarnkonventionenfrågeställningardehet gersomom

befogenheterRättsliga8.2.2

iavsnitt 8.1 ävenframgått attkommerBarnombudsmannen avsom
bamkonventio-förverkligamedarbetetpådrivande i attframtiden vara

verksamhet. Bamom-landstingsochkommunersmyndigheters,inen
driva påochavseendedetta är uppmuntraroll i att ge-budsmannens

godapåoch visainformationexempeltill attnomförandet, gegenom
Bamombudsman-resultat börarbete intesådantfalldeexempel. I ger

Utredningenpåtryckningsmedel.till vissatillgånghaemellertidnen
sanktionsmedelmedbörBarnombudsmannen utrustas sammaattanser

har Han-framhållitstidigarehar. SomHandikappombudsmannensom
ochvärde Bamom-medeldessafunnitdikappombudsmannen vara av

möjlig-ha dessaframhållitsjälv attockså nyttanharbudsmannen av
heter.

haBarnombudsmannen rätt attbörfrämstoch myn-Först uppmana
vilka åtgär-uppgifterlämnalandstingochkommuner attdigheter, om

rättigheteroch ungdomarsbarnsgenomföraförvidtagitsder attsom
medAvsiktenverksamheten.denibarnkonventionenenligt enegna

verksam-iskall insynBarnombudsmannenbestämmelsesådan är att
kanombudsmannensårättigheter,ochbarns attberörheter ungassom

bamkonven-förverkligandetlångthuruppfattningbilda sig avomen
framhållitsredaninte attdäremotSyftetkommit. århartionen som

tillsynsuppgift.någonskall fullgöraBarnombudsmannen
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Vidare bör de uppgiftsskyldiga ocksåär skyldiga påattsom vara
Bamombudsmannens kommauppmaning till överläggningar. Sådana
överläggningar kan tänkas dels leda till erfarenhetsutbyte insam-samt
ling fakta och andra upplysningar, dels ha attitydbildande funk-av en
tion.

8.3 Internationellt arbete

Utredningens förslag: Barnombudsmannen bör förstai hand delta i
sådana internationella kan ombudsmannen kun-engagemang som ge
skap och detinspiration i nationella arbetet med bamkonven-egna
tionen, såsom kontakter med andra länders bamombudsmän och in-
ternationella med anknytning till konventionen. Bamombuds-organ

deltagande i tillrapporteringen kommitté förFN:s barnetsmannens
rättigheter bör ske i enlighet med rekommendationerna i den hand-
bok nationella institutioner för mänskliga rättigheter getts utom som

för mänskliga rättigheter GeneveCentret i numera delav en av
Högkommissariatet för mänskliga rättigheter.

finns dag från andraDet i intresse länders sida för den svenskaett stort
Barnombudsmannen och de svenska erfarenheterna hur bamkon-av
ventionen kan tjäna verktyg för förbättra villkoren för barnett attsom
och får ocksåDet allmänt svenskt intresseett attunga. anses vara
Barnombudsmannen deltar i internationellt arbete.

deMed tanke begränsadepå Barnombudsmannen harresurser som
till sitt förfogande kan det finnas risk för det internationellaatten ar-
betet blir så omfattande det negativt påverkar ombudsmannensatt ar-
bete i Sverige. Utredningen har fått i uppgift belysa frågan Barn-att om
ombudsmannens prioriteringar internationella Barn-av engagemang.
ombudsmannen har också själv pekat på svårigheterna i avvägningen
mellan internationellt och nationellt arbete.

Utredningen Barnombudsmannen i första hand bör väljaatt attanser
delta sådanai internationella kan ombudsmannenengagemang som ge
kunskap och inspiration deti nationella arbetet med bamkonven-egna
tionen. Härmed åsyftas främst kontakterna med andra länders bamom-
budsmän, såsom det nordiska samarbetet och arbetet i det europeiska
nätverket bamombudsmän ENOC, det arbete pågår inomsamtav som
de internationella kan de intar auktoritativsägasorgan som vara som en
ställning det gäller uttolkningen och tillämpningennär bamkonven-av
tionen, det vill förstai hand FN:s Högkommissarie försäga mänskliga
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Även Europeiska domsto-Europarådet och denUnicef.rättigheter och
betydelse.sammanhangdettairättigheternamänskligaför de ärlen av

Bamombudsman-svenskadenutredningeninteDäremot attanser
uppbyggnadenvidmedverkarombudsmannenmedger attresursernens

utbildnings-andraellerländerandrabamombudsmän inationellaav
mådessaangelägnahur änomvärlden,tillinformationsinsatseroch

andrapåstället liggauppdrag bör iför dennaAnsvaret or-typ avvara.
och UD.Sidasåsomgan,

dockkansammanhangdessamedverkan iBarnombudsmannens
allmäntsynpunkt ochsakligfrånbådebetydelse ett merurstorvara av

verksamhetutåtriktadformdelta i dennaperspektiv. Attnationellt av
erfarenhet.värdefullBarnombudsmannenocksåkan ge

sådana insatseremellertidförutsätter attmeningutredningensEnligt
i sinoch UDSidaellermedelsärskildatillförs attBarnombudsmannen

hos Barn-uppstårresursbehovdetillhänsynmedelsdisposition tar som
framstårombudsmannenfråninsatserombudsmannen ange-när som

lägna.

tillrapporteringen FNiRoll8.3.1

intematio-BarnombudsmannenstillanknytningmedfrågasärskildEn
tillrapporteringSverigesroll iombudsmannensnella rörengagemang

aktualitethar fåttFråganrättigheter.barnetskommitté för genomFN:s
lämnadesvenska regeringenmedsambandiBarnombudsmannen attatt

påsinkommitténtillsjälv rapportandra synsin omrapport avgav en
Sverige.uppväxtvillkor iochbarns ungas

rättighetermänskligaförinstitutionernationellahandbokdenI om
numeraGeneverättigheter imänskligaförCentret enutgetts avsom

understryksrättigheter attmänskligaförHögkommissariatetdel av
utformningengällerdet ettrollviktighar närinstitutioner avdessa en

påharinstitutionernanationellaFN-kommittéf. Detilllands rapport en
tillmöjlighetexpertkunskap attoch attställning rap-grund sin seav

och kor-detaljeradepåuppfyller kravet att noggranna,porterna vara
institutionnationellvilketdetkanhandboken sättEnligtrekta. en

lyftsmodellerolikaocholika tremed utarbetetbidrar till rapporten se
boken.fram i

Denuppgiftslämnare.institutionenmodellenförstaden ärI renen
det departementtillstatistikdata ochinformation,lämnar ansvararsom

andEstablishmentthehandbook6 AInstitutionsRightsNational Human on—~
of Humanand ProtectionPromotiontheforInstitutionsNationalofStrengthening

Rights, 27.s.
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för utfonnning. den andraI modellen får institutionenrapportens
granska departementets utkast till för kontrollera dessrapport att nog-
grannhet och fullständighet. denI tredje modellen anförtros den natio-
nella institutionen själv utarbeta utkast tillattansvaret ett rapport som
sedan hänskjuts till berörda myndigheter för granskning. Däremot sägs
i handboken nationellingenting institution i viss situationatt enom en
bör lämna rapport.en egen

företräderprincip det regeringen riket utåt. svenskI Attär som en
myndighet internationellt sammanhang kan komma företrädai ett att en

exempelvisregeringensän att rapportgenomannan syn avge en egen
avviker frånmed bedömningar regeringens illustrerar den grund-som

läggande frågan Barnombudsmannens ställning.om
lösa denna fråga följai rapporteringsprocessenEtt sätt attatt vore

förbeskrivna andra modellen ombudsmannens deltagande.den ovan
fråga regelrätt remissyttrande Bamombuds-kan då bliDet ettom av

till sedan bifogas slut-utkastet regeringensöver rapport,mannen som
FN-kommittén. hindrar FN-kommitténliga till Inget ini-att tarrapport

muntligt inhämtande ombudsmannens synpunkter vidtiativ till ett av en
förberedande session.muntlig

Forskning8.4

Barnombudsmannens uppgiftförslag: inom sittUtredningens att
forskning tillverksamhetsområde följa begränsas sådanatt avse som

Uppgiften lagfástas.direkt barnkonventionen. börrör

bedrivs flera olika forskningsinstitutioner,Forskning barn inom tillom
pedagogiska, psykologiskaexempel vid sociala, och medicinska insti-

Barnombudsmannen skall,tutioner. enligt sin nuvarande instruktion,
följa utvecklingsarbeteforsknings- och berör bam. Bamombuds-som

framförthar till utredningen det, med de begränsade resur-attmannen
har till buds, inte har möjligt bevakastått varit hela spektratattser som

forsknings- utvecklingsarbete beröroch bam.av som
uppfattning ocksåUtredningens uppgiften följa intematio-är att att

nell forskning barnoch nationell och ungdomar detiär närmasteom en
omöjlig uppgift ambitionen ha heltäckande kunskapär attom en mer

forskningsresultat och ha fullständig överblick pågåendeatt överom en
forskning. utredningenDäremot Barnombudsmannen bör haattanser

en den forskningöverblick och de metodutvecklingsprojektöver som
direkt barnkonventionen och dess förverkligande. Bamom-rörmer

budsmannen också påbörjathar arbete med den forsk-inventeraett att
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artiklar,högskolenivå kring konventionen och dessning bedrivs påsom
kunskapandra håll. På så samlasockså påfrämst Sverige,i sättmen

och betydelsedess genomförandebarnkonventionen,forskningom om
artiklarna iutgår från någonforskningsamhälleti samt avsom

konventionen.
Även övergripandepåinte kan sigBarnombudsmannen ta ettom

forsknings- och utveck-och nationelltinternationelltföljaattansvar
understrykaungdomar vill utredningenochbarnlingsarbete rörsom

ställningstaganden ihittills i sinaBarnombudsmannenvikten att somav
områ-forskningen påkännedomgrundar dessa påsakfrågorolika om

sådant Bamom-påsåledes organiserasdet. Arbetet måste sätt attett
behövs iforskningsresultatsådanatillfår tillgångbudsmannen som

forsknings-informationinflödefortlöpandeverksamheten. Ett omav
ändock nöd-sålundaungdomarbarn ochutvecklingsarbete äroch om

vändigt.
uppgifterombudsmannensutredningentillMed hänsyn attatt anser

medkontakterupprätthållauppgiftenföreslåslagfästabör attattvara
upprätthållaskankontakterlagfasts. Sådanaforskningsinstitutioner ge-

referensgrupperknyterexempel till sigtillBarnombudsmannenattnom
konferen-deltar ioch övrigtforskarseminarier ianordnarmed forskare,

diskuteras.ochforskningsresultatdäreller seminarier presenterasser
Socialvetenskapligaombudsmannenförsamarbetsorgan ärViktiga

arbetesocialtutvärderingföroch CentrumSFRforskningsrådet av
CUS.

och utvecklings-forsknings-pågåendeinformationsamlaAtt om
såledesombudsmannenarbetet hosdet löpande äranvändas iarbete att

bevaka ef-generella uppdragetför detuppgift.viktig Inom attramenen
forskarsamhällettillocksåingårbarnkonventionenterlevnaden attav

ställas påkanutifrån barnkonventionenkravspecifikapåtala vilka som
forskningsperspektivgäller valetframför allt vadbamforskningen, av

studeras.till de barnförhållningssättoch som
bamforskningencentraltalltid inomhar varitUtvecklingsbegreppet

ramen forsk-för dettavetande har bildats inomvärdefulltoch mycket
bamforskare7, framhållitSamtidigt har vissaningsperspektiv. att ut-

negativi viss månförlängningsin vär-vecklingsbegreppet i rymmer en
ungdomen.ochdering barndomenav

vanligtvis påforskningen byggerutvecklingsperspektiv inomEtt
utveck-riktning,nonnalt bara sker iutvecklingantagandet attatt en

alltidstadiumvarandra ochlingsstadier avlöser är ut-att ett mersenare
leder utveck-allmänhettidigare. Idärför bättrevecklat och än ett

7 bästafå själv.sig BarnetsS.G. BarnetsSe Hartman, rätt attt.ex. envara —
antologi 1997:116.SOU
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stadiumutvecklattill uppfattningenlingsperspektivet äratt ett mer
har lettmindre utvecklat. Dettaeftersträvansvärtbättre och än ettmer

barn-färdigutvecklade Deintebarntill på ännu vuxna.somsynen
utveckling harbeskriva barnsmed sikte pågenomförtsstudier attsom
indikatorer påuttryckssättbarnsinneburitdärför oftast settsatt som
ifrån barnsbamforskningen utgåttsällan harutvecklingsstadier. Mer att

värdefullt i sigbarn har någotsig,kunskap iuttryck attinrymmer atten
.säga.

Barnforskning bam.uteslutandeBamforskning nästanär sesom
informations-sällanochstudieobjektordmed andra sommerasom

till-på sinoch ungdomarsforskningen. Barns sätti attgivare eget se
ochlivssituationfält.delar okänt Derasfortfarande i storaär ettvaro

mycket litefortfarandetill denförhålla sigderas vetsätt att om.man
Barnombudsmannenuppgift förviktigdärförUtredningen att enanser

utifrån barnkonventionenungdomsperspektivochbarn-drivaär ettatt
meddirektkontakternautökadeforskarsamhället. Deockså gentemot

.påtalakanBarnombudsmannentillbidrakanoch ungdomarbarn att
framföravetenskapliga rådendeoch tillforskningenfält inomvita

finns behovdetforskningsinsatservilka av.som

Statistik8.5

uppgiftBamombudsmannensförslag: attUtredningens samman-
levnadsvillkorungdomarsbarns ochinformationstatistiskställa om

lagfästas.bör

Statistiskaanslagsmedel frånöverfördes1994/95budgetårsskiftetVid
statistisksammanställningförBarnombudsmannentillcentralbyrån av

levnadsförhållanden. Bamom-ungdomarsochbarnsinformation om
tredjetill årmedelanvända dessavalthar utbudsmannen att vartatt ge

statistikboken Uppoch ungdomar,statistik barnmedpublikation omen
centralbyrån.med Statistiska Isamarbeteutarbetats ihartill 18, som .statistikoch sammanställtsamlat inBarnombudsmannenarbetet har om

arbetetsunderstatistikbeställningarbamolycksfall, vissagjort samtav
situation.och ungdomarssakkunskap barnsmedbidragit singång om

centralbyrån.utförts Statistiskastatistikarbetet harhuvudsakligaDet av
uppdragcentralbyrån iStatistiskaregeringennovember 1997I gav

familjer,barn och derasbasstatistikförslag tillutarbeta ettettatt om
be-Riksdagensi 1998.överlämnades till regeringenförslag marssom

bar-förverkliga konventionför FN:sstrategislut attatt anta omom en
1998/99:l7lrskr.1997/98:l82, SoU6,Sverige prop.rättigheter inets
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centralbyrån kommer uppdrag utarbetainnebär Statistiska iatt attatt
det förslag lämnats. dettabamstatistik enlighet med Förårlig i än-som

förtillförts miljon kronor år 1999.Statistiska centralbyråndamål har en
denna bakgrund, Bamom-uppdragutredningensI prövamotatt,

ochstatistiken barnroll vid utformningenframtidabudsmannens omav
detvilken månoch främst iförsthar utredningenungdomar övervägt

framti-statistikbok iBamombudsmannensfinnas behovkommer att av
bamstatistik kommerårligaplaneradecentralbyrånsden. Statistiska att

och frågangrundstatistikenavsevärd förbättring ärinnebära omaven
statistik-ytterligareoch behovfinnasdet kommer utrymmeatt enav

ungdomar.ochpublikation barnom
Bamombuds-utifrån genomgångenuppfattning,Utredningens av
inför uppdra-planerStatistiska centralbyrånsochstatistikbokmannens

statistikpublika-de bådabamstatistik,årligproducera är attget att en
bådaochvarandraoch förstärkakompletterakommer atttionema att

bamstatistik kommerårligacentralbyrånsStatistiska attdärför behövs.
års-den meningenstatistikbok iBamombudsmannens attskilja frånsig

sinaomfattande inom sär-betydligtstatistiken kommer att meravara
statistikbokenjämfört medpå "djupet",och därskilda områden mera

till 18.Upp
innehållabamstatistik kommerårligacentralbyrånsStatistiska att

Förslagetstatistik.basproduktionochmetodutveckling ut-inslag avav
med registerutvidgad statistikfördjupad ochutsträckningigörs stor av

tillkommerstatistikenDelarbas.föräldrauppgifteroch exem-avsom
familjevariabeln inomutvecklingallmänipel ett stegatt avenvara

familjevariabelförbättradstatistikutbud. EncentralbyrånsStatistiska
ocksåfamiljestatistikochbamstatistikbättrebetyder inte bara utan ger

områden.andrastatistikfamiljerelaterad inombättretillmöjligheter en
sektorsövergripandeavseendenmångaifrågasåledesDet ettär om

utvecklingsarbete.
med dennajämförelsestatistikbok iBamombudsmannens är en

sammanställninglättförståeligframför alltochöversiktligkortfattad, av
målgrupp. Sta-till brednårungdomarochstatistik barn ut ensomom

myndig-goda omdömenfått mycketgenerellttistikboken har sett av
förhållandenöverblickgodBokenoch organisationer. överheter ger en

uppslagsbok såvälanvändsochoch ungdomarbarnrör avensomsom
organisationer.myndigheter som

förriskfinns någondet intebedömning störreUtredningens är att
uppgiftBamombudsmannenssidanmellan åöverlappning att utar-ena

centralbyråns ochStatistiskasidanå andrastatistikbok ochbeta en
ochstatistik barnförmyndighetersandra statistikansvariga omansvar
för-verksamhetmyndigheternasstatistikansvariga ärungdomar. De en

kan Visastatistikbok i sinBamombudsmannensförutsättning tursom



uppgifter204 Barnombudsmannens SOU 1999:65

vill och behöver fördjupa Pågmndstatistiken för den sig.tillvägen som
statistikboken till bådeutredningen Upp 18detta harsätt sett som en

det statistikarbete utförs statis-och förstärkning ikomplettering avsom
myndigheter.tikansvariga

utgångspunkt fråganställningstagande återstårMed detta omsom
uppgiften utarbetalämpad förbästBarnombudsmannen över-är att en

uppgift välungdomar. sådanbarn och Enstatistikboksiktlig passarom
Statistiska central-ansvarsområde.centralbyrånsStatistiskain också i

för jämställd-uppgifter, till exempelliknandeandrabyrån har ansvaret
och sammanställs.olika håll samlas infrån mångadär datahetsstatistik

levnadsförhållandenochmellan barnssambandetDet nära vuxnas
levnadsförhållan-barnsstatistikprodukterförskulle vidare tala att om

Statistiska centralbyrån.uppgift förden skulle vara en
Barnombudsmannendockuppfattning ävenUtredningens är att

barn ochstatistikbokutarbetaförframledes bör att ung-omenansvara
myndigheterna harde bådamellanSamarbetettredje år.domar vart

utredningenfaktabok ochanvändbarresulterat iochfruktbartvarit en
medvidareutvecklassamarbetedettaviktdet attär storatt avanser
ochutökade direktadeGenomtidigare.förutsättningar somsamma

Barnombuds-kommeroch ungdomarmed barnindirekta kontakterna
grad kunnahögrestatistikboken iföransvarig än ut-att sommannen

statistik.officiell"kravställare" påochroll inspiratörveckla sin som
opinionsbildningaktivakontaktnät ochbredaBamombudsmannens

nåmöjligheterharstatistikboken dessutom storinnebär större attatt en
barnsgrundläggande kunskapinnebärvilket i sinmålgrupp, atttur om

baskun-samhället.fördjupas Delevnadsförhållanden ioch ungdomars
levnadsförhållanden Bamom-och ungdomarsskaper barns somom

statistikuppgifttill sinfår tillgång ärnaturligtbudsmannen avgenom
efterlevnad.bamkonventionensbevakauppdragetbetydelse i attstor

nödvändiga verktygfaktaoch analyssammanställningInsamling, ärav
ombudsmannaarbetet.i

tillfällen påtalatvid olikarättigheter harbarnetskommitté förFN:s
framgångar iför kunnakriterieridentifierabehovet mätaattatt ge-av

medArbeteartiklar barnkonventionen.olika inomförandet att ut-av
till-Barnombudsmannenhar påbörjatsvälfärdsindikatorerveckla av

dessa indikatorerAvsiktenStatistiska centralbyrån.med är attsammans
sikt också kanarbete, påförfinas.vidareutvecklas och Dettaskall som

dehur övervakningendiskussioneninternationellabidra till den avom
kan effektiviseras,kulturella rättigheternasociala och ärekonomiska,

uppgift för Bamombudsman-viktiguppfattningenligt utredningens en
nen.

Barnombudsmannenviktenslutligen betonavillUtredningen attav
statistiken komp-ocksåforskningenbarapådrivande så inte utanär att
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Åroch ungdomsperspektiv. lätletteras med barn- 1997 Bamom-ett
enkät där barn skolans fjärde årskursbudsmannen genomföra ieny

levnadsförhållanden. Undersökningensinasjälva svarade på frågor om
värdefullsjälva fick komma till tals intetill barnbidrog att varsom

undersöks.till åldersgrupp sällanvände sigdenminst att en somgenom
fårbild dendelvisvisade sig närBarnens än manen annangesvar

till exempelföräldrar.inhämtas barnens Barnenupplysningar engavav
barnet längreträffar förälder inteofta barnetljusare bild hur somenav

finansierasundersökningar kan knappastSådanamed.bor tillsammans
har varitlöpande anslag. DetBamombudsmannensförinom ramen

undersökningaruppföljning dessatillfälle,möjligt vid ett avmen en
medel.kräver särskilda

andramedKontakter8.6

uppgift inom sittBamombudsmannensförslag:Utredningens att
med organisationer,kontakterupprätthållaverksamhetsområde

lagfästas.m.fl. börlandstingkommuner,myndigheter,

starktförmandat,sitt vidaBarnombudsmannen ettutsattär, genom
mellanfårBarnombudsmannenhar visattryck utifrån. Mätningar att
vill haalltifrån mediavecka.telefonsamtal Detoch 600 är500 somper

myndigheter,medfrågor till kontakterdagsaktuellakommentarer kring
och deenkätundersökningarUtredningensenskilda.ochorganisationer

tydlig bildocksåfrån organisationernainkommityttranden engersom
samverkan ochkontakt,påoch kravförhoppningarde meraomav

Barnombudsmannen.riktassamarbete motsom
behovönskemål ochframhållit de harharorganisationerFlertalet att

organisationermed Barnombudsmannen. Dekontakterutökade somav
denna vi-samverkaninformellformell ellerredan har gärna attseren

samverkar meddagsläget inteidareutvecklas. Organisationer som
ochorganisationerframför allt mindrevilketBarnombudsmannen, är

medha samarbete Bamom-ungdomsorganisationer, villbarn- och ett
sakfrågor.budsmannen olikai

ökad samverkanuttryckt önskemålmyndigheter harcentralaNio om
utvidgaVägverket vill till exempelmed Barnombudsmannen. samar-

bamperspektivet skallmetoder för hurgällerbetet kring frågor som
trafikplaneringen. Institutions-samhälls- och Statenskunna genomsyra

information isamarbete kringutvecklastyrelse önskar ett gemensam
och råd-dialogpartnerBarnombudsmannenskolor och Sida vill ha som

samarbetsländer.till Sidasmyndighettill såväl Sidagivare somsom

;m
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Även länsstyrelser önskar kontakt och samverkanvissa med Barn-mer
ombudsmannen.

kontaktytorBreda8.6.1

och ungdomars villkor behöverkunskap barnsinhämtaFör att om
Samtidigt står det klartbrett kontaktnät.Barnombudsmannen attett

för hålla kontakt medräcker tillBarnombudsmannens inte attresurser
önskar.och myndigheter såalla organisationeroch samverka med som

haft tillräck-hitintills inte harBarnombudsmannenTydligt ocksåär att
företrädare for barn ochutifrån egenskapsinliga möjligheter att av

kontaktnät.bygga sittungdomar upp
prioriteringarharbyggtskontaktnätDet styrts somavuppsom
instruktion, regle-fastlagda iuppgifter varitmedöverensstämt som

nätverkReferensgrupper ochregeringsuppdrag.ringsbrev och av mer
BUS-nätverketoch villkor,karaktär, såsom Bamsbestående ungas

samverkansgrupperbyggd miljö,ungdom ochbarn,Nätverket ärsamt
myndighetsuppdrag.syfte fullgörahuvudsak organiserats ii attsom

Även ofta led ihar varit Bamom-samverkansgruppertillfälliga ettmer
funktion.myndighetsutövandebudsmannens

harsamverkansgrupperdessa nätverk ochfunnitharUtredningen att
medfört viktigaarbete ochBarnombudsmannensvärdefulla ivarit att

genomförts.säkerhet harochområdet barnsfrämstinsatser inom ungas
harBarnombudsmannen intekonstaterautredningenSamtidigt kan att

yrkesgrupperorganisationer, medkontakter medkunnat prioritera som
hög grad.ungdomar i likaocharbetar med barn

bas ochBarnombudsmannensuppfattningUtredningens är ut-att
för ochföreträdare barnverksamhetgångspunkt i sin är att ung-vara
Bamombudsman-möjligheterna förvalfriheten ochökadomar. För att

ombuds-föreslagithar utredningensådan basutveckla attatt ennen
resultat dettamyndighetsrollenrenodlas.mannarollen När ettsom av

före-utifrån bedömningarombudsmannen sinakantonas somegnaner
kontakter med organi-ungdomar etablera sådanaför ochträdare barn

har behov i sinombudsmannenoch myndighetersationer av om-som
budsmannafunktion.

uppgiftlagfästa ombudsmannensförslagUtredningens attatt upp-
skaoch myndigheter intekontakter med organisationerrätthålla ses

med samtliga.ombudsmannen hålla kontaktskyldighet för attsom en
myndigheter syftarmed organisationer ochkontakterOmbudsmannens

sådan kunskapsbas barn ochutvecklaförsta hand tilli att ung-en om
fullgöra den grundläggandeför med tyngd kunnadomar behövs attsom

betonasoch ungdomar. Parisprincipemauppgiften företräda barn Iatt
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kon-nationella institutionen utvecklar brettockså vikten den ettattav
myndigheter och arbetsgrupperorganisationer,taktnät med sådana som

mänskliga rättigheter.och skyddaarbetar för främjaatt
fond kunskapsammanhang peka på dendettaUtredningen vill i av

frivilligorganisationerbedrivsverksamhetersamladfinns i som avson
dessa organiserardeloch ungdomar. Enmed barnarbetar direkt avson

medslag. Andra arbetarolikafritidsaktiviteteribam och ungdomar av
organisationerFlertalet dessaungdomar.barn ochvissa avgrupper av

erfa-och generalisera sinasystematiseramöjligheterhar dock små att
kanBarnombudsmannenUtredningenkunskaper.renheter och attanser

offentligadenochsådana organisationermellanlänkdenutgöra sam-
ombudsmanrollengrad saknas. Idag i högihällsdialogen somsom

erfarenhet ochsådankanal förutredningen,ingår, att envaramenar
de etab-svårt nådetungdomarochkunskap barn är att genomsomom

lerade kanalerna.
med andrakontakterupprätthållaombudsmannenNaturligt för är att

ochmed barnarbetaryrkesgrupperochfrivilligorganisationer som
allracentral. Desammanhangi dettaSkolan måsteungdomar. ses som

dagen ideltillbringartill 18 årflesta och ungdomar storbarn avenupp
erfarenheter ochharskolanarbetar iyrkesgrupperskolan och de som

tillräck-oftast iintesituationungdomarsochbarnskunskaper somom
bestodreferensgruppUtredningenstillvara.lig: hög grad avtas som

villför detta: "Omuttryckocksååldernårs15-16ungdomar i mangav
bilagalärare" sefrågaså kanhar det,ungdomarochhur barn manveta

5.
konkurrensförhållandeförriskfinnaskan detmån ettI viss sägas

för-kanBarnombudsmannenochfrivilligorganisationemamellan som
Ideella,och organisationerna.ombudsmannenmellandialogensvåra

och ungdomarsför barnsverksamhetmedorganisationerrikstäckande
50-talbarnkonventionen. Ettnätverk församlats ibästa har ett orga-

informationspridasyfteNätverketingår i ärnisationer att omvars
ochtillämpaskonventionengranska hurochbankonventionen att

anblickvid ytligsåledeskan sägasUppgifternaeftsrlevs i Sverige. en
ombudsmannen.ochorganisationernagällersanmanfalla detnär

frånsjälvaungdomarochfrån barn samtinhämtasKunskap som
Frivil-kunskap.medkompletterasmåstefri/illigorganisationer annan

nationellhaförväntashelleroch kan intehar inteligarganisationer en
avseenden.allasamhället ivillkor iungdomarsochövzrsikt barnsöver

driver i vissaområde ochbegränsatofta påverkarOrganisationerna ett
villmedlemsperspektiv. Det säga attutifrånfrågorfal sina ett

medlemmars intressenifrån sinautgå,och skallutgår,organisationernal
samhällsuppdragharBarnombudsmannen attskillnad fråntill ettsom
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utifrånungdomars rättigheter bamkonventionenstill barns ochta vara
vida perspektiv.

behöveroch ungdomars situationinhämta kunskap barnsFör att om
med myndigheter påockså hålla kontaktBarnombudsmannen som

myndigheterbamfrågor. dialog medarbetar med Enolika nivåer är av
erfarenhetsutbyte,för ömsesidigtbetydelse inte baragrundläggande

bevakande roll.pådrivande och EnBamombudsmannensförocksåutan
dock, utredningenombudsmannarollen innebärrenodling sersomav

där ombudsmannenmyndighetskaraktärsamarbetedet, ettatt an-av
kunna påsakfrågor kommerolika inteåtgärder i ägaför att rumsvarar

församtidigt innebärakandag.detsätt sker i Detta attatt resursersom
medsjälvaoch ungdomarmed barnkontakterutveckla samtnärmare

frigörs.organisationerideella
fortsätt-Barnombudsmannenockså ävenUtredningen attmenar

sak-resursskäl bör ingåskäl ellerprincipiellavarkenningsvis somav
skäl talarsärskildasåvida inteutredningar,statligaikunnig eller expert

breduppdragBamkommittén, över-göraför medverkan. att envarvars
barnkonven-förhållande tillilagstiftning och praxissvensksyn av

börGenerelltutredning.sådanexempel på settkantionen, tas ensom
utredningarsker delgevad redanmedlikhetBarnombudsmannen i som

uppvaktningarellerskrivelsersakfrågorolikakunskaper isina genom
hearingar.formereller vid olika av

ombudsmänandraFörhållandet till8.6.2

och olikheterlikheterbeskrivauppdrag har ingåttutredningensI att
ombudsmän.och andraoch arbetssättrollBamombudsmannensmellan

Handikappom-Barnombudsmannen ochmellanskillnadviktigEn
deandraombudsmän å denoch övrigasidan ärå attbudsmannen ena

brettmycketrättigheter isärskildaförra skall tillvarata ettgruppers
andrafrån samtligaskiljer sigBarnombudsmannensamhällsperspektiv.

Bamombudsmannensdet iden meningenbland iombudsmän, attannat
samhällsper-ungdomar ochföreträda barn ochuppdrag ingår attatt

totalt.spektivet närmastär
tillvarandra,ansvarsområden går delvis in iOmbudsmännens ex-
diskri-barn och ungdomar,diskrimineringetniskempel vad gäller av

kön, diskrimineringetnisk tillhörighet ochbådegrundminering på av
det gäller deoch kön ellerfunktionshinderbådepå grund närav

utredningensmed funktionshinder. Avbarntillkommerrättigheter som
det inte har varit någraframgårmed ombudsmannenkontakter att pro-

den mån frågorombudsmännen.mellan Iblem med gränsdragningar
samråd och infor-dessauppstår lösesansvarsfördelningkring genom
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Samtliga ombudsmän ingårde berörda ombudsmännen.mation mellan
frågor diskuteras.informellt nätverk vilketi iett gemensamma

harför med funktionshinderbarnBamombudsmannens insatser av
Handikapp-tillkompetensskäl begränsats med hänvisningochresurs-

framförthar till utredningenflertal organisationerombudsmannen. Ett
ochBarnombudsmannenarbetsfördelning mellankritik dennamot
harSamarbetsorganHandikappförbundensHandikappombudsmannen.

vikten Bamom-också framhållitutredningenskrivelse tilli attaven
medtillkommer barnrättigheterbevakar debudsmannen även som

artikel 23.bamkonventionensfunktionshinder enligt
generellaBamombudsmannensivill betonaUtredningen att upp-

funktionshin-barn medrättigheterbevaka dedrag ingårockså att som
skall siniBarnombudsmannenhand barn.förstaider har. Alla barn är

barnfrågoruppmärksamhetsärskildverksamhet rör utsattaägna som
mycketfunktionshinder kan imedoch ungdomar. Barn vara enanses

specifiktfrågori rörutredningenfinnersådan Däremot att somgrupp.
denHandikappombudsmannenfunktionshinderbarnets om-varasynes

Utredningensrättigheter.barnetskan tillvaratabudsman bäst upp-som
Bamombuds-mellanarbetsfördelningenkonkretafattning denär att

diskussionerbäst löses iHandikappombudsmannenoch om-mannen
frivilligorganisa-berördamedtillsammansemellan ochbudsmännen

tioner.

myndigheterandratillGränsdragning8.6.3

begrän-ansvarsområde intevidsträcktharBarnombudsmannen ett som
innebär Barn-år. Dettaåldersgränsen 18den attövreänannatsas av

ligger inomområdenradberörverksamhetombudsmannens somen
uppdragutredningensIsektorsmyndigheters:ör olika ansvar.ramen

mellanavgränsningsproblemdet finns någrabedömahar ingått att om
utred-verksamhet. Avmyndighetersoch andraBamombudsmannens

myndigheterflertaletframgår attenkätundersökningningens att anser
myndig-centralaEndast tvåproblem.sådanaföreligger någradet inte

och Ung-Folkhälsoinstitutetgränsdragningsproblem:heter hit berört
vadgränsdragningenframhållerFolkhälsoinstitutetdomsstrrelsen. att

bådaeftersomotydligsäkerhetochmrådet barns ärgäller myn-ungas. be-Utredningenfråga.för dennamyndighetsansvardighetema har ett
handlar detta i avsnitt

arbetsfördel-granskasärskilthar ingåttuppdragutredningensI att
Bamkon-Barnombudsmannen.ochUngdomsstyrelsenmellanningen
alla barngällerstyrinstrumentBamombudsmannensventionen ärsom

huvudsak ungdomarimålgruppUngdomsstyrelsens ärtill 18 år.upp
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också iblandmellan och år, arbetar med ål-16 25 även om man yngre
innebär Barnombudsmannendersgrupper, vilket och Ungdomssty-att
med målgrupp.relsen delvis arbetar samma

fråga framför allt utgångspunkt olik-Utredningen har i denna tagit i
likheterna.de båda myndigheterna Bamom-heterna mellan änsnarare

barnkonventionen bevaka barns ochuppgift utifrånbudsmannens är att
Ungdomsstyrelsen arbetar sektorsövergripanderättigheter.ungdomars

förvaltningsmyndighet samordna regeringenscentraloch skall som
1998/99:1 framtidaproposition 15 Denungdomspolitik. regeringensI

nationella ungdomspolitiken:föreslås mål för denungdomspolitiken
självständigt liv,förutsättningar levaha godaUngdomar skall att ett

inflytande delaktig-till makt, ochverklig möjlighetskall haungdomar
förmåga och kritiskaskapandeungdomars tän-het och engagemang,

tillkande skall tas resurs.vara som en
följt hu-till vuxenlivet iövergånghar ungdomarsUnder lång tid ett

från skolaövergångengällde inte minstvudsak stabilt Dettamönster.
kontinuer-ungdomsutbildningutbyggdsuccessivttill arbetsliv, där en

prägladesunder många årarbetsmarknadtillligt anpassades avsomen
påstrukturella förändringarårensfull sysselsättning. De senaste ar-

tillfrån skolaövergångenemellertid inneburitharbetsmarknaden att
för ungdomar harden mångautdragen, ocharbetsliv har blivit attmer

utbild-arbetslöshetperioderoch längrekortareinneburit både samtav
harföljd dettaarbetsmarknadspolitiska åtgärder. Somochnings- en av

alltmervuxenlivet blivitetablering iungdomarsstödjasträvan att cen-
gradallt högreUngdomspolitiken har därmed iungdomspolitiken.tral i

övergång.skall underlätta dennaåtgärderpåkommit fokuseraatt som
från ungdomar idel påutgår till vissUngdomspolitiken somen syn

barndomlivsfas mellanbenämnasbrukarungdomsforskningen som en
delvis frånlivsfas skiljer sigungdomstidenoch vuxenliv. Att som ense

speciellasocial kategori medtillhörandepå ungdomar som ensynen
ungdomstiden övergåendeifrånUtgårbehov och villkor. äratt enman

förbereda för inträdet iför ungdomarlivsfas stödjande åtgärderblir att
från på ungdomstället utgårcentral del. ivuxenlivet Om synenmanen

socialaviktigare till deframstår detsocial kategori attsom sesom en
ungdomar betraktasungdomstiden. Omvillkor under självagällersom

rättigheterblir frågor derassocial kategoritillhörande cent-omsom en
skolförhållande ochtill bra sti-godrala, deras till uppväxt,rätt enen

mulerande fritid.
ungdomstidbarndom ochbarnkonventionenutgångspunkt iEn är att

enbartoch ungdomstid intehar egenvärde. Barndomett som enses
med värde idel livetförberedelsetid för vuxenlivet ettutan som en av

enlighet med barnkonventionenformats ibarnpolitiksig. Den som
barns och ungdomarsskydda och tilldärmedhandlar taatt varaom
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medan ungdomspolitiken inriktad på stödjarättigheter är attmer ung-
självständighet. tonåringar åldern till 18domars För i 16 ärsträvan mot

stöd-perspektivet ungdomspolitikensskyddandesåväl det mersom
relevant.jande perspektiv

uppdelningnågon striktbakgrund utredningendennaMot attanser
arbetsområden inteoch BamombudsmannensUngdomsstyrelsens ärav

Bamombudsmannens insatserUngdomsstyrelsensönskvärd. Såväl som
Med renodling.mellan och 18 år.för 16behövs av om-engruppen

ochUngdomsstyrelsen Bamom-dessutombudsmannarollen kommer
gällervarandra. Vadgrad kompletterahögrebudsmannen i änatt om-

samhället krävsoch delaktighet iinflytanderådet ungdomars att om-
samverkansådanUngdomsstyrelsen.med Ensamverkarbudsmannen

tillfredställandebedömningutredningensenligtpågår och fungerar re-
dan dag.i

opinionsbildningochInformation8.7

uppgift informera,BamombudsmannensUtredningens förslag: att
lagfästas. Vidareböroch initiativuttalandenbilda opinion, tagöra

till regeringenberättelseuppgift lämnabör ombudsmannens att en
ocksåföregående kalenderåretunder detsin verksamhet närmastom

ochhittills belysa barnsBerättelsen börfastställes lag.i ung-som
innehållagenerell nivådomars livssituation på samt samman-enen

Utred-under året.till regeringenfattning lämnatsde förslag somav
lämnabörBarnombudsmannenden bedömningenningen attgör

därvidFörslagen börunder året.förslag löpandetill regeringen vara
sedvanligt inom Rege-utformade hanteras påde kanså sättatt

remissförfarande.blandmedringskansliet annat

allmän genomgångingåttuppdrag harutredningens göraI att aven
tillförslaginformationsverksamhet och lämnaBamombudsmannens

utåtriktadedengenomgångUtredningensförbättras.hur den kan av
informations- och opini-Bamombudsmannensvisarverksamheten att

verksamhet har varitunder de årensverksamhetonsbildande om-sex
informationsbroschy-ochfaktaböcker, handböckerflertalfattande. Ett

radhar publiceratBarnombudsmannensamtidigthar getts ut ensomrer
bland media.offentliga framträdanden idebattartiklar och gjort annat

utåtriktade in-BamombudsmannensbedömningUtredningens av
den har varit bety-opinionsbildande verksamhetformations- och är att

Barnombudsmannen harbamområdet.inomför utvecklingendelsefull
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med information och opinionsbildning bidragit till synliggörasin att
samhället.barn och ungdomar i
undersökningar framgår såväl myndigheter påutredningensAv att

har haft användningolika frivilligorganisationernivåer stor avsom
verksamhet.och utåtriktadpublikationerBarnombudsmannens annan

använda Barnombudsmannensflesta länsstyrelser har kunnatDe utta-
tillsynsverksamhet och frivilligorganisationerlanden och i sinrapporter

verk-och opinionsbildandeinformations-Barnombudsmannenshar sett
verksamheter. dessautgångspunkt i sina Istöd ochsamhet ett ensom

tillBarnombudsmannens årsrapportersärskiltsammanhang har rege-
statistikbokenoch landstingför kommunerhandbokenringen, samt

har ocksåoch organisationermyndigheterFleratillUpp 18 nämnts.
värdefullamediaframträdanden iBarnombudsmannensnämnt ge-som

samhällsdebatten.och ungdomar ifokus på barnharde sattattnom
ställ-publikationersåväluppfattningenallmännaDen är att som

förankrade iväl avvägda ochsakfrågor har varitolikaningstaganden i
villkor.och ungdomarsoch barnsbarnkonventionenkunskap omom

utåtriktade verk-Barnombudsmannensdock riktatskritik harViss mot
ombudsmannensbakgrundförvånandefögasamhet, vilket motär av

och opi-omfattande informations-och den mycketuppgiftbevakande
organisationermyndigheter ochverksamheten. Någranionsbildande

officiella uttalan-Barnombudsmannensframförttill utredningenhar att
myndigheter ochdessagrundadesakligthar varit såalltidden inte som

önskvärt.organisationer voreanser
möjligheterBarnombudsmannensuppfattningUtredningens är att
möjligt börungdomarbarn ochså närainformationsamlaatt som

i deförstärkning har lämnatssådanförslag tillförstärkas och flera en
ochombudsmannarollenrenodlaGenomföregående avsnitten. att som

förutsättningarskapasmyndighetsuppdragenföljd detta begränsaen av
ombudsmannensnödvändig förflexibilitetochför valfrihet ärsom

ochkontakter med barnfördjupa sinautöka ochmöjligheter att ung-
arbetar med organi-med barn,med yrkesgrupperdomar själva, som

ochmyndigheter kommunerforskningsinstitutioner,sationer, samt
"nerifrån ocharbetamöjligheterBarnombudsmannenslandsting. att

ungdomar kommerbarn ochkunskapbyggaupp att omuppgenom
därmed öka.att

uttala sig8.7.1 Rätt att

på saklighet iytterligare dröja vid kravetkan finnas skäl någotDet att
Myndig-bedömningar.ställningstaganden ochBarnombudsmannens

opartiskhet sina verk-både saklighet och iiaktta krav påheter måste
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Även informations-sinmåste baseraBarnombudsmannensamheter.
måsteverksamhetenfakta ochpåverksamhetopinionsbildandeoch

där-innebärBamombudsmansaklighet. Attpåkravuppfylla höga vara
skall fö-ombudsmannenför demförmåntillpartiskemot att somvara

de rättigheterfrånskall utgåombudsmannenpå detreträda sättet att
barnkonventionen.tillförsäkras iungdomarochbarnsom

ungdomarnasochbarnensståuppgift ärBamombudsmannens att
ochperspektiv. Barnsderaslyfta framochsamhällsdialogensida i

samhällsfrågorolikapå ärsynpunkter ettochperspektivungdomars av
utredningen,uppgiftBamombudsmannens är,perspektiv.flera menar

förungdomar. Ansvaret vägaochbarn attförkonsekvensernapåtalaatt
olikasedantillfalleroch intressenrättigheterolika grupperssamman

landsting.ochkommunerregering,ochriksdagbeslutsfattare,
i be-beaktasbästabarnetsskallartikel 3bamkonventionensEnligt

utslagsgivande. Ialltidkan intebästabarnetsslutsfattandet, varamen
förMentill andra intressen över.vägahänsynmåstesituationervissa

barnsföranågonmåstebeslutsfattandetibästabarnetsbeaktakunnaatt
be-vadoch belysaframlyftamåstenågontalan, somungdomarsoch

Bamombudsman-Dettasituationer. ärolikaibästabarnetsdöms vara
intedäremotkanandra intressenAvvägningen gentemotuppgift.nens

uppgift.Bamombudsmannensvara
däremotdetdebattgivande natur-sakligt äråstadkommaFör att en

iintresseföreträdareandraliksomBarnombudsmannenligt att --
exempelvisåterspeglas iavvägningardefrånutgårfallmånga som

intressehävdandealltförEtt onyanseratlagstiftningen. gruppsenav
sinbyggerBarnombudsmannendennatjänahellerbrukar inte grupp.

arbetssättförutsättersamhällsuppdrag annatettverksamhet ett som
uppdragoch fått sitttillsattshardirektombudsman enavän somen

gruppering.privat
be-Bamombudsmannenssammanfattningsvis attUtredningen anser

gedigengrundas imåstehittillsställningstagandenochdömningar som
uttalaoffentligtskallOmbudsmannenungdomar.ochbarnkunskap om

perspektiv. Bamom-ungdomarsoch egetutifrån barnsåsiktersina
ombudsman-innebärvilketopinionsbildare, attskallbudsmannen vara

ungdomar.ochbarnfrågoridebatt rörväckaochskall driva somnen
rättigheterungdomarsochutifrån barnsdärförmåsteombudsmanEn
samhälls-från andrafrittkunnaprincipibarnkonventionenenligt agera

punktenpå denundfallenhetmisstankeNågonintressen.instansers om
uppgiftenocksådärför ut-föreslår attUtredningen attuppstå.får inte

lagfästs.tala sig
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8.7.2 Målgrupper för information: ochBarn

ungdomar olika yrkesgruppersamt

utredningens allmännaAv genomgång den utåtriktade verksamhetenav
framgår Barnombudsmannen inte i någon utsträckning riktatstörreatt

inforrnationsinsatser direkt till barn ochsina ungdomar. Information
och opinionsbildning riktad till politiker och beslutsfattare på statlig

har Till deloch kommunal nivå prioriterats. viss har Barnombudsman-
infonnations- och opinionsbildande verksamhet också riktats tillnens

yrkesgrupper arbetar med barn och ungdomarsom
avspeglas SKOP-undersökningenprioritering iDenna som genom-

och föräldrar, be-fördes våren i vilken mån barn ungdomar,1997, om
kommun och landsting kände till Bamombuds-slutsfattare inom stat,

beslutsfattareUndersökningen visade 90överatt procent avmannen.
Barnombudsmannen och cirkaolika kände till 40på nivåer att procent

ungdomar gjorde detsamma.barn ochav
l har dessatidigare varit inne på avsnitt 8.2. prio-utredningenSom

barnkonventionen förhållandevisnaturlig så länge varitriteringar varit
uppfattning emellertidUtredningens Bamom-för Sverige. är attny

tidigare bör rikta infonnations-högre grad sinabudsmannen i ännu
själva så ombudsmannen blir kändoch ungdomarinsatser till barn att

deras ombudsman.ungdomar och upplevs Debland barn och som egen
och ungdomar utredningenkontakter med barnförslag till utökade som

skapaenligt utredningens bedömning,kommer,lämnat i avsnitt 6 att
och Barnombudsmannen.och ungdomarkanaler mellan barn

har också ingått behandla frågan hurutredningens uppdragI att om.
skall infor-arbetar med barn och ungdomar nåsyrkesgrupper avsom

beslutbarnkonventionen. Utredningens bedömning demation är attom
för för förverkliga bamkonventio-fattats strategininom attsom ramen

kommer tillfredställa det behov information ochi Sverige att avnen
finns hos yrkesgrupper arbetarkunskap barnkonventionen som somom

föra barnkonventionenmed bam. del i strategin ingår in iSom atten
efter utbildningen kom-grundutbildningar för personalkategorier som

med bam. för fortbildning redan verksamarbeta Programattmer av
personal såväl statlig kommunal sektor kommer vidareinom attsom
genomföras.

i Årsrapport till regeringen8.7.3

utredningens uppdrag har ingått granska Bamombudsmannens års-I att
kanförslagtill regeringen och lämna till hur dessa utformas irapporter

fortsättningen. Innehållet i Bamombudsmannens årsrapporter kan grovt
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ochbarnsöversiktlig bilddeldelar. Entvådelas in i avensom ger
förändringartillinnehåller förslagdelochsituationungdomars somen

Årsrapporten samti-till regeringenspecifiktdärförriktasolika slag.av
exempeltillkretsvidareocksåmålgruppen ärdigt personer,avensom

och yrkesgrupperolika nivåerpåbeslutsfattareopinionsbildare, som
med barn.arbetar

opi-BarnombudsmannensÅrsrapporten, viktig delutgör avensom
erfaren-desummeringårligsamtidigtarbete,nionsbildande är aven

och ställ-analyserdefått ochharBarnombudsmannenheter avsom
ocksåårsrapportenunder året. I presenterasgjortsningstaganden som

eller låtithar gjort göraBarnombudsmannenundersökningarde som
exempeltillinnehåller1999årsrapportenDenunder året. senaste
besvaratungdomarochrättigheter barnenkätdenresultaten somomav

resul-Vidarepå internet.hemsida presenterasBarnombudsmannenspå
statligaochlandstingensgjortsenkätundersökningarde avtaten somav

barnkonventionen.medarbetemyndigheters
framgåroch hearingar attenkätundersökningarutredningensAv

Flertaletuppskattade.mycketårsrapporter ärBarnombudsmannens
vik-fyllerårsrapportemaorganisationeroch att enmyndigheter uppger

översiktsbildaktuelldealltframför avattfunktion,tig engergenom
framhållerlänsstyrelser attflestasituation. Deungdomarsochbarns

till-förunderlaganvändaskanårsrapporterBarnombudsmannens som
ochinformations-viktigÅrsrapportema uppenbarligenfyller ensyn.

funktion.opinionsbildande
högrei någonårsrapporterBarnombudsmannensinteDäremot synes

konkretaförunderlagdirektanvändaskunnathautsträckning gesom
hur års-granskningutredningenssida. Avregeringensfrånåtgärder av

förslagdeframgårRegeringskansliet attitagitshar emotrapportema
desådantutformade på sätt attvarithar ettregeringentilllämnatssom

efterföljandedärmedochremissbehandlingförföremålblikunnatinte
tillförslagBarnombudsmannensharundantagMed någraåtgärder.

ekonomiskapåde baseratsharhellerlagförslag, intesaknatregeringen
lag-ikonsekvensändringarochföljd-analyserellerberäkningar av

stiftningen.
funktionenårsrapportenintefyllerbedömningutredningensEnligt

ungdomsfrå-ochmed barn-arbeteregeringensförunderlagutgöraatt
årsrap-utformningsin ärGenomallmänt sätt.påän ettannat mergor

ochbarnsinformationförkällavärdefull ung-däremot omporten en
ombudsman-iinstrumentockså ettSverige. Den ärsituation idomars

iombudsmannenungdomaroch attför barnverksamhet genomnens
tillförslagochproblemframlyfterlättillgängligt sättpå ettrapporten

förändringar.
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den bedömningenUtredningen Barnombudsmannen börgör att
lämna förslag regeländringar till regeringen löpande under året.om

utformadeFörslagen bör därvid så de kan beredas sedvanligtpåattvara
Regeringskansliet med bland remissförfarande. Medinomsätt annat

opinionsbildande effekt Bamombudsmannenshänsyn till den rapporter
utredningen ombudsmannen dessutom hittillshar haft föreslår att som

till där Barnombudsmannenbör lämna årlig regeringenrapport sum-en
verksamhet under året. Genom skall lämnas tillsin att rapportenmerar

särskild ställning bland den mängdfår denregeringen rapporteren som
betonar därmed denmyndigheterna. Regeringen ocksåupprättas av

villkorfäster vid barns och ungdomars isärskilda vikt regeringen
hittills belysa barns och ungdomars livs-börlandet. Rapporten som

innehålla sammanfattning degenerell nivåpåsituation samt en aven
under året.till regeringenförslag lämnatssom

framförts åsikter Bamombudsman-debatten harallmännadenI att
till riksda-förslag till lagändringar,inklusivesinbör in rapport,nen ge

med hänvisning till Parisprinci-blandhar hävdatsDetta annatgen.
för det gällerutredningen harMed den lösning närstannat om-pema.

under skullemyndighet regeringenställningbudsmannens ensom en
ståförvaltningsmyndighet direkt till riksdagen inte irapport enav

mellankonstitutionella ansvarsfördelningenmed denöverensstämmelse
riks-lagförslag tillregeringenoch riksdag. Detregering är som avger

denna.för myndigheternadagen och gentemotansvararsom
meningsfull,förutsätter, för bli ocksårapporteringsådanEn att mo-

vilket understryker oför-utskottsbehandling i riksdagen,ochtionsrätt
roller.ordning med regeringens och riksdagenssådanenligheten av en

naturligtvis allmänt till-hindrar däremotIngenting att rapporten, som
för den tillkommeranvänds initiativrättgänglig, inom somramen

riksdagen.
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och utemiljölek-9 Barns

bör ligga påför olika sakfrågorAnsvaretförslag:Utredningens
"mainstreaming".enligt principenmyndighetersektorsansvariga om

myndighetsansvarsamordnandenuvarandeBarnombudsmannens
till Folkhälsoin-därför överförassäkerhet börför ochbarns ungas
instruktion. Ut-Folkhälsoinsitutetsbör istitutet. Detta angesansvar

KonsumentverketsrespektiveBoverketsföreslår ocksåredningen att
sådantförtydligas pålekplatsema sättför allmänna attde ettansvar
till lekplat-också bör ingåmyndigheters attdet i dessa att seansvar

lekbarns kreativautformade såpedagogisktlekredskapoch attärser
be-FolkhälsoinstitutetvidareföreslårUtredningenstimuleras. att
detlekmiljöeri barnssäkerhetenfrågoraktar såväl rör somsom

miljöer.dessainnehållet ipedagogiska

till lek.möjlighetskall barnartikel 31bamkonventionensEnligt ges
barnmiljö däroch denför lekfinnsdetkrävsdetta attFör utrymmeatt

bamkon-tillrelationskall också itill leksäker.leker Barnets rättär ses
skalllekmiljötill utveckling. Barnsbarnetsartikel 6 rättventionens om

utvecklande.ocksåsäkersåledes barainte utanvara
i barnsför förbättringaruppgift verkatillhadeBammiljörådet att

säkerhetökadoch förlekmiljö,tonvikt lagd påsärskildmiljö, med en
ochstimulerandeskullemiljöeroch ungdom. Barns ut-för barn vara

kunde förhindras.bamolycksfallså säkrasamtidigtvecklande och att
myndig-Barnombudsmannenförändrades tillBammiljörådet ärSedan

såutemiljö inte längrelek- ochbarnsför frågorhetsansvaret rörsom
klar-haft uppdragbakgrunden idenhartydligt. Utredningen attmot

lek- ochför barnsmyndighetsnivåpålägga frågan ute-ansvaretom
miljö.



lek- och utemiljö SOU 1999;65218 Barns

lekutrymmenSäkra9.1

förförvaltningsmyndighetcentralaBoverket den attär som ansvarar
plan- ochför barns lek. Reglerna istadsplaneringendet i utrymmeges

lämp-§ det skall finnasi kap. 4föreskriver 2bygglagen 1987:lO att
kap. föreskrivsutevistelse. 3 15 §och Iför lek, motionliga platser att

ellerbebyggelse bostäder, barnstugaföranspråkinär tomter tas av
för lek ochfriyta lämpligtillräckligtskall finnas ärskola det stor som

denna. Dessutomi närhetenpåellerutevistelse på utrymmentomten av
behov lekutrymmemellan barnskonfliktlagen iföreskivs i att aven

barnetsskall intressenparkeringsplatser vägabehovoch avvuxnas
bådeanordnaförtillräckligafinnsdet inte att"Om utrymmentyngre:

hand friyta anordnas".förstaskall ifriyta,parkering och
frågorvidareframgår sä-kartläggning rörutredningens attAv som

alltifrånområden,mängdberörutemiljölek- ochbarnskerheten i en
produktsäkerhetskontroll. Ansvarettill ärtrafikplaneringochsamhälls-

förord-lagar,myndigheter. Detradpådärför uppdelat system aven
utred-har, enligtolika områdenfinns påföreskrifterochningar som

skyddsnätfinmaskigtrelativtskapatbedömning,allmännaningens ett
förmyndighetsansvaretgenomgångenöversiktligaför bam. Den av

synpunkter.följandedockföranlederutemiljöochlek-barns
antaloch utvidgatskompletteratsförändrats,har ettLagstiftningen

olikaförtilldelatsharmyndigheterfleralltoch ettgånger as-ansvar
det påfunnitharUtredningen intebamsäkerhetsfrågor. attpekter av

vissadet såfält"."vita Snararefinns någrabarnsäkerhetsområdet är att
harmyndigheterflerainnebärvilket ettvarandra,regler överlappar att

gränsdrag-otydlighet itill vissleder i sinDettalikartat tur enansvar.
exempel i Konsumentver-myndigheter. Ettolika ärmellan attningen

lekplatser in-pålekredskaptillsynsmyndighetuppgifter överkets som
Samtidigt har Bo-lekplatser.planeringunderhåll ochkontrollgår avav

bygglagens kap. 15 §och 3plan-Avliknande tillsynsansvar.verket ett
under-skallpå lekplatseranordningaroch fasta"lekplatserframgår att

olycksfall begränsas".förriskenhållas så att
harskolgårdar. Boverketförexempel tillsynsansvaretEtt ärannat

med Arbetar-parallelltoch bygglagenplan-enligttillsynsansvarett
Enligt Arbetar-arbetsmiljölagen.enligttillsynsansvarskyddsstyrelsens

arbetstagaresskolgårdar medlikställsföreskrifterskyddsstyrelsens
enligtetc.. Skolgårdamapersonalutrymmenmatmm, ar-sespausrum

fördärföroch faller inomelevernasbetsmiljölagen ramenpausrumsom
tillsynsansvar.Arbetarskyddsstyrelsens

utredningens genomgångutifrånreflektionYtterligare myn-aven
ochden informations-och utemiljöför lek-barnsdighetsansvaret är att

barnsäkerhetsområdetverksamheten inomopinionsbildande samman-
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genomföromfattande. samtliga myndighetermycket Iär stort setttaget
respektiveutbildningsinsatser utifrån sinainformations- och ansvars-

de centrala mål-barn och ungdomarsällanområden. Inte utgör en av
flertal kampanjer, rik-för informationssatsningar. Ettdessagruppema

föräldrar och till yrkesgrupperungdomar, tilltade barn ochtill som
aspekterutifrån olikatill kommuner,och allmäntarbetar med barn av

mångfald bro-regelbundet.relativt Engenomförssäkerhetsarbetet, av
undervisningsmaterial harskolpaket ocharbetshäften,schyrer, annat

producerats.
konsta-kan utredningeninformationskampanjerbredadessaTrots

riktade till vissautbildningsinsatserochinformations- strate-tera att
och byggherrar,fastighetsägareexempeltill ärgiska målgrupper, soml

områ-på vissaökade insatsersåledes behovfinnsbristfälliga. Det avI
den.‘

undersökt 23uppdrag,regeringenshar, påBarnombudsmannen
eller bal-fönsterfallit frånharårunder sjuolyckor med barn utsom
för deGemensamtolyckstillbuden i treoch delat inkonger tre grupper.

förhindrashade kunnatsannoliktolyckornaär att genomgrupperna
bygg-bestämmelser hosföreskrifter ochbefintligakunskapbättre om

studerat 15har ocksåBarnombudsmannenoch fastighetsägare.herrar
har varitdär barneller dammartill brunnarkopplingolycksfall med

ochbristendenBarnombudsmannen största orsa-inblandade. attanser
fastighets-hosokunskapbrunnarochvid dammarken till olyckor är

skyddsanordningar.krav pågällandeägare om
infor-detill slutsatsenutredningenlederframkommitVad attsom

bamsäkerhetsområ-inomutbildningssatsningaroch görsmations- som
samordning.behöver bättremyndighetercentraladet av

bamsäkerhetenförförtydligatEtt9.2 ansvar

gränsdragningenpåtalatutredningenhar förFolkhälsoinstitutet att
hälso-vad gällerotydligBarnombudsmannenoch ärmellan institutet

därbamsäkerhetsfrågomasärskiltFolkhälsoinstitutetfrågor. nämner
klara.heltintedärhar ärmyndigheterna gränsernabåda ett ansvar men

nätverkbildatharBarnombudsmannenFolkhälsoinstitutetSåväl som
och organisatio-myndigheterdär principsäkerhetsfrågor iför samma

utred-har förnätverkingår i dessaLandstingsförbundetingår. somner
samordnasskadeförebyggande arbetetdetviktenbetonatningen attav

nationell nivå.på

Å Barnombudsmannenfrån myndighet.barnensså tycker jag... Rapportsen
1999, 64.s.

mo-
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arbetsuppgifterna Folkhälsoinstitutets skadepre-inomlöpandeDe
bevaka och analysera skadorsblandventiva är attannat om-program

sammanställa och förmedla kunskaperorsaksmönster,fattning och att
kartläggningar ochförebyggande aktiviteter,frånoch erfarenheter

och med-till, genomförainitiativforskningsresultat. Vidare ingår att ta
bevakaskadeområdet ochinomutbildningarolika formerverka i attav

eftersattaforskninginitiera inomocksåforskningsutvecklingen attmen
och lo-regionalprogramutveckling påtillinitiativområden att tasamt

frivilligorganisationer.kal nivå och inom
be-information,spridaarbetsuppgifter hör ocksåTill löpande attatt

frågorför sin sektor imyndigheternationellavaka taratt somansvar
samarbetet inommedverkaoch iutvecklingenföljasäkerhet,berör att

speciellt inominternationella samarbetet,detförstärkaEU samt att
aktiviteter.ochför WHO:soch inomNorden programramen

arbetar skadepro-förebyggande insatsernalokalastödja deFör att
kommun". Detochsäker är stra-modellen "Enmed trygg engrammet

långsiktigt,tillkommuner över-ingårvilken det etttegi i uppmuntraatt
skadeförebyggande arbete. För utnäm-tvärsektoriellt attochgripande

arbetethurkrav påställs vissa ärkommunochsäkertill tryggennas
dokumenterasarbetetomfattas, hurmålgruppervilkaorganiserat, som

opinionsbildningmånvilkenbedrivs och iarbetethuroch utvärderas,
kommunenskravingår. Ettattitydpåverkande insatser är attoch

och situationermiljöeråldrar,omfatta allaskallarbeteskadepreventiva
högriskgrupper. Barnskall betona an-programmetsamt att omsorg om

högriskgrupp.sådanses vara en
regionalaochlokalasamordnar detochföljerFolkhälsoinstitutet

ochför säkraföreträdaremednätverkarbetet. Ettskadeförebyggande
såfinns i dagkommuneroch mångabildats iharkommunertrygga

upprätthållsskadeprogrammetnationelladetfolkhälsoråd. Inomkallade
enhe-samhällsmedicinskaregionalademedsamarbeteockså näraett

forskningsinstitutioner.medkontakteromfattandesamtterna
under sinaBarnombudsmannenbetonavill återigenUtredningen att

bamsäkerhetsarbetet iutvecklatillbidragitgrad harhögår i attsex
ochmyndigheterdockframgårundersökningarna attSverige. Av orga-

debarnsäkerhetsfrågormedarbetar attnisationer resurseransersom
tillbamsäkerhetsfrå-möjlighethar avsättaBarnombudsmannen attsom

framhållsbristandeBamombudsmannensotillräckliga.är resursergor
dagarbetar iBarnombudsmannensamverkan. Hosförhinderettsom

samordna ocharbetstidsin ut-30 attägnar procent avperson somen
landet.helabamsäkerhetsarbetet iveckla

europastandardisering inommedpågår inom EUarbeteintensivtEtt
Internationelltsäkerhet.ungdomarsbarns ochflera områden rörsom

betydande.likasåområdetutvecklingsarbete påoch ärforsknings-
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nuvarande mandat och intedock medharBarnombudsmannen resurser
internationella arbetet, Europasamar-sig detdelta imöjlighet att vare

utvecklingsarbetet på barn-ochfölja forsknings-tillräckligtbetet eller
säkerhetsområdet.

sakområdeenda Bamom-detsäkerhetochBarns är somungas
för. arbetetmyndighetsansvar Iharinstruktion,sinbudsmannen, enligt

dubbla roller varitBamombudsmannensharsäkerhetsfrågoma ettmed
ochmyndigheterradBarnsäkerhet berör, nämnts,dilemma. ensom

utveckla insatsernasamordna ochkunnaoch förorganisationer att
Bamombudsman-samarbetsrelationer byggsfungerandekrävs att upp.

vilkenopinionsbildare irollenframförtutredningentillhar att somnen
detpåverkatillkortakommanden kanochsvagheterpåtalaingår att

byggtssamarbete upp.som
Bamombuds-för de insatser"revisor"ingenfinnsDessutom som

ochbarnsområdetgenomför påochtillinitiativsjälv ungastarmannen
samordnandeochnationellt ansvarig attsamtsåvälsäkerhet. Att vara

nationell uppfölj-förochutvecklingenföljauppgifttillha att ansvara
områdetpåopinionsbildare ärochbevakasamtidigtochning att vara

dettaförenas påbörinte sätt.utredningenuppgifter enligtsom
förmyndighetsansvaretsamordnandedetUtredningen attanser

"hem-naturligthörFrågornaförtydligas.börsäkerhetochbarns ungas
Folkhälsoinstitutetskadeprogram.nationellaFolkhälsoinstitutetsima"

utveck-mål följerhälsopolitiskautifrånden statliga instansär som
vilken ingårsäkerhet ihälsa och attungdomarsochbarnslingen av

ungdomar.ochbarnolycksfall blandförebyggaochsäkerhetfrämja
och barnhögriskgrupperskall betonaSkadeprogrammet sesomomsorg

FolkhälsoinstitutetsamordnandeDetsådan somansvaren grupp.som
instruktion.institutetsframgåbamsäkerhet börsålunda få förbör av

ochbarnsförnationella insatserbevakningkrävsDärutöver aven
Bamombudsman-förfaller inomuppgiftsäkerhet. Denna ramenungas

barnkonventionen.efterlevnadenbevakauppdraggenerella att avnen
Bamombudsman-sammanfattningsvisuppfattning attärUtredningens

bamsäker-förmyndighetsansvarutvecklandeochsamordnandenens
ef-ochförstärkervilketFolkhälsoinstitutet,påbör läggashetsfrågor

opinionsbildandeochbevaknings-Bamombudsmannensfektiviserar
funktion.

verksamheteri olikaLekmiljö9.3

Arbetarskyddsstyrel-Boverket ochandrablandmyndigheter,flertalEtt
skolbarnsom-skolmiljön, inomsäkerheten iförtillsynsansvarharsen,

omfattassexårsverksamheten. Däremotförskoleklassemaochsorgen
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barn åldrar går förskolan arbetsmiljölagen.inte i lägre i Ensom av
kommitté har tillsatts förparlamentarisk göra översynattsom en av

skall blandskollagstiftningen dir. 1999:15 göra översynannat en av
barns och ungdomars säkerhet, skydd ochreglerna för stärka trygg-att

skolverksamheten, särskilt avseende arbets-ochhet i bamomsorgs-
Översynensjukvårdslagstiftningen. skall ocksåochmiljö- hälso-samt

mellan ochansvarsfördelningen kommuninnefatta frågor hur statom
behöver förtydligas.

skola och fritidshem kan enbartförskola, intefysiska miljön iDen
också pedagogiskasäkerhetsperspektiv miljön inrymmeri utanettses

starktolika sammanhang beskrivitshar iaspekter. Skolmiljön som en
lärareoch för samspelet mellanskolans verksamhetfaktor förstyrande

eller"den dolda läroplanen"har karaktäriseratsoch elever. Miljön som
utformning,skolbyggnadensgällerpedagogen". Det"den tredje rum-

möjlighe-till varandra och deförhållandeorientering iform ochmens
forsk-Miljöpsykologiskeller avskildhet.tillskolmiljön mötenter ger

människanberoende mellanömsesidigtfinnsdetning har visat ettatt
barnbetydelse förhar särskiltfysiska omgivning. Dettaoch hennes stor

personlighetsutvecklingz.befinner sig i intensivoch ungdomar ensom
pedagogiskaintegrerad del denväsentlig ochlekBarns utgör aven

miljönskolan. ioch inom Attbarnomsorgen,verksamheten inom även
pedagogiska arbetetviktig del i detskallskolaförskola och som enses

Enligtför förskola och skola.styrdokumentgällandeframgår tydligt av
"erbjuda barnenskall förskolanLpfö 98för förskolanläroplan en

lockar till lek och aktivitet".ochsamtidigtmiljö utmanartrygg som
förläroplanenskolans verksamhet. Iroll iockså fåttLeken har en ny

fritidshemmet Lpoförskoleklassen ochskolväsendet,obligatoriskadet
skall tillägna sigför elevernabetydelseleken har94 attstorattanges

skolåren.de tidigakunskaper, särskilt i
framhållitutredningskrivelse till dennahar iSkolverket atten

skapa godainnebär fråganläroprocessen"lekens betydelse i attatt om
lustfyllttill utvecklande lek ochbarn och elevermiljöer, inspirerarsom

förskola och skola såväluppmärksamhet både i ilärande måste ägnas
uppföljning och utvärderinggenomförande iplanering och avsom

uppföljning,således uppgift medSkolverket har i sinverksamheterna".
barnomsorg ochutveckling verksamheten itillsyn ochutvärdering, av

utvecklande.ungdomars lekmiljöför barns och Iskola ärattett ansvar
framhålls detta "ingårtill utredningen iSkolverkets skrivelse att ansvar

skolan.barnomsorgen och Frågortill kvalitet inomställningatt ta om
kvalitetsbedömningen den pedagogiskainnefattas ilek och utemiljö av

och skola".verksamheten barnomsorginom

2 med exempel. Skolverket, 1998.litteraturöversiktSkolans fysiska miljö. En
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Kulturrådsfaller inom Statensskapande meninglek iBarns ansvars-
kulturpolitikenförnationella målen värnade sju är attområde. Ett av

användaför allareella förutsättningarskapayttrandefriheten och att
Kulturråd iförvägledande Statensmålennationelladen. De är ensom

tilldenskriver: "Förkulturpolitiken rättinformationsbroschyr attom
skall kunnabarnkonventionfast islås FN:syttrandefrihetkulturell som

ochtill språkligatillgångharochockså barnrealiseras krävs att unga
verktyg"kulturella

. utvecklingsarbetepå detpekasammanhangetvillUtredningen i som
innebärKulturrådoch Statens attSkolverketbedrivs sam-ensomav

Kultur iArbetsgruppenbyggashåller påfunktionordnande att upp.
arbete isittavslutade1995,regeringentillsattesskolan, sep-avsom

skolanför kultur istrategistrategi- Entillförslagmedtember 1998 en
ochutbildnings-bådekonstateradeArbetsgruppen attDs 1998:58.

kultur iutvecklaförbör ha attkultursektom gemensamtett ansvar
tillsammansSkolverketKulturrådet ochdärförföreslogskolan och att

regle-skolan. Imed kultur inivånationellpåarbetetskulle samordna
sådantfåttSkolverketochKulturrådet ettharför år 1999ringsbreven

uppdrag.samordnande
förharsjukvårdshuvudmännen ut-attochSocialstyrelsen ansvar

tillfrisk-barnsdellekmiljöerstimulerandeochveckla lek avensom
sjukvårdshuvudmännenhabiliteringdenrehabilitering. Inande och som

medi-ingårfamiljerderasochfunktionshindermedskall erbjuda barn
skallpedagogiska insatser,ochpsykologiskacinska, sociala, sam-som
förtydliga-habiliteringförbehov. Ansvaretindividuellaordnas utifrån

i1982:763, 3sjukvårdslagenochhälso-tillägg ides aettgenom
1994.handikappreformensamband med

delvisharhabiliteringsverksamhetemaipedagogiska insatsernaDe
Lekotekensfanns.gånglekoteksverksamheterdeisitt som enursprung

SOUutreddes Bamomsorgsgruppenorganisationochuppgifter av
drivasskullelängrelekoteken inteföreslog sepa-1978:5 somattsom

habiliteringövrigalandstingensingå iställetiverksamheter utanrata
deföreslogsDessutom atttill kommunerna.överförasdeltilloch viss

samordnadtillFörslaglandstingenskullelekotekenprivata övertas av
SOUbetänkandeomsorgskommitténs1979:12. Ihabilitering, Ds

verksamhetlekotekensdelarDeförslaget.fullföljdes1981:26 somav
ochkommunaltsågslekrådgivningbedömdes ett enansvarsomvara
lands-Övriga iingånaturligabedömdesdelar attdel barnomsorgen.av

habiliteringsorganisation.tingens
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allmänna lekmiljön9.4 Den

Utredningen har sin genomgång myndighetsansvaret för barns lek-i av
sammanfattningsvis funnit olika myndigheteroch utemiljö att ansvarar

lekrniljöerför lek och sådana säkra.för barnsdet ärattatt utrymmeges
förskola, skola ochinnehållet barns lekmiljöer idet pedagogiska iFör

Skolverket vad gäller kultur iförsta handfritidshem i som,ansvarar
förSocialstyrelsenmed Kulturråd.samverkar Statensskolan, ansvarar

habiliteringsverksamhetema. Däremotpedagogiska innehållet idet
planpå övergripandecentral myndighetfinns ingen ett ansvararsom

finnsbarns lek. hellerolika delaspektema Intesamordning deför avav
depedagogiska innehållet iutveckla detförmyndighetsansvar attett

lekmiljöerna.allmänna
denfrivilligorganisationerfleraBarnombudsmannen somses av

för lek. Utredningensbarnslämpadbästmyndighet är att ta ansvarsom
bör förstärkasBarnombudsmannendockuppfattning attär att genom

Bamombudsman-följeroch dettatydliggörsombudsmannarollen attav
försakfråga.för någon Ansvaretmyndighetsansvarbör haintenen

enligt prin-myndighetersektorsansvarigaligga påsakfrågor börolika
bör Boverketsenlighet med denna"mainstreaming". Icipen res-om

förtyd-lekplatsernaför de allmännaKonsumentverketspektive ansvar
också börmyndighetersdet i dessasådantligas på sätt attett ansvar

utformade såpedagogisktlekredskaplekplatser ochtill äringå attatt se
Folk-utredningenVidare föreslårstimuleras.lekkreativa attbarnsatt

såväl frågorbeaktarskadeförebyggande arbetehälsoinstitutet i sitt som
dessainnehållet idet pedagogiskalekmiljöersäkerheten i barnsrör som

miljöer.
medbevakande funktionBamombudsmannensTill detta kommer att

och med Bamom-förstärkas. Iförslag kommerutredningens attatt
området barnsförhaft myndighetsansvarharhittillsbudsmannen ett

naturligaoch utemiljömed barns lek-arbetetsäkerhet haroch avungas
barnsäkerhetsfrägor. Med utredningensfokuseras påskäl kommit att

detta kommer Bamom-börFolkhälsoinstitutetförslag övertaatt ansvar
bevakatidigare kunnaeffektivtbudsmannen på samt-sätt än attett mer

mellan lek ochutemiljö. Kopplingenochbarns lek-liga aspekter av
bevakningsarbete bliBamombudsmannensdärmedtorde isäkerhet

naturlig.
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föreslår utredningen Bamom-tidigare avsnittenframgått deSom attav
Förslagetförstärkas.ombudsmannaroll bör renodlas ochbudsmannens
verksam-Bamombudsmannensinriktningeninnebär bland annat att av
själv uti-ombudsmannenskall bestämmashet högre grad i dagi än av

föräldrar,ungdomar,med barn ochfrån kontakterombudsmannens
myndigheter.ochmed barn, organisationeryrkesgrupper arbetarsom

Bamombudsmannensdelvis krav påförslag ställerUtredningens nya
iförslagingår lämnauppdrag ävenutredningensorganisation. I att

denna del.
del bero-emellertid tillstrukturstorlek ochOrganisationens är stor

be-utredningensEnligttill förfogande.stårende vilka resurser somav
alltför be-hafttillkomstalltifrån sinBarnombudsmannendömning har

välhafårförfogande. Ombudsmannengränsade medel till sitt sägas
förmedlen varitdessa Attgenomfört uppdrag inomsitt snäva ramar.

till-fallBarnombudsmannen i mångaockså ibegränsade visar sig att
föroch siguppdrag, igällt utföraförts medel detsärskilda när att som

uppdragverksamhetsområdet. Dessaordinariekan ha ingått i detsägas
eller fallit inom Bam-extraordinärhar inte heller alltid varit naturav

nedtoningmyndighet.ansvarsområde Denombudsmannens avsom
därförkommer inteföreslårutredningenmyndighetsrollen attsom

finansielltskapa något större utrymme.
föreslåvalt intehar utredningendirektivtill sinaMed hänsyn att

villUtredningenkostnadsökningar.medfördirektåtgärder,några som
borde räknasredananslagombudsmannensemellertid betona att nu

med denverksamhetombudsmannensfortsättningoch att avenupp
föranslagetuppräkningarförutsätterinriktningenföreslagna attav

ombudsmannaupp-genomslagskraftfå sådanverksamheten skall som
inriktningentill denMed hänsyndraget förutsätter. närmareatt av

utifrån priori-ombudsmannenbestämmasverksamheten bör egnaav
fråga ytterligare.på dennagå infrånutredningenavstårteringar att

och berörtombudsmannenmellandialogsålunda lösas iFrågan får
viktfråga vilkenstorlekbudgetensSlutligendepartement. är en om
detverksamhetombudsmannensriksdag vill tillägga närochregering

samladefördelagäller att statens resurser.
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Barnombudsmannen10. l

Tillsättningen bamombudsmanbedömning:Utredningens ärav en
myndighetschefervid tillsättning ivad gällerhögre gradi än avsom

medBamombudsman avspeglarpersonfråga. Valetallmänhet aven
har på ombudsmannens in-regeringenförväntningarandra 0rd vilka

satser.

eller hanområde honsymbol för detblir lättombudsmantematiskEn
skall verka utåt-sådan ombudsmanberor påmed.arbetar Detta att en

fokuserasverksamhetenMycket iolika frågor.ipådrivareriktat som
detmassmedia,minst isjälv, inteombudsmannendärmed på trots att

ombuds-tematiskkansli.ombudsmannens Envidanställdafinns flera
prägel påpersonligasinmöjligheterhärigenom sättahar attstoraman

tillregeringenbetydelsefårdetinnebär utserämbetet. Det storatt vem
harfrånerfarenheterna Norgeinte minstvisarombudsman. Detta som

olikaprofilerat sig påallaBameombud sätt.haft olikatre som
ombuds-förstärktrenodlad ochförslagutredningensMed om en

Bamombuds-tillför denmöjligheternamannaroll kommer utsessom
enligtdetöka. Så börverksamheteninriktningenpåverka attatt avman

kanombudsmanvaletockså Genommeningutredningens re-avvara.
för-inriktning regeringenprofil ochvilkentill kännageringen sägas ge
tillMed hänsynarbete.skall ha i sittombudsmannensigväntar att

kompe-särskilda krav pånågraarbetsuppgifterna börspännvidden av
till-fribörregeringen attpå denställasinte utanutses, varatens som
Ut-befinns lämpligast.tidpunktenvid den givnadensätta somperson

ombudsmannensinslagnågra ipeka pådärför endastvillredningen
denne.tillsättningenvidbetydelsekan haverksamhet avsom

uppdraget. Avutsträckning iomvärlden ingår imedKontakter stor
medkontakterombudsmannensdärmedbetydelsegrundläggande är

området barnkunskaper påfordras godadettaoch ungdomar. Förbarn
med frivilligorganisa-de kontakterocksåVäsentligaoch ungdomar. är
internationellaochlandstingkommuner,myndigheter,tioner, organ

medkontakterverksamhet. sinaIskall ha i sinombudsmannensom
"skepnader". Ombuds-olikaombudsmannen iuppträderomvärlden

anda,positivpådrivare iiblandexempelskall till enageramannen
uppgifter ställerhantera dessauppträda "revisor". Attibland storasom

betydelsegrundläggandeombudsman. Avkrav på den ärsomperson
prägla ombuds-måsteden integritetocksåför ombudsman är somen

arbete.och dennasmannen
internationell kon-verksamhetBamombudsmannensi ärBasen en

framtidendenna bör itillämpningenoch bevakningenvention gesavav
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förslag,Ombudsmannen med utredningensutrustas,stort utrymme.
befogenheter måste användas korrektockså med rättsliga på ettsom

emellertid funnit krav bör ställas påUtredningen har intesätt. att att
sådant krav skulle onödigt begrän-ombudsmannen skall jurist. Ettvara

juridiska kunskaper börBehoveturvalet lämpliga avsa av personer.
medarbetare medkansliet innehåller juri-tillgodoseskunna attgenom

disk kompetens.

Rådet10.2

BarnombudsmannenBestämmelsenförslag:Utredningens attom
stället börbör upphävas. I Bamom-särskilt rådskall biträdas ettav

referensgrupp och dåtillskapakunnavid behovbudsmannen en
och hur längemed iskallvilkasjälv bestämma gruppenvarasom

förordnade.skallmedlemmar varagruppens

Bamombudsman1993:335enligt lagenskallBarnombudsmannen om
ordföranderådetsBarnombudsmannenråd.särskiltbiträdas ärettav

le-högst sju andraRådet består i övrigtverksamhet.och leder dess av
Rådet har inteperiod.för vissregeringendamöter. Dessa utses enav
kontaktnät förochrollformellt styrandenågon är ettutan resursen

och de harsjälvasigLedamöternaBarnombudsmannen. representerar
samhällslivet.delar Förfrån olikahämtatsunder de gåttår avsomsex

forskare.delenrådet tillnärvarande består största av
hittillsva-BamombudsmannensutvärderingutredningensAv av

med viktighar bidragitmedlemmarrande rådetsarbete framgår att
dockområden. harsina Detforskninginformationochkunskap om

själv ochför Barnombudsmannenbådemed svårigheter,förenatvarit
arbetettill det dagligaverksamhetkoppla rådetsmedlemmar,rådets att

samhällslivethelabarnkonventionenEftersomombudsmannen. rörhos
ocharbetar medBarnombudsmannenfrågorspännvidden på de storär

erfaren-kunskap ochtillgång tilldänned behovetgällerdetsamma av
naturligt täcka inkan helt intesammansättningråd med fasthet. Ett

bakgrund har såväldennasamhällets områden. Motallakunskaper på
ifrågasatt den nuvaranderådsmedlemmarBarnombudsmannen som

opraktisk.något stel ochvilken upplevsrådetkonstruktionen somav
Bameombudet kundestadgades tidigarelagnorsk utnämnaI ettatt

det emel-praktiken visade sigverksamhet. Iför sinrådgivande organ
Bestämmelsensådant råd.fanns behovdet någotlertid inte ettatt omav

refe-Bameombudet tillskapatstället harupphävts. Irådet har därför en
själv deBameombudetarbete.stöd i sitt utser personerrensgmpp som
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dessa skallskall referensgruppen och bestämmer hur längeingå isom
ungdomarbestår blandmed i Den annat samt repre-avvara gruppen.

offentliga livet. Bameombudetfrån näringslivet och detsentanter sam-
medlem-referensgruppen, och de enskildaregelbundet medmanträder

fortlöpande aktuella diskussioner.deltar också iimarna gruppen
knuten till BarnombudsmannenSyftet med ha ärexpertgruppatt en

verksam-stöd Bamombudsmannensskall idenna utgöra ettatt grupp
uppfyllas bäst meddetta syfte skullehet. Utredningen att en mo-anser

snabbt kansammansättningdärdell den norska expertgruppenssom
därförbörliknande ordninguppkommer. Entill de behov somanpassas

skall finnasbestämmelsen detinnebärinföras Sverige. Dettai attatt om
det ankomma på Bamom-stället börupphävas. Isärskilt råd börett
eller flera referensgruppertillsättavid behovsjälvbudsmannen att en

övrigt be-Barnombudsmannen ipåstöd arbeteti sätt somsammasom
Barnombudsmannen denEftersomorganisation. ärsinstämmer som

knytastill behöverfrån tidkunskapervilkabäst kan bedöma annansom
deombudsmannen självnaturligtdetverksamhetentill utserär att per-

huroch bestämmerellerskall ingå i gruppernagruppensoner som
flexi-möjligauppnåssåkvar. Påskall störstalänge dessa sättvara

fårdärigenomBarnombudsmannenviktig aspektbilitet. En är attannan
medungdomar,ochmed barnreferensgruppermöjlighet inrättaatt

förmedellerarbetar med barnyrkesgrupper representanter orga-som
nisationer.

Personalen10.3

haBarnombudsmannen börbedömning:Utredningens meren
gradbör utnyttjas i högreProjektanställningflexibel organisation.

förstärkas.juristfunktionenoch

självBarnombudsmannenrådet bestämmerfrån reglernaBortsett om
fastl3,3 tjänsterhar Barnombudsmannen 14dagsin organisation. I

juristtjänst.projektanställda. tjänsternaEnanställda och ärtre enav
ombudsmannarollen och till iförslag till renodlingUtredningens av

sådanaombudsmannens arbete inteinriktningändradövrigt är attav
enskilda medarbetarnasanledning in på defunnitutredningen har att

vid framhålla två övergri-därförUtredningenkompetens. attstannar
utredningsförslagens inverkan pågällerpande aspekter detnär orga-

nisationen.
.

Bamombudsmannens organi-flexibilitetbehovet iDen avena avser
personal ibland Bamombudsmannensfast anställdaAndelen ärsation.
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dag förhållandevis jämfört med organisationen hos till exempelstor
Handikappombudsmannen. ekonomiskaDet för Bamom-utrymmet

projektanställning knytabudsmannen till sig viktigatt expert-genom
aktuella frågor därmed mycket litet.kunskap i Med utredningens för-är

flexibilitetslag kommer kravet på i organisationen öka. För mötaatt att
behov kompetens kommer uppstå utred-de skiftande attav som anser

utsträckningBamombudsmannens organisation iningen större änatt
för projektanställningar. På dettaför närvarande bör sättutrymmege

effektivt möjligt.såutnyttjas somresurserna
kommer verksamheten hosförslag Bamom-Enligt utredningens

huvuddelar: driva på förverkligandetbestå tvåbudsmannen attatt avav
efterlevnad. tvåoch bevaka konventionens Debarnkonventionen att

med varandra och många insatser kom-delarna förknippadeintimtär
båda delarna. Bamombudsman-innehålla inslagsannolikt att avmer

landsting ochtill exempel kommuner,överläggningar med myn-nens
be-ombudsmannens pådrivande ochdel bådedigheter kan avvara en

bevakande komma ha sinkan insatservakande funktion. Vidare att
ungdomar, med fri-med barn ochkontaktergrund ombudsmannensi

med barn ocharbetarmed yrkesgruppervilligorganisationer och som
ungdomar.

egenskapBarnombudsmannen i sinförslag skallutredningensEnligt
fungera spjutspets iungdomarföreträdare för ochbarn ar-som enav

barnkonventionengenomförandetoch bevakabetet med driva påatt av
och bevakande ställer krav påpådrivandebådei Sverige. arbetaAtt

kunna samla in-organisation. Förombudsmannenskompetensen i att
tillverksamheter bidrarexempelsprida godaformation och somom

grundläggande kunskapkrävsbarnkonventionenförverkligandet enav
sådana verksamheter.om

det Bamombudsman-krävs iinriktningenföreslagnaMed den att
processinriktadeprojekt- ochfinnsorganisation ärpersoner somnens

och ungdomarmed barnutifrån kontakterförmågaoch har attsom
generell nivå. Generalistkompetensbamperspektiv påformulera ett en

del verksamhetenföredra. Denspecialistkompetensframför är att av
efterlevnad däremotbevakning konventionensskall ärägnas avsom

förstärkningför detta arbete behövsjuridisk ochi utsträckningstor en
juristfunktionen.av
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Kostnadseffekterl l

med-framlagda förslaget torde intebedömning: DetUtredningens
effekter för allmänna.någrakostnadshöjande detföra

ombudsmanna-BamombudsmannensinnebärUtredningens förslag att
blirDetmyndighetsrollenstärks, medanrenodlas ochroll tonas ner.

fram-Bamombudsmannens arbete ipåändrad inriktningalltså någoten
iBarnombudsmanneninriktningexempel dennatiden. ärEtt attnya

regeringensärskilda uppdragregleringsbrevstället för att avgenom
frågor bedömsutifrån dedagordningsinsjälv skall bestämma varasom

föreslår vidare vissUtredningenungdomar.ochcentrala för barn att en
medarbeteBamombudsmannenssker ityngdpunktsförskjutning att

till barn-förhållandeioch dess tillämpninglagstiftningbevaka svensk
bevaka tillämpningenvidvikt bör läggaskonventionen. Större att av

ochområden där barnpåoch övrig praxisreglergällande lagar och
nulägetförhållande tillskillnader iAndra är attungdomar berörs.

lyfts bortsäkerhetochområdet barnsförmyndighetsansvaret ungas
följaBamombudsmannensochfrån Barnombudsmannen attatt ansvar
ochmed barnökade kontaktergengäld föreslåsforskningen minskar. I

organi-och medarbetar med barnyrkesgrupperungdomar, med som
sationer.

arbetsuppgifter medanförsvinneralltså vissainnebärFörslaget att
gamla ochdeden bedömningenUtredningentillkommer. gör attnya

varandrauppgifterna resurssynpunkt isedda uppvägersettstorturnya
kostnadseffekter för det allmänna. Det-medför någraoch alltså inte

förhållandet mellanförändraförslaggäller utredningens att an-samma
personal hos Barnombudsmannen.projektanställdanställd ochtalet fast

föreslagitdärförutredningen intedirektiv hartill sinaMed hänsyn
direkta kost-medförbedömningenligt utredningensåtgärdernågra som

till avsnitt 10redan i inledningendockharUtredningennadsökningar.
alltifrån tillkomst harsinBarnombudsmannenpekatbland attannat

förhållande till ombudsmannensifinansiellahaft alltför snäva ramar
anslagombudsmannensuppfattningUtredningensuppgifter. är att re-

ombudsmannensfortsättningochräknasdan borde att avenuppnu

m
s
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föreslagna inriktningen förutsätter uppräkningarmed denverksamhet
skall sådan genomslagskraftför verksamhetenanslaget att somav

förutsätter.uppdraget
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direktivGenerella12

kom-till samtligadirektivbeakta regeringenshaftUtredningen har att
dir.åtagandenoffentligautredaresärskildaoch prövamittéer attom
dir.konsekvenserregionalpolitiskaredovisa1994:23, attom
dir.konsekvenserjämställdhetspolitiskaredovisa1992:50, attom

och detbrottslighetenförkonsekvenserredovisa1241994: attsamt om
upphävdesdirektiv1996:49.dir. Dessaarbetetbrottsförebyggande

kommittéförordningen§l5och1999den januari1 ersattes av
1998:1474.

har be-betänkandeiförslagenbestämmelsedenna ettI sägs att om
detikonsekvensernaskallsjälvstyrelsen,kommunalaförtydelse den
be-förslag hargällerbetänkandet. Detsamma näri ettavseendet anges

förarbetet,brottsförebyggandeoch detbrottslighetentydelse för sys-
företagsför smålandet,olika delarservice ioffentligochselsättning av

förhål-övrigt ivillkor iellerkonkurrensförmågaarbetsförutsättningar,
ochmellan kvinnorjämställdheten mänförföretags,lande till större

målen.integrationspolitiskadenåeller för möjligheterna att
sådanfår någonförslagetframlagdadetinteUtredningen attanser

redovisningsärskildnågonområdenanämndainverkan på de att av
motiverad.konsekvenserna är
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Författningskommentarl 3

l3.1 ändring i lagenlagtillFörslaget om

Bamombudsman1993:335 om

arbetsuppgifterflera deinnebär blandförslagUtredningens annat att av
lagenstället in iinstruktion iBamombudsmannensfinns i tasi dagsom

i avsnitt 7.3.1.har redovisatsBakgrundenBarnombudsman.om

Uppgifter

1 §
huvuduppgifter,BamombudsmannensfastslåsbestämmelsedennaI

och be-barnkonventionengenomförandet attdriva pånämligen att av
redovisats iarbetsuppgifter harefterlevnad. närmareDessavaka dess

Bamombuds-innebär inteBevakningsuppdragetoch attavsnitt 8.1 8.2.
tillsynsuppgift.har någonmannen

föreslår in-utredningenombudsmannarollenrenodlingDen somav
för barn ochföreträdarerollombudsmannensblandnebär attannat som

lyfts fram i sistauppgift6.se avsnitt Dennatydliggörsungdomar me-
stycket in-andra i2 §i övrigtmeningi Dennaningen l motsvarar

generelltarbetaombudsmannenskallFortfarande ettstruktionen.
ärenden.enskildaungdomar iochföreträda barnplan och inte

2 §
instruk-stycket iförsta och tredjedelvis 2 §Bestämmelsen motsvarar

har gjorts.och ändringartilläggVissationen.
uttalanden seombudsmanuppgift för göraviktig är attEn av-en

punkten.andrauppgift tagits in ihar7.2.snitt Denna
Barnombudsmannenförslagutredningensbärande tanke i ärEn att

utsträckningmöjligaungdomar iochför barnföreträdare störstasom
Bak-och synpunkter.erfarenheterungdomarsochbarnsskall bygga på

ombuds-förutsätterochkapitlen 6 Dettaihar redovisats attgrunden
och ungdomar. Dennamed barnkontakteromfattandeharmannen
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uppgift framgår punkten 3 punkten 2 förstai 2 §motsvararav som
stycket instruktionen.

följa forskningen lagfastsBamombudsmannens punkteniattansvar
skall framtidenOmbudsmannen i inrikta sig på följa sådan forsk-att

barnkonventionen se avsnitt 8.4.ning rörsom
nationella arbetet med barnkonventionen det viktigt förI det är om-

följa internationella utvecklingen rörande tolk-budsmannen denatt
förverkligandet konventionen se avsnitt 8.3.och Dennaningen av

åsyftaspunkten. det arbete på-uppgift har tagits in i sjätte Främst som
deinternationella kan intardegår inom sägasorgan som vara som en

tillämpningendet gäller uttolkningen ochställningauktoritativ när av
FN-kommittén för barnets rättigheter,såsom FN:sbarnkonventionen,

ÄvenUnicef.rättigheter och Europarå-för mänskligaHögkommissarie
för mänskliga rättigheterna iEuropeiska domstolen dedendet och är

barnombudsmän.andra ländersbetydelse liksomdetta sammanhang av

§3
uppgift bevaka bamkon-ombudsmannensreglerarBestämmelsen att

andranuvarande §stycket lefterlevnad. Förstaventionens motsvarar
detta arbeteombudsmannen istycket framgårandrameningen. Av att

hos domstolar,mål och ärendenhandlingar idelhar rätt att ta myn-av
jfrsekretessbelagda sådana, 14och landsting,digheter, kommuner även

Bakgrunden har redovisats i avsnitt1980:100.sekretesslagenkap. §1
sek-enligt kap. 34 §gäller sekretess 7självombudsmannen8.2.1. Hos

retesslagen.

4 §
begära inBarnombudsmannenbestämmelse harEnligt denna rätt att

vilka åtgärderoch landstingmyndigheter, kommuneruppgifter från om
rättigheter enligtoch ungdomarsgenomföra barnsförvidtagits attsom

överläggningarkomma tillockså skyldigabarnkonventionen. De är att
redovisats i avsnitt 8.2.2.Bakgrunden harmed ombudsmannen.

§5
instruktio-stycket tredje punkten iförsta2 §stycketFörsta motsvarar

nen.
lagfásts BamombudsmannensstycketandraI att samman-ansvar

ungdomar.barn ochställa statistik om
instruktionen.§ istycket 3Tredje motsvarar
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Tillsättning m.m.

6 §
delvis nuvarande nuvarande regelnstycket 2 DenFörsta motsvarar

biträdas särskilt rådskallBarnombudsmannen ettatt rege-av somom
Bakgrunden har redovisatsmed. ihar dock inte tagitsringen utser av-

bestämmer helaombudsmannen själv sininnebärsnitt 10.2. Detta att
iandra stycket.bestämmelse härom har tagits in Härorganisation. En

själv bestämmer denBarnombudsmannenfastslås också närmareatt
skall bindasOmbudsmannen intearbete.inriktningen sitt upp avav

själv bestämma sinregleringsbrevarbetsuppgifter i bl.a.olika utan
avsnitt 7.3.Bakgrunden har redovisats idagordning.

Anmälningsskyldighet

7 §
nuvarande 3Bestämmelsen motsvarar
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yttrandenSärskilda

Saarinensakkunnig TarjayttrandeSärskilt av

ombudsmantvå roller, delsdaghar iBarnombudsmannen att vara en
främstamedbammyndighetdelsför och ungdomar,barn att vara en
Sverige.genomförs ibarnkonventiontill FN:smedverkauppgift attatt

varandra.igår delvis intvå rollernaDe
Barnombudsmannenoch effektiviserastärkauppdragUtifrån sitt att

Bamombuds-enbart denpåvalt fokuserautredningenhar att avena
ombudsmannarollenföreslagitdärvidroller ochtvå att ren-mannens

effektivtfrämjas sårättigheter skalloch ungdomarsodlas för barnsatt
myndighets-självständighetenbl.a. ökamöjligt. Genom tonasattsom

utredningensför enligtskall i och sig,Barnombudsmannenrollen ned.
Manda-underställd regeringen.myndighetförslag, fortfarande vara en

riksdagen,och ändrasbeslutaslag, dvs.fastställas iskall yttersttet av
Aregleringsbre-uppdrag imed bl.a.restriktivskalloch regeringen vara

skillnaddel någondenna inteförslag i störreUtredningens utgörven.
arbetsuppgifterBarnombudsmannensförundantagdag, medi attmot

viktigaDenmed instruktion.förordningstället för ilag iin itas en
föraverktygbort regeringensutredningendock attskillnaden tarär att

bampolitik.sinut
till sittbammyndighethamåsteregeringenuppfattningMin är att en

genomslagskall få detbarnkonventionförfogande för FN:sbl.a. att
harBarnombudsmannenbeslutat.enhälligtriksdagochregeringsom

med föraarbetetpåbörjadefunktion. Det utdenna atthittills väl fyllt
den svenskaUtvecklingen inomfullföljas.måstebarnkonventionen

helhetssynoch prioriterafokuseraalltmerbampolitiken går mot att en
samhället. denInivåer ibarnperspektiv på allabarn anläggapå ettatt-

bamkonven-förverkligaför FN:sstrategingodkändariksdagen attav
rollstödjandepådrivande ochviktigBarnombudsmannention enges

Förverkligandetbamkonventionsarbetet.fortsattadet gäller detnär av
därför Viktigtpågående Detständigt ärbarnkonventionen är process.en

mellanbamfrågornasamordnakanstabsmyndighetdet finnsatt somen
värdefulla kun-denutifrånminstsektorsmyndighetema, intede olika

påhelhetssyndet gällerbesitterBarnombudsmannen närskap ensom
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och kunskapsuppbyggnadför kunskapsinhämtningbarn. Att ansvara
utveckla, sprida ochvillkor initiera,ochbarns situation samt attom

arbets-fortsatta bamkonventionsarbetetdetsamordna inominsatser är
bammyndighet.behöver utförasuppgifter av ensom

därförsektorsmyndigheter liggerbamfrågoma på olikasplittraAtt
bampolitikens ambition och vilja stärkasvenskalinje med deninte i att

föra barn-arbetet medEnligt min meningbamperspektivet. att utger
kontakter detta arbete Bamombuds-de mångakonventionen och ger,

detockså användbara ivärdefulla kunskaper är rena om-sommannen
budsmannaarbetet.

valt analysera ochdärför haUtredningen borde även närmareatt ut-
Bamombudsman-för stärkaoch förutsättningarnareda behovet attav

analys hade också kunnatmyndighetsroll. sådanEn annatettgenens
för lek- och utemiljö.frågan barns Enbl.a.perspektiv på ansvaretom

myndighetenslösningar verksam-alternativaallsidig belysning avav
hade kunnat bättrestruktur och organisationansvarsområde,het, ettge

resulterarförändringar i slutänden ibedöma vilkaunderlag för att som
förbättras.situationbarnensatt

Barbara MartinsakkunnigyttrandeSärskilt av

Korpi

effektiviserastärka och Bamom-uppdrag har varitUtredningens att
myndighet till vilkenBarnombudsmannenbudsmannen. är om-en en

förlagd.förhållande till barn och ungdomibudsmannafunktion är
riksdagenbarnkonventionför förverkliga FN:sstrategiDen att som

tydligt uppdrag regering-Barnombudsmannengodkänt attett somger
bamkonventionsarbetet.fortsättasärskilda organens

indikerat för utredningen intemening, haborde, enligt minDetta att
ombudsmannarollen på bekostnadrenodlingfokusera påenbart en av

borde ochUtredningen påmyndighetsrollen. om-samma noggrannaav
behovet och förutsättningarnaanalyserat ochsorgsfulla ha utrettsätt av

myndighetsroll Bamombuds-effektivisera denför stärka ochatt som
barns lek och utemiljö, utred-också har. Frågan t.ex. somommannen

fått också dettautreda, borde ha sin belysning isärskilt haftningen att
perspektiv.
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Kommittédirektiv

Översyn VerksamhetBamombudsmannensav

Dir. 1998:21

1998.regeringssammanträde den 19Beslut vid mars

uppdragetSammanfattning av

uppdragmed översyntillkallas görautredare attsärskildEn aven
bedömaskallUtredarenverksamhet.BOBamombudsmannens om,

och iavseendeförändras i någotböruppgifterochrollombudsmannens
fall hur.så

skallUtredaren
förslaglämnaochhittillsvarande arbeteBO:sbedömaochutvärdera-

tillförslagEventuellaeffektiviseras.ochstärkaskanBOtill hur
till finansiering,förslagskallkostnaderökade motsvaras av

andrafrånarbetsuppgifter har avgränsatshur BO:sbeskriva myn--
fungerar,avgränsningdennaoch hurdigheters

förhål-myndighet iarbetemellan BO:savvägningenbeskriva som-
ombudsmannarollen,lande till

denochverksamhetmellan BO:solikheterochlikheterkartlägga-
detochmyndigheterandra statligabedrivsverksamhet omavsom

mellan BOarbetsuppgifterfördelningenioklarheterfinns några av
ombudsmän,andraoch

analysochkunskapsinsamlingmedarbeteutvärdera BO:s avom-
påverkar barn,beslutsamhällets samthurochsituationbarns om

dettaroll inomstärka BO:sförbehövsförslaglämna de att om-som
råde,

utvärde-förslaglämna deochinformationsinsatserutvärdera BO:s-
föranleder,ringen

ochför barns lek-myndighetsansvaret ute-till hurlämna förslag—
utformas.miljö bör
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förhållandennuvarandeBakgrund och

verksamhetBarnombudsmannens

bamombudsmanjuli 1993 BOfinns sedan den lI Sverige etten som
friståendeBarnombudsmannenrättigheter.stöd för barnens är en myn-

förunderställdombudsmannakaraktär, regeringen. Ramendighet, av
Bamombuds-finns lagen 1993:335verksamhet imyndighetens om

för Bamombuds-med instruktion1993:710förordningenoch iman
mannen.

myndigheten Bammiljörådet.inrättades inomBarnombudsmannen
arbetsuppgifter, dock samtliga.BammiljörådetsvissaBO övertog av

tydligt myndig-dag angivitsdet i inteför vilkaBland de frågor ett
och utemiljö.lek-barnsfinns fråganhetsansvar om

ungdo-barns ochfrågor angåruppgift bevakahar tillBO att som
från konven-uppdrag utgår FN:sBO:sochrättigheter intressen.mars

skall särskiltoch BObarnkonventionenrättigheterbarnetstion om
deras tillämpningförfattningarandraochlagaruppmärksamma samtatt

konventionen.åtaganden enligtmed Sverigesöverensstämmer
åtgärdertillverksamhetsområde initiativsittskall inomBO ta som

ochrättigheter intressenungdomarsochhävda barns samttillsyftar att
debatten.den allmännaungdomar iochstödja barnochföreträda

författningsändringar ellerdeföreslåhos regeringenskall vidareBO
skallrättigheteroch ungdomarsbarnsförbehövsåtgärderandra attsom

och samhälletsutvecklingsamordningtillinitiativochtillgodoses ta av
säkerhet.barn ochområdetförebyggande inominsatser ungas

frågoruppmärksamhetsärskild rör utsattaskallBO ägna som
och ungdomar.barn

barnkonventionen,informerauppdragvidare iBO har att upp-om
ochorganisationerideellaoch ungdomar,med bamkontakterrätthålla

utveck-forsknings- ochföljaskall ocksåm.fl.myndigheter BOmed
publi-arbeteled i sittungdomar. Somochbarnlingsarbete ettrörsom

faktaredovisartill 18",skriften "Upptredje ärBO vart omsomcerar
barn- och ungdomsgruppema.

myndigheter ellerandratillsynskall BO inte över taDäremot utöva
enskildabehandlingmyndighetersberörärenden personer.avsomupp

JO,Riksdagens ombudsmänframför alltfullgörsfunktionDenna av
bamfrågor.imöjlighethar ävenatt agerasom

till regeringen.april lämnadenår lskall varjeBO rapportsenast en
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FNts barnkonvention

generalförsamlingrättigheter FN:sbarnetsKonventionen antogs avom
förbe-omfattandehade föregåttsBeslutet1989.den november20 ettav

Sverigeförslag redan år 1978.polsktefterredelsearbete, påbörjat ett
krafterna detta arbete.pådrivande itillhörde de

sedan 20kraft den september 19902trädde i stater,Konventionen
världenssamtligadetratificerat den. Idäribland Sverige, närmaste av

till konventionen.anslutit sig190 harnärvarandeförstater ca
artik-paragrafer och 54inledandeinnehåller 13Barnkonventionen

materiella frågor,behandlardelar över-indelad ilar. Den är tre som
inriktadBarnkonventionenslutbestämmelser. ärvakningssystem samt
handlarmateriella artiklarnaoch deenskilda barnet,individen, detpå

tillgo-och behovrättighetergrundläggandefå sinabarnets rätt attom
dosedda.

Uppdraget

Inledning

detinnebärfem år. Detfunnits i drygthar attBOBarnombudsmannen
ochpraktikenfungerat imyndigheten harhurerfarenheterfinns avnu
sittökad styrka ifåförändras förkunnaskulleden attför hurunderlag

arbete.
för-lagstiftningssvenskuppdraghaft i prövautredning attDen som

slutbetän-sittBamkommittén ibarnkonventionenmed tarenlighet --
frågor1997:116SOUrummet"främstabästa ikande "Bamets upp
i Sve-förbättraskanbarnkonventionenimplementeringenhur avom

arbete.nyckelroll dettaiharBOKommitténrige. att enanser
arbetsupp-BO:sbörbakgrund görasöversyndennaMot avnu en

Översynen barn-utgångspunkt imedskall skeorganisation.gifter och
för BO:sskall basenfortsättningenikonventionen även ar-varasom

bete.
förspelatharroll BObelysa vilken ut-medSyftet är attöversynen

bety-vilkenredovisabamområdet. inbegriperDet attvecklingen inom
och få denkändbarnkonventionen atthaft fördelse BO har göraatt

ochmed barnarbetetiinstrumentvardagligtfungera unga.ettsom
kanÖversynen vadgenomgång görasinnehållaocksåskall somaven
slutändanför iverksamhet, alltstärka BO:soch attför effektiviseraatt
till ökadeförslagEventuellabättre.skall blii Sverigesituationbarnens

till finansiering.motsvarande förslagförutsätterkostnader
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förhållande andramyndighetsfunktiorz och ställning tillBO:s i
myndigheter

uppgiftBamombudsman har denne till1993:335Enligt lagen attom
ochungdomars rättigheter intressen.barns ochfrågorbevaka rörsom
andra författ-uppmärksamma lagar ochsärskiltdärvidBO skall att

med Sveriges åta-dessatillämpningenningar stämmer överenssamt av
barnkonventionen.ganden enligt

med instruktion förförordningen 1993:710instruktionEnligt sin
tillockså initiativsin verksamhetskall BO iBarnombudsmannen ta

förebyggande insatser inomsamhälletsutvecklingochsamordning av
handläggaskall däremot intesäkerhet. BOochområdet barns ungas

liknande.myndigheter ochklagomål påenskilda ärenden avsersom
förarbetsuppgift JO.Detta är en

innebär BOtill 18 år. Detgäller alla barnBarnkonventionen attupp
ochmedför BO Ung-vilketmed ungdomar,ocksåarbetahar attatt

Utredaren skallmålgrupp.arbetardelvisdomsstyrelsen mot samma
myndigheter.mellan dessaarbetsfördelningendärför förtydliga

tillämpas inne-hur barnkonventionenföljamedarbeteBO:s att upp
eller lands-kommunersandra myndigheters,inskränkning ibär ingen

områden.respektive Detförhållanden sinainombarnsförtings ansvar
skildasamverkan iochtill diskussionerinitiativkaninnebär BO taatt

myndigheter arbets-andraåläggakan BO intesammanhang. Däremot
Översynen nuvarandefråganinbegripaskallslag.olikauppgifter omav

stärkasroll behövertillfredsställande, eller BO:sfungerarsystem om
och förbättreskall kunna tillvaratassäkerhet och intressenför barnsatt

förbeslutsunderlagfullgottskallutvärderingsprocessen ettatt rege-ge
berörda myndigheter.ochriksdagochring

karaktärenspeciellahur denskall också belysaGenomgången av
betydelsesärskildarbete.påverkat BO:s Avombudsmannamyndighet

förhållande tillsjälvständigt ifönnågadärvid BO.s attär rege-agera
utifrån barnens intressen.hand verkaförstaskall iringen. BO

harunderställd regeringen,myndighetsamtidigt attBO är somen
och de uppdrag regeringenregleringsbrevinstruktion, sittfölja sin ger

skullekonflikter denna situationbelysa deUtredaren skallden. som
problem, hurdet finns någramyndigheten, ochförkunna innebära om

kunna lösas.dessa fall skullei så
ombudsman.har fått Far-medborgargnipper sinFler och fler egen

ombudsmannafunktio-detta riskerarhågor har framförts att tunna utatt
skallverkningsfull. särskilde utredarenmindre Dendenoch göranen

roll och arbetssättoch olikheter mellan BO:slikheterdärför beskriva
mellandet finns överlappningarombudsmäns. Omoch statligaandra
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utreda-skallansvarsområdenroller ochombudsmänsoch andraBO:s
beskriva dessa.ren

utvärderingochkunskapsinsamlingrollBO:s i

statistik ochviktenslutbetänkande påsittpekar i attBamkommittén av
såanalyserassamlas ochinungdomar attochbarnkunskap omannan

regeringen ärbeskrivas. Detfortlöpande kan ärbarnens situation som
och regeringenkonventionenenligtåtagandenför Sverigesansvarig

följsbarnverksamhetsamhällelig rörpå sigdärför kravhar attett som
utformadsåbörstatistik. attDennaformbl.a. ioch beskrivs varaav

problem iuppkommandeidentifierasnabbt kandenmed hjälp avman
sådanockså habörStatistikenlivssituation.ungdomarsochbarns en

lokalt.fångaskanutvecklingenbredd att upp
uppdragSCB icentralbyrån ut-Statistiska attgivitharRegeringen

familjer. Ar-derasochbarnbasstatistiktill årligförslagarbeta ett om
familjeför-barnsbeskrivakunnapåinriktasframföralltskall attbetet

1998.under vårenredovisaskommerUppdragethållanden. att
faktasamlingtill 18""Upp ärsammanställerBO rapporten ensom

Utre-statistikläget.överblickvilket överungdomarochbarn engerom
kommande SCB-rapportendenbakgrundbl.a.skall,daren mot av

ochbarnstatistikenutformningenroll vidframtidaBO:s ompröva av
år.tillungdom artonupp

tillochbarnforskning tasviktigtockså vara.Det att ungaär om
pågåendesigorienteramöjligheterharBO attförutsätterDetta omatt

BOangelägetfrån den. Det attresultaten ärtill sigochforskning att ta
kunska-gällerbåde detinternationella utvecklingen närföljer denäven

kan lösas.problemolikahurgällerdetochbarn närper om
uppfölj-BO:sverksamhetochorganisation ärBO:sI översynen av

Sverigeitillämpasbarnkonventionenhurutvärderingochning enav
lämpligorganisationBO:s ärskallUtredaren prövacentral faktor. om
tillförasytterligareochändrasbördenelleruppgiftenför resurserom

verksamheten.

informationsinsatserBO:s

Enbarnkonventionen.informeraskall BOinstruktionEnligt sin om
ändamål.för dettaanvändsBO:sdelbetydande resurserav

All-medel frånsärskildatillfällenvid någrahar avsattRegeringen
in-frivilligorganisationerförmöjliggöra attförarvsfonden attmänna

barnkonventionen.formera om
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Barnkonventionen torde tillhöra de allra kända konventionernamest
Sverige anslutit sig till. detta har kritik riktats infor-Trots hurmotsom

framförmationsarbetet skett. Kritiken har allt riktat desig mot att per-
sonalgrupper arbetar med barn inte i sin ordinarie fortbildning fåttsom
tillräckliga kunskaper barnkonventionen. Varken BO:s eller de ide-om

har kunnat motverka denna brist.ella arbeteorganisationernas
professionelltskall frågan hurVid översynen grupper som ar-om

kunskap barnkonventionen behandlas.betar med barn skall nås omav
själva skall nås kunskap sina rättig-Också frågan hur barnen av omom

översynsarbetet. skall utredarenskall i Dessutomheter göratas enupp
förslaginformationsverksamhet och lämnaallmän genomgång BO:sav

hur kan förbättras.till den

regeringenförslag tillochBO:s rapporter

till regeringenarbete årsrapporternaviktig del BO:sEn utgörs avav
Även fallförslag. andra har BOinnehållit mängd ihitintills storensom

och dylikt till regeringen.till lagändringarförslaglämnat
hur dessautredaren granskaöversynsarbetet skallsamband medI

skalldem. Granskningenbakomutformats och BO:s insatserrapporter
och vilka kon-Regeringskansliethur de tagits iockså innefatta emot

verksam-till hur dennaFörslag skall lämnaskreta resultat de har givit.
utformas fortsättningen.het kan i

utemiljöför barns lek- ochMyndighetsansvar

myndighetenförändrades till den Bamom-BammiljörådetSedan nya
myndighetsansvar för frå-något tydligtfinns inte längrebudsmannen -

nedrust-utemiljö. Oroande signaler hörslek- ochbarnsrör omsomgor
bakgrundenmiljö. dendelar barnens Detning vissa är mot ange-avav

för lek- ochmyndighetsnivå barnsfrågan påläget ute-.ansvaretatt om
läggas BO eller någonsådant kanmiljö klarläggs. Ett ansvar annan

denna fråga.Utredaren skall inom sitt uppdragmyndighet. pröva

Övriga frågor

hur barnens synpunkter och idéer skall inhämtassärskild frågaEn är
skall belysa olika modeller för hur detta kanoch tillvara. Utredarentas

detta sammanhang. dettavilken roll BO kan spela i Iske, samt sam-
manhang tydligt genderperspektiv så bådedet viktigt haär ett attatt

får möjlighet sina hörda.pojkar och flickor göra rösteratt
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intematio-utredaren skall BO:sfrågaYtterligare ärta uppsomen
deltar i in-svenskt intresse BOfinnsnella Det attett avengagemang.
internatio-blir känd.och BO-institutionen Detarbeteternationellt att

påverkaromfattande det negativtbli sådock intenella arbetet får att
frågor belysas.skall dessaSverige. IBO:s arbete i översynen

uppdragetVissa preciseringar av

skalltill hur BOförslagoch lämnabelysaövrigtskall iUtredaren även
använd ochkänd ochblirbarnkonventionen atttillmedverkakunna att

Sverige.ivillkor förbättrasbarns
Barnombudsmannen.medkontakterhaarbeteskall i sittUtredaren

utredare påmed densamarbetaarbete motsva-sittUtredaren bör i som
hautredarenövrigt börIHandikappombudsmannen.rande översätt ser

frivilligorganisationeroch medmyndigheterberördaandrakontakt med
området.inom

direktiv tillgenerellasamtligabeakta regeringensskallUtredaren
1994:124,dir.dir. 1994:23,dir. 1992:50,utredaresärskildaochkommittéer

1996:49.och dir.
december 1998.den 31uppdragsittskall redovisa senastUtredaren

Socialdepartementet
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myndigheter/organisationertillEnkät

BarnombudsmannenEnkät om

myndig-haft för ErBarnombudsmannenbetydelse harVilken
ansvarsområdehets/organisations

ochÄr myndighet/organisation Barn-mellan Ergränsdragningen
finnsdetOmoklarheterdetfinnsellertydligombudsmannen

avseendenfall vilkaså ioklarheter, i

Bamombuds-användninghaftmyndighet/organisationHar Er3.- av
fallsåja, iarbete Omopinionsbildandeochinfonnations-mannens

sättpå vilket

Bamombuds-användninghaftmyndighet/organisationHar Er av
vilketfall påsåiOm ja,regeringentillårliga rapportermannens

sätt

Barnombudsmannenmedmyndighet/organisationSamverkar Er
4 verksam-förhaft Ersamverkandennabetydelse harvilkenja,Om

het

myndighet/orga-mellan Ersamverkanökaddet behovFinns av
sättvilketfall påi såja,Barnombudsmannen Omochnisation

ja,samverkan OmförhinderinformellaellerformelladetFinns
exempel.vänlig gevar

på Barn-synpunkternågraövrigtmyndighet/organisation iErHar
varauppgifter skavilka dennesochombudsmannen
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Enkät till kommuner

Enkät

skickas till:Kommun enkätdennaSvaret
BO-utredningen

Uppgiftslämnare kommittélokalerSocialdepartementets
Stockholm103 33

Telefonnr

januariden 29Senast

kommuneller liknande i ErbarnombudsmankommunalnågonFinns det
NejEJa

informationsmaterialBarnombudsmannensanvändninghaftHar Er kommun av

framåt"StegHandboken Ett
inte tillKännerlätt denHardelviss InteTillMycket

publikationeninte lästanvändbaranvändbaranvändbar men
DDDDD

Årsrapporten blir stor1998, Liten
tillintetätt KännerdenHarvissdel InteTillMycket

publikationeninte lästanvändbaranvändbaranvändbar men
DDDDD

Årsrapporten spår"Barndomen1997, sätter
inte tillKännerfått denHarvissdel InteTillMycket . publikationeninte lästanvändbaranvändbaranvändbar men

DDDDD

1995kommunstudie,barnkonventionenPå efterspaning en-
tillintefått KännerdenHarTill vissdel InteMycket

publikationeninte lästanvändbaranvändbaranvändbar men
DDDDD

1997kommunstudie,går vidareSpaning efter barnkonventionen en-
inte tillfått KännerHar dendelMycket Till viss lnte

publikationeninte lästanvändbaranvändbaranvändbar men
DDDDD
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påverka kommunensverksamhet bidragit tillBarnombudsmannens attAnser Ni att
DDfrågainågon Nejbeslut Ja

Exemplifiera:

Barnombudsmannennågon medhaft kontaktHar Er kommun

DD kontaktD IngenEnstakakontaktertillfällenvid flertalJa, ett

Exemplifiera:

Barnombudsmannenmedsamverkan/samarbetenågonhaftHar Er kommun

DD samverkangång IngenD någonenstakasamverkattillfällen HarflertalvidJa ett

Exemplifiera:

medarbetei kommunensBarnombudsmannensmedsamverkanFinns behov av
DD Nejbarnkonventionen Jaförverkligandet av .

Exempliñera:

och vilkapå Barnombudsmannennågra synpunkterövrigtiHar Er kommun
varauppgifter skadennes

medverkanTack för Er
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påSammananställn SCBing gjord baserad utredningensav
kommunenkät
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hearingarutredningensvidDeltagare

19984 decemberhearingen denvidDeltagare

Gunilla Bodin, NIA
ÖmarTed Birch, Unga

IrankommitténSvenskaBäckman,Hans
RäddaEk, BarnenSimone

RHSUlla Graneli,
UngdomsstyrelsenJosefsson,Rolf

ElevorganisationenKolk,Sanna
ungdomFrälsningsarménsKronberg,Ellen

Möller, SCBElisabeth Landgren
Swedentill lek, IPALarsell,Lilian Barns rätt

°FinansdepartementetLindblom,Eva
UtbildningsdepartementetKorpi,Barbara Martin

FARRMathsson,Bertil
Riksförbundet FUBKarlsson,Annika Nyström

scoutförbundetSvenskaRask,MariaEva
SocialdepartementetSaarinen,Tarja

AdoptionscentrumSandberg,Elisabet
BRISSandelin,Gunnar

februari 1999den 5hearingenvidDeltagare

EskilstunaiBamkulturcentrumAndersson,Margareta
NOBABBlomqvist,Karen

Gunilla Bodin, NIA
LärarförbundetAnnika Engström,

livetIdéer förSkandiaBertil Hård,
UngdomsstyrelsenJosefsson,Rolf

Möller, SCBLandgrenElisabeth
LekotekSvenskaFöreningenLindberg,Marianne

FinansdepartementetLindblom,Eva
UtbildningsdepartementetKorpi,Barbara Martin
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Gull Stiftelsen AllmännaMazarino, Bamhuset
Modin, Svenska BarnläkarföreningenIan

Heidi Nordin, RBU
Ingela PsykologförbundPalmér, Sveriges
Maria Radeskog, Riksföreningen för Bamsjuksköterskor
Gunilla Rödén Eberstein, NOBAB
Tarja Saarinen, Socialdepartementet
Kicki Scheller, ROKS

frånSkriftliga har inkommit följandesynpunkter organisationer

Adoptionscentrum
Bamkulturcentrum Eskilstunai

Swedentill lek,Barns IPArätt
ochFARR, Flyktinggruppemas Asylkommittéernas Riksråd

Frälsningsarméns ungdomsenhet
Förbundet ArbetsterapeuterSveriges
Föreningen Svenska Lekotek
Lärarförbundet
Läromedelsförfattarnas Förening

förening forNOBAB, Nordisk syke barns behov
Nätverket för Barnkonventionen
RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade och UngdomarBarn
Riksföreningen för Bamsjuksköterskor
Riksföreningen Skolsköterskorför
Riksidrottsförbundet
ROKS, förRiksorganisationen Kvinnojourer i Sverige
Röda UngdomsförbundKorsets
Skandia Idéer för livet
Stiftelsen Allmänna Bamhuset
Svenska Barnläkarföreningen
Svenska FN-förbundet
Svenska Irankommittén
Svenska OMEP
Svenska Unicef
Sveriges Psykologförbund
UNHCRs förregionala kontor de baltiska och nordiska länderna
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utredningensfrånSynpunkter
referensgrupp

bestående ungdomar i 15-16referensgrupp,Till utredningen har aven
Stock-Hjulstaskolan utanförelever frånknuten. Treårs åldern, varit

ingåttoch Alma har iSoheil MasicRahsepari, Dayanholm, Arsine
frånEklund och AngelicaMikael BrännströmVidare hargruppen.

RebeckaCecilia Håkansson ochHärnösandKiömingskolan i samt
Hässleholm ingått.Läredaskolan ifrånAugustsson

1998 medförsta den 16 decemberhade sittReferensgruppen möte
Barnombudsman-informationfick dåochutredningens sekretariat om

uppdrag Barnom-och utredningens göra översynatt en avnen om
informationsmaterialdel detgick igenombudsmannen. Gruppen aven

bland broschyren "Barnom-Barnombudsmannen gett annatut,som
verksamhetuppdrag ochBamombudsmannensvilkenbudsmannen" i

dåBarnombudsmannenbesök hosgjordesDärefter ettpresenteras.
hemsida påBamombudsmannensinformationfick ommeragruppen

tillfällefick ocksåDirekt. Gruppentelefonlinjen BOochinternet attom
Barnombudsmannen.till handläggare påställa frågor direkt

barnsarbetat med frågorframför alltReferensgruppen har rörsom
Barnombudsmannen Bamom-kännedomoch ungdomars samtom

inhämtamed information till ochmöjlighet nåbudsmannens att ut syn-
frå-diskuterade dessaoch ungdomar. Gruppenfrån barnpunkter direkt

ungdo-elevstödjare ochelevråden, med någrai sina klasser, i avgor
respektiveintervjuundersökningar i sinaenkät- ochgenomfördemarna

sammanträde denutredningens 19redovisades vidskolor. Resultaten
sammanfattning referensgruppensföljerfebruari Här1999. re-aven

sultat.

barnperspektivetochBarnombudsmannen

ochBarnombudsmannen ska tala å barnsha någotFör säga näratt att
ochBarnombudsmannen vad barnmåsteungdomars vägnar veta ung-

Barnombudsmannen måsteinnebärdomar själva tycker. Det prataatt
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ungdomar och lyssna vad de har för sedanmed barn och på sägaatt att
synpunkter. Referensgruppenkunna föra deras enig Barn-attut var om

kontakter med barn och ungdomar ochombudsmannen behöver mera
Barnombudsmannen bli känd bland barn ochför få det måsteatt mera

elever Hjulstaskolan,ungdomar. inga på sig Kiör-I settstort vare
ungdo-Läredaskolan, enligt de undersökningarningskolan eller som

vilka uppgifter Barnombudsmannen harsjälva hade gjort, visstemarna
eller Bamombudsman.ärvem som

Barnombudsmannen bör medansågReferensgruppen utatt mer
från Kiömingskolanhär skriver eleverna iinformation själv. Såsigom

antal klasser:förtssammanställning de diskussioner isin ettsomav
offentligt,Barnombudsmannen bör"Många elever tycker utatt mer

förklara vadförskolor i Sverige. Dettamöjligt besöka attruntomom
henne".ungdomar kan användamed och hur vihon arbetar oss av

inforrnationskanaler till barn och ungdomar,Barnombudsmannens
utvärderades ocksåhemsidan på internettelefonlinjen BO Direkt och

mellantelefonlinjen endastEftersomreferensgruppen. är öppenav
haft möjlighet ringa.ungdomarna inteoch 16.00 hadeklockan 14.00 att

skolan vid den tiden och har där-den åldern går iflesta ungdomar iDe
därför, menadeifrån. Barnombudsmannen bordeför kommasvårt att

barn ochför telefonlinjen såreferensgruppen, ändra öppettidema att
verkligen har möjlighet ringa.ungdomar att

Barnombudsmannens hemsida på in-positiva tillallra flestaDe var
Kiömingsskolan hade gjort kaneleverna påbedömningDentemet. som

synpunkter:referensgruppenssammanfatta hela
användahemsida. bra layout, lättmycket bra Intressant"En atttext,

och ungdomar har varit med ochplus barnsig och är attett stortav
mindre bra egenskap med Barnkanalentyckt till och utformat sajten. En

avancerad söka information här för ungdomarden ganskaär är attatt
under år".13ärsom ca

referensgruppen,Hemsidans ungdomsdel däremot, enligt klarär en
kontrast till Barnkanalen: "Tråkig dålig layout, hemsidatext, en som

tvingad. finnsbesöker gång inte blir Härinte än om manman mer en
för den söker fakta. Tävlingendock mycket information endastsom

kom dag förutlystes inte sent".som en
problemet med både telefonlinjen Bamombudsman-Det ochstora

hemsida dock, enligt referensgruppen,på internet så barnär attnens
och ungdomar känner till dessas existens. referensgruppensIngen som
medlemmar hade talat med respektive tillpå sina skolor kände BO Di-
rekt, Barnkanalen eller Kanalen. InformationUnga telefonnumretom
liksom adressen till hemsidan har nått till barn ochinte ungdo-ännu ut

mar.
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förslagReferensgruppens

informationspridabli känd,måste alltsåBarnombudsmannen ommera
harBarnombudsmannenförstår vadoch ungdomarsjälv barnsig så att

med budskap,når sittBarnombudsmannenuppgifter.för Om ut me-
kontaktaungdomarochkommer barnsånade referensgruppen, att

till hurrad förslagframfördeReferensgruppenBarnombudsmannen. en
metodervilkaochmed informationskulle nåBarnombudsmannen ut

vad barnfå reda påanvända förskulle kunnaBarnombudsmannen att
frågor.olikaungdomar tycker ioch

informationsmaterial Barn-finnasInformationsmaterial. måsteDet om
Referensgruppenungdomar.ochriktas till barnombudsmannen som

sinBarnombudsmannendärbroschyrenmenade presenteraratt
barninformationsmaterial tillanvändaskanverksamhet inte som
ochför långa meningarkrånglig,alltförungdomar. Textenoch är

förklararBarnombudsmannenbroschyr därord.svåra Enmånga ny
efter-ungdomarochför barnfaktisktBamombudsmannenvad gör

tilladresseninformeraocksåmåsteBarnombudsmannenlystes. om
finnsdenoch ungdomarbarnhur skahemsida, veta attsin annars

varför barn ochochDirekttill BOtelefonnumretInformation om
angeläget.ocksådit sågsska ringaungdomar som

ochvill nå barnBarnombudsmannenMcDonalds. OmmedSamverkan
barnkonventionenellersjälvinformation sigmedungdomar omom

McDonalds.med IsamarbetaBarnombudsmannen stort settborde
tillförr ellerår kommertill 18ungdomarochalla barn senareupp

pappersduk och påbricka finnsPå varjeClock.McDonalds eller en
förmedla informationkunnaBarnombudsmannenskulledenna om

föreslog referensgmppen.hemsidan,tillexempel adressentill
barn ochvill nå allaoch lärare. Ommed föräldrarKontakt ung-man

Mindredessa finns.fråga sigmåstehela Sverigedomar i varman
eller sju årfrånpå dagis.eller Barnhemmabarn antingenär sex

referensgruppen,menadebetyder,skolan.finns i Det att manom
föräld-fråga antingendet så skaSverige harhur barn ivill veta man

Barnombudsmannenocksåskullelärarelärare. Genomellerrar
lärarhandledningbarnkonventionen. Eninformationkunna få ut om

därför.efterlystesbarnkonventionenom
tillpositiv Barn-ReferensgruppenInternetkontakt. nämnts,var, som
ochbåde barnflestahemsida på internet. Deombudsmannens ung-

kul med Barriom-spännande och internet.dettyckerdomar äratt
internetkontakt medvidare på sindärför byggabörbudsmannen

intemetkontaktenbarn och ungdomar. Ett görasätt att mera person-
påockså chattar internet.Barnombudsmannenlig skulle attvara
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barn och ungdomar skulle kunna chatta medMen Bamom-även om
ändå opersonligt hålla kontaktbudsmannen så internetär sättett att

räcker alltså inte med internet. Personliga kontakter behövspå. Det
också.

och ungdomar. broschyrenpersonlig kontakt med barn I "Bam-Mer
konfe-det Barnombudsmannen anordnarombudsmannen" står att

Vid besöket hos Barnombudsmannen frågadeoch seminarier.renser
ungdomar brukade med på dessabarn ochreferensgruppen varaom

brukade förekomma.fick till detta intekonferenser och attsvar
Barnombudsmannen bordegenerelltReferensgruppen ansåg att ut-

kontakt och bjudadirekt, personlig inveckla olika former attav
kundetill konferenser och seminarierungdomarbarn och ettvara

Barnombudsmannenfå sådan kontakt. Ett sätt är attsätt annatatt
med barn och ungdomar tillflera referensgrupper sig.ellerknyter en

bestå cirka medlemmar, intebörreferensgmpperSådana av sex
fler. viktigtsärskilt många Detfärre heller inte är att nogamen

sådana elvaåring bör tillåldersfördelningen i Enöverväga grupper.
placerasreferensgruppen, inte iexempel, menade samma grupp som

fungerakan sjuåringar i14-åring. Däremot samma grupp somen
åldern.årsungdomari 14-15

och ungdomar. inhämtaelevråd till barn EttEnkäter sättvia att syn-
Barnombudsmannenoch ungdomar kanfrån barnpunkter attvara

elevråd landet. Via elevrådennätverk ibygger runtett av omupp
med enkäter till bam ochkunnaskulle Barnombudsmannen ut

behöva kosta Barnombudsmannen såskulle inteungdomar. Det
arbetet.elevråden skulle Barn-mycket, eftersom göra merparten av

skicka enkät vardera till varje elevrådkundeombudsmannen somen
för kopiera enkäten, distribuera den tillskullei sin atttur ansvara

för sedan skickaoch sammanställa enkätenalla samla inelever, att
till Barnombudsmannen.tillbaka svaren

och reklam inforrnationskanalertemadagar i TVMedia. Affischer, är
referensgruppen, skulle kunnaBarnombudsmannen, enligt an-som

information ungdomar.med till barn och Barn-vända för nåatt ut
spalt ellerskulle också kunna ha i någonombudsmannen en egen

frågor frånungdomstidningar där ombudsmannen kan besvaranågra
Tidningen OSA delas gratis påbarn och ungdomar. ut posten,som
dit ungdomar går, nämndes exempel. Spal-andra ställenJC och som

"Klagomuren". Ytterligare förslagkunna benämnasskulle ettten
Barnombudsmannen själv skulle kunnafrån referensgruppen attvar

avnyhetsblad, producerad ocheller barntidning ettut ung-ge en
frånskriver eleverna Kiömingsskolan: mycketdomar. Så här "Ett

form tidning. Huvudredaktionen skul-förslag någonpopulärt var av
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ekonomiska delen skötas ochungdomar, denbestå vuxna,avav
tidningen eftersomskulle på SO-skolorna ärtematprenumerera

relaterat".
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tillårsrapporterBamombudsmannens

regeringen

1999-02-18Socialdepartementetupprättad inomPM

Uppdraget

Bamombudsmannenshurgranskautredningsuppdraget ärdel attEn av
konkretavilkaochRegeringskanslietihar tagitsårsrapporter re-emot

har givit.sultat de

förarbetenochInstruktion

och1993:710 iinstruktionfinns i BO:sför årsrapporterBO:sRamen
173.1992/93:prop.Barnombudsmanneninrättandettillförarbetena av

lämnaskallårapril varjeden lBOstadgar§Instruktionens 3 senastatt
före-detunderverksamhet närmastsinregeringentillberättelse omen

"Ombuds-detuttalas13 attpropositionenkalenderåret. Igående
regeringen.tillverksamhetsinårligen överbör rapportavge enmannen
regeringenombudsmannenfrågorframlyftasbörI anserrapporten som

andraellerlagstiftningsfrågorförslag ikanDetbehöver överväga. vara
princi-desammanställning överfinnasböråtgärder. I merrapporten en

verksamhetsåret. Sär-undergjortombudsmannenuttalandenpiella som
författningarsbehandlar över-uttalandensådanaskilt bör tas somupp

kanåtgärdervilkaochbarnkonventionmed FN:sensstämmelse som
överensstämmelsen."brister ifall detibehöva övervägas

RegeringskanslietRapporterna i

till regering-årsrapporterfyralämnatBarnombudsmannenHittills har
1997spårBarndom1996, sätterTänk1994,därHallå om...en;

förslag.olikamängdmed1998,och blirLiten stor en
överlämnandet årsrapportenskerårapril varjeden 1Senast ge-av

ochBarnombudsmannenmellanSammanträffandepersonligtettnom

m,
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statsråd i Socialdepartementet. Därefter behandlasansvarigt irapporten
sedvanlig ordning, dvs. förslag hör till eller flera departementsettsom
sakområde överlämnas till respektive departement eller till ansvarig

Socialdepartementet för vidare åtgärd.handläggare inom
Regeringskansliets löpande arbete används all-årsrapportemasI

livsvillkorbeskrivning barns och ungdomars situation ochmänna av
värdefullt komplement till andra beskrivningar barns ochettsom av

från Socialstyrelsen och länsstyrelserna, iungdomars situation, t.ex.
bakgmndsmaterial till direktivbudgettexter, etc.

vidtagna åtgärderförslagBOss samt

de förslag har lämnat tillföljer sammanställning BONedan av somen
det har möjligtårsrapporten den mån varitregeringen i sina I utrönaatt

hittills vidtagits med anled-de åtgärder hari diariet redovisas även som
ning förslagen.av

Hallå där 1994

3"Medveten i kommunerna" och 4barnsyn art.
BO föreslår:

samband redovisari med budgetpropositionenregeringen ettatt-
måldokument beskriver regeringens samlade påcentralt som syn

barn- ungdomspolitiken och överblick departemen-och överger en
barn- och ungdomsområdet.insatser påtens

och ungdomspolitiskakommunerna i särskilda barn- handlings-att-
redovisa hur bamkonventionensplaner blir skyldiga intentioneratt

målen uppfyllasoch de nationella kan på den kommunala nivån.

socialtjänsten"Barnperspektivet i och barnomsorgen" 12,art.
19 och 39
BO föreslår:

hde förslagregeringen BO har lämnat i anslutningövervägeratt som-
till den socialtjänstlagen.nya

kommunernas tillämpning den lagregleringen för bamom-att av nya—-
gällerföljs och utvärderas, särskilt vad barnets behovsorgen upp

och dess möjlighet få behålla plats barnomsorgensin inom näratt
förälder blir arbetslös eller ledigt för vård syskon.tar ettav yngre
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hälsa" 24"Barns och ungdomars art.
BO föreslår:

huslä-vilka effektertill utredninginitiativregeringenatt tar en av—
förebyggandekvalitet och kompetens inom detkarreformen får för

skolhälsoområdet.behandlande barn- ochoch

39situation" 22 och"Flyktingbarnens art.
föreslår:BO

syftetill utredning medinitiativ överregeringen attatt tar seen-
barn-avgörandentillämpas vidbedömningsgrundervilka omsom

särskiltbarn ska få i Sverige,ensamkommandeochfamiljer stanna
skäl.humanitärafrån vadutgångspunktmed anses varasom

personal barn-utredas inomasylskäl måsteochbarnets behovatt av-
barnpsykologisk kompetens.ellerpsykiatrisk

skaytterligareasyltidenåtgärder för intevidtarregeringen attatt-
försämras.psykiska hälsaflyktingbamensbidra till att

överensstämmelseutlänningslagen ibarn idefinitionen sättsatt av-
bam.definitionbamkonventionensmed av

21 2512, Agenda kap.ungdom"för barn och"Medinflytande art.
föreslår:BO

berörfrågorbeslutande i allakommunensdet föratt somorgan,—
ärendets hand-skyldighet underföreliggaskabarn och attenunga,
röstberättigadeickesynpunkter från kommunensläggning inhämta

nödvändig.bedömsden utsträckningbarn och i somunga,

29 och 12i skolan"och inflytande"Elevdemokrati art.
föreslår:BO

grundskoleförord-elevrådsarbete itill tid för garanterasrättenatt-
elevdemo-arbetet medgymnasieförordningen ochningen och att

ordinarie undervisning.jämställs medkrati
skamed andra förtroendeuppdragelevråd och eleverledamöter iatt-

bör ligga pådetta område.utbildning inom Ansvaretha tillrätt re-
skolenhet varje kommun.skola och central ispektive

19barn""Sexuella art.övergrepp mot
föreslår:BO

forsk-uppföljningtill detregeringen initiativ görstar attatt aven-
BRÅ sexuellafrån 1984ningsprojektet inom övergrepp motom

barn.
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"Barnpornografi" 34art.
föreslår:BO

beträffande bampornografibrottåldersgränsen isätts överens-att-
definitionstämmelse med bamkonventionens barn.av

"Unga fängelse" 37i art.
BO föreslår:

barn fängsligt förvar kan placeras åt-hur iregeringen övervägeratt-
bamkonventionens artikel ochenlighet med 37skilda från ivuxna

utfärdats kommitté för barnetsrekommendationer FN:sde avsom
rättigheter.

3 24olycksfall" och"Förebyggande art.av
föreslår:BO

tillämplig på olycksrisker.hälsoskyddslagen görsatt-
lokal tillsynsmyndig-hälsoskyddsansvarig nämnd blirmiljö- ochatt-

olycksfallsförebyggande arbetet i kommunerna.för dethet
till alla landsting registermedverkarregeringen upprättar överattatt-

olycksfallsskador.

6 24"Fysisk samhällsplanering" ochart.
föreslår:BO

.
gäller följa tillämp-uppgift förtydligas detBoverkets när attatt-

bygglagstiftningen utvärdera effekternaplan- och ochningen avav
bam- och ungdomsperspektiv.tillämpningen ettur

få särskilt infonnationsansvar det gällerBoverket bör närettatt-
barn och ungdom.byggregler berörsom

för hälsovådliga efterhygieniska gränsvärden ämnenatt anpassas—
förutsättningar.barns

"Elevernas arbetsmiljö" 6 och 24art.
föreslår:BO

statistiksystem för elevernas olycksfallsskadornationelltatt ett upp--
rättas.

Arbetarskyddsstyrelsens beställningsansvar för arbetsskadesta-att—
tistik ska omfatta skador drabbar elever.även som

klarläggs.arbetsskadebegreppetatt-
försäkringsskyddet för skolelever förstärks vid inträffad arbets-att-

skada skoltid.under -
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42barnkonventionen""Information art.om
föreslår:BO

sammanställning medtill särskildinitiativregeringen atttaratt en
fram.barnkonventionentillkommentarer tas

berör barn- ochutredningartill statligadirektiviatt ung-som
bamkonven-beakta krav och intentioner idomsområdet ska ingå att

tionen.

Åtgärder:
Justitiedep. adKulturdep. ochCivildep., acta-

5/AL reg.beslut 34A1994/ 175Arbetsmarknadsdep. -
bil. 6 91994/95:100,Utbildningsdep. BPochSocialdep. resp.-

underbilaga 1.1996, 61i årsrapportenBO:s listaSe även s.

1996Tänk om...

19 1far illa""Barnet art. p.som
BO föreslår:

uppgift utredakommitté medparlamentariskdet tillsätts attatt en
förellermisshandlas, vanvårdasfrågor barn utsätts över-somom

grepp.
före-longitudinell forskning initierasochtvärsektoriellatt omen

och effektivitet.effekterbyggande insatsers

skolan" 24 1i"Barnets hälsa art. p.
föreslår:B O

elevvårds-tillelever ska ha tillgångtydliggörsskollagendet i attatt
skolkurator.skolpsykolog ochpersonal som

övergripandeuppgift utarbetamedtillsättsutredning attatt ge-en
för kva-rikstäckande basnivåmål, samt ett programenmensamma

verksamhet.och elevvårdensför skolhälso-litetssäkring

9 och 22 1asylpr0cessen" 1"Barnet i art. p.p.
föreslår:BO

bamkonven-förs lagregler motsvarandeutlänningslagen indet iatt
och 37b.12artiklar 10,tionens

höjs från 16utlänningsförordningen kap. 12 §5åldersgränsen iatt
till är.18
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"Barnets till sitt ursprung" 7 1rätt art. p.
BO föreslår:

det bör framgå föräldrabalken FB och i lag 1984:1140att av om-
insemination den genetiske fadern den doneratatt är som sperma.

ändring folbokföringendet i så den genetiskegörsatt ävenatten-
fadern donatom spermaav anges.

uppgifterdessa inte bör tillgängliga för alla och därföratt vara-
kunna skyddas via sekretesslagen.

verkställighetsmål""Barnet i 3 1 och 12 1 och 2art. p. pp.
föreslår:BO

bestämmelse motsvarande bamkonventionens artikel med3att en-
införsbarnets bästa, i kap.principen 21 FB.om

bestämmelse motsvarande bamkonventionens artikel 12 medatt en-
barnets föra fram åsikter be-principen sina och demrätt attom

aktade förhållande till ålder och mognad, införs kap.i i 21 FB.

Åtgärder:
Utbildningsdep., inansdep.,F Kommunikationsdep. ad acta-
Socialdep. S1996/2432/IFO överlämnat till Justitiedep., Utrikes-- -

dep., ochFinansdep. Utbildningsdep.
reg.beslut 1996/97:5 Forskning och samhälle27 prop.-

1997/98:l82 för förverkligareg.beslut 48 Strategi kon-attprop.-
ventionen barnets rättigheter i Sverigeom

Justitiedepartementet Jul997/382/L2-
reg.beslut 45 11 delvis 1997/98:7A Vårdnad, boendeprop.-

och umgänge

spårBarndom 1997sätter

"Använd barnkonventionen i kommunerna"
föreslår:BO

fastslårregeringen nationell förstrategi bamkonventionensatt en-
genomförande på kommunal förnivå uppfylla sitt åtagande enligtatt
konventionen.

våld"Möt och mobbning med tydligt och kunskap"ansvar
BO föreslår:

följande ändringar i skollagen:att görs-
rektor åläggs uttryckligen särskilt vidta åtgärder för för-att att0

hindra och motverka våld och kränkande behandling.
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genomföra ochrektor skyldighet utvärderaupprätta,att0 ges
våld och mobbning.handlingsprogram mot

skolpersonals skyldighet förhindra våld ochochlärares övrig att0
mobbning förstärks.

skyldighet våldskolpersonaloch övriglärare att rapporterages0
till rektor.och mobbning

innefatta skolpsykolog och skolkura-hälsovård skaelevers även0
tor.

Vidare föreslår BO:
avseende innehållet de skolpla-riktlinjer icentralatydligareatt ges-

kommunerna.ska upprättas avner som
personal barnomsorg, skolaför igrundutbildningenkursplanerna i—

och elevsocialamobbninginnehålla kunskapfritid skaoch pro-om
blem.

kommu-medel för fortbildningsinsatser ibörregeringen avsätta-
nema.

utvidgas till omfattaarbetslivsutveckling ALU börreglerna för att—
skolan.för insatser itolv månaderminst

"Öka ungdomar"för barn ochinflytandet
föreslår:BO

kommunallagen:iändringarföljande görsatt-
barn och ungdom underska samråda medkommunala nämnder0

dem.frågor angår18 år i som
ska till ståndmellan och 18 årungdom 12barn och rätt attges0

ellerfrågor angår deras närmiljöiopinionsundersökningar som
där de bosatta.kommundel är

ska under förutsätt-mellan och år vissaungdom 12 18barn och0
kommunala nämnderna.deväcka ärenden iningar kunna

öka inflytan-del används tillska villkoras såpartistödet attatt en0
politiska arbetet.för barn och i detdet unga

för barnets bästa""Barnomsorgen -
föreslår:BO

förskoleverksamhetförtydligar och skol-skollagen ytterligare attatt-
omfattning det behövs med hänsynbarnsomsorg tillhandahålls i den

behov.till barnets eget
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"Barnets till skydd sexuella övergrepp"rätt mot
föreslår:BO

det införs förbud dömda för sexualbrottäratt mot att personer som—
får verksamheterbarn arbeta i med barn ochmot unga.

i"Förbättra barnsäkerheten boendet"
föreslår:BO

Boverkets byggregler ska förbamsäkerhetskraven i gälla ävenatt-
före Boverket får uppdrag ytterligarefastigheter byggda 1973. i att

byggreglemas barnsäkerhetskrav.förstärka informationen om

Åtgärder:
ad överlämnande till Justitiedep.Inrikesdep. 1999-01-01acta samt-

ärende Jul999/105/KJustitiedep. öppet --
Sl997/3200/IFO reg.beslut 1997/98:48Socialdep. 48 prop.- —

Ändringar livsmedelslagen m.fl. lagari

1998Liten blir stor

"Barnet till och säker miljö"har rätt tryggen
föreslårBO att:

Arbetsmiljölagen utvidgas till omfatta förskola fritids-ochävenatt
hem.

Arbetsmiljölagen bamperspektiv. kanDetta görasett att:ges genom
får förstärktelevskyddsombuden roll.en-

nuvarande skyddsorganisation skolans fritidshemmensinom och-
område kompletteras med för elevema elev-rätt att utseen
skyddsombud för årskurs 1-6.även

förskolan, fritidshemmenskyddsorganisationen inom och skolans-
årskurs l-6 kompletteras med bamskyddsombudvuxna som repre-

barnen.senterar
bamskyddsombud ska ställning skyddsombud.ges samma som-
tillsynsmyndighetema åläggs följa arbetsmiljön elev- ochatt ettur—
bamperspektiv.

Forsknings- och utvecklingsprojekt stimuleras för kartläggaatt0
utifrånbarns arbetsmiljö barnens perspektiv.

Åtgärder:
Socialdep. Sl998/2l65/ST ad överlämnande till Ar-acta samt-

betsmarknadsdep. nuvarande Näringsdep.
Näringsdep. ärende Nl999/1440/9öppet-
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synpunkterAvslutande

huruvidaBO:sföljamycket svårtdetvisarSammanställningen attäratt
Regeringskansliet. För-åtgärder inomkonkretaresulterat iförslag har

förslagliknande"åtgärdspaket",del iingå störreslagen kan ettensom
riks-enskilda,organisationer,myndigheter,andrafrånha kommitkan

någoninnantid och "mogna"längrekan liggaförslagm.fl.dagen Ett en
till någoninteöverhuvudtagetförslagetfall lederandravidtas, iåtgärd

åtgärd.
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Bamombudsmannens verksamhet Viktiga-

resultat 1993-1999

Barnombudsmannenupprättad hosPM

uppgift frågorhar enligt lag till bevakaBarnombudsmannen BO att
och ska särskilträttigheter och intressenbarns ochangår ungassom

barnets rättigheter.åtagande enligt konventionfölja FN:sSveriges om
bamkon-verksamhet principerna iGrundstenen i BO:s utgörs av

ställningstagandenolika artiklar. BOventionen och dess De gör, ärsom
generellaförankrade barnkonventionen.därför möjligt, Deni ut-om

själva,synpunkter från barn och ungdomargångspunkten medär att
myndigheter ochdirekt eller indirekt, med andra organisationer samt

kunskaps-forskning få överblick det aktuellavia statistik och överen
underlag kan sedan fördjupa,läget fråga. Med detta BOi viss somen

belysa viktiga problemställningar, bilda opinion ochproblematisera och
villkor rättigheter.föreslå barns och ochförbättringar ungasav

Metoder

påverkan och granskning många och varierandeMetoderna för BO:s är
kommittéer och utred-kontakter med forskningsråd, universitet,t ex;
frivilligorganisationernätverk bestående myndigheter,ningar, olika av

bamprofessionella Andra arbetsmetoder be-och olika är attgrupper.
massmedia, anordna konferenser ochmedverka i semi-remisser,svara

narier, utbyta information via Internet, och faktamaterialrapporter
den årliga tillinom aktuella områden, regeringen BO:srapporten samt

olika framträdanden och tal.

Det attitydförändringarhandlar om

Barnkonventionen utformad den förså varje landär att ettger ansvar
barn och erkänns sina rättigheter enligt konventionen. Allaatt unga

länder därför självkritiskt granska barnens villkor utifrån kon-måste
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mänskliga rättigheter ska tillförsäkrasventionens principer. De som
de förverkligas enbart lag-det slaget kanbarnen inteär att genomav

myndighetsbeslut.stiftning och
dis-grundprinciper behöver konkretiseras ochBamkonventionens

känd och respekterad föräldrar, be-också blikuteras. måsteDen av
kommer kontakt med bam.olika yrkesgrupper islutsfattare och som

verktyg för attityd-barnkonventionenframförallt behövsMen ettsom
behandladeoch blir bemötta ochförändringar kring hur barn avunga

vuxensamhället.

BO:s arbeteutvärderaAtt

genomförandetfått gehörförslagområden har BO:sradInom menen
där mångaland långsiktigvårtbarnkonventionen i är processenav

attitydförändringsamverka för uppnåaktörer måsteolika att somen
och opinionsbildningInformationbarns rättigheter.verkligen stärker är

infonnation ledertill buds. i sigmetoder står BO Mennågra de somav
förbättras. Infor-livsvillkorsjälvklart till barn ochinte alltid att ungas

och konkret handling.också i kunskap imåstemationen omsättas
det gäller utvärderahar pekat på bristernaforskareMånga när att

och opinionsbildande insatser: "Detoch informations- ärmäta sant att
haftlånga perioder harmassmedierna över storasammantagna

enskildade särskilt effektivaeffekter. följer dock iDärav inte äratt
måluppfyllelse effekter kanEfleklivitet har medinsatser. göra;att vara

oönskade"förändringar, önskadealla typer somav
Windahl, Konsult-Kommunikation teori och praktik, Palm ochUr i

förlaget 1992.
gäller utvärdera arbete ligger iproblemen det BO:sEtt när attattav
uttala vad eller varitdet med säkerhet går siginte att om vem som or-

resultat Samhället idag komplext ochsaken till det mäter. är somman
finns rad olika aktörer arbetar med föratidigarenämnts att uten som

frågor. svårighet tids-barnkonventionen eller angränsande En ärannan
författningsändringfaktorn eftersom förslag till kan flera år innanett ta

det laga kraft. exempel på det socialtjänstlagen där BOvunnit Ett är
framförde förslag till ändringar hösten där ändringarnasina 1993 men
trädde kraft först Effekten insatsen kunde alltså intei 1997. mätasav
förrän drygt år4 senare.

ombudsmans därproblem hänger med mandatEtt annat samman en
rollen förutsätts peka på brister i samhället och ibland kritisk för-ivara
hållande andra samhället. kan ledatill instanser i många gångerDetta
till hållning ombudsmannen hos myndig-negativ visagentemot t exen
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kan för-landsting eller frivilligorganisationerheter, kommuner, som
särskild fråga.utvärdering arbete isvåra BO:s enaven

effektenkonkret justkanSammanfattningsvis sägas mätaatt av
beskrivits förenat med vissafrågai vissBO:s insatser är som ovanen

hardärför bli bedöma BOväsentliga måstesvårigheter. Det sattatt om
bedrivitsverksamheten hararbete ochmål för sittrelevanta omupp

lett framåt iutformning rimligen harochmed innehåll öns-ett somen
målen.och dekad riktning mot uppsatta

arbete kanresultatet BO:skvantitativtEtt attmätasätt att varaav
tillkännerochmänniskor barnundersöka hur många vuxna som--

bådevisarSKOP-undersökningaroch BO.barnkonventionen att myn-
alltibegreppbarnkonventionen störreoch ut-digheten BO är som

barn ochoch minstallmänheten intebland politiker,käntsträckning är
bl BOeffektrimligensjälva. måsteungdomar Detta attasom en avses

nationellt och in-bådemedierna,allt oftare ioch hörsför varje år syns
temationellt.

Några insatserviktigasteBO:sav

deverksamhet ocharbetsfält ingår i BO:sbredaMed tanke detpå som
myndighetenunder de 6 århar BObegränsaderelativt somresurserna

fokusområden.haft skhittills verksamvarit störretre

Genomförande barnkonventionenav
rättigheterochBarns ungas

samhälletochBarns isituationungas

barnkonventionenGenomförande1 av

ilagstiftningNationell

lagstiftningenför påverkastrategiskt arbetatlångsiktigt ochBO har att
Vi har lämnatmed barnkonventionen.den bättreså stämmer överensatt

eller tilldirekt till olika departementoch förslagremissvar, synpunkter
lagområdenhel del viktigaoch utredningar. Inomolika kommittéer en

haft betydelse.skett där BO:s insatserhar viktiga förändringar
Socialtjänstkommitténexempel kanSom omnämnernämnas som

synpunkter till Justi-betänkande. exempelBO:s inlaga i sitt Ett ärannat
departementspromemoria be-samband med dentiedepartementet i som

vårdnads- ochuttrycka åsikterhandlade sinabarnets umgänges-rätt att
mål.
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grundprinciper, artikelbamkonventionens principenEn omav
portalparagraf i Föräldrabalken, ifinns inskrivenbarnets bästa somnu

ÄvenSocialtjänstlagen. bamkon-ochUtlänningslagen i en annan av
tillnämligen den barnets kommagrundprinciper,ventionens rätt attom

formulerad såväl Utlänningslagen ochfinns iartikeltals, 12, numera
Socialtjänstlagen.Föräldrabalken isom

landstingochKommuner

meddenlagstiftningen såpåverka överensstämmerFörutom attatt
aktivt drivit fråganredan från börjanhar BObarnkonventionen attom

regionalt och lokalt plan. "Intemåstebarnkonventionen omsättas ett
planering ochinförlivat barnkonventionen isamtliga kommunerförrän

genomfördhävda barnkonventionenkan Sverigebeslutsprocesser äratt
gjordehar 1995.uttalande BOfullt ut", är ett som

samtliga kommuner har BOenkäter tillnationellatvåGenom st
med barnkonvention.arbetetkommit ikommunernakartlagt hur långt

kommunbe-opinionsbildning blaktivocksåBO har genomagenom en
informationsverk-och intensivvia Internetsök och föreläsningar, en

barnkonvention,handboksärskildproduktionsamhet med omenav
och någraandel kommunerfått igångframåt""Ett storsteg en

med införlivautveckla arbetetochpåbörjalandsting attatt
och regionalt.lokaltbarnkonventionen

strateginationellEn

och olika tagit tagitlänge drivitfrågor BOde sättEn uppsomav
handlat behovetoch har-94, -96 -97i regeringsrapporterna ettomupp
för påskynda arbetetnationell strategidvscentralt måldokument, atten

Ävensamhället. denalla nivåer ibarnkonventionen påmed införlivaatt
sådanframförde betydelsenbamkommitténparlamentariska av en

strategi.
förfram "Strategilade propositionVåren regeringen1998 atten

ochrättigheter i Sverige"konvention barnetsförverkliga FN:s somom
förslaginnehåller flertal de1999.riksdagen i Den ettantogs mars avav

utbildning barn-det gällertidigare ställt kravBO när t ex omsom
och utredningar, kommunalatill kommittéerdirektivkonventionen,

modeller för uppföljning och utvärde-ungdomsplanerbarn- och samt
fram dennyckelroll det arbete lagts ifått iring. BO har som nuen

milj krtreårsperiod fått 12 ioch undernationella strategin extrare-en
surser.
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rättigheteroch2 Barns ungas

befinnerbevaka de barn och sig iska särskiltBO grupper av unga som
avseende syftar tillarbete i detta varjesituationer. Vårt ytterst attutsatta

förebyggandetill generella goda insatserbarn skall ha tillgång samt
vanvårdomvårdnad misshandel, ochskydd ochtillförsåkras sådant mot

utveckling. detnödvändigt för dess Iövergrepp är gynnsammasom
lyftasbarnet ocksåfriska och utvecklingsbara hosdetarbetet ska också

också barnsdetta område gällerfrågor inomfram. Andra viktiga om
bamsäkerhet.inflytandeoch samtungas

området barnsinomkan BO:s insatserSammanfattningsvis sägas att
samhäl-lyfta fram och tydliggörahandlarrättigheteroch attomungas

behovoch ungdomarskunskap barnsspridalets för, samt omansvar
sårättigheter tillgodoses. Om intebevaka derasochoch rättigheter att
frågornågraNedanåtgärder till regeringen.fallet föreslår BO nämnsär

betydelse.haftdär insatserBO:s

Mobbning

haft regeringsuppdragtill 1997har under åren 1995BO attett sam-
belysa mobbnings-Uppgiftenmobbning.ordna arbetet attmot var

brevkam-mobbning. Ensamhällets insatserproblemet och öka motatt
syftet lyfta framgenomfördes medtill cirka 000 l3-åringarpanj 6 att
mobbning. BO harbetydelse i arbetetkunskap ochde motungas egen

grundutbildning personalförkursplanernaockså drivit frågan att avom
mobbning för-innehålla kunskap hurfritid skaförskola, skola ochi om

lärarutbildningskommittén.har uppvaktathindras. Med detta krav BO
medskolorna ocharbetsmaterial tillutarbetadeBO rapportett en

områdetoch lagstiftning pågäller utbildningförslag till åtgärder detnär
utgjorde under-till regeringen.sedan överlämnades Rapporten ettsom

ochUtbildningsdepartementetanordnadeslag för hearing som aven
lades fram höstendärefter 19.97.proposition somen

med blopinionsbildande arbetebedrivit intensivthar vidareBO ett a
inneburitTV-framträdanden vilketflera debattartiklar, radio- och att

allmänna samhälls-och belysts i denmobbningsproblemet diskuterats
med barnbeslutsfattare och andra arbetarhardebatten. Därigenom som

och kringfått ökad kunskapoch ungdomar större engagemangen
aktivt arbete detskolor har också påbörjatmobbning. Många närett

har lett fram tillmobbning. vilken mån dettagäller förebygga I attatt
uttala idag.kanske för tidigt sigfärre barn mobbasoch är att omunga

sammanfattningsvis lett tillmobbningsfrågoma hararbete medBO:s

att;
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har förstärkts vad gäller skolpersonalensskollagens skrivning an-°
och förhindra mobbning.förebyggaattsvar

förstärkts vad gäller rektors påskrivning harläroplanens ansvar om--
rådet.

skolledaretill fortbildninghar avsatts avpengar° .
granska skolor-särskilt uppdrag under -99fåttSkolverket har ett att-

mobbningarbete motnas
har ökatmobbningsfrågorkringochkunskapen engagemanget-

Arbetsmilj ölagen

bamsäkerhetsarbetet foku-ochmobbnings-för sittBO har inom ramen
arbetsmiljö. IBO:soch skolansförskolansbetydelsenpåserat rap-av

huvudför-fram tvålade BOblir stor"1998 Litentill regeringenport
omfat-skaarbetsmiljölagenförslaggällde dels ävenslag. Det attett om

arbetsmiljö-syftade tillförslagoch delsförskolanbarnen i attta som
bamperspektiv.få bättrelagen ska ett

förslagmed BO:spå områdetdärefter lagtsharFlera motioner som
skollagenskatill utredningdirektiven överunderlag. I som nu seen

föreslå förändringaroch vid behovskautredningen "seframgår överatt
bamom-skydd och trygghet isäkerhet,för stärkaandra regler attav

arbetsmiljö-särskilt avseendeskolverksamheten,och samtsorgs-
sjukvårdslagstiftning.hälso- och

SkolhälsovårdElevvård och

Skolhälsovårdenelev- ochutredningBehovet över envarsersomav en
fram-till -96. Viföreslog i sin regeringende frågor BO rapportsomav

Skolsköterska ochmedtillräcklig tidbehovförde då barnets eget av
elevvårdens kompetens, påföreslog ocksåViskolpsykolog/ kurator. att

Orsakenskolhälsovårdens, borde faststås i skollagen.sättsamma som
medpågick i kommunernaoroande utvecklingtill dendetta somvar

föreslog därför utred-elevvården. Vifrämst inomneddragningar, att en
rikstäckande basnivåmed uppgift utarbetatillsättasning borde att en

skolhälso- och elevvården. Enkvalitetssäkring föroch förett program
tillförslag direktiventillsatt och BO:s isådan utredning omnämnsär nu

denna.
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Asylsökande barn

och deltaga den parla-opinionsbildning iBO har attgenomgenom
medverkat till bättre barn-bamkommitténs arbetementariska att ett

flyktingpolitiken har fått gehör hosochperspektiv invandrings-i rege-
barnets bästa och prin-har principenriksdag Blandring och annat om

Utlännings-uttrycka åsikter arbetats in isinacipen barnets rätt attom
lagen.

Olämplig personal

föreslog BO1997sin årsrapportdebattartikel ii DN attI samt enen
ökauppgift behovetmedtillsättasutredning skulle över attatt avse

skola och barn-förskola,personal inomkontrolleramöjligheterna att
personalfall däruppmärksammadenågraAnledningen varomsorg.

och sexuellafysiskabegåttoch barnomsorg övergrepp motinom skola
hur arbets-förutredningtillsatte överbam. Regeringen att sesenare en

förskolaskola,arbetssökande inomhoslämplighetengivare kan pröva
lämplighetsprövningvad gällerförslagBO:soch skolbarnsomsorg.

betänkande våren -98lämnade sittUtredningendirektiven.iomnämns
framfördatidigaremed BO:sioch förslagen överensstämmer stort syn-

punkter.

Barnmisshandel

parla-framförde BO krav på1996till regeringenI attrapporten en
utreda frågormed uppgiftskulle tillsättasmentarisk kommitté att som

sexuellt.fysiskt ellerpsykiskt,misshandlasberör barn och unga som
området,finns påstatistikotillräckligaBakgrunden den rap-somvar

ökadebarnmisshandelantalet anmälningar attsamtporter att omom
be-Regeringenbred utredning.sådannågondet aldrig tidigare gjorts
di-parlamentarisk utredning. Isådantillsättaslutade våren -98 att en

frågan.förslag irektiven hänvisas till BO:s

barnpornografiFörbud innehavmot av

barnpornografiinnehavförbuddet gäller frågan över-När mot avom
tillsamband med direktivenlämnade särskilda synpunkter iBO att en

hadeuppvaktning ochsedangjordesärskild utredning Vi etttogs. en
propositionregeringensmed utredningen. Iflertal andra kontakter om-

synpunkter.bl BO:snämns a
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Inflytande för barn och unga-

medbestämmande för barnInflytande och och dvs bamkonven-unga,
frågor.artikel BO:s viktigaste ochtionens 12, Barnsär av ungas synen

och vad viktigt i livet- det kallas bampers-på verkligheten ärsom som
helt idag.BO:spektiv samhället påmåste sätt änett annatgenomsyra-

och delaktighet och inflytande syftar främstarbete kring barns ungas
möjligheter få åsiktertill stärka barns och ungdomars sinaattatt egna

förskola, skola, i den kommunala beslutsprocessen, ibeaktade inom
samhälletföreningslivet och i stort.

"Hallå där" föreslog det för kom--94 BOregeringsrapportenI att
frågor berör barn och skabeslutande i alla unga,somorgan,munens
ärendets handläggning inhämtaskyldighet underföreligga att syn-en

röstberättigade barn och i denickepunkter från kommunens ut-unga,
förslag har sedan vidareut-möjligt. BOsträckning det bedöms Detta

förslag"Barndom spår" tillvecklat i årsrapporten -97 sätter ett om
liknande innehåll.ändring kommunallagen medi

parlamentariska Barnkommit-har diskuterats i denBO:s lagförslag
kommunal-sådan ändring iföreslog borde avvaktatén att man ensom

reserverade ochföreslagit medan två ledamöterna siglagen BO avsom
ändring lagförslag harborde genomföras BO:sansåg snarast.att en

och idemokrati-vidare den ungdomspolitiska kommitténdiskuterats i
för demokratiutredningensdär förslaget legat till grundutredningen

och demokrati underskriftserie, Engwall barn5 K.rapport av omnr ,
l900-ta1et.

Barnsäkerhet
-—

framgår skamyndighetens instruktion BO initiativ tillAv att ta sam-en
ordning utveckling samhällets förebyggande barn-och insatser inomav
säkerhetsområdet, för åldrarna år. ska vidare medverka till0-18 BO att
forskning kunskap området utvecklas lagstiftningoch inom samt att
och hänsyn till barnsrättstillämpning och särskilda förutsätt-tar ungas

och inriktadeningar behov. Insatserna på barn och ungdomarär att ge
handlingsberedskap.riskmedvetande och Några områden där BO:sett

insatser haft betydelse redovisas nedan.
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Ansvarsfrågor

ansvarsfråganBO har kartläggning där det kan konstaterasgjort atten
alltför sällan utreds det olyckor brunnarkring barnolycksfall gäller inär

från fönster Kartlägg-och dammar fallolyckor och balkonger.samt
för flertal förslag tillningen låg till grund iBO:s årsrapportett rege-

"Å tycker och har väckt uppmärksamhet, inte minstringen jag"-99 sen
i lokalpressen.

BUS veckorna

manifestationsamordnade årlig nationellBOUnder treårsperiod enen
utgångspunkt iveckor, medför bamssäkerhetsfrågor, sk BUS- sär-ett

organisatio-myndigheter ochsektorsansvarigaskilt nätverk med olika
för barnhar säkerhetsfrågomaveckornade årliga BUS-Genomner.

myndigheterflera centralatyngd inomoch fått alltungdomar störreen
har BUS-gruppernågra kommuneroch organisationer. I permanenta

införts.BUS-arbete harför kontinuerligtbildats och rutiner

Presseminarier

Årliga bostadensbarnsäkerhet in-kring i ipresseminarier ämnen som
ochoch lekplatser, inom barnomsorgnemiljö, utemiljöi den nära samt

vilketvbi-för frågorbidragit till starkt mediaintresse dessaskola har ett
barnolycksfall barnsäkerhet minst ioch intedragit till ökad kunskap om

kommuner och landsting.

i samhälletvillkor3 ochBarns ungas

generellabelysa barns ochuppgifter handlarEn BO.s attom ungasav
följa förändringinnebär bl utveckling ochuppväxtvillkor. Det atta

fritidsverksamhethälso- och sjukvård, kultur,inom barnomsorg, skola,
samhälls-och skillnader för pojkar och flickor olikaboende, visa på i

kommun och landsting påver-följa hur besparingar inomsamtgrupper
kar barns livsvillkor.och ungas
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uppväxtvillkorochBeskriva barns ungas

villkor följer BOuppgiften belysa barns ochförInom att ungasramen
håller statis-och utvecklingsarbetenaktuella forsknings- samt samman

barn ochuppföljningsstudiersektorsövergripandeolikatik och om
samordningsuppdrag harutgångspunkt i dettaMedtill 18 är.unga upp

har sektors-olika myndigheternätverk medsärskiltbildatBO ett som
UngdomsstyrelsenSocialstyrelsen,Skolverket,för barn; t exansvar

främst de årligaområdedettainomdokumentationer ärBO:s rap-
utkommertill 18"statistikboken "Uppochregeringentillportema som

den årsrapportsammanhangetkan itredje år. Det nämnas attvart som
spår""Barndom1997till regeringenöverlämnade sätterBO gav upp-

särskildvidutgjorde underlagmedia ochdebatt ihov till intensiv enen
nedskärningarpåverkasochhur barnsriksdagsdebatt avungasom

offentlig sektor.inom
sammanställningarBO:skanSammanfattningsvis sägas att om

tillbidraruppväxtvillkorbarns och att ;ungas
livs-barns ochsamhälletgenerella kunskapen iöka den ungasom-

villkor
ställerde frågor BOtill talsfår kommasjälvabarn att somgenom-

redovisaskanalenbarnkanalen ochoch viadirekt till barn ungaunga
dokumentationemai

forskare, bl.a.för olikareferensmaterialochstudie-utgöra ett°
"Bamrapport".Stockholms läns

förunderlagmaterialanvända BO:skanriksdagsledamöter mo-som-
interpellationerfrågor ochtioner,

stoff till diskussio-fårkrönikörerledare ochdebatten,den allmänna°
välfärdbarnsner om

utanförvillkorochkunskap barnsmyndigheter fårandra ungasom-
ansvarsområdetdet egna

fårföräldrarocholika yrkesgrupperpolitiker, tjänstemän, argument-
och landstingkommunervillkor iför barns ochförbättraatt ungas

april 1999Barnombudsmannen
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1

Parisprinciperna.

A/RES/48/ 134
85th plenary meeting

December20 1993

for promotion protection ofNational institutions the and

human rights

The General Assembly,

Recalling the relevant resolutions concerning national institutions for
ofthe and promotion human rights, notably its resolutionsprotection

41/129 of December 1986 and 46/124 of December and4 17 1991
Rights resolutions 1987/40 of March 1987,Commission Human 10on

1988/72 of March 1989/52 of March 1990/73 of10 1988, 7 1989, 7
of5March 1991/27 March 1991 and 1992/54 of3 March 1992,1990,

and of resolution of9taking Commission 1993/55 March 1993,note
Emphasizing the of the Universal ofimportance Declaration Human

Rights, the International Rights and otherCovenants Human inter-on
fornational instruments for and observance of hu-promoting respect

rights and fundamental freedoms,man
Affirming shouldthat priority be accorded the development ofto

the national level effectiveappropriate thearrangements at to ensure
implementation of international human rights standards,

institutionsConvinced of the significant role that the nationalat
level play in promoting and protecting human rights and funda-can
mental freedoms and developingin and enhancing public ofawareness
those rights and freedoms,

Recognizing that the United playNations catalytic role incan a as-
sisting the development of national institutions by clearing-acting as a
house for the exchange of information and experience,
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func-the andregard of the guidelinesMindful in this structureon
andfor the promotionnational and local institutionstioning of protec-

resolu-General Assembly in itsendorsed by theof human rightstion
December33/46 of 1978,tion 14

the creationworldwide inshownthe growing interestWelcoming
expressed during the Re-of national institutions,and strengthening

Rights,Conferenceof the World Humanfor Africagional Meeting on
forRegional MeetingtheNovember 1992,from 2 6held Tunis toat

from 18 22 Janu-held San Josethe Caribbean,andLatin America toat
fromheld Bangkok 29for Asia,MeetingRegionalthe1993, atary
NationalCommonwealth WorkshoptheApril 1993,March 2to on

September 2 Oc-from 30held OttawaInstitutions,Rights toHuman at
Hu-and Pacific RegionAsiaWorkshop for thetheandtober 1992 on
and1993,from 26 28 JanuaryJakartaheldRights Issues, toatman

Memberseveralrecently byannounceddecisionsmanifested thein
protectionandfor the promotionnational institutionsestablishStates to

of human rights,
of Action,andDeclaration Programmemind the ViennainBearing

reaffinned the im-RightsConferenceWorld Humanwhich thein on
for thenational institutionsplayed byroleconstructiveandportant

advi-theirparticular inrights, inof humanand protectionpromotion
hu-remedyingrole inauthorities, theirthecapacity competenttosory

informationrightsof humandisseminationtheviolations, inrightsman
rights,in humanand in education

world for thetheadopted throughoutapproachesthe diverseNoting
empha-national level,theof human rightsand protectionpromotion at

of all humaninterdependenceandindivisibilityuniversality,sizing the
approachesof suchthe valueand recognizingand emphasizingrights,

andof rightsobservance humanfor anduniversalpromoting respectto
fundamental freedoms,

of theupdated Secre-satisfaction of thewithTakes reportnote
resolutionGeneral Assemblyaccordance withprepared intary—General,

December 1991;46/124 of 17
withaccordanceof developing, inReaffirms the importance na-

andfor the promotioneffective national institutionslegislation,tional
of theirof the pluralismof rights and ensuringhumanprotection mem-

independence;bership and their
alreadywhere theyestablishMember StatesEncourages to or,

andfor the promotionnational institutionsexist, strengthen protec-to
national de-those elements inof human rights and incorporatetion to

Lplans;velopment
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for thenational institutions promotion and4. Encourages protection
established by Memberof human rights States and combatto prevent

rights enumerated in the Declarationall violations of human Viennaas
and relevant international instruments;and of ActionProgramme
for Rights of thethe Human SecretariatCentreRequests to con-

between the United andenhance cooperation Nationstinue its efforts to
ofparticularly in the field advisory andservicesnational institutions,

of information and education, including withinandtechnical assistance
forWorld Public Information Campaignof the Humanthe framework

Rights;
Rights establish, theforthe Centre HumanAlso torequests upon

for human rightsUnited Nationsconcerned,of States centresrequest
ofdo the basis establishedandand trainingdocumentation to so on

the Unitedavailable within Nationsofprocedures for the resourcesuse
theand Technical Assistance inAdvisory ServicesFund forVoluntary

Rights;Field of Human
respond favourablySecretary-GeneraltheRequests requeststoto

strength-the establishment andfor assistance infrom Member States
and of humanfor the promotion protectioninstitutionsof nationalening

and technicalof advisory servicesof therights part programmeas
national forwellfield of human rights,thecooperation in centresasas

and training;documentationhuman rights
take appropriateMember StatesallEncourages steps toto pro-

theand concerningof information experiencethe exchangemote es-
of such national institutions;effective operationtablishment and

agencies for the dis-role of national institutionsAffirms the as
and for other public informationrights materialsof humansemination

of the Unitedorganized under the auspices Na-preparedactivities, or
tions; -

of forunder the auspices the Centrethe organizationWelcomes10.
withTunis in December 1993of follow-up meetingRightsHuman ata

and of promoting tech-examiningparticular,view, in to ways meansa
of nationaland strengthening insti-nical for the cooperationassistance

all relating the questioncontinuing examine issuestutions and tototo
of national institutions;

the of nationalalso the Principles relating in-11. Welcomes to status
resolution;stitutions, annexed the presentto

strengthening of nationalthe establishment and in-12. Encourages
regard those principles and recognizing that thestitutions having to

the framework that best suitedright of choose itseach State toto
the national level;particular needs at
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Secretary-General13. Requests the the General Assem-to report to
bly fiftieth the implementation ofits session the resolu-at presenton
tion.

ANNEX

the of national institutionsPrinciples relating to status

responsibilitiesCompetence and

vested withshall be1 national institutionA competence to promote
rights.and humanprotect

shall broad mandate possi-institution be given2 nationalA asas a
constitutional legislativeclearly forth inwhich shall beble, set ora

and sphere ofcomposition itsspecifying its competence.text,
followingshall, inter alia, have thenational institution3 A respon-

sibilities:
otherthe Parliament andsubmit Government,a T0 to any com-

of theadvisory basis either thebody, requestatpetent anon
through the of hearconcemed exercise itsauthorities topower aor

referral, recommendations,higher opinions,withoutmatter propos-
andconcerning the promotionals and reports matters pro-on any

decide topubli—rights; the national institutionof humantection may
recommendations, proposals andthem; these opinions,cize reports,
of the national shall relateprerogative institution,well toas anyas

the following areas:
welllegislative administrative provisions,i Any as asor

intendedrelating judicial organizations,provisions toto
extend the of human rights; thatand protection inpreserve

the national shall the legis-connection, institution examine
and administrative force, well billslation provisions in as as

proposals, and shall make such recommendationsand as
deems appropriate in order that these provisionsto ensure
conform the fundamental principles of human rights;to
shall, if recommend the adoption of legisla-necessary, new

the amendment of legislation in force and the adoptiontion,
of administrativeamendment measures;or
of of decidesii situation violation human rights whichAny

taketo up;
iii The preparation of the national withsituationreports on

regard human rights general, and specificinto on more
matters;



i

E Bilaga 8 295SOU 1999:65

situations inof the Governmentthe attentionDrawingiv to
violated andrightswhere humanof the countrypart areany
end suchfor initiativesproposalsmaking toto putto an
opinionexpressingwhereand,situations onannecessary,

of the Government;and reactionsthe positions
national legisla-ofharmonizationtheandb To promote ensure

rights in-humanthe internationalwithand practicesregulationstion
imple-effectiveand theirthewhich State party,struments to a

mentation;
above-mentioned instrumentsof theratificationc T0 encourage

implementa-theirandthose instruments,accession toto ensureor
tion;

sub-requiredwhich Statesthe tocontributed T0 reportsto are
regional insti-andcommittees,andbodiesUnited Nations tomit to

whereand,obligations totheirtutions, treatypursuant to necessary,
inde-for theirwith duethe subject,opinion respectonanexpress

pendence;
organiza-otherandUnited Nationswith thee T0 cooperate any

and theregional institutionstheUnited Nationsthetion in system,
theincountries thatotherof competentinstitutionsnational ar-are

rights;of humanprotectionandpromotionof theeas
of,teachingfor theofformulationtheinD assistTo programmes
inexecutiontheirand take inrightshumanresearch into, partand to

circles;professionalanduniversitiesschools,
ofall formscombateffortsandrightshumanpublicize tog To

increasingbydiscrimination,racialparticularindiscrimination,
andeducationandinformationthroughespeciallypublic awareness,

of allby making organs.pressuse

pluralismandof independenceandComposition guarantees

ofand the appointmentinstitutionnationalof thecompositionThe1
shall beotherwise,of electionbywhethermembers,its oranmeans

affords allwhichprocedurewithaccordanceestablished in a
of therepresentationpluralisttheguarantees to ensurenecessary

andpromotioninvolved theinsocietyof civilianforcessocial
will enablewhichparticularly byrights,of humanprotection powers

thewith, throughestablishedbeeffective cooperation to presenceor
of:representativesof,

rightsfor humanresponsibleNon—govemmental organizationsa
concernedtrade unions,discrimination,combat racialand efforts to
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social and professional fororganizations, example, ofassociations
lawyers, journalists anddoctors, eminent scientists;

philosophical religiousb Trends in thought;or
and qualifiedc Universities experts;

d Parliament;

ifdepartments these included, theire Government are repre-
should the deliberations advisoryparticipate in only insentatives an

capacity.
The national institution shall have infrastructure which2 an

smooth conduct of particular adequatesuited the its activities, into
funding should havefunding. The of this be enable itstotopurpose

order be independent of the Governmentstaff and premises, in toown
financial control which might affect inde-and subject itsbe tonot

pendence.
ofstable mandate for the members theorder3 In to na-ensure a

there be real independence,without whichtional institution, can no
effected official which shallshall be bytheir appointment actan

of mandate bespecific duration the mandate. Thisestablish the may
pluralism of the membershipprovided that the institutionsrenewable,

ensured.

operationMethods of

of the national institution shall:Within the framework its operation,
consider falling within itsa Freely questions competence,any

submitted by the taken bywhether they Governmentare or up
of memberswithout referral higher authority, the proposal itsto ona

of petitioner;or any
and obtain information andb Hear any person any any

fordocuments assessing situations falling within itsnecessary
competence;

c Address public directly throughopinion or any press organ,
particularly order publicize its and recommendations;in opinionsto

d regular basis and wheneverMeet in theon a necessary
of members after theyall its have been duly convened;presence

e Establish working from membersitsgroups among as nec-
and local regional dis-sections assist inset toessary, up or

charging functions;its

f Consultation with theMaintain other bodies, whether juris-
dictional otherwise, responsible for the andpromotion protectionor
of human rights in particular ombudsmen, mediators and similar

.
institutions;
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theplayed byfundamental roleof theview non-gov-.g In
nationaltheofworktheexpandinginorganizationsemmental
organi-non-govemmentalthewithrelationsdevelopinstitutions,

rights,humanprotecting toandpromotingdevotedzations to
racism,combating todevelopment,socialand to pro-economic

migrantchildren,especiallyvulnerableparticularlytecting groups
personsdisabledmentally toandphysicallyrefugees, orworkers,

specialized areas.

withcommissionsoftheconcerning statusprinciplesAdditional
quasi-jurisdictional competence

considerandhearauthorizedbe to com-institutionnationalA may
beCasessituations.individualconcerning maypetitionsandplaints

parties,thirdrepresentatives,theirindividuals,bybeforebrought
unionsof tradeassociationsorganizations, anynon-govemmental or

withoutandsuch circumstances,Inorganizations.representativeother
ofothertheconcerningabovestatedprinciples powerstheprejudice to

thebasedbethementrustedfunctionsthe to oncommissions, maythe
principles:following

withinconciliationthroughsettlementamicable or,Seekinga an
wheredecisionsbindingthroughlaw,theprescribed by or,limitsthe

confidentiality;ofbasistheonnecessary,
rights, inof hispetitionthefiledwhotheInformingb party

hispromotingand tohim,availableremedies accessthe toparticular
them;

themtransmitting topetitionscomplaintsHearingc ororany
thebyprescribedlimitsthewithinauthorityother competentany

law;
authorities,the competentrecommendations es-toMakingd

regula-laws,of thereformsamendmentsproposingpecially by or
created thehavetheyespeciallypractices,administrativeandtions

orderinpetitionsthe tofilingtheencountered bydifficulties persons
rights.theirassert
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