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Patientsäkerhetsberättelse 2017 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2017.  

Sammanfattning 

Vårdgivare ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) upprätta 
patientsäkerhetsberättelse senast 1 mars varje år. I denna ska det framgå hur 
patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder 
som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. 
Vårdgivare har ett ansvar för att bedriva ett kvalitetsarbete som ska vara både 
systematiskt och förebyggande för att förhindra vårdskador. Syftet är att göra 
hälso- och sjukvården säkrare för individen, vilken också ska kunna ta del av 
patientsäkerhetsberättelsen.  

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-02-28 

Ärendet 

I enlighet med Patientsäkerhetslagen har patientsäkerhetsberättelse upprättats 
för 2017 inom den kommunala hälso- och sjukvården. Den kommunala hälso- 
och sjukvården bedrivs och utgår från Hälso- och sjukvårdsenheten, som är den 
verksamhet som ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården inom 
vård- och omsorgsboenden för äldre, dagverksamhet, LSS-boenden samt 
dagliga verksamheter. I patientsäkerhetsberättelsen beskrivs hur personal 
medverkat i kvalitetsarbetet genom bland annat medverkan i respektive 
verksamhets kvalitetsgrupper. Även under 2017 har man fortsatt arbetet med 
att öka patienters delaktighet och inflytande avseende kommunal hälso- och 
sjukvård. I projektet ”Medicinsk Vårdplanering” har Kungsgårdens 
sjuksköterska och ansvarig läkare under året arbetat med att främja även 
anhörigas och närståendes delaktighet och inflytande i den medicinska 
vårdplaneringen 

Hälso- och sjukvårdsenheten har under 2017 genomfört två temaveckor i 
omsorgsverksamheterna i form av ”Balansera mera” och ”Hygienvecka” för att 
stärka patientsäkerheten inom dessa områden.  

Avtal gällande dietist har tecknats i syfte att säkra tillgången till dietist i basala 
nutritionsfrågor vid särskilda boenden för äldre, i enlighet med ”Sammanhållen 
överenskommelse om vård och omsorg för äldre”.  
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Antalet avvikelser har ökat något under 2017, vilket beror av att 
avvikelsehanteringen nu fullt ut omfattar LSS verksamheter. Två avvikelser har 
utgjort underlag för Lex Maria-anmälan, dock har ingen allvarlig vårdskada 
uppstått. Totalt 25 delegeringar (10 föregående år) har dragits in under året 
som utfärdats för att omsorgspersonal ska kunna vara behjälpliga med hälso- 
och sjukvårdsuppgifter. Orsaken är brister i utförandet av den delegerade 
arbetsuppgiften. 

 Patientsäkerheten har under 2017 även stärkts genom att den legitimerade 
hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens har höjts genom ett antal 
utbildningar, varav en del webutbildningar. Bland annat har fyra sjuksköterskor 
erhållit av Socialstyrelsen godkänd förskrivningsrätt avseende 
inkontinenshjälpmedel efter genomgången utbildning. 

 Den hälso-och sjukvårdspersonal som ansvarar för hälso- och sjukvård inom 
LSS-verksamheter har under året deltagit i Forum Carpes nätverk.  

Sjuksköterskesituationen har under andra halvan av 2017 stabiliserats vilket 
gynnar patientsäkerheten. 

 

Barnperspektiv 

Ärendet bedöms inte ha någon särskild påverkan utifrån ett barnperspektiv  

Socialkontoret 
 
 
 

Eva Folke  

Socialchef  Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef Kvalitet- och 
verksamhetsstöd  

 
 

Bilagor 

1 Patientsäkerhetsberättelse 2017 
 

Beslut sänds till 

• Akten  

 



 

 
 

 
 

www.upplands-bro.se 

 

Patientsäkerhets-
berättelse 
Patientsäkerhetsberättelse för år 2017 

2018-02-28 

    marita.lindell-jansson@upplands-bro.se  
mitra.benjanpour@upplands-bro.se 

 



Patientsäkerhets-berättelse  

 

2 
 

  

Innehåll 
1 PATIENTSÄKERHETS-BERÄTTELSE för år 2017 ................................ 3 

2 Personals medverkan i patientsäkerhetsarbetet ..................................... 3 

3 Vision, mål och uppdrag......................................................................... 3 

4 Verksamhetsbeskrivning ........................................................................ 3 

5 Värdegrund ............................................................................................ 4 

6 God och säker vårdkvalitet i verksamhet ................................................ 4 

7 Systematiskt förbättringsarbete .............................................................. 4 

8 Personal ................................................................................................ 6 

9 Samverkan och samarbete .................................................................... 6 

10 Information ............................................................................................. 6 
10.1 I samband med inflyttning till särskilda boenden ......................................6 
10.2 Vid anhörigträffar ......................................................................................7 

11 Uppföljning, utvärdering och utveckling .................................................. 7 

12 Informationssäkerhet ............................................................................. 8 

13 Mål och strategi för 2018 ........................................................................ 8 
 

 

 



Patientsäkerhets-berättelse  

 

3 
 

  

 

            Socialkontoret 

1 PATIENTSÄKERHETS-BERÄTTELSE för 
år 2017 

Enhet för kommunal hälso- och sjukvård avseende: 
• Norrgårdens äldreboende 
• Allégårdens äldreboende 
• Kungsgårdens äldreboende  
• Kungsängen servicehus  
• Bro servicehus  
• LSS boenden  
• Dagliga verksamheter  
• Kvistaberg dagverksamhet 

 

2 Personals medverkan i 
patientsäkerhetsarbetet 

Patientansvariga sjuksköterskor har under 2017 regelbundet deltagit i verksamheternas 
kvalitetsgrupper. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter har därutöver 
deltagit vid behov. Kvalitetsgrupperna har sammanträtt en gång i månaden. Vid 
mötena har de avvikelser som inkommit under månaden tagits upp och beslut fattats 
om vilka förbättringar och åtgärder som behöver vidtas 

Personalen har arbetat med verksamhetsplaner och rutiner på APT- möten och på 
planeringsdagar. 

3 Vision, mål och uppdrag  
Arbetet med att öka patienters och närståendes delaktighet och inflytande avseende 
kommunal hälso- och sjukvård, har fortsatt under 2017.  

Bland annat har ett projekt ”Medicinsk vårdplanering”, genomförts vid Kungsgården.  

4 Verksamhetsbeskrivning  
Inom enheten, som leds av en enhetschef, finns 7 stycken patientansvariga 
sjuksköterskor samt två resurssjuksköterskor som arbetar vardagar, dagtid. Obekväm 
tid finns en jourorganisation, Big Care AB, att tillgå för akuta och planerade åtgärder 
av hälso- och sjukvårdskaraktär. 

Inom enheten finns även 2,5 årsarbetare sjukgymnast/fysioterapeut och 2,35 
årsarbetare arbetsterapeut.  

Sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter har utöver sitt huvudsakliga 
ansvarsområde även ansvar för utbildningar i förflyttningsteknik inom andra 
verksamhetsområden. 
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Läkare från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB besöker äldreboenden en gång i veckan. 
Läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal arbetar där utifrån en 
samverkansöverenskommelse. Gällande LSS-boenden finns fast avsatt läkartid vid 
respektive vårdcentral för rondliknande möte och från och med 2018 även hembesök 
tillsammans med kommunens LSS-sjuksköterska. Även här arbetar vårdgivarna 
utifrån en samverkansöverenskommelse. 

Hälso-och sjukvårdsenheten har under 2017 erhållit en ny och för verksamheten mer 
funktionsanpassad expedition vid Bro Servicehus. Där är även den legitimerade 
personal som ansvarar för LSS-boende och dagliga verksamheter stationerad. 

5 Värdegrund  
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har alla människor lika värde. Enheten arbetar 
utifrån ett helhets perspektiv och en humanistisk människosyn med människors lika 
värde, samt utifrån kommunens värdighetsgarantier. 

6 God och säker vårdkvalitet i verksamhet  
Under året har verksamheten genomfört riskbedömningar avseende trycksår, 
undernäring, munhälsa och fall. Dessa registreras i kvalitetsregistret Senior Alert. 
Resultatet av riskanalyserna dokumenteras därefter i patientjournalen. 

Registrering sker även i det Palliativa registret. 

Verksamheten arbetar kontinuerligt för att förbättra arbetet med riskbedömningar och 
dokumentation kring dessa. 

7 Systematiskt förbättringsarbete 
SITHS e-tjänstekort används av all legitimerad personal, för en säker inloggning samt 
att kunna identifiera sig gentemot patienter, anhöriga och kollegor. I avtalet med 
bemanningsföretag och jourorganisation ställs krav på att företagen ska tillhandahålla 
SITHS-kort för sin personal. 

Ambitionen är som tidigare att all hälso- och sjukvårdspersonalen ska ha tillgång till 
trådlös uppkoppling oberoende av var de befinner sig. Utprovning av lämpliga 
surfplattor till hälso- och sjukvårdsenhetens personal har under året fortsatt av 
systemförvaltare. Tillgång till dylika är av särskild vikt för den hälso-och 
sjukvårdspersonal som arbetar inom LSS och genom sitt övervägande mobila 
arbetssätt behöver ha tillgång till bland annat journaler, NPÖ, Pascal, 
Hjälpmedelsguiden, Beställningsportalen med mera, oberoende av var de befinner sig 
på väg mellan olika verksamheter. Under 2017 har två moduler köpts in till 
journalsystemet, ”Mätvärden” och ”Hjälpmedel”, för att säkerställa och underlätta 
hälso- och sjukvårdspersonalens arbete.  

Ett arbete pågår med inventering av vilket system som är mest lämpligt att införskaffa 
för att införa digital signering av bland annat läkemedels-överlämnande. 

Omsorgspersonal som upptäcker risker och avvikelser inom hälso- och sjukvård, 
kontaktar enligt rutin omedelbart tjänstgörande sjuksköterska, arbetsterapeut, eller 
sjukgymnast/fysioterapeut och upprättar därefter en skriftlig avvikelse. Den 
legitimerade vidtar i samband med avvikelsen nödvändiga åtgärder. Patientansvarig 
sjuksköterska registrerar därefter avvikelsen i ett datoriserat avvikelsesystem.  
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Avvikelsen tas sedan upp i den månatliga kvalitetsgrupper där även ansvarig chef ska 
ingå. Där tas alla avvikelser upp för genomlysning och mer långsiktiga åtgärder, i 
syfte att både utveckla verksamhetens kvalitet och förbättra patientsäkerheten.  

MAS har under 2017 genomfört utbildning i avvikelsehantering som en del av den 
systematiska patientsäkerhetsarbete för dagverksamhetens personal. 

Verksamheten använder Upplands Bro kommuns blankett” Vi vill veta vad du tycker” 
i syfte att inhämta synpunkter som ligger till grund för verksamhetens 
förbättringsarbete. Detta arbete kommer framöver att få större betydelse då 
Inspektionen för vård och omsorg från och med 2018 kommer att hänvisa alla 
klagomål och synpunkter gällande hälso-och sjukvård till respektive vårdgivare. 

MAS informeras omedelbart om avvikelser som medfört eller riskerat att medföra 
allvarlig patientskada. Detta i enlighet med ansvarsfördelningen inom 
patientsäkerhetsarbetet. 

Det fallprojekt som initierades 2014, är integrerat del i det dagliga 
patientsäkerhetsarbetet. Syftet är att hitta orsaker till och minimera antalet fall på 
kommunens särskilda boenden för äldre.  

Enhetens personal har tillgång till Nationell Patient Översikt, NPÖ, vilket medför en 
högre grad av patientsäkerhet. I och med detta kan man med patientens samtycke 
hämta information från andra vårdgivares patientjournaler. Detta ger en ökad 
vårdkvalitet samt sparar kostsamt och tidskrävande dubbelarbete.  

Under 2017 har hälso- och sjukvårdsenheten registrerat totalt 464 avvikelser. Av dessa 
har 277 stycken utgjort fallincidenter och 183 stycken varit läkemedelsrelaterade. 
Avseende tekniska hjälpmedel har en avvikelse upprättats och inom hot och våld har 
tre avvikelser upprättats. Inom nutritionsområdet har ingen avvikelse uppstått. 
Mängden avvikelser har under året ökat något i förhållande till föregående år. Detta 
beror på att avvikelsehanteringen inom LSS boenden och dagliga verksamheten nu 
fungerar fullt ut efter att kommunen övertog hälso- och sjukvårdsansvaret i dessa 
verksamheter.  

Samverkan i syfte att identifiera processer för att förebygga vårdskador har 
kontinuerligt skett med omsorgspersonal, läkare och anhöriga/närstående. Det 
huvudsakliga arbetet har skett i kvalitetsgrupperna där även risker för vårdskador 
diskuterats. Detta innebär att eventuella risker för patientskador kan fångas upp i ett 
tidigt skede. 

Kvalitetsgranskning av kommunal hälso- och sjukvård samt journalgranskning 
genomförs av MAS årligen. Dessa presenteras av MAS i separata rapporter. 

Årlig kvalitetsgranskning av läkemedelshantering vid särskilda boenden är flyttad till 
våren 2018.  

Samverkan med vårdhygienisk expertis har skett enligt avtal med Vårdhygien, 
Stockholms läns landsting. Vårdhygien har genomförts en större utbildning för 
omsorgspersonal gällande vårdhygien. 

MAS har även genomfört utbildningar i basal hygien för personal inom 
dagverksamhet, boendestöd samt Norrgården. 
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Ett dietistavtal har under 2017 tagits fram för att säkerställa tillgången till dietist 
gällande basala dietistinsatser vid särskild boenden för äldre i enlighet med 
”Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre”. SLL har 
fortfarande ansvaret för specifika dietistinsatser 

Enhetschefen för Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) har regelbundna möten 
varannan vecka med sjuksköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter och 
arbetsterapeuter. MAS närvarar vid behov. 

Två Lex Maria-anmälningar har upprättats under 2017. Ingen av dem medförde 
allvarlig vårdskada, utan bedömdes som risk för allvarligvårdskada.   

Under året har 25 stycken delegeringar utfärdade för omsorgspersonal gällande hälso- 
och sjukvård dragits in. 

8 Personal 
Alla medarbetare inom HSE har haft medarbetar- och lönesamtal under året. 

Under 2017 har 58 % av personalen inom HSE nyrekryterats. För att upprätthålla en 
god patientsäkerhet är kontinuitet bland hälso- och sjukvårdspersonal en betydelsefull 
fråga.  

9 Samverkan och samarbete  
En samverkansöverenskommelse med Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB finns. Det 
finns även en samverkansöverenskommelse som reglerar samarbetet mellan 
husläkarmottagningarna och den kommunala hälso-och sjukvården inom LSS. 

Samverkansöverenskommelse avseende kommunal hälso- och sjukvård vid dagliga 
verksamheter finns mellan Kommunledningskontoret och Socialkontoret. 

Samverkan med Danderyds Sjukhus akutmottagning och de kommuner som ligger 
inom sjukhuset upptagningsområde sker i MAS nätverk Norr. 

Regelbundna samverkansmöten med husläkarmottagningarna, HSE, berörda 
verksamhetschefer inklusive MAS har under året genomförts med speciell inriktning 
på hälso-och sjukvård inom LSS. Vid ett av dessa tillfällen informerade 
Habiliteringsläkare Annika Brar om sin funktion.  

Därutöver har samverkan skett med Tandvårdsenheten SLL, avseende tandvårdsstöd, 
BPSD-teamet m.fl. 

MAS, verksamhetschef HSL och enhetschef HSE har under 2017 haft regelbundna 
möten. 

MAS och verksamhetschef HSL har därutöver separata möte.  

10 Information  

10.1 I samband med inflyttning till särskilda boenden 
Sjuksköterskan ansvarar för både muntlig och skriftlig information om den kommunala 
hälso- och sjukvården. Informationen ges i samband med att den enskildes flytt till särskilt 
boende eller inskrivning vid kommunal dag/ daglig verksamhet. I samband med detta tas 
även samtycken in från den enskilde in avseende informationsöverföring till annan 
vårdgivare, registrering i kvalitetsregister med mera. 
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10.2 Vid anhörigträffar 
Enhetschef och vid behov patientansvarig sjuksköterska ansvarar för att 
anhöriga/närstående/god man får löpande information om kommunal hälso- och sjukvård i 
samband med anhörigträffar.  

Enhetschefen informerar medarbetare både skriftligt och muntligt vid introduktion av 
nyanställda, vid APT, planeringsdagar, medarbetarsamtal och övriga möten. 
Informationen har handlat om anställning, verksamhet, rutiner, arbetssätt, kvalitetssäkring, 
kvalitetsarbete m.m.   

11 Uppföljning, utvärdering och utveckling  
Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för uppföljning av den specifika omvårdnaden i 
den enskildes vårdplan enligt fastställd tid i planen. Vårdplaner upprättas för varje 
nyinflyttad och följs upp vid behov. 

Sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut ansvarar för uppföljning av patientens 
åtgärdsplan inom sitt område enligt fastställd plan.  

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster ansvarar för att besiktning av hjälpmedel 
genomförs enligt produktens skötselanvisning.  

Patientansvarig sjuksköterska och vid behov sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut 
har deltagit i berörda boendeenheters kvalitetsmöten, avseende kommunal hälso- och 
sjukvård, en gång/månad. I dessa kvalitetsmöten har avvikelser samt fel och brister följts 
upp.  

Patientsäkerheten har under 2017 även stärkts i form av utveckling av hälso-och 
sjukvårdspersonals kompetens genom utbildningar, såsom: Sårutbildning, Palliativ 
vård, Lyftinstruktörskurs, SIP för vuxna, IBIC, Förskrivning av hjälpmedel, 
Omgivnings av kontroll/fjärrstyrning, Introduktion av autism, Fungerande vardag-
LSS, utbildningar om sittdynor i rullstol och sittande bas, Praktisk tillämpning vid val 
av lyftsele, Lågaffektivt bemötande, Hygien utbildning, Inkontinensutbildning, HLR 
Läkemedel/Insulin. Ergonomi.  

Sjuksköterskorna har även erhållit utbildning gällande sonder med tillbehör samt 
inkontinensprodukter.  

Fyra sjuksköterskor har under 2017 erhållit av Socialstyrelsen godkänd 
förskrivningsrätt avseende inkontinenshjälpmedel, efter genomgången utbildning vid 
Sophiahemmet. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen inom LSS deltar även i Carpes nätverksträffar. 

Hälso- och sjukvårdsenhetens personal har även under 2017 genomfört två 
temaveckor i verksamheterna i form av ”Balansera mera” och ”Hygienvecka”. 
Temaveckorna har bestått av information med bl a informationsmaterial och korta 
föreläsningar till både omsorgspersonal, anhöriga, boende och besökare. 

Erbjudande om influensavaccination har getts till alla boende som tillhör målgruppen 
och vaccination har genomförts i ett samarbete mellan sjuksköterskor och läkare.  

Avtal med Ragnsells avseende hämtning av kasserade läkemedel och 
stickande/skärande/ smittförande avfall finns. 

Tillgång och användandet av sticksäkra kanyler vid insulingivning fungerar nu för 
både LSS-boenden och äldreboenden.  
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12 Informationssäkerhet  
Uppgifter om uppföljningar eller vidtagna åtgärder av informationssäkerheten som är 
av större betydelse har inte gått att få fram. Inga uppgifter föreligger heller vad gäller 
av vårdgivaren genomförd utvärdering av skydd mot olovlig åtkomst till datornätverk 
och informationssystem.  

13 Mål och strategi för 2018  
Med syfte att öka patientsäkerheten, kommer Hälso- och sjukvårdsenheten att i högre 
grad arbeta vidare med kompetensutveckling genom webutbildningar. 

MAS har under 2017 har tagit fram en palliativ utbildningsplan för omsorgspersonal. 
Sjuksköterskorna kommer under 2018 att hålla utbildningar i denna för 
omsorgspersonal i särskilda boende för äldre.  



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Stina Forsberg 
   
Socialkontoret 
   
stina.forsberg@upplands-bro.se 

2018-03-12 SN 18/0045  

Socialnämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 
 

 U
BK

10
05

, v
2.

0,
 2

01
4-

11
-0

3 
   

 

Samverkansavtal om gemensam FoU-
verksamhet i nordväst 

Förslag till beslut 
Socialkontoret föreslår att socialnämnden beslutar följande: 

1 Godkänner föreslaget samverkansavtal om gemensam FoU-verksamhet i 
nordväst enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2018-03-12 

2 Ger socialchef Kerstin Lidman i Sollentuna kommun i uppdrag att 
underteckna samverkansavtalet. 

Sammanfattning 
FoU Nordväst utgör ett kunskapscentrum inom områdena ekonomiskt bistånd 
och arbetsmarknadsinsatser, barn och unga samt missbruk och socialpsykiatri. 
FoU Nordväst har drivits i samverkan sedan den 1 januari 2000 mellan 
kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, 
Upplands-Bro och Upplands Väsby. 

Nuvarande avtal för samverkan går ut den 30 juni 2018. En revidering har skett 
utav avtalet och ett förslag på nytt avtal har tagits fram. Avtalet har reviderats 
enligt överenskommelse med styrgruppen för FoU Nordväst. Nytt avtal 
föreslås gälla mellan perioden den 1 juli 2018 till den 30 juni 2023. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2018 

• Bilaga 1 - förslag på avtal om FoU-verksamhet i nordväst 

• Bilaga 2 - underlag för fakturering 2018 inklusive uppräkning 2 % 

Ärendet 
FoU Nordväst utgör ett kunskapscentrum inom områdena ekonomiskt bistånd 
och arbetsmarknadsinsatser, barn och unga samt missbruk och socialpsykiatri. 

Syftet med verksamheten är att stödja medverkande kommuner i arbetet med 
att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst och en god kvalitet inom 
kommunernas individ- och familjeomsorg. FoU-verksamheten är en mötesplats 
mellan forskning och praktik, med hög grad av praktikermedverkan. I 
uppdraget ingår även spridning av goda exempel samt kontakter med 
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universitets- och högskoleinstitutioner, andra FoU-verksamheter och 
myndigheter. 

FoU Nordväst har drivits i samverkan sedan den 1 januari 2000 mellan 
kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, 
Upplands-Bro och Upplands Väsby. 

Nuvarande avtal för samverkan går ut den 30 juni 2018. En revidering har skett 
utav avtalet och ett förslag på nytt avtal har tagits fram. Avtalet har reviderats 
enligt överenskommelse med styrgruppen för FoU Nordväst. 
Kostnadsfördelningen är nu endast baserad på de ingående kommunernas 
invånarantal den sista december året före verksamhetsåret. Se bilaga 2. 

Nytt avtal föreslås gälla mellan perioden den 1 juli 2018 till den 30 juni 2023. 

Sollentuna kommun är huvudman för verksamheten och svarar för lokaler och 
löpande verksamhet. Huvudmannaskapet innebär att Sollentuna kommun har 
fullt arbetsgivaransvar för anställda.  

Barnperspektiv 
Genom FoU Nordväst så kan Upplands-Bro kommun ta del utav forskning och 
goda exempel inom den sociala barn och ungdomsvården. Detta gagnar de barn 
och ungdomar som är aktuella för insatser inom kommunen. 
 

 
Eva Folke  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 
verksamhetsstöd 

 
 
 

 

Bilagor 
1. Förslag på avtal om FoU-verksamhet i nordväst 

2. Underlag för fakturering 2018 inklusive uppräkning 2 % 

Beslut sänds till 
• Kerstin Lidman, socialchef Sollentuna kommun 
• Akt 
 



 

Avtal om FoU-verksamhet i nordväst 

Mellan Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby kommuner 
samt Solna stad och Sundbybergs stad, har följande avtal träffats om samverkan beträffande 
forsknings- och utvecklingsverksamhet inom socialtjänsten genom FoU Nordväst:  

1 § Syfte, inriktning och uppdrag 

Syftet med verksamheten är att stödja ingående kommuner i arbetet med att utveckla en 
kunskapsbaserad socialtjänst och en god kvalitet inom kommunernas individ- och 
familjeomsorg. 
FoU utgör ett kunskapscentrum inom områdena ekonomiskt bistånd och 
arbetsmarknadsinsatser, barn och unga samt missbruk och socialpsykiatri. Verksamheten ska 
präglas av ett brukarperspektiv med helhetssyn och vara en mötesplats mellan praktik och 
forskning med en hög grad av praktikermedverkan. 
I verksamhetens uppdrag ingår att: 

 vara ett stöd i kommunernas arbete med att utveckla professionen utifrån forskning, 
brukarnas erfarenheter och den erfarenhetsbaserade praktiken 

 erbjuda en teoretisk kunskap och med den som grund stödja kommunerna i arbetet 
med att genomföra och utveckla systematisk uppföljning och utvärdering 

 bedriva omvärldsbevakning genom att synliggöra erfarenheter samt sprida goda 
exempel och information om forskningsresultat inom det sociala arbetsfältet 

 främja samverkan med universitets- och högskoleinstitutioner, andra FoU-
verksamheter och myndigheter samt med praktiken inom det sociala arbetsfältet. 

2 § Styrning och organisation 

FoU Nordväst är en kommungemensam verksamhet. Verksamhetens omfattning, bemanning 
och inriktning fastställs i samband med att en årlig verksamhetsplan och budget upprättas för 
FoU Nordväst.  
Socialchefsgrupp, vilken utgörs av förvaltningschefer, är styrgrupp för verksamheten. 
Ett FoU-råd bestående av representanter för kommunerna samt med FoU-chefen som 
ordförande bidrar till idéproduktion och kommunikation mellan ingående kommuners 
verksamheter och FoU-Nordväst.  
FoU Nordvästs uppgift är att arbeta utifrån de behov som finns hos verksamheter och 
anställda i de ingående kommunerna.  Enhetens unika position, med insyn i åtta kommuners 
arbete samt engagemang i nationella nätverk, gör det möjligt att fånga upp tankar, idéer och 
behov som finns i kommunerna och med detta som utgångspunkt föreslå och initiera relevanta 
teman att fokusera på. 
Varje kommun ansvarar för organiseringen av det lokala FoU-arbetet i respektive kommun. 
Verksamheten vid FoU Nordväst leds av en FoU-chef vilken tillsätts av huvudmannens 
socialchef efter samråd med socialchefsgrupp. 

3 § Huvudman 

Sollentuna kommun är huvudman för FoU Nordväst och svarar för lokaler och den löpande 
driften av verksamheten. Huvudmannaskapet innebär att Sollentuna kommun har fullt 
arbetsgivaransvar för anställda i verksamheten och ev. uppdragstagare. Huvudmannaskapet 



 

innebär att Sollentuna kommun utarbetar förslag till verksamhetsplan och budget och 
fastställer desamma efter att de behandlats av socialchefsgrupp. 

4 § Finansiering 

Kostnaden för alla gemensamma uppdrag hos FoU Nordväst finansieras av årliga ersättningar 
från kommunerna. Projekt och uppdrag utöver fastställd verksamhetsplan bekostas av den 
eller de kommuner som är uppdragsgivare och fastställs i särskilt avtal. En generell 
uppräkning av kommande års ersättning till FoU fastställs av socialchefsgrupp senast i mars. 
Den interkommunala ersättningen för FoU Nordvästs kostnader fastställs utifrån respektive 
kommuns invånarantal den 31 december året före verksamhetsåret. Över- eller underskott i 
verksamhetens bokslut per den 31 december ska hanteras i samråd med ingående kommuner. 
Solna stads, Sundbyberg stads, Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby 
kommuners ersättning till Sollentuna kommun betalas senast den 30 juni innevarande år med 
hela årets belopp inkl. faktureringsavgift. 

5 § Nyttjandegrad 

Kommunerna har tillgång till verksamheten och dess resultat i lika omfattning. Varje kommun 
ska erhålla de rapporter som ges ut av enheten. En enskild kommun kan uppdra till FoU-
enheten att genomföra ett särskilt projekt, under förutsättning att detta bedöms vara av 
intresse för en majoritet av de ingående kommunerna. 

6 § Uppföljning 

Verksamhets- och budgetuppföljning ska av huvudmannen Sollentuna kommun redovisas för 
socialchefsgrupp vår och höst. Sollentuna kommun åtar sig att efter varje verksamhetsårs 
utgång till ingående kommuner lämna verksamhetsberättelse och årsredovisning senast den 28 
februari.  

7 § Sekretess och tystnadsplikt 

Verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning. Det ankommer på den som 
ansvarar för ett forskningsprojekt att begära tillstånd hos berörda kommuner för att ta del av 
sekretessbelagda handlingar. Material som har samlats in för ett ändamål får inte nyttjas på 
annat sätt utan respektive kommuns godkännande.  

8 § Ändrade förutsättningar 

Om förändringar av kommunernas organisation och verksamhet eller annat oförutsett inträffar 
som påverkar tillämpningen av detta avtal ska parterna uppta överläggningar om eventuella 
förändringar av avtalets innehåll. Detsamma ska gälla om det sker sådana förändringar i lag 
eller annan författning som påverkar tillämpningen av avtalet. 

9 § Avtalstid 

Detta avtal gäller från och med den 1 juli 2018 till och med den 30 juni 2023. Parterna ska 
uppta förhandlingar om nytt avtal senast i januari 2022. Förhandlingar om uppsägning av 
avtalet upptas senast 12 månader före önskat utträde. 
Av detta avtal har åtta likalydande exemplar upprättats och utväxlats. 
 
 



FoU Nordväst
Underlag för fakturering 2018 inkl uppräkning 2 %  

Rörlig kostnad per invånare

2018 8,90

2018

Kommun
 

2016-12-31
  

procent
 

kostnad Summa 2018

Ekerö 27 211 7% 8,90 242 232

Järfälla 74 412 18% 8,90 662 415

Sigtuna 46 274 11% 8,90 411 931

Sollentuna 71 023 17% 8,90 632 246

Solna 78 129 19% 8,90 695 504

Sundbyberg 47 750 11% 8,90 425 070

Upplands-Bro 26 755 6% 8,90 238 173

Upplands Väsby 43 891 11% 8,90 390 718
Summa 415 445 100% 3 698 290



2017

Kommun
Folkmängd 

2015-12-31
Folkmängd i 

procent
Rörlig 

kostnad Summa 2017
Ekerö 26 984 7% 8,73 235 501
Järfälla 72 429 18% 8,73 632 120
Sigtuna 44 786 11% 8,73 390 867
Sollentuna 70 251 17% 8,73 613 112
Solna 76 158 19% 8,73 664 665
Sundbyberg 46 110 11% 8,73 402 423
Upplands-Bro 25 789 6% 8,73 225 072
Upplands Väsby 42 661 11% 8,73 372 322
Summa 405 168 100% 3 536 082
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Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Nationella brukarundersökningen inom 
funktionshinderområdet 2017 

Förslag till beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Resultatet används kontinuerligt i det systematiska utvecklingsarbetet inom 
verksamheterna. 

Sammanfattning 

Under hösten 2017 genomförde socialkontoret en brukarundersökning inom 
kommunens funktionshinderområde tillsammans med Sveriges kommuner och 
Landsting och RKA. Enheterna som deltog var personlig assistans, boendestöd, 
servicebostäder samt gruppbostäder. Undersökningen genomfördes mellan 
september och oktober 2017 och bestod utav åtta eller nio frågor beroende på 
vilken verksamhet de riktade sig till. Vissa frågor är lika för samtliga områden 
men långt ifrån alla. Fyra kvalitetsområden har mätts i undersökningen: 
självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel. 

Resultatet i undersökningen används till att utveckla verksamheterna. 
Resultatet kommer även att publiceras i Kommun- och landstingsdatabasen, 
Kolada samt som kompletterande mått i Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK 
i januari 2018. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2018-03-28. 

 Bilaga - sammanställning resultat utav nationella brukarundersökningen 
inom funktionshinderområdet 2017 den 21 december 2017. 

Ärendet 

Under hösten 2017 genomförde socialkontoret en brukarundersökning inom 
kommunens funktionshinderområde tillsammans med Sveriges kommuner och 
Landsting och RKA. Enheterna som deltog var personlig assistans, boendestöd, 
servicebostäder samt gruppbostäder. Daglig verksamhet ligger numera under 
kommunledningskontoret. Socialkontoret frågade enhetschef och samordnare 
på Arbetsmarknadsenheten om de ville delta i undersökningen men fick ej 
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någon återkoppling. Brukare inom kommunens dagliga verksamheter ingår 
därför ej i denna undersökning.  

Resultatet i undersökningen används till att utveckla verksamheterna. 
Resultatet kommer även att publiceras i Kommun- och landstingsdatabasen, 
Kolada samt som kompletterande mått i Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK 
i januari 2018. 

Genomförande 

Undersökningen genomfördes mellan september och oktober 2017. Enkäten 
delades ut till brukare inom kommunens personliga assistans och boendestöd 
samt till boende på servicebostäder och gruppbostäder. 2016 genomförde 
kommunen en egen undersökning inom personlig assistans. Detta område var 
nu med i den nationella brukarundersökningen för första gången.  Kommunens 
brukare inom boendestöd var även med för första gången i denna 
undersökning.   

Brukarna/boende fick frågan om de ville delta i undersökningen och samtliga 
hade rätt att tacka ja eller nej. Statistik fördes på utdelade samt inlämnade 
enkäter och utgör svarsfrekvensen på brukarundersökningen. 

Enkät 

Enkäten bestod utav åtta eller nio frågor beroende på vilken verksamhet den 
riktade sig till. Vissa frågor är lika för samtliga områden men långt ifrån alla. 
Fyra kvalitetsområden har mätts i undersökningen: självbestämmande, 
bemötande, trygghet och trivsel.  

Samordnarna på enheterna hade möjlighet att välja mellan digitala enkäter, 
som fylldes i som webbenkät eller pappersenkäter till sina brukare/boende. 
Samtliga enheter valde pappersenkäter. Totalt delades 110 enkäter ut till de 
boende och brukare. 69 enkäter kom tillbaka med svar. Detta ger en total 
svarsfrekvens på 63 procent. Svarsfrekvensen för år 2016 var 65 procent.  

Sammanfattning resultat brukarundersökning inom 
funktionshinderområdet 2017 - Upplands-Bro kommun 

Personlig assistans 

 19 utdelade enkäter delades ut inom kommunens personliga assistans 
och 8 svar kom in. Detta ger en svarsfrekvens på 42 procent. 

 Andelen brukare som upplever att de får den hjälp som de behöver utav 
sina assistenter har minskat sedan 2016 då samtliga brukare var nöjda.  

 Fem brukare av åtta upplever att de förstår vad deras assistenter menar 
när de pratar med dem.  
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 Fler brukare känner sig trygga med sina assistenter 2017 jämfört med 
2016.  

 Sex av åtta brukare upplever att de kan göra det hen vill med hjälp utav 
sina assistenter. Två upplever att de kan göra detta ibland.  

 Sex av åtta brukare har varit med och bestämt samtliga som är hens 
assistenter. Två stycken har i sin tur inte fått varit med att bestämma 
någon utav sina assistenter.  

Boendestöd 

 Inom boendestöd delades 50 enkäter ut och 31 svar kom in. Detta ger 
en svarsfrekvens på 62 procent.  

 24 brukare utav 30 svarande upplever att de får bestämma saker som är 
viktiga för dem hemma. Fyra upplever att de får bestämma ibland. 29 
stycken anser att de får den hjälp de behöver hemma utav sina 
boendestödjare och en anser att hen får den hjälpen ibland. 

 Samtliga brukare upplever att deras boendestödjare bryr sig om dem. 

 28 utav 31 svarande trivs hemma. Tre svarande trivs ibland. 

 28 utav 30 svarande med boendestöd känner sig trygga hemma med sin 
personal. Två känner sig trygga med några utav personalen. 

 24 av de 31 svarande vet vem de ska vända sig till om något är dåligt 
hemma. Sju stycken vet inte vart de ska vända sig. 

Servicebostäder 

 Inom detta område ingår servicebostäderna Svartviken och Stigen. 15 
enkäter delades ut och elva svar kom in. Detta ger en svarsfrekvens på 
73 procent. 

 Nio utav de elva svarande som bor på servicebostad upplever att de får 
bestämma om saker som är viktiga för dem hemma. 

 Tio svarande upplever att de får den hjälp de behöver utav sin personal. 
En upplever att hen inte får den hjälp som hen behöver. 

 Åtta av elva boende upplever att deras personal pratar med dem så att 
de förstår vad de menar. Tre upplever att några utav personalen pratar 
så att de förstår vad de menar men inte alla. 

 Överlag känner sig de boende trygga hemma och trivs med sin 
personal. 

Gruppbostäder 

 Inom detta område ingår gruppbostäderna Furuhäll, Rosa villan, 
Kamrervägen och Östervägen. Gula villan och Skytten hade för få 
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svarande för att vara med. Totalt delades 26 enkäter ut och 19 svar kom 
in. Detta ger en svarsfrekvens på 73 procent.  

 Fjorton av de 17 svarande upplever att de får den hjälp som de vill ha 
hemma utav sin personal. Två boende får den hjälp de vill ha ibland och 
en upplever att hen inte får den hjälp som hen vill ha.  

 Tretton svarande upplever att personal på deras gruppbostad pratar med 
dem så att de förstår vad de menar. Fyra stycken upplever i sin tur att 
det är några ur personalen som de förstår vad de menar men inte alla.  

 Fem av de svarande känner sig trygga med några utav personal hemma. 
Resterande fjorton känner sig trygga med alla. 

 15 av de 19 svarande på frågan om de är rädda för något hemma är 
aldrig rädda i sina gruppbostäder. Tre är rädda ibland och en är rädd 
ofta. 

 Samtliga svarande trivs hemma i sina gruppbostäder. 

Socialkontorets synpunkter 

Den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet 2017 är en 
bra grund att utgå ifrån när enheterna ska arbeta med sin 
verksamhetsutveckling.  

I kvalitetsberättelsen för 2017 framgår det att enheten för bland annat service- 
och gruppbostäder samt personlig assistans ska arbeta vidare med att alla 
boende och brukare ska känna sig trygga och trivas i sitt boende och med sina 
assistenter, samt att alla boende/brukare ska uppleva att personalen pratar med 
dem så att de förstår. Detta kommer att ske genom ett fortsatt individuellt 
anpassat stöd, tydliggörande pedagogik, anpassad bemanning och struktur i 
verksamheten samt övergripande arbete med att stödja personer som vill göra 
bostadskarriär. 

Fortsatt samverkan med myndighet kommer även att ske för att ännu bättre 
kunna anpassa insatsen. Inom personlig assistans ska alla brukare som önskar 
vara delaktig vid rekrytering av sina assistenter, få möjlighet till detta. Alla 
brukare ska även veta vem de ska vänta sig till om de är missnöjda med stödet. 

Barnperspektiv 

Barnperspektivet ska alltid beaktas i beslut om insatser till individer som har en 
funktionsnedsättning enligt LSS eller SoL, detta gäller både beslut som rör 
barn men även beslut för vuxna där barn är anhöriga. 
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Eva Folke  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 
verksamhetsstöd 

 

 

Bilagor 

1. Sammanställning resultat utav nationella brukarundersökningen inom 
funktionshinderområdet 2017 den 21 december 2017 

Beslut sänds till 

 Enhetschef service- och gruppbostäder/personlig assistans 
 Enhetsledare boendestöd 
 Akt 
 



1 ( 19 )

Socialkontoret

Datum

Stina Forsberg
Kvalitetsutvecklare
Avdelningen för kvalitet - och verksamhetsstöd

2017 - 12 - 21

Postadress: Upplands - Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08 - 581 690 00 Fax: 08 - 581 692 40 E - post: kommun@upplands - bro.se Webb: upplands - bro.se
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Bilaga - s ammanställning resultat utav
nationella brukarundersökning inom
funktionshinderområdet 201 7

Personlig assistans
19 enkäter delades ut inom kommunens personliga assistans och 8 svar kom in .
Detta ger en s varsfrekvens på 42 procent.

Resultatet redovisas i antal och ej i procent.

Kommentar: Sex stycken av de som svarat upplever att de har fått varit me d
och bestämt om samtliga utav sina assistenter. Två stycken upplever i sin tur att
det ej har fått varit med att bestämma alls.
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Alla Några Ingen

1. Har du varit med och bestämt vilka som är
dina assistenter?
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Kommentar: Sju stycken av de åtta svarande upplever att de får den hjälp de 
vill ha utav sina assistenter. En upplever att hen får den hjälpen ibland. Ingen 
upplever att de saknar den hjälp de behöver.  

 

 

Kommentar: Sju stycken svarade på denna fråga. Sex utav dessa upplever att 
sina assistenter bryr sig om dem, en upplever att assistenterna bryr sig ibland.  

 

 

7 

1 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ja Ibland Nej

2. Får du den hjälp du vill ha av dina 
assistenter? 

6 

1 

0

1

2

3

4

5

6

7

Ja Ibland Nej
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Kommentar: Fem utav åtta svarande upplever att deras assistenter pratar med 
dem så att de förstår vad de menar. Tre stycken upplever i sin tur att de förstår 
vad några utav sina assistenter säger men inte alla.  

 

 

Kommentar: Fem svarande känner sig trygga med samtliga utav sina 
assistenter. Tre känner sig trygga med några utav sina assistenter. Ingen känner 
sig otrygg med sina assistenter.   
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Kommentar: Sex stycken utav de svarande med insats inom personlig 
assistans upplever att de kan göra det de vill med hjälp utav sina assistenter. 
Två stycken upplever i sin tur att de ibland kan göra det de vill.  

 

 

Kommentar: En person vet inte vart hen ska vända sig om det fungerar dåligt 
med sina assistenter, resterande sju har dock tagit del utav den informationen 
och vet var de ska vända sig för att byta assistent/assistenter.  
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6. Kan du göra det du vill med hjälp av dina 
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Kommentar: Fem utav de sju svarande på denna fråga trivs med sina 
personliga assistenter. Två stycken trivs ibland med sina assistenter.  

 

 

Kommentar: Två av de svarande är kvinnor och fem stycken är män.  
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Boendestöd 
Inom boendestöd så delades 50 enkäter ut och 31 svar kom in. Detta ger en 
svarsfrekvens på 62 procent.  

Resultatet redovisas i antal och ej i procent. 
 

 

Kommentar: 26 stycken utav de svarande upplever att de får bestämma om 
saker som är viktiga för dem hemma när de får sina insatser inom boendestöd. 
Fyra stycken upplever att de får bestämma ibland och ingen upplever att de inte 
får bestämma.  

 

 

Kommentar: 29 stycken svarande upplever att de får den hjälp de behöver och 
vill ha hemma utav sina boendestödjare. En upplever att den får den hjälp den 
vill ha ibland.  
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Kommentar: Samtliga 31 svarande upplever att deras boendestödjare bryr sig 
om dem hemma hos dem.  

 

 

Kommentar: 27 stycken svarande upplever att deras boendestödjare pratar 
med dem så att de förstår vad de menar. Tre stycken upplever i sin tur att de 
förstår vad några stycken av deras boendestödjare menar men inte alla.  
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Kommentar: 28 stycken svarande upplever att de känner sig trygga när deras 
boendestödjare är hemma hos dem. Två stycken känner sig trygga med några 
utav sina boendestödjare.  

 

 

Kommentar: Sju stycken med insats inom boendestöd vet inte vem de ska 
prata med om något är dåligt hemma hos dem. De resterande 24 stycken vet 
vart de ska vända sig för att lämna sina synpunkter.  
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Kommentar: 28 svarande trivs hemma och tre trivs hemma ibland.  

 

 

Kommentar: 21 stycken av de svarande är kvinnor och 10 stycken är män.  
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Servicebostäder 
Inom detta område ingår servicebostäderna Svartviken och Stigen. 15 enkäter 
delades ut och elva svar kom in. Detta ger en svarsfrekvens på 73 procent. 

Resultatet redovisas i antal och ej i procent. 
 

 

Kommentar: Nio stycken av de elva svarande upplever att de får bestämma 
om saker som är viktiga för dem i sin bostad på serviceboendet. Två stycken 
upplever att de får bestämma ibland.  

 

 

Kommentar: Tio av de svarande upplever att de får den hjälp de vill ha utav 
sin boendepersonal. En upplever att den inte får den hjälpen alls.  
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Kommentar: Tio stycken av de svarande som bor på servicebostad upplever 
att deras personal bryr sig om dem. En upplever att personalen bryr sig ibland.  

 

 

Kommentar: Åtta av de svarande upplever att deras personal på 
servicebostaden pratar med dem så att de förstår vad de menar. Tre upplever i 
sin tur att några utav personalen pratar så att de förstår.  
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Kommentar: Tio av de boende känner sig trygga med samtliga i sin personal. 
En känner sig trygg med några i personalgruppen.  

 

 

Kommentar: Nio av de svarande är aldrig rädda för någonting hemma i sin 
servicebostad. En är rädd ibland.  
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Kommentar: En utav de tio svarande vet inte vart hen ska vända sig för att 
prata om de upplever om stödet ifrån boendepersonalen är dåligt. Resterande 
nio vet vart de ska vända sig för att påtala detta. 

 

 

Kommentar: Tio utav de boende på serviceboendena trivs med sin personal. 
En av de svarande trivs med sin personal ibland.  
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Kommentar:  En av de svarande är kvinna, sju är män och en uppger att hen 
definierar sig som ett tredje alternativ.  
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Gruppbostäder 
Inom detta område så ingår gruppbostäderna Furuhäll, Rosa villan, 
Kamrervägen och Östervägen. Gula villan och Skytten hade för få svarande för 
att vara med.  

På Furuhäll och Rosa villan delades tio enkäter ut och sex svar kom in. Dessa 
två boenden hade 60 procents svarsfrekvens. På Kamrervägen så delades sex 
enkäter ut och samtliga blev besvarade, således hade detta boenden 100 procent 
svarsfrekvens.  

På Östervägen delades det ut tio enkäter och sju svar kom in vilket ger en 
svarsfrekvens på 70 procent.  

I tabellerna så redovisas en sammanställning utav svaren för samtliga boenden 
och resultatet redovisas i antal och ej i procent. 

 

 

Kommentar: 17 stycken svarande på kommunens gruppbostäder upplever att 
de får bestämma om saker hemma som är viktiga för dem. En upplever att hen 
får bestämma ibland.  
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Kommentar: Fjorton stycken av de svarande upplever att de får dem hjälp 
som de behöver hemma i sina lägenheter. Två upplever att de får den hjälp som 
de behöver ibland med ibland inte och en upplever att de ej får den hjälp som 
hen vill ha och behöver.  

 

 

Kommentar: 17 stycken av de svarande upplever att deras personal bryr sig 
om dem. En upplever att de bryr sig ibland.  
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Kommentar: Fyra stycken av de boende som svarat på denna undersökning 
upplever att de är några men inte alla utav deras personal som pratar med dem 
så att de förstår vad de menar. Tretton stycken upplever i sin tur att de förstår 
vad samtliga i personalen menar. 

 

 

Kommentar: Fjorton av de 19 svarande känner sig trygga hemma med sin 
personal. Fem svarande känner sig trygga med några utav personalen men inte 
alla.  
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Kommentar: En av de svarande är ofta rädd hemma på sitt boende. Tre känner 
sig rädda ibland och femton svarar att de aldrig känner sig rädda.  

 

 

Kommentar: Samtliga 18 svarande på denna fråga trivs hemma i sina 
lägenheter.  
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Kommentar: Fem utav de 18 svarande är kvinnor och tretton är män. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

5 

13 

0

2

4

6

8

10

12

14

Kvinna Man Annat

8. Är du kvinna eller man? 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Stina Forsberg 
   
Socialkontoret 
   
stina.forsberg@upplands-bro.se 

2018-03-26 SN 17/0152  

Socialnämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 
 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

Remissyttrande förslag till namnpolicy 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna Socialkontorets 
tjänsteskrivelse daterad den 26 mars 2018 till Tekniska nämnden.  

2 Socialnämnden beslutar om omedelbar justering. 

Sammanfattning 

Den Tekniska nämnden beslutade den 30 oktober 2017 § 57 att skicka ut 
förslag till namnpolicy på remiss till samtliga nämnder i kommunen. 
Remissyttrandet ska vara den Tekniska nämnden tillhanda innan den 30 april 
2018. Förslag till namnpolicy beskriver grundprinciperna för namnsättning och 
namnvård i Upplands-Bro kommun och hur verksamheterna ska förhålla sig till 
dessa. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 26 mars 2018 

 Bilaga – förslag till namnpolicy, grundprinciper för tillämpning av 
namngivning, den 16 oktober 2017. 

Ärendet 

Den Tekniska nämnden beslutade den 30 oktober 2017 § 57 att skicka ut 
förslag till namnpolicy på remiss till samtliga nämnder i kommunen. 
Remissyttrandet ska vara den Tekniska nämnden tillhanda innan den 30 april 
2018.  

Förslag till namnpolicy beskriver grundprinciperna för namnsättning och 
namnvård i Upplands-Bro kommun och hur verksamheterna ska förhålla sig till 
dessa. Som komplement till policyn finns en riktlinje för 
namnberedningsgruppen som antogs utav den tekniska nämnden den 19 
december 2016. Riktlinjen beskriver hur kommunen ska arbeta med namnvård 
och vilken roll samt vilket ansvar namnberedningsgruppen har. Namnpolicyn 
ska i sin tur beskriva de ramverk som kommunen ska förhålla sig till och vilka 
grundprinciper som ska vara vägledande för namnvården i Upplands-Bro 
kommun.  Namnpolicyn riktar sig till det ansvarsområde som gäller för den 
kommunala namnsättningen och namnvården.  
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Kommunen har sedan länge ansvarat för namngivning av gator, vägar, torg, 
parker, allmänna platser och byggnader med mera samt åsättande av 
belägenhetsadresser inklusive adressnumreringar. 

Det finns en hel del namnsättande aktörer utanför den kommunala 
verksamheten. Exempelvis kan nämnas Trafikverket som ansvarar för 
namnsättning av vägtrafikanläggningar och vägvisningar på statliga vägar. 
Svenska kyrkan ansvarar för namnsättning på kyrkliga enheter.  

Socialkontorets synpunkter 

Socialkontoret välkomnar förslag till Namnpolicy - grundprinciper för 
tillämpning av namngivning den 16 oktober 2017. 

Socialkontoret anser att benämningen utav ”vi” i texten ska revideras. Vilka 
avses med ”vi”? Ordet förvirrar läsaren, avses Upplands-Bro kommun, 
samhällsbyggnadskontoret eller Kommunstyrelsen?  

Vidare så undrar kontoret hur processen kring namngivning utav 
socialnämndens verksamheter går till mer konkret. Vilket kontor tar kontakt 
med vilket och under vilket skede i processen? Förhoppningsvis så framgår 
detta mer i de riktlinjer som tillhör policyn.  

Barnperspektiv 

Förslag till namnpolicy kan bidra till att barn och ungdomar inom 
socialtjänsten får en ökad känsla utav platsidentitet. 

 

Eva Folke  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 
verksamhetsstöd 

Bilagor 

1. Förslag till namnpolicy, grundprinciper för tillämpning av namngivning, 
den 16 oktober 2017. 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden, uppge diarienummer TN 17/0272 
 Akt 
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Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av Storstockholms 
naturskönaste kommuner med 13 mil stränder och en skärgård 
med 50 öar. Här möts en mångtusenårig historia med en 
spännande framtidsutveckling. Här kan du kombinera tryggt 
boende med en aktiv fritid. Allt finns på armlängds avstånd. 

[Klicka och skriv rapportyp]  

Text: [Klicka här och skriv] , Upplands-Bro kommun 
Layout: [Klicka här och skriv] , Upplands-Bro kommun 
Original/layout: [Klicka här och skriv]  
Tryck: [Klicka här och skriv]  

Omslagsbild: [Klicka här och skriv]   

Fotografer 

[Klicka här och skriv]  

 

www.upplands-bro.se 
kommun@upplands-bro.se 
08 581 690 00  



Namnpolicy Innehåll 

 

3 
 

  

Innehåll 

1 Inledning ................................................................................................ 5 
1.1 Hur ska vi arbeta med namnsättning ..........................................................5 
1.2 Kommunal ortnamnsverksamhet ...............................................................5 
1.3 Viktiga institutioner, myndigheter och organisationer och deras roll 

och funktion. ..............................................................................................6 
1.4 Lagar och förordningar ..............................................................................6 

Kulturmiljölag (1988:850) .........................................................................6 
Lag (2006:378) om lägenhetsregister ........................................................7 

1.5 Begreppet hävd ..........................................................................................7 
1.6 Samverkan och remissinstanser i kommunen ............................................8 
1.7 Samverkan och remissinstanser utanför kommunen ..................................8 
1.8 Den språkliga dimensionen ........................................................................8 

2 Tolkning och tillämpning ......................................................................... 9 
2.1 Hur ska vi förhålla oss till regelverken om namngivning ..........................9 
2.2 Vad ska vi undvika ...................................................................................10 

 

 





Namnpolicy Inledning 

 

5 
 

  

1 Inledning 

1.1 Hur ska vi arbeta med namnsättning 
Namnpolicyn beskriver grundprinciperna för namnsättning och namnvård i 
Upplands-Bro kommun och hur vi ska förhålla oss till dessa. 

Den 19 december 2016 antog Tekniska nämnden ett förslag till riktlinjer för 
namnberedningsgruppen. Det dokumentet beskriver hur vi ska arbeta med 
namnvård i kommunen och vilka roller och ansvar namnberedningsgruppen 
har. 

Namnpolicyn beskriver vilka ramverk vi har att förhålla oss till och vilka 
grundprinciper som bör vara vägledande för namnvården i Upplands-Bro 
kommun. 

Namnpolicyn riktar sig till det ansvarsområde som gäller för den kommunala 
namnsättningen och namnvården. Det finns en hel del namnsättande aktörer 
utanför den kommunala verksamheten. Exempelvis kan nämnas Trafikverket 
som ansvarar för namnsättning av vägtrafikanläggningar och vägvisningar på 
statliga vägar. Svenska kyrkan ansvarar för namnsättning på kyrkliga enheter. 

 

1.2 Kommunal ortnamnsverksamhet 
Upplands-Bro kommun har ett stort ansvar för namngivningen och 
namnvården i kommunen. Detta gäller även för den egna kommunala 
verksamheten. Kommunens ansvar för kvartersnamnen i fastighetsregistret och 
belägenhetsadresserna regleras i respektive lagtext, men även att namnsätta 
allmänna platser, torg, parker, vägar m.fl. faller enligt praxis inom den 
kommunala namnsättningens ansvarsområde. Likaså att sätta namn på 
kommunala skolor, lekparker, barnstugor, idrotts-/ och fritidsanläggningar, 
offentliga byggnader m. fl. 

Tekniska nämnden fastställer: 
 Namn på gator och vägar, kvarter, allmänna platser, torg, gångvägar, 

parker och dylikt inom detaljplanelagda områden samt i övriga 
områden där kommunen är väghållare. 

 Namn på kommunala byggnader och anläggningar såsom skolor, 
äldreboende, idrottsplatser o dyl. inom hela kommunen. 

 Namn på och gränser för kommundelar och kommundelsområden samt 
på industri-, handels- och centrumområden inom hela kommunen. 

 

I Upplands-Bro kommun har principen att utgå från kommunens 
kulturhistoriska miljöer varit en ledstjärna i namnsättningsarbetet och bör så 
fortsätta vara. 

För enskilda vägar (privata väghållare) gäller som ovan beskrivits. Sveriges 
kommuner har i praktiken ett omfattande ansvar för namngivning och 
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namnvård, även om detta inte är lagreglerat med undantag för kvartersnamn i 
fastighetsregistret och belägenhetsadresser. Med hänsyn till det ansvar som i 
olika avseenden ålagts kommunerna gentemot deras invånare bl.a. vad gäller 
räddningstjänst, gäller även att namngivning av enskilda vägar i detta fall får 
anses utgöra en kommunal angelägenhet. För förtydligande, se 
Regeringsrättens dom från 2002-03-25 målnummer 4309–98. 

 

1.3 Viktiga institutioner, myndigheter och organisationer 
och deras roll och funktion. 

Inom ortnamnsområdet finns några viktiga institutioner, myndigheter och 
organisationer som samverkar för att öka och sprida kunskapen om ortnamn 
och namnvård.  

 Lantmäteriet 
Lantmäteriet har av regeringen utsett till nationell samordnande 
ortnamnsmyndighet och har till uppgift att fastställa ortnamnen i 
fastighetsregistret. Lantmäteriet samordnar även den statliga 
ortnamnsverksamheten och ger råd och stöd inom ortnamnsområdet. 

 Ortnamnsrådet 
Ortnamnsrådet är ett samarbetsorgan för myndigheter och 
organisationer och består av representanter från Lantmäteriet, Institutet 
för språk och folkminnen, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Sveriges 
kommuner och landsting, Trafikverket och Universiteten. Dess 
huvudsakliga uppgift är att bevaka intressen inom ortnamnsvården och 
att tillsammans med Lantmäteriet utveckla principer och formulera mål 
för en god ortnamnspolitik. Ortnamnsrådet har även en rådgivande och 
vägledande funktion. Ortnamnsrådet kan för namngivande myndigheter 
och kommuner framföra synpunkter och vägledning i ärenden av 
principiell vikt. 

 Institutet för språk och folkminnen 
Institutet för språk och folkminnen är en myndighet som arbetar med att 
öka, sprida och levandegöra bland annat språk, namn (ortnamn och 
personnamn) och andra immateriella kulturarv i Sverige. 

 Riksantikvarieämbetet 
Riksantikvarieämbetet ansvarar för frågor om vårt kulturarv och 
kulturmiljöer. Detta gäller även det immateriella kulturarvet dit 
ortnamnen tillhör. Riksantikvarieämbetet är remissinstans när det gäller 
traktnamn i fastighetsregistret. 

1.4 Lagar och förordningar 
Kulturmiljölag (1988:850) 
I kulturmiljölagen (Lag (1988:950) om kulturminnen) infördes 1 juni 2000 en 
hänsynsparagraf med föreskrifter om att tillämpa god ortnamnssed. Vid en 
översyn av hänsynsparagrafen år 2013 föreslogs vissa ändringar däribland 
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tillägget ”Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och kommunal 
verksamhet användas i sin godkända form” Lag (2013:548). Lagtexten innebär 
att ortnamnen skall skrivas enligt reglerna för det svenska språket (om inte 
hävdvunna stavningsformer talar för annat och att inte ändra hävdvunna namn 
utan starka skäl. Nedan följer 4 § i kulturmiljölagen i sin helhet. 

”God ortnamnssed 

4 § Vid statlig och kommunal verksamhet ska god ortnamnssed 
iakttas. Det innebär att 
- hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl, 
- ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för 
språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar för 
annat, 
- påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av 
ortnamn, och 
- namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt möjligt 
används samtidigt på kartor samt vid skyltning och övrig 
utmärkning i flerspråkiga områden. 

Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och kommunal 
verksamhet användas i sin godkända form. Lag (2013:548).” 

 

Lag (2006:378) om lägenhetsregister 
Syftet med lägenhetsregistret är att underlätta för Statistiska centralbyrån att ta 
fram underlag för folk- och bostadsräkningar. Folk- och bostadsräkningar ska 
efter ett beslut av riksdagen 1995 bygga på uppgifter från ett lägenhetsregister 
(Lag (1995:1537) om lägenhetsregister). Den 1 juni 2006 ersattes den äldre 
lagen om lägenhetsregister med den nuvarande. I lagen beskrivs kommunens 
skyldigheter i § 10–12 och §10 är särskilt viktig då den anger att ” För varje 
entré skall kommunen fastställa en belägenhetsadress”. 

1.5 Begreppet hävd 
Enligt Svenska Akademins Ordbok betyder hävd till exempel ”långvarig 
tradition vunnen bekräftelse”, ”gammal sedvänja”, ”sedan länge stadgat bruk”. 
I begreppet hävd finns en inbyggd konfliktrisk eftersom två skilda perspektiv 
på tid och rum kan kollidera. Å ena sidan kan det handla om korta 
tidsperspektiv exempelvis den egna eller föregående generations lokala 
namnbruk på en plats. Det andra tidsperspektivet kan sträcka sig århundraden 
tillbaka i tiden exempelvis då ett namn för första gången upptecknades. I det 
första fallet blir hävden en närmast privat angelägenhet i en liten 
namnbrukarkrets. I det andra fallet blir det en mer allmängiltig angelägenhet 
för regionens namnbrukarkrets där en mer eftersträvad officiell och enhetlig 
namnform och stavning anpassats till allmänt svenskt språkbruk. 
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1.6 Samverkan och remissinstanser i kommunen 
Namnberedningsgruppen har sedan en lång tid tillbaka samverkat kring 
namnfrågorna med kommunens hembygdsföreningar. Dessa ges alltid 
möjlighet att ge synpunkter på namnförslag och fungerar även som 
remissinstans för namnförslagen. Inom den kommunala verksamheten i 
Upplands-Bro är Kultur- och fritidsnämnden alltid remissinstans för 
namnförslag. Övriga nämnder är remissinstans när namnärendet berör deras 
verksamhetsområde. 

Yttrande bör i förekommande fall även inhämtas från polismyndigheten, 
räddningstjänsten, posten, och andra myndigheter och sammanslutningar som 
bedöms ha intresse i namnärendet. 

1.7 Samverkan och remissinstanser utanför kommunen 
Vid frågor och oklarheter kring namnvårdsfrågor bör de samordnande 
ortnamnsmyndigheterna alltid rådgöras.  

1.8 Den språkliga dimensionen 
Institutet för språk och folkminnen arbetar med bland annat med språkvård och 
språkpolitik och följer svenskans och minoritetsspråkens utveckling i Sverige. 
Vid oklarheter om hur ett ortnamn skall stavas bör Institutet för språk och 
folkminnen/Språkrådet alltid konsulteras. Institutet ger råd i språkfrågor och 
ingår i Ortnamnsrådet. 
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2 Tolkning och tillämpning 

2.1 Hur ska vi förhålla oss till regelverken om namngivning 
 Vid eventuella oklarheter kring namnvård skall alltid Ortnamnsrådet 

rådgöras. Detta gäller för allt från språklig oklarhet till lämplighet. 

 Räckvidden av god ortnamnssed begränsas till statlig och kommunal 
verksamhet av lagtexten. Där framgår att namnen skall vara godkända 
av Lantmäteriet. Det är dessa namn som ska utgöra rättesnören för 
andra då dessa är namn- och språkvetenskapligt granskade. 
Formulering ” som godkänts av Lantmäteriet” innebär att även andra 
namnbrukare än de statliga och kommunala bör följa 
hänsynsparagrafen. 

 Ortnamn utgör en del av det immateriella kulturarvet. 

 Vid förslag till personnamn (s k memorialnamn) i gatunamnen bör man 
vara medveten om att personnamn inte alltid tillämpar samma 
språkregler som gäller för ortnamn. Här kan det alltså smyga sig in 
Lööf, Löv och Löw vilka alla uttalas likadant men skrivs på olika sätt. 
Detta är inte god ortnamnssed. För memorialnamn är det lämpligt att 
låta tiden ge perspektiv på personen och hens gärningar. Att invänta tre 
år för ett postumt hedrande är ett rekommenderat riktmärke.  

 God ortnamnssed. Varje namnförslag skall prövas mot lagtexten i § 4 
kulturmiljölagen för att se om det uppfyller lagens krav på god 
ortnamnssed. Detta innebär att; 

o vara lätt att uttala, uppfatta och minnas 

o vara lätt att skriva 

o inte kunna förväxlas med andra namn och helst vara unikt i 
regionen 

o inte inbjuda till löje eller ge anledning till mindre behagliga 
associationer 

o vara språkriktigt och följa svenska skrivregler 

o vara lokaliserande i sig själv 

 För att all namngivning i kommunen ska kunna fungera effektivt i 
samhället skall de vara lätta att uttala, lätta att skriva och lätta att 
uppfatta. 

 Vid namngivning av nya namn och då speciellt kategorinamn bör dessa 
knyta an till företeelser som har funnits och/eller finns i området.  

 Att i ett tidigt skede i planprocessen aktivt arbeta med att ta fram 
namnförslag dvs att skapa en namnbank. 

 



Namnpolicy Tolkning och tillämpning 

 

10 
 

  

2.2 Vad ska vi undvika 
 Undvika politiska viljeyttringar och trend- och mäklarnamn 

Det finns en risk att politisk vilja och exploatörer blandar sig i 
namngivningen. Som i allt annat går det trender i namngivning också. I 
en ambition att sätta nya urbana namn på exploateringsområden kan 
politiken och exploatörer ha viljan att använda sig av så kallade 
mäklarnamn exempelvis -strand, -park, -staden, -gård m.fl. Dessa namn 
och efterleder har oftast ingen koppling till platsen utan är mer av 
karaktären att de ska öka attraktionen och skapa goda associationer för 
köparna samt att de ofta inte tar någon hänsyn till den språkliga 
lämpligheten eller till kulturhistoriska värden.  

 Undvika nobilisering av ortnamn 
Det är vanligt att personer/företag vill göra tillägg till det genuina 
ortnamnet. Tilläggen kan exempelvis vara gård, herrgård, slott eller 
säteri. För många kan det handla om att förstärka ”sitt” ortnamn. Ett av 
skälen kan vara att man vill särskilja sig från övriga genom att markera 
att det är den största gården, den äldsta gården och så vidare. I 
kommersiella sammanhang kan det handla om att få andra positiva 
associationer med tillägget slott/herrgård exempelvis Sundby slott än 
vad bara Sundby skulle få. Lantmäteriet redovisar endast de genuina 
ortnamnen på sina kartor och kommunen bör göra detsamma. 

 Undvika kollisionsnamn 
För räddningstjänst är det viktigt att så kallad kollisionsnamn 
(dubbelnamn) undviks vid adressättning. Ingen är betjänt av att det 
finns två eller fler av samma namn/belägenhetsadresser i kommunen. 
Risken för hopblandning är alltför stor. 

 Undvika arbetsnamn 
Arbetsnamn kan lätt uppstå på planeringsstadiet i t ex. planprocessen. 
Dessa namn kan vara väldigt spontana och slumpmässiga och inte på 
något vis knyta an till områdets historia. Sådana namn bör undvikas i 
möjligaste mån. Detta är inte god ortnamnssed. Istället skall man 
försöka arbeta med långsiktig namnplanering inför kommande 
planskeden. 
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Remissyttrande förslag till markstrategi 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna Socialkontorets 
tjänsteskrivelse daterad den 26 mars 2018 till Samhällsbyggnadskontoret.  

2 Socialnämnden beslutar om omedelbar justering. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2018 § 36 att sända ut förslag till 
markstrategi på remiss till samtliga nämnder och kommunala bolag i Upplands-
Bro kommun. Remissvaret ska lämnas senast den 26 april 2018. Förslag till 
markstrategi är framtaget utav Samhällsbyggnadskontoret och strategin ger 
vägledning om vilken roll kommunen ska ta i olika markfrågor. Syftet med 
markstrategin är att underlätta kommunens möjlighet att vara flexibel och 
förberedd på förändringar i samhället. 

Strategin identifierar tre målområden och ett antal styrande principer som är 
centrala för arbetet. De tre målområdena är ”Vi köper mark för att styra mot en 
hållbar utveckling”, ”Vi säljer mark för att möjliggöra en ekonomi i balans” 
och ”Vi skapar mervärden genom att förvalta marken”.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 26 mars 2018. 

 Bilaga - förslag till markstrategi. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2018 § 36 att sända ut förslag till 
markstrategi på remiss till samtliga nämnder och kommunala bolag i Upplands-
Bro kommun. Remissvaret ska lämnas senast den 26 april 2018. 

Förslag till markstrategi är framtaget utav Samhällsbyggnadskontoret och 
strategin ger vägledning om vilken roll kommunen ska ta i olika markfrågor. 
Syftet med markstrategin är att underlätta kommunens möjlighet att vara 
flexibel och förberedd på förändringar i samhället. Målet är i sin tur att skapa 
en markberedskap för att snabbt och effektivt kunna möta behov av att bygga 
till exempel bostäder, kommunal service, infrastruktur, verksamheter inom 
näringsliv och rekreationsområden.  
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Strategin identifierar tre målområden och ett antal styrande principer som är 
centrala för arbetet. De tre målområdena är ”Vi köper mark för att styra mot en 
hållbar utveckling”, ”Vi säljer mark för att möjliggöra en ekonomi i balans” 
och ”Vi skapar mervärden genom att förvalta marken”.  

Strategin ska ses som ett hjälpmedel för berörda tjänstepersoner i den 
kommunala organisationen som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor.  

Socialkontorets synpunkter 

Socialkontoret välkomnar framtaget förslag till markstrategi som ska användas 
för att på lång sikt skapa en markberedskap som stödjer de kommunala 
verksamheternas arbete, att människors levnadsvillkor förbättras samt att 
företag etableras och utvecklas i kommunen. 

 Socialkontoret ser gärna att det skrivs till en styrande princip som avser 
samverkan mellan nämnderna/kontoren i kommun. Detta för att 
uppmärksamma respektive verksamheters framtida behov avseende 
markförvärv och nybyggnation i ett så tidigt skede som möjligt. 

Formalia 

 Socialkontoret anser att benämningen utav ”vi” i texten ska revideras. 
Vilka avses med ”vi”? Ordet förvirrar läsaren, avses Upplands-Bro 
kommun, samhällsbyggnadskontoret eller Kommunstyrelsen?  

 1.1 Vi köper mark för att styra mot en hållbar utveckling, punkt 2 fjärde 
ordet sker, ska tas bort.   

Barnperspektiv 

Förslag till markstrategi kan bidra till att kommunen snabbt och effektivt kan 
bygga bostäder och kommunal service vilket kan komma socialtjänstens barn 
och unga till gagn.  
 

 

Eva Folke  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 
verksamhetsstöd 
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Bilagor 

1. Förslag till markstrategi 

Beslut sänds till 

 Samhällsbyggnadskontoret, uppge diarienummer KS 17/0318. 
 



www.upplands - bro.se

Markstrategi
Antagen av K ommunfullmäktige den xx månad 2018 (KF § xx)

Diarienummer KS 17/0318

Samhällsbyggnadskontoret

Exploateringsavdelningen
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1 Upplands - Bro kommuns markstrategi
Upplands - Bro kommuns markstrategi beskriver våra övergripande
målsättningar och vilken roll kommunen ska ta i olika markfrågor . Strategin
syftar till att underlätta kommunens möjlighet att vara flexibel och förberedd
på förändringar i samhället.

Markstrategin är ett verktyg för att nå kommunens mål
Strategin är ett verktyg för att på lång sikt skapa en markberedskap som stödjer
de kommunala verksamheterna s arbete , att människors levnadsvillkor
förbättras och att företag etableras och utvecklas i kommunen.

Genom strategin kan goda förutsättningar skapas för vårt arbete med
kommunens vision o m att vara en levande och tillgänglig plats, mötesplats och
en kommun med god ekonomisk hushållning.

Vi arbetar för att skapa en markberedskap
Målet är att skapa en markberedskap för att snabbt och effektivt kunna möta
behov av att bygga till exempel bostäder, kommunal service, infrastruktur,
verksamheter inom när ingsliv och rekreationsområden . Detta genom att vi
arbetar långsiktigt med god framförhållning och i relation till aktu ell
översiktsplan, verksamhetsplan och övriga beslutade styrdokument.

Genom att s trategin anger principer att förhålla sig till vid frågor om mark och
markanvändning är den ett hjälpmedel för berörda tjänstepersoner i den
kommunala organisationen som arbet ar med samhä llsbyggnadsfrågor.
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1.1 Vi köper mark för att styra mot en hållbar utveckling
Strategiska markförvärv på kort och lång sikt möjliggör en kommunal styrning,
målinriktad exploatering och ett gott samhällsbyggande. Genom att öka
kommunens markinnehav kan vi via markanvisning ställa högre krav på social,
ekologisk och ekonomisk hållbarh et i framtida exploateringsprojekt . Därför:

• t ar vi initiativ till fler markförvärv , bevakar marknaden och kontakta r
fastighetsägare som äger mark i kommunen. Markförvärven prioriteras
utifrån utpekade utvecklingsområden i översiktsplanen.

• sker v åra markfö rvärv sker på marknadsmässiga grunder och i de fall
marknadspriset inte är känt bör det bedömas av en oberoende auktoriserad
värderingsperson .

• b yter vi mark för att möjliggöra nybyggnation d å d et kan krävas för att
kunna genomföra en fastighetsaffär eller förhandla om mark i samband
med ett exploat eringsprojekt. Mark som kan vara intressant som
bytesobjekt ska därför köpas in och behållas i kommunen som markreserv.

1.2 Vi s äljer mark för att möjliggöra en ekonomi i balans
I linje med kommunens mål om att vara självförsörjande vad gäller mark för
bostäder, näringsliv och allmänna ändamål med mera ska en restriktiv hållning
tillämpas på försäljning av kommunal mark. Därför:

• u ndersöker vi pla tsens utvecklingsmöjligheter i samband med en
f örsäljning av kommunalt ä gd mark . Försäljning av mark ska inte ske om
det medför hinder vid en kommande exploatering.

• genomför vi markförsäljningar då de tjänar ett strategiskt syfte i
enlighet med markstrategin och övri ga av kommunen antagna dokument.
Ett exempel på detta kan vara för att finansiera en kommande exploatering
eller för att möjliggöra förvärv av annan mark i kommunen.

• b ör vi inte sälja mark där syftet är att utöka området för en enskild
fastighet. F örsäljning av mark i syfte att regleras in i mindre privata
småhu stomter ska undvikas om det inte kan motiveras utifrån ovanstående
principer. Vidare ska kommunen inte stycka upp mindre fastighetslotter för
försäljning om det inte kan motiveras utifrån antagna styrdokument eller
som en del i ett större exploateringsproj ekt.

• säljer vi mark på marknadsmässiga grunder och i de fall marknadspriset
inte är känt bör det bedömas av en oberoende auktoriserad
värderingsperson . Kommunen som markägare saknar lagligt stöd i att sälja
mark till underpris.

• följer vi kommunens riktl injer för markanvisning när vi säljer mark
genom markanvisning .
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1 .3 Vi skapar mervärden genom att förvalta marken
Vi har i uppdrag att aktivt inventera det kommunala markinnehavet och bevaka
frågan hur mark ska förvaltas i väntan på exploatering. Enligt 8 kap. 2 §
kommunallagen ska en kommun förvalta sina medel så att krav på god
avkastning och betryggande säkerhet till godoses. Därför

• tar vi ställning i varje enskilt fall om det är möjligt att upplåta mark
med nyttjanderätt, arrendeavtal eller tomträtt . De av kommunen beslutade
dokument som reglerar riktlinjer för markanvändning, exempelvis
översiktsplanen, ska inte motverkas genom ett visst förvaltarskap av mark.

• upplåter vi mark med nyttjanderätt för att skapa ett mervärde för
kommunen. E xempelvis för djurhållning och naturvård som bevarar och
berikar en levande landsbygd samt på ett ansvarsfullt sätt förvalta r mark en.

• upplåter vi mark med tomträtt för bostadsändamål i de fall kommunen
inte på lång sikt ser ett behov av ändrad användning genom exempelvis
exploatering. Detta för att tomträttsinnehavaren ska kunna känna sig trygg i
sitt boende och nyttjande av tomt . I undantagsfall upplåter vi mark med
tomträtt i väntan på försäljning i ett större exploateringsprojekt. E n
u ppsägning av tomträtt får endast ske om det är av vikt för jordägaren att
fastigheten används för bebyggelse av annan art eller på annat sätt än
tid igare. På grund av detta är bildande av tomträtter för bostadsändamål att
betrakta som mindre önskvärt. Den som har en tomträtt i kommunen har
möjlighet att friköpa tomten.

• använder vi möjligheten att upplåta mark med tomträtt för andra
ändamål än bostadsändamål, till exempel industriändamål, för att förvalta
marken i väntan på ändrad användning. I samband med sådan upplåtelse
vidtar vi åtgärder för att säkerställa att en fram tida uppsägning är möjlig.

• arbetar vi med att inventera kommunens mar k för att säkerställa
allmänhetens tillgång och samtidigt möjliggöra utveckling av marken.
Mark som olovligen tagits i anspråk ses löpande över och ska åter
tillgängliggöras för allmänheten.



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Stina Forsberg 
   
Socialkontoret 
   
stina.forsberg@upplands-bro.se 

2018-04-03 SN 18/0055  

Socialnämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 
 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

Remissyttrande - motion om att återta Hagtorp i 
egen regi 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till yttrande på 
motion om att återta Hagtorp i egen regi 

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 
Socialnämndens yttrande 

Sammanfattning 

Kerstin Åkare inkom den 18 mars 2018 med en motion om att återta Hagtop i 
egen regi till Kommunfullmäktige. Motionsställaren skriver att då avtalet 
mellan Upplands-Bro kommun och Frösunda Omsorg AB löper ut anser 
Vänsterpartiet att det är tid att återta driften av Hagtorp i egen regi.  

Den 19 februari 2018 § 16 beslutade Socialnämnden om en förnyad 
upphandling av Hagtrops vård – och omsorgsboende. Upphandlingen kommer 
att ske i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2018 

 Bilaga - motion om att återta Hagtorp i egen regi, Kerstin Åkare, 
Vänsterpartiet den 18 mars 2018 

Ärendet 

Kerstin Åkare inkom den 18 mars 2018 med en motion om att återta Hagtop i 
egen regi till Kommunfullmäktige. Motionsställaren skriver att då avtalet 
mellan Upplands-Bro kommun och Frösunda Omsorg AB löper ut anser 
Vänsterpartiet att det är tid att återta driften av Hagtorp i egen regi. 
Motionsställaren anser att under den större delen utav avtalstiden har Frösunda 
Omsorg AB i varierande grad inte uppfyllt avtalets kvalitetskrav.  

Frösunda Omsorg AB har drivit Hagtorps äldreboende på entreprenad sedan 
den 15 maj 2013. Avtalet går ut den 14 maj 2019. 

Socialkontoret genomför årligen en avtalsuppföljning utav verksamheten. De 
senaste genomförda uppföljningar visar på att Frösunda Omsorg AB uppfyller 
samtliga grundkrav för att bedriva verksamheten. Enligt avtalsuppföljningarna 
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framgår att de boende får den vård och omsorg de har behov av. Personalens 
arbetssituation har förbättrats över tid då schemaläggningen har förändrats och 
anpassas efter brukarnas behov. De mervärden som ingår i Hagtorps vård- och 
omsorgsboende har förändrats till det bättre om än inte helt uppfyllda sedan 
föregående uppföljning under 2017.  

Den 19 februari 2018 § 16 beslutade Socialnämnden om en förnyad 
upphandling av Hagtrops vård – och omsorgsboende. Upphandlingen kommer 
att ske i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. Då upphandling 
av denna typ av verksamhet innebär ett omfattande arbete har 
upphandlingsprocessen startat i god tid så att ett nytt avtal har hunnit träda i 
kraft den 15 maj 2019. 

Socialkontorets synpunkt 

Socialnämnden har beslutat om förnyad upphandling av Hagtorp och boendet 
kommer inte att återgå till egen regi när avtalet löper ut den 14 maj 2019.  

Barnperspektiv 

Socialkontoret bedömer att beslutsförslaget inte står i strid med barnets bästa. 

 

 

Eva Folke  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 
verksamhetsstöd 

 
 

Bilagor 

1. Motion om att återta Hagtorp i egen regi, Kerstin Åkare, Vänsterpartiet den 
18 mars 2018 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige 
 Akt 
 



Motion om att återta Hagtorp i Egen regi 
 
 
 
Med anledning av att avtalet mellan Upplands Bro Kommun och Frösunda Omsorg AB löper 
ut i maj 2019 anser Vänsterpartiet att det nu är hög tid att återta driften av Hagtorp i egen 
regi.  
Frösunda Omsorg AB började verka på Hagtorp maj 2013. Under större delen av avtalstiden 
har Frösunda Omsorg AB i varierande grad inte uppfyllt avtalets kvalitetskrav.  
 
Med de dåliga erfarenheter vi har av äldreomsorg i privat drift av i Upplands Bro anser 
Vänsterpartiet att det nu är hög tid för kommunen att återta Hagtorp i egen regi. Särskilt med 
tanke på att den egna verksamheten under samma tid blivit prisbelönt för sin höga kvalitet.  
 
Kungsängen den 18 mars 
 
Kerstin Åkare 
 



Motion om att återta Hagtorp i Egen regi 
 
 
 
Med anledning av att avtalet mellan Upplands Bro Kommun och Frösunda Omsorg AB löper 
ut i maj 2019 anser Vänsterpartiet att det nu är hög tid att återta driften av Hagtorp i egen 
regi.  
Frösunda Omsorg AB började verka på Hagtorp maj 2013. Under större delen av avtalstiden 
har Frösunda Omsorg AB i varierande grad inte uppfyllt avtalets kvalitetskrav.  
 
Med de dåliga erfarenheter vi har av äldreomsorg i privat drift av i Upplands Bro anser 
Vänsterpartiet att det nu är hög tid för kommunen att återta Hagtorp i egen regi. Särskilt med 
tanke på att den egna verksamheten under samma tid blivit prisbelönt för sin höga kvalitet.  
 
Kungsängen den 18 mars 
 
Kerstin Åkare 
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Motion om handlingsplan mot hedersrelaterat 
våld och förtryck 

Förslag till beslut 

Lämna ärendet till Kommunstyrelsen med socialkontorets skrivelse. 

Sammanfattning 

Motionen yrkar att säkerställa att kommunen har en samlad handlingsplan mot 
hedersrelaterat våld och förtryck samt att säkerställa och redovisa att ett 
effektivt arbete bedrivs inom socialkontoret.  

Socialkontoret arbetar med hedersrelaterat våld genom det arbete som 
förekommer inom området våld i nära relation.  

Socialkontoret har i februari 2018 anställt en strateg för arbete med våld i nära 
relation. Strategen ska börja arbeta med kartläggning av arbetet med våld i nära 
relation. Inom detta område handhas frågor om hedersrelaterat våld.  

Socialkontorets slutsats är att socialkontoret bedömer att Upplands-Bro 
kommun har ett pågående arbete som svarar mot motionens yrkanden, och 
avstår från att föreslå ytterligare kontorsspecifika satsningar med anledning av 
denna motion. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse, den 28 mars 2018 

 Remissvar, den 26 mars 2018 

 Motion om handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck, den 14 
juni 2017. 

Barnperspektiv 

Det strukturerade arbetet med hedersrelaterat våld som Upplands-Bro kommun 
ska bedriva är till gagn för de barn som riskerar att utsättas för våld och för 
barn som utsätts för våld.  
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Eva Folke  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
 



1 ( 2 )

Socialkontoret

Datum

Lena Bergström
Utredare
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Socialnämndens svar på motion av Liberalerna
Motionen är daterad 2017 - 06 - 14 och bär namnet ”Ta fram handlingsplan mot
hedersrelaterat våld och förtryck”.

I motionen yrkar Liberalerna

”Att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att i enlighet med vad
som anförs i motionen säkerställa att kommunen har en samlad handlingsplan
mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt

Att Utbildningsnämnden och Socialnämnden får i uppdrag att säker ställa och
redovisa att ett effektivt arbete bedrivs mot hedersrelaterat våld och förtryck,
att det finns tillräcklig kunskap om hedersförtryck i skolan, inklusive
skolhälsovården, och inom s o cialtjänsten samt att kompetenssatsningar
genomförs där så behöv s. ”

Svar från socialnämnden
Arbete med hedersrelate rat våld pågår kontinuerligt inom socialnämnden. Det
finns riktlinjer för arbete med våld i n ära relation och hedersrelaterat förtryck
ingår i dessa riktlinjer. Upplands Bro kommun har ett avtal med Origo –
resurscentrum för att motverka hedersrelaterat förtryck och våld, som ger stöd
till personer blivit utsatta för förtyck. Det finns möjlighet för personal inom
kommunens ver ksamhet att konsultera Origo för få stöd i sitt arbete med
personer som är utsatta f ör hedersrelaterat våld.

Socialkontoret har anställt en strateg från februari 2018 för att utveckla arbetet
kring våld i nära relation er innefattande hedersrelaterat förtryck och våld.
Syftet är bland annat att öka kunskapen och utveckla samverkan såväl inom
kommunen som med externa aktörer.

Under våren 2018 kommer strategen att göra en kartläggning för att ta fram hur
kommunen arbetar med de olika delarna inom området våld i nära relation.
D etta arbete inkluderar arbetet med hedersrelaterat förtyck. Kar tläggningen
kommer att utmynna i en handlingsplan för hur arbetet med våld i nära relation
ska u tvecklas .

Av handlingsplanen kan det komma att ingå hur kommunens olika kontor ska
fortsätta sitt samarbete för att upptäcka personer som utsätts för hedersrel aterat
förtryck. Om det finns behov av kompetenshöjning kommer även det att
framgå av handlingsplanen.
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Kartläggningen och handlingsplanen kommer att tas upp för beslut i 
socialnämnden under hösten 2018. 

Slutsats   
Socialkontoret bedömer att Upplands-Bro kommun har ett pågående arbete 
som svarar mot motionens yrkanden, och avstår från att föreslå ytterligare 
kontorsspecifika satsningar med anledning av denna motion.  

 

Barnperspektiv 

Det strukturerade arbetet med hedersrelaterat våld är till gagn för barn som 
bevittnar, utsätts för våld eller riskerar att utsättas för våld. 

 
Eva Folke  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 
verksamhetsstöd 
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Motion om att hjälpa de som är utsatta för 
hedersrelaterat våld och hedersförtryck 

Förslag till beslut 

Lämna ärendet till Kommunstyrelsen med socialkontorets skrivelse.   

Sammanfattning 

Motionen yrkar att socialkontoret kartlägger och gör en handlingsplan efter en 
utredning för att ta reda på hur socialkontoret arbetar med hedersrelaterat våld 
och hedersförtryck.  

Socialkontoret arbetar med hedersrelaterat våld genom det arbete som 
förekommer inom området våld i nära relation.  

Socialkontoret har i februari 2018 anställt en strateg för arbete med våld i nära 
relation. Strategen ska våren 2018 börja arbeta med kartläggning av arbetet 
med våld i nära relation. Inom detta område handhas frågor om hedersrelaterat 
våld.  

Socialkontorets slutsats är att socialkontoret bedömer att Upplands-Bro 
kommun har ett pågående arbete som svarar mot motionens yrkanden, och 
avstår från att föreslå ytterligare kontorsspecifika satsningar med anledning av 
denna motion.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-28 

 Remissvar daterat 2018-03-26 

Barnperspektiv 

Det strukturerade arbetet med hedersrelaterat våld som Upplands-Bro kommun 
ska bedriva är till gagn för de barn som riskerar att utsättas för våld och barn 
som utsätts för våld.  
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Socialnämndens svar på motion från
Moderaterna
Motionen är daterad 2017 - 05 - 29 och bär namnet ”Motion om att hjälpa de som
är utsatta för hedersrelaterat våld och hedersförtryck”

I motionen yrkar Moderaterna:

”Vi yrkar därför på en utredning som kartlägger omfattningen av heders -
relaterat våld och hedersförtryck i Upplands - Bro.

Vidare yrkar vi på att en handlingsplan tas fram för att öka kunskapen bland
berörd personal som är anställ d av Upplands - Bro kommun, för att de bättre ska
kunna upptäcka och hjälpa drabbade individer samt arbeta förebyggande.”

Svar från socialnämnden
Arbete med hedersrelater at våld pågår kontinuerligt inom S ocialnämnden. Det
finns riktlinjer för arbete med vål d i n ära relation, och hedersrelaterat förtryck
ing år i dessa riktlinjer. Upplands - Bro kommun har ett avtal med Origo -
resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck som leds av Stockholm
stad. Origo ka n vägleda personer som är utsatta för förtyck. P ersonal inom
kommunens verksamhet er kan också konsultera Origo för att få vägledning i
arbetet för att ge stöd och hjälp till personer som utsätts för hedersrelaterat
våld.

I februari 2018 anställdes en strateg på socialkontoret för att utveckla arbetet
med våld i nära relation. Under våren 2018 kommer en kartläggning göras om
hur arbetet bedrivs inom området vål d i nära r elation och inkluderar arbetet
med hedersrelaterat förtyck. Kartläggningen kommer att utmynna i en
handlingsplan för hur arbetet med vå ld i nära rela tion ska utvecklas för .

Syftet med framtagande av en handlingsplan är att kartlägga behov av
kompetenshöjande insatser för personal liksom att utveckla samverkan med
andra kontor, myndigheter och organisationer för att u pptäcka fler personer
som utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck.

Kartläggningen och handlingsplanen kommer att tas upp för beslut i
socialnämndens under hösten 2018.

Att kartlägga omfattningen av hedersrelaterat våld och hedersförtryck i
Upplands - Bro kommun är ett svårt och omfattande arbete. Det som finns att
utgå ifrån är den kunskap som finns i samhällets olika register. Det kan vara
hur många hedersrelaterade brott som anmäls till polismyndigheten, hur många



 

Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2018-03-26   

 
 

av dessa brott som leder till åtal och hur många som fälls för hedersrelaterat 
våld. Det kan också innehålla hur många anmälningar som kommer till 
socialtjänsten som avser hedersrelaterat våld. Hur detta ska utredas kommer 
ingå arbetet med kartläggning av våld i nära relation.   

 

Barnperspektiv 

Det strukturerade arbetet med hedersrelaterat våld är till gagn för barn som 
bevittnar, utsätts för våld eller riskerar att utsättas för våld. 

 
Eva Folke  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 
verksamhetsstöd 

 

 

Bilagor 
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Revidering av riktlinjer för våld i nära relation 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner revidering av riktlinjer för våld i nära relation 

Sammanfattning 

Riktlinjerna för våld i nära relation revideras varje år. Förändringar är märkta 
med röd text. En del av ändringarna är av redaktionell art. Under februari 2018 
började en relationsvåldstrateg inom socialkontoret. I uppdraget ingår att till en 
början kartlägga hur Upplands-Bro kommun arbetar med våld i nära relation.  

Polisens arbete med våldsutsatta har bytt namn till Brottsoffers- och 
personsäkerhetssektionen. Det arbete som de utför överensstämmer med det 
arbete som de gjorde tidigare då de hette Brottsoffersamordningen. Det finns 
nu återigen en fungerande Brottsofferjour i kommunen.   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-15 

Barnperspektiv 

Det är viktigt för barnen att det finns aktuella riktlinjer inom området.   
 

 

Eva Folke  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef 

 

Bilaga 

 Riktlinje våld i nära relation 

 

Beslut sänds till 

 Diariet 
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1 INLEDNING 
Dessa riktlinjer är Upplands-Bro kommuns socialkontors grundläggande 
utgångspunkt för hur personer som utsätts för våld i nära relationer ska 
bemötas av kommunens anställda och hur handläggningen skall bedrivas. 

 
Enligt föreskrift SOSFS 2014:4  

3 kap. Socialnämndens planering 

Mål och ansvarsfördelning 

1 § Socialnämnden ska fastställa mål för arbetet med våldsutsatta och barn 
som bevittnat våld samt beskriva när och hur målen ska uppnås. 

2 § Socialnämnden ska fastställa var i verksamheten ansvaret ligger för att 
utreda, fatta beslut i och följa upp ärenden som gäller våldsutsatta eller barn 
som bevittnat våld. 

Rutiner 

4 § Socialnämnden ska fastställa rutiner för hur information som har kommit 
till nämndens kännedom ska föras vidare till den del av verksamheten som 
enligt 2 § har utredningsansvaret när det har uppmärksammatsatt ett barn kan 
vara våldsutsatt eller kan ha bevittnat våld. 

5 § Socialnämnden ska vidare fastställa rutiner för hur skyddade 
personuppgifter ska hanteras. 

6 § Socialnämnden ska även fastställa rutiner för hur barn ska tas om hand 
och stödjas av personal med adekvat kompetens om en förälder har avlidit till 
följd av våld. 

Kartläggning och analys 

7 § Socialnämnden ska analysera om utbudet av insatser och andra sociala 
tjänster som erbjuds våldsutsatta och barn som har bevittnat våld svarar mot 
behoven i kommunen. 

I kommunen ska det finnas både förebyggande verksamhet och strukturerad 
samverkan när det gäller våld i nära relationer. Det gäller både mellan 
verksamheter inom kommunen som socialtjänst, förskola och skola som med 
kvinnojouren och andra myndigheter.  

Kvinnofridslagstiftningen använder sig av begreppet kvinnovåld alternativt 
våld mot kvinnor. Upplands Bro kommun har valt att i detta dokument använda 
begreppet våld i nära relation. Ambitionen är att riktlinjerna ska gälla alla män 
och kvinnor som blir utsatta för våld i en nära relation.  

Socialtjänstens arbete ska ha följande inriktning 

• Stärka, ta vara på och utveckla den våldsutsattes egna resurser. 
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• Ge information och motivera våldsutövaren så att denne tar ansvar för och 
förändrar sitt våldsbeteende. Socialkontorets stöd och behandlings-
avdelning har i uppdrag att arbeta med våldsutövaren. 

• Att alltid inleda utredning när socialtjänsten får kännedom om att ett barn 
upplevt våld i nära relation. 

Under februari 2018 börjar en strateg för arbetet med våld i nära relationer. 
Strategen arbetar på en övergripande kommunal nivå med dessa frågor och har 
sin organisatoriska tillhörighet på socialkontorets avdelning för kvalitet- och 
verksamhetsstöd.  

1.1 Syfte 
Riktlinjerna för utsatta i Upplands-Bro kommun syftar till: 

• att säkerställa att de utsatta som söker hjälp får ett professionellt bemötande 
och det stöd de har behov av oavsett vilken verksamhet de vänder sig till.  

• att främja metod- och kompetensutveckling för personal som i sitt arbete 
kan komma i kontakt med våldsutsatta personer.  

• att utveckla de verksamheter som möter våldsutsatta samt utveckla 
samverkan mellan dessa. 

• att riktlinjerna ska ge vägledning och konkret stöd i arbetet med personer 
utsatta för våld i nära relationer. 

Riktlinjerna kräver ständig omprövning och revidering utifrån ny kunskap och 
lagändringar.  
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2 OMVÄRLDSANALYS 

2.1 Bakgrund 
Enligt FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor är varje 
könsrelaterad våldshandling som resulterar i psykisk, fysisk eller sexuell skada 
eller lidande för kvinnor samt hot om sådana handlingar, tvång eller 
godtyckligt frihetsberövande oacceptabel, vare sig det sker i offentligt rum 
eller i det privata livet. 

FN:s deklaration tilldelar medlemsstaterna ett stort ansvar för att motverka 
våldet mot kvinnor. Med tillämpliga medel och utan dröjsmål bör staterna 
arbeta för att våldet mot kvinnor skall upphöra. Alla människor är fria och har 
lika värde. 

2.2 Definition 
Socialkontoret utgår från FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot 
kvinnor. Utifrån denna definition så beskriver Socialstyrelsen följande former 
av partners våld mot kvinnor som nedan: 

• Fysiskt våld - kan innefatta sparkar, slag, kniv, bett, strypning, kvävning, 
örfilar och att partner bränner. 

• Psykiskt våld - består av olika systematiska verbala angrepp; kränkningar, 
nedsättande och förnedrande ord och hot. 

• Sexuellt våld - fysiskt våld inriktat mot könsorganen eller påtvingade 
sexuella handlingar. 

• Materiellt våld - partner förstör och slår sönder inredning, personliga 
tillbehörigheter som dagbok, brev med mera. 

• Ekonomiskt våld - partnern kontrollerar familjens ekonomi och den 
utsattes pengar. 

• Hedersrelaterat våld - uppstår och utövas i en mänsklig kontext som 
kännetecknas av att flickors och kvinnors handlingar ses av kollektivet som 
en symbol för hela släktens heder och trovärdighet. 

• Försummelse - kan gälla äldre och personer med funktionsnedsättning, 
exempelvis medvetet felaktig medicinering, utsatt för bristande hygien, 
lämna utan tillsyn, försvåra istället för att underlätta.  

2.3 Socialtjänstens ansvar 
Socialtjänstens ansvar regleras framför allt i Socialtjänstlagen (SoL). Enligt 5 
kap 11 § SoL bör socialnämnden verka för att den som utsatts för brott och 
dennes anhöriga får hjälp och stöd. Våldsutsatta kvinnors behov ska särskilt 
tillvaratas. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i 
kommunen får den hjälp och det stöd de behöver. Så snart något kommer till 
socialkontorets kännedom som kan innebära att en insats eller åtgärd behövs 
till stöd för barnet ska en utredning inledas enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen.  
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3 KOMMUNENS ARBETE FÖR ATT 
MOTVERKA VÅLD I NÄRA RELATIONER  

• Samarbete sker med kvinnojouren Anna som finns i kommunen. Sam-
arbetet sker genom gemensamma möten. 

• Kvinnojouren Anna har gruppverksamhet för kvinnor som har blivit utsatta 
för våld.   

• Personal på socialkontoret ska gå utbildning i kortfrågor enligt Freda. 
Några av personalen på vuxenenheten har gått utbildning i riskanalys 
utifrån Freda. Freda är en standardiserad bedömningsmetod för våld i nära 
relationer.  

• Personal på socialkontoret ska gå webb-utbildningen ”Våld mot kvinnor 
och våld i nära relation” som har tagit fram i samarbete mellan 
socialstyrelsen, länsstyrelsen och NCK (Nationellt Centrum för 
Kvinnofrid). Utbildningen är 1 gång per termin i egen regi och all personal 
på myndighetsenheterna erbjudas att medverka.  

• Föreläsningar för all personal inom socialkontoret inom området våld i nära 
relation ska ske regelbundet.  

• Det är viktigt att sprida kunskap om hedersrelaterat våld inom kommunen.  
• Partner som utövar våld mot sin partner erbjuds behandling genom 

socialkontorets egen öppenvård.  
• 4 personal från socialkontorets öppenvård har utbildning i KIBB. Det är en 

kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel. Hela familjen 
behandlas i öppenvård.  

• Samarbete ska ske inom socialkontoret vid våld i nära relation.  
• Socialstyrelsen gav 2016 ut ” Våld – Handbok om socialtjänstens och 

hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer”. Det är de 
rekommendationer som socialstyrelsen har för arbete med våld i nära 
relationer.  

3.1 MÅL 
Långsiktiga mål 

• Socialtjänstens arbete med våld i nära relationer ska vara väl känt inom 
socialkontoret och i kommunen. 

• Öka kunskapen om våldsutsatta och deras situation hos socialkontorets 
personal samt på vilket sätt en orosanmälan ska göras. 

• Genom ökad kunskap upptäcka fler kvinnor och män som är utsatta för 
våld i nära relation. Ta bort 

• Fortlöpande kompetensutveckling ska ges till alla medarbetare. 
• Riktlinjerna ska revideras varje år. 
• Skapa rutiner i samarbetet med utbildningskontoret för att snabbare kunna 

identifiera våldsutsatta.  
• Socialkontoret ska upprätta en plan för kompetensutveckling som omfattar 

en grundkompetens för all personal inom socialtjänsten.  
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• Utveckla insatser för den som misshandlar via familjevåldsteamet. Ta bort 
• Utveckla den interna och externa samverkan för våld i nära relation. 

Målen skall leda till: 
 

• En ökad grundkunskap om våld i nära relation. 
• Lättare att identifiera våldsutsatta och barn som bevittnat våld i ett tidigare 

skede. 
• Att få kontakt med fler som har utsatts för våld så att de som utsatts kan få 

den hjälp de har rätt till.  
• Förbättrat bemötande av våldsutsatta. 
• Förbättrat stöd till barn som har bevittnat våld. 
• Förbättrad samverkan mellan andra myndigheter och socialtjänsten. 
• Ökad kunskap om var utsatta kan få stöd och hjälp. 
• Ge berörda personer skydd och praktisk hjälp i ett akut skede samt i ett 

längre perspektiv erbjuda stöd för att kunna förändra sin och i 
förekommande fall sina barns situation. 
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4 FÖRDJUPNING 

4.1 Skyddade personuppgifter   
Socialkontoret har en egen riktlinje för hantering av skyddade personuppgifter. 
För ytterligare information hänvisas till ”Riktlinjer för skyddade 
personuppgifter”.  

Skyddade personuppgifter är ett samlingsnamn på de tre skyddsåtgärderna 
sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter. Fullständig 
information finns på skatteverkets hemsida. 

4.1.1 Ansökan om skyddade personuppgifter  

Sekretessmarkering begärs hos det skattekontor i kvinnans/mannens region 
som handlägger ärenden om skydd av personuppgifter. Ansökan ska vara 
skriftlig och innehålla: personnummer, namn, adress och anledningen till att 
personuppgifterna ska sekretessmarkeras. 

Skäl ska styrkas genom intyg från t.ex. socialtjänsten, polisen, genom kopior 
av domar och beslut om besöksförbud. 

4.1.2 Sekretessmarkering 

I de fall skattekontoret på förhand kan bedöma att utlämnande av uppgifter om 
en person kan förorsaka personförföljelse eller annan skada kan en s.k. 
markering för särskild sekretessprövning (”sekretessmarkering”) sättas för 
personen i folkbokföringsdatabasen. Markeringen skall fungera som en 
varningssignal så att en noggrann prövning görs innan några uppgifter om 
personen lämnas ut. En sekretessmarkering innebär inte någon absolut 
sekretess. 

4.1.3 Kvarskrivning 

Ett annat sätt att skydda personuppgifter i folkbokföringen är att medge en 
person vid flyttning att vara folkbokförd på den gamla folkbokföringsorten i 
högst tre år. 

Kravet för en person att få bli kvarskriven är att han av särskilda skäl kan antas 
bli utsatt för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier på annat sätt. 
Omständigheterna ska i princip motsvara de som gäller för meddelande av 
besöksförbud. 

Fördelen med kvarskrivning är att den verkliga bostadsorten inte framgår av 
folkbokföringsregistret och därmed inte heller sprids till aviseringsmottagarna. 
Den gamla adressen tas bort och personen registreras som ”på kommunen 
skriven”. Skattekontorets adress anges som en särskild postadress. All post går 
då till skattekontoret som har den faktiska adressen manuellt förvarad och kan 
vidarebefordra posten.  
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4.1.4 Fingerade personuppgifter 

Vid särskilt allvarliga hot kan en person medges att använda annan identitet. 
Beslut om detta meddelas av Stockholms tingsrätt efter ansökan hos 
Rikspolisstyrelsen (RPS).  

4.2 Barnen  
Kvinnan kan ha mycket svårt att i en akut egen kris se barnens behov. Det är 
dock mycket angeläget att omgående aktualisera barnens situation och bedöma 
åtgärdsbehovet. Barn som i hemmet bevittnat våld mot mamman/pappan har 
alltid behov av stöd. Barn och ungdomsenheten ska alltid kontaktas när det 
finns barn i familjen för en omedelbar bedömning kring barnets situation här 
och nu, eventuellt behov av akut skydd och stöd.  

När det finns barn i familjen är det viktigt att ta reda på om båda föräldrarna 
eller endast den ena är vårdnadshavare.   

För barn som växer upp i våldets närhet kan symtomen se olika ut. Barnets 
ålder, kön och personlighet, våldets frekvens och om det finns vuxna som kan 
skydda och stödja påverkar, vilka effekter våldet får på barnet och vilka behov 
av skydd och stöd barnet har. Barn utvecklar också olika strategier för att 
hantera sin situation, vissa förhåller sig passiva medan andra 
agerar. Slutligen visar inte alla barn symtom på våld direkt, för en del blir de 
tydliga först långt senare.  

När det gäller barn som bevittnat våld förekommer det också långsiktig 
påverkan på det psykiska måendet och personligheten. Brist på tillit till andra 
människor och en pessimistisk syn när det gäller förmågan att påverka sin egen 
livssituation.  

Föräldern kan få stöd och hjälp i sitt förhållningssätt gentemot barnen och 
barnen i sin tur kan få hjälp med att bearbeta sina upplevelser. Kontakten med 
socialtjänsten innebär ett erbjudande om hjälp. Socialtjänstens utredning och 
insatser ska syfta till att stärka förälderns egna resurser att skydda barnen och 
sig själv. 

När socialtjänsten misstänker eller får reda på att ett barn utsatts för fysiskt 
eller sexuellt våld, görs alltid en skyddsbedömning huruvida barnet är skyddat 
från att uppleva fortsatt våld eller inte. Vid behov kan barnet placeras utanför 
hemmet. Vid behov kan Barnahus kontaktas för råd och stöd. 

Barn påverkas av våldet i familjen även om de inte direkt bevittnar våldet. De 
lever i ett förhöjt spänningstillstånd som kan innebära att de är på sin vakt, 
iakttar och anpassar sig. De kan förneka, blockera eller osynliggöra smärt-
samma upplevelser.  

Det viktigaste stödet för barnen är gott föräldrastöd. Grundläggande är att 
föräldrarna förstår barnets utsatthet och behov av hjälp. Några viktiga punkter 
är: 

 Att barnen ges möjlighet att bearbeta det våld de har bevittnat eller 
blivit utsatta för. 
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 Möjlighet att uttrycka vad de tänker och känner kring det som de varit 
med om. 

 Att barnen får hjälp att förstå att våldet inte är deras fel. 
 Att barnen får lära sig att våld inte är acceptabelt, att det finns 

alternativa handlingssätt. 

Lagstiftningen i Sverige förbjuder barnaga. Men den direkta eller indirekta 
våldsrisk som barn utsätts för i familjer där mamman eller pappan misshandlas 
har ofta negligerats.   

Kvinnor är ofta rädda för att deras barn ska tas ifrån dem. Detta är något som 
männen ofta hotar med. Det är dock viktigt att skapa förtroende hos mamman 
om att utredningen syftar till att förbättra situationen för både barnen och henne 
själv. I utredningen, som ska fokusera på barnens situation, är det självklart 
viktigt att lyssna till barnens inställning utan att de försätts i svåra 
valsituationer eller pressas på synpunkter. 

Familjerätten för Järfälla och Upplands Bro kommuner finns i Jakobsberg. 
Familjerätten handlägger frågor om vårdnad och umgänge för barn. Om en 
vårdnadshavare vill söka enskild vårdnad om barnen ska vårdnadshavaren 
vända sig till tingsrätten.  

4.3     Hedersrelaterat våld 
Hedersrelaterat våld och förtryck kan se ut på många olika sätt utifrån kultur 
och religion men utmärkande är att det planerat, kollektivt och att heders-
tänkande har en avgörande roll. Förtrycket sker i patriarkala system och 
handlar till största del om kontroll av flickors och kvinnors sexualitet, där 
handlingar ses som symboler för släktens heder. Det händer att sönerna i 
familjerna får i uppdrag att kontrollera sina systrar. Även de blir utsatta för 
hedersrelaterat våld då de får i uppdrag av sin familj att agera på ett sätt som de 
inte själva vill. Våldet kan ta sig många olika uttryck såväl psykiskt som 
fysiskt, sexuellt, socialt eller ekonomiskt.   

En ung persons uppbrott från sin familj kan innebära allvarliga risker för henne 
eller honom. Det är viktigt att höra den unges uppfattning och beskrivning av 
sin situation. Det är också viktigt att uppmärksamma behovet av både skydd 
och stöd. Stöd kan vara centralt även efter en placering i ett så kallat skyddat 
boende.  

Socialtjänsten kan ta kontakt med Origo för att resonera hur vi ska hantera en 
situation som kan vara hedersrelaterat våld.  

4.4     Personer med psykiska och fysiska 
funktionsnedsättningar  
Vissa typer av funktionsnedsättningar innebär ett omfattande beroende av 
närstående och omgivningen för daglig vård och omsorg, vilket medför en 
särskild sårbarhet för våld i nära relationer. Olika typer av funktions-
nedsättningar medför olika typer av sårbarhet för våld.  Personer med vissa 
psykiska funktionsnedsättningar kan ha svårt att bli trodda när de berättar. Det 
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kan också vara så att de inte förstår att de blir utsatta för våld. Fysiska 
funktionsnedsättningar kan innebära svårare att värja sig från våld. Att ha en 
funktionsnedsättning kan också innebära att man löper större risk att utsättas 
för medveten felmedicinering, annan omsorgssvikt eller försummelse. 

4.5 Missbruk  
Utsattheten hos missbrukande kvinnor är stor och skammen tillsammans med 
skuldkänslor sitter djupt. Trovärdigheten och statusen hos dessa kvinnor är låg, 
vilket leder till att hon sällan söker hjälp eller anmäler övergrepp. Kvinnan 
stannar också hos sin partner eftersom det är den personen som ofta förser 
kvinnan med det som hon behöver i form av alkohol, droger och tak över 
huvudet. Hos kvinnan kan missbruket ibland vara ett sätt att bearbeta traumat 
efter övergreppen. Dessa kvinnor får ofta hjälp för sitt missbruk men inte det 
stöd som de behöver för sin utsatthet som en kvinna som utsätts för våld. 

Kvinnor med missbruksproblem är också väldigt utsatta då de behöver akut 
skydd, eftersom kvinnojourerna inte har möjlighet att erbjuda dem plats då de 
har drogfria boenden. De har också oftast barn boenden på jourerna. Det finns 
kvinnojour för kvinnor med missbruksproblematik. 

4.6 Äldre  
Riskerna för våld kan öka om den ena parten drabbas av kognitiva funktions-
nedsättningar. Förändringar i samband med pensionering kan också rubba 
parets invanda mönster. Med åldern kan den fysiska förmågan bli nedsatt. Det 
innebär svårigheter att snabbt komma undan eller försvara sig. Faktorer som 
svagt socialt nätverk, beroendeställning till gärningsmannen, starka skam- och 
skuldkänslor påverkar anmälningsbenägenheten. Det är viktigt att vi är 
uppmärksamma när det gäller denna grupp. De kan ha ett beroendeförhållande 
till både partner/familj och eventuella vårdare.  

4.7 HBTQ 
Våld förekommer också i samkönade relationer och följer då i princip samma 
mönster som i heterosexuella relationer. Rädslan för att bli avslöjad av sin 
partner som homosexuell, bisexuell, transperson eller queer om partnern inte 
redan berättat om det för sin omgivning kan göra våldet ännu svårare att 
hantera. Det kan finnas skamkänslor inför att leva med våld och förtryck och 
risken att skada bilden av homosexuella i ett samhälle där det redan finns 
fördomar om denna grupp.  

Brist på kunskap i samhället kan också bidra till större utsatthet. Till exempel 
kanske inte sjukvårdspersonal misstänker våld om någon söker vård i sällskap 
med sin partner av samma kön. Det kan också handla om att homosexuella inte 
är välkomna, eller inte känner sig välkomna, till hjälpinstanser för hetero-
sexuella kvinnor eller män. 
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4.8 Våldsutövaren  
Den utsatta avgör själv om partnern får kontaktas såvida inte en utredning 
inleds kring gemensamma barn. Partnern kan vara i stort behov av stöd och ska 
då erbjudas tid hos en handläggare för eventuella frågor kring situationen. Låt 
partnern känna att han/hon kan få stöd och att handläggaren är beredd att 
lyssna, utan att fördöma honom/henne. Att samtala med partnern om 
misshandeln kan vara ett sätt att påtala att det är han/hon som är ytterst 
ansvarig för våldet. Respektive enhet ansvarar för att informera partnern om 
var ifrån han/hon kan få fortsatt stöd. 
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5 ANDRA MYNDIGHETERS ANSVAR 

5.1 Hälso-, sjuk och tandvården 
Sjukvårdens ansvar styrs främst av hälso- och sjukvårdslagen, som i sin 
portalparagraf har samma helhetssyn som SoL. Det finns även bestämmelser 
kring att förebygga ohälsa och om skyldighet att verka för att förebygga 
sjukdom eller skada. För att uppnå dessa mål betonas vikten av att beakta 
psykosociala faktorer och ha en helhetssyn i omvårdnadsarbetet. Det är 
sjukvårdens ansvar att dokumentera skador och skriva underlag för rättsintyg. 
Södersjukhuset har akutmottagning för våldtagna kvinnor. Se vidare länk:  

http://www.sodersjukhuset.se/Avdelningar--mottagningar/Mottagningar/Akutmottagning-for-valdtagna/  

5.2 Åklagarkammaren 
Våld mot kvinnor och barn samt våldtäkt faller under allmänt åtal. Åklagaren 
ansvarar för förundersökningen och bedömer om det finns skäl att väcka åtal. 
Åklagaren beslutar också om anhållande, häktningsframställan till domstol och 
om besöksförbud. 

5.3 Polismyndigheten  
Polisen är skyldig att lämna information om olika stöd och skyddsinsatser. 
Polisen arbetar även med hot och riskbedömningar, samt gör konsekvens-
analyser utifrån ett barnperspektiv. Polisens uppgift är att hjälpa, förebygga och 
förhindra brott. Men också att utreda brott som begåtts. 

5.4 BOPS Brottsoffer- och personsäkerhetssektionen 
BOPS arbetar med stöd, skydd och hjälp till brottsdrabbade. Med brotts-
drabbade menas målsägande, vittnen och anhöriga. Enligt förundersöknings-
kungörelsen 13 § förmedlar de kontakt med stödorganisationer till de personer 
som önskade det när de gjorde polisanmälan. Genom polisens anmälnings-
system får de kännedom om de ärenden där en brottsdrabbad person kan 
behöva ytterligare åtgärder.  

Brottsofferhandläggare gör riskanalys för att se vilken hotbild som finns och 
vilka åtgärder som kan behöva vidtas.  

Riskanalyser som BOPS arbetar med: 

• SARA (partnervåld) 
• SAM (stalking/förföljelse) 
• Patriark (hedersrelaterat) 
• Check 10 + (annan typ av brottslighet, till exempel utpressning, övergrepp i 

rättssak) 
De arbetar med: 
• Uppföljning av beviljade kontaktförbud 
• Utlåning av larmtelefon eller akustiska larm 
Syftet med BOPS arbete är att: 
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• Säkra rättsprocessen så att den brottsdrabbade personen orkar genomföra 
en förundersökning och en eventuell rättegång 

• Avlasta brottsutredaren 
• Förebygga fortsatt utsatthet/viktimisering 

Arbetet sker i samverkan med andra myndigheter och frivilligorganisationer.  

5.5 Brottsofferjouren 
Brottsoffer ska få stöd under polisutredningen och under rättegången. De ska 
också få stöd efter avslutad rättegång. Det är brottsofferjouren som ger detta 
stöd till brottsoffret. Brottsofferjouren erbjuder även stöd till anhöriga vid 
rättegången och till vittnen.  
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Rapport från brukarmedverkan 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten om brukarmedverkan. 

Sammanfattning 

2017 beslutades om en plan för brukarmedverkan. Den innebär att fyra olika 
delar inom området varje år ska redovisas till Socialnämnden för att kunna 
följa socialkontorets arbete med brukarmedverkan. Rapporten innehåller en 
redovisning för de aktiviteter som socialkontoret har utfört under 2017 och en 
analys av det som behöver förbättras. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-22. 

 Rapport från brukarmedverkan 2017. 

Ärendet 

Brukarmedverkan har skett under 2017 enligt den strategi för brukarmedverkan 
som finns på socialkontoret. I strategin behandlas brukarmedverkan inom fyra 
områden. Områdena är delaktighet vid beslut, brukarundersökningar, 
gruppintervjuer och brukarråd.  

Inom området delaktighet vid beslut framgår att det inom de tre 
myndighetsenheterna brister när det gäller kommunicering av beslut och 
utredningar. 

Inom området brukarundersökningar framgår det att brukarna i hemtjänsten är 
mer nöjda än vad de var tidigare år. I särskilt boende kan man se att brukarna 
är mindre nöjda än tidigare år. Inom personlig assistans är fler brukare trygga 
med sina personliga assistenter. Inom socialpsykiatrin känner sig brukarna 
nöjda med att personalen bryr sig om dem. Inom servicebostäder och 
gruppbostäder trivs i stort sett alla i sitt boende. Inom individ- och familje-
omsorgen har klienterna lättare att förstå informationen än vad de hade vid 
förra årets mätning. Klienterna på Härnevi-mottagningen är nöjda med både 
bemötande och den behandling som de får.  

Det har varit fem gruppintervjuer under 2017. Brukare/klienter i följande 
grupper har bjudits in; missbruk, socialpsykiatri, ensamkommande barn, äldre i 
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Kungsängen och äldre i Bro. I flera av gruppintervjuerna pratar socialkontorets 
brukare/klienter om tillgänglighet hos socialsekreterare och biståndsbedömare. 
Det var också flera grupper som ansåg att de inte blev lyssnade på av 
tjänstemännen på socialkontoret.  

Det finns tre brukarråd; pensionärsrådet, tillgänglighetsrådet och anhörigrådet. 
Pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet leds av kommunstyrelsen ordförande 
Camilla Jansson. Anhörigrådet leds av socialnämndens ordförande Tina 
Teljstedt. Brukarråden har som syfte att vara ett organ för ömsesidigt samråd 
mellan olika organisationer och kommunen. Organisationerna har under året 
tagit upp frågor som är angelägna för organisationerna och kommunen har 
informerat organisationerna om kommunens arbete.  

Analysen tar upp de förbättringsområden som har kommit fram under 
brukarmedverkan 2017.     

Barnperspektiv 

Barnperspektivet är inte relevant i detta ärende. 
 

 

 

Eva Folke  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef 
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1 Inledning 
2017 beslutade socialkontoret att göra en brukarstrategi för att strategiskt 
arbeta med brukarmedverkan inom socialkontorets ansvarsområde. Syftet med 
brukarstrategin är att socialkontoret ska ta till vara brukarnas synpunkter och 
bli medvetna om hur brukarna uppfattar verksamheten. Utifrån brukarnas 
synpunkter kan förändringar göras i verksamheten. 

Socialkontorets brukarstrategi är indelad i 4 delar. Delaktighet vid beslut, 
brukarundersökningar, gruppintervjuer och brukarråd. I denna redovisning 
redogör socialkontoret om vilka aktiviteter som vi har haft under 2017 utifrån 
kontorets brukarstrategi.  

1.1 Delaktighet vid beslut 
Myndighetsenheterna gör i november varje år en egenkontroll. Den görs med 
fastställda frågor och som en kollegiegranskning, vilket innebär att hand-
läggarna granskar varandras ärenden. Under våren görs en aktgranskning av 
personal från avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd. Aktgranskningen 
bygger på de frågor där det finns negativa svar på egenkontrollen och är en 
kvalitetsgranskning av verksamheten.    

Vid egenkontroll och aktgranskning framgår för vuxenenheten att utredningar 
och arbetsplaner inte har kommunicerats i alla ärenden. Hos biståndsenheten 
framgår det att utredning och beslut inte har kommunicerats i alla ärenden. För 
barn och ungdomsenheten framgår att utredningar, beslut och omprövningar 
inte heller där har kommunicerats i alla ärenden. Vårdnadshavare och barn har 
inte tagit del av utredningsplanen i ärende som avser barn och unga.  

1.2 Brukarundersökningar 
Varje år skickar socialstyrelsen en enkät till de som har insatser i form av 
hemtjänst och särskilt boende. De som har insatser från hemtjänsten har en 
svarsfrekvens på 68 % i undersökningen 2017. Den upplevda ensamheten har 
minskat och det finns en positiv trend med nöjdhet inom hemtjänsten. Brukarna 
är nöjda med hur hemtjänstpersonalen utför sitt arbete och hur brukarna blir 
bemötta av hemtjänstpersonalen. Besvär för brukarna med ensamhet och 
oro/ångest har minskat. 90 % är nöjda med sin hemtjänst. De förbättrings-
områden som finns är tillgänglighet hos personalen, att personalen meddelar i 
förväg om tillfälliga förändringar och att brukarna får information om att de 
kan välja utförare av hemtjänst.  

Inom särskilt boende har 55 % svarat på enkäten 2017. Brukarna är nöjda med 
bemötandet från personalen och de känner förtroende för personalen. 
Nöjdheten totalt har minskat sedan 2016. De förbättringsområden som finns är 
att förbättra utomhusmiljön kring boendena och att måltidssituationen och 
maten behöver förbättras.  
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Under 2017 har socialkontoret samarbetat med SKL och genomfört 
enkätundersökningar för personer som har insatser inom Individ- och 
familjeomsorgen och de som har insatser inom funktionshinderområdet. 
Enkäterna har lämnats på plats till klienter och brukare. Inom Individ- och 
familjeomsorgen har enkäterna lämnats i samband med besök och inom LSS 
har enkäterna lämnats på gruppbostaden, servicebostaden, i samband med 
boendestöd eller av de personliga assistenterna.  

Inom personliga assistans känner sig fler brukare trygga med sina assistenter 
2017 än vad de gjorde 2016. Förbättringsområden är att alla brukare ska 
uppleva att personalen pratar med dem så att de förstår och att brukarna ska 
känna sig trygga med sina assistenter.  

Inom socialpsykiatrin upplever alla svarande att personalen bryr sig om dem. 
Den fråga med lägst positivt svar är om brukaren vet vart han/hon ska vända 
sig om något är dåligt hemma.  

Inom servicebostäder och gruppbostäder trivs i stort sett alla i sitt boende. 
Förbättringsområden inom denna grupp är samma som för personlig assistens 
att alla boende ska uppleva att personalen pratar med dem så att de förstår och 
att brukarna ska känna sig trygga. 

Brukarundersökningen för Individ- och familjeomsorgen har genomförts 2015, 
2016 och 2017. Resultatet är sammanslaget för samtliga verksamheter. 
Klienterna uppger att det är lättare att förstå informationen från social-
sekreteraren 2017 än vad klienterna uppgav 2016, detsamma gäller att 
klientens situation har förbättrats vid kontakt med socialtjänsten. Förbättrings-
områden är att på frågan om socialsekreteraren frågar klienten om synpunkter 
på hur klientens situation kan förändras är resultatet 2017 sämre än vad det var 
vid mätningen 2016. 

Socialkontoret har gjort en egen brukarundersökning på Härnevimottagningen. 
Det lämnades ut 24 enkäter och kom in 23 svar. Klienterna är nöjda med det 
bemötande och den behandling som de får på Härnevimottagningen.  

1.3 Gruppintervjuer 
I brukarstrategin finns det 11 grupper som socialkontoret ska bjuda in till 
brukarintervjuer. Vi har under 2017 haft 5 gruppintervjuer med brukare. Syftet 
är att ta tillvara på brukarnas synpunkter på verksamheten. Alla som har en 
insats får ett personligt brev med inbjudan. Kontoret har också lagt ut inbjudan 
på hemsidan. Varje tillfälle har två teman diskuterats. Det tema som diskuteras 
i alla grupper är delaktighet. Det andra temat har varierat.    

I maj 2017 bjöd socialkontoret in personer som har insatser inom missbruk. De 
teman som samtalades kring var delaktighet och krav. Det kom en person som 
var anhörig. Det som kom fram var att det var svårt att nå handläggarna inom 
missbruksvården.  

I oktober 2017 bjöd kontoret in personer som har insatser inom 
socialpsykiatrin. Tema vid detta tillfälle var delaktighet och information.  Det 
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kom två brukare. Brukarna var nöjda med att träffa sin biståndsbedömare en 
gång per år. Trots att biståndsbedömarna har mycket att göra så ringer 
biståndsbedömaren alltid upp om brukaren lämnar ett meddelande på 
telefonsvararen. Brukarna upplever att biståndsbedömarna lyssnar på deras 
åsikter samt att brukarna blir lyssnade på. De har även uppfattningen att 
boendestödjarna respekterar de olika individerna och frågar dem hur de vill ha 
det samt hur de vill att saker ska genomföras efter deras behov. Brukarna 
tycker det är viktigt att de har fasta boendestödjare. Brukarna tycker att deras 
delaktighet eller påverkansmöjlighet på vilka aktiviteter som ska anordnas på 
träfflokalen behöver förbättras. Frågan kommer upp om det borde finnas en ny 
brukarförening på träfflokalen, där brukarna kan påverka.    

I oktober 2017 bjöd socialkontoret in ensamkommande barn. Temat vid detta 
tillfälle var delaktighet och krav. Det kom 8 ungdomar till detta möte. 
Ungdomarna tycker att de till viss del får vara med och bestämma. På Lane och 
på Ängen är det ibland så att personalen inte lyssnar på ungdomarna eller tar 
hänsyn till deras synpunkter. Denna uppfattning har även de ungdomar som bor 
i familjehem. De upplever att de inte kan föra någon diskussion för att få sin 
vilja fram utan att de vuxna bestämmer. Ungdomarna som bor i familjehem har 
dock en större upplevelse att de vuxna lyssnar på dem på det stora hela och att 
de ändå kan påverka sin situation. Ungdomarna på Lane och Ängen saknar 
möten där de kan framföra sina åsikter, en typ av bomöten eller boråd. 
Ungdomarna önskar att personalen på Lane och Ängen blir bättre på att 
förklara vilka regler som gäller och varför de finns samt vilka konsekvenser det 
blir om reglerna inte följs. Tillgängligheten hos socialsekreterarna är något som 
upplevs som dålig och att de är uppbokade mycket eller inte svarar då 
ungdomarna ringer. Socialsekreterarna träffar dock ungdomarna minst var 
tredje månad och de flesta ungdomar vet vad deras socialsekreterare heter. På 
frågan om det ställs rimliga krav på ensamkommande ungdomar gällande 
boende och skola så anser ungdomarna att de har lite att säga till om. Om de 
inte gör som de blir tillsagda får de till svar att då kan de flytta någon annan 
stans. Ungdomarna tar även upp på detta möte att de inte får byta gode man om 
de har det önskemålet. De har fått svaret att det finns för få gode män. 
Ungdomarna framför att kommunen mer aktivt borde arbeta för att få 
målgruppen att bo kvar i kommunen och se dem som framtida skattebetalare. 
Det finns önskemål om fler aktiviteter för de ensamkommande under 
sommaren. Ungdomarna gör ett medskick till socialkontoret att deras viktigaste 
frågor är uppehållstillstånd och boende.  

I november 2017 bjöd kontoret in de över 65 år som hade insatser inom 
äldreomsorgen, det var de som bor på särskilda boende, har hemtjänst och de 
som har serviceinsatser. Ett möte var i Kungsängen och ett möte i Bro. Tema 
för mötena var delaktighet och upplevd ensamhet.  

På mötet i Kungsängen var det 22 personer. Brukare upplever att 
tillgängligheten hos deras biståndsbedömare är dålig, det är svårt att komma 
fram på telefontiden och under den övriga dagen så är de ofta på möten. 
Brukarna uppger att delaktigheten skulle förbättras om de hade mer kontakt 
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med sina biståndsbedömare. De upplever att biståndsbedömarna på sina 
hembesök lyssnar på vad brukaren har för synpunkter och önskemål. Det tar 
sedan flera veckor innan brukaren får beslut om insatser. Att besluten dröjer så 
länge gör att brukarna upplever att det är otryggt att vara hemma. Brukarna 
efterfrågar mer information om hemtjänsten, till exempel vad som ingår i 
respektive insats samt i grundbeloppet. De vill även ha en mer förklarande 
faktura där det framgår till exempel vilka insatser som avses i beloppet. Det 
borde finnas en bättre uppföljning av hemtjänsten och deras utförande. 
Brukarna lämnar önskemål om att biståndsbedömarna skulle komma hem till 
brukarna efter någon månad efter beslutad insats och stämma av hur det går 
och om insatserna är korrekta. Brukarna tror att ensamheten kan brytas genom 
att den äldre får en variation i sin vardag. De ger förslag på att införa en lokal 
eller ett äldreboende där äldre kan äta hemlagad mat till frukost, lunch och 
middag. Kommunen bör anordna mer aktiviteter för äldre i närområdet, till 
exempel musik eller olika uppträdanden.  

På mötet i Bro var det 20 personer. Brukarna upplever att det är svårt att 
komma i kontakt med biståndsbedömarna på enhetens telefontider. Telefon-
tiden är dessutom för tidigt på dagen och blir därför svår att komma ihåg. 
Brukarna upplever att hemtjänstpersonalen är stressad när de är hos dem. En 
del personal har även svårt med det svenska språket och en del har svårt att 
veta hur maten ska tillagas. Brukarna upplever att kommunens avlösar- och 
ledsagarservice inte fungerar som den ska. Det är viktigt att kommunen tar på 
sig ansvarat att hitta en ny avlösare eller ledsagare om den föreslagna inte går 
ihop med brukaren personlighetsmässigt. Kommunen uppfyller inte sina 
värdighetsgarantier i den utsträckning som de borde. Brukarna i servicehuset 
saknar gemensamma aktiviteter. Brukarna efterfrågar aktiviteter att göra på 
helgen, kanske kan caféet bli möteslokal för de boende på helgerna. Brukarna 
saknar även den filmvisning som tidigare ägde rum i Florasalen, den borde 
startas upp igen. Servicehuset och dagcentralen bör utrustas med, det som var 
tanken ifrån början, en gemensamhetslokal där de boende kan umgås. Anhörig 
till boende på Norrgården för fram att denna är mycket nöjd med den vård som 
bedrivs på Norrgården. Det finns dock brister i boendets mat samt att 
personalen har för lite språkkunskap i svenska och då uppstår det lätt brister 
eller misstag i vården. Personalen bör ges mer språkkunskap innan de kommer 
ut i arbete. Anhörig till boende på Allégården för fram sitt beröm till boendet. 
Tycker att maten är bra och att det finns ett brett utbud av aktiviteter till 
exempel dans, gymnastik, utomhusvistelse samt bingo. Allégården är ett 
boende för dementa och det är mycket bra att det är en liten enhet med endast 
16 platser. Denna anhörig upplever dock att språkkunskapen hos personalen i 
svenska är dålig och bör förbättras. 

1.4 Brukarråd 

1.4.1 Pensionärsrådet 

Pensionärsrådet har haft 4 möten under 2017.  
Ordförande är kommunstyrelsens ordförande Camilla Jansson.  
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Enligt reglementet är:  
 
” Rådets syfte  
§ 1  
Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information 
mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser 
och nämnder  
§ 2  
Syfte  
att rådet skall förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre  
att rådet skall medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare  
att rådet skall verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas 
verksamhetsplanering  
att rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och styrelser  
att rådet skall vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna  
att rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.” 

Vid varje sammanträde behandlas ett tema. Under året har följande teman 
tagits upp: 

• Reglemente för Pensionärsrådet 
• Therese Eriksson från Samhällsbyggnadskontoret talar om trafik- och 

tillgänglighetsprogrammet  
• Björn ”Bele” Svensson är inbjuden för att tala om kommunens 

trygghetsarbete. 
• Hagtorps äldreboende 
• Biståndsenheten, enhetschef Isabel von Wachenfeldt  
• Förebyggande enheten, Mirjam Brocknäs 

I övrigt har kommunen möjlighet att ge pensionärsorganisationerna 
information och pensionärsorganisationerna har möjlighet att fråga kommunen 
om frågor som är angelägna för dem. När det har funnits frågor har berörda 
tjänstemän kunnat bjudas in för att det ska ske ett samtal mellan kommunen 
och pensionärsorganisationerna.  

1.4.2 Tillgänglighetsrådet  

Tillgänglighetsrådet har haft 4 möten under 2017. Ordförande är 
kommunstyrelsens ordförande Camilla Jansson.  

Enligt reglementet är: 

”Rådets verksamhet  
§ 1  
Kommunala tillgänglighetsrådet är ett organ för ömsesidigt samråd mellan 
handikapporganisationerna och kommunen.  
Rådets syfte är att verka för att funktionsnedsattas aspekter beaktas i alla 
kommunala nämnder och förvaltningskontor.  
§ 2  
Rådets uppgifter är  
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att följa de funktionsnedsattas förhållanden i kommunen och genom 
framställningar till nämnder och styrelser påtala de funktionsnedsattas intressen 
och behov,  
att informera och förmedla kunskaper och erfarenheter i ärenden som berör 
personer med funktionsnedsättning till nämnder och förvaltningar,  
att stimulera handikapporganisationerna så att dessa behandlar frågor som kan 
komma från rådet och kommunala nämnder,  
att vara informationsorgan i alla ärenden som kan vara av särskilt intresse för 
personer med funktionsnedsättning. Det gäller t ex utformningen av 
bostadsområden och kommunikationer, anläggningar för fritids- och 
kulturaktiviteter samt alla frågor som hör till äldre- och handikappomsorgen.  
Ärenden som berör enskild individ, får inte behandlas i rådet.” 

På tillgänglighetsrådet informerar kommunen om vad som är på gång inom 
området. Organisationerna tar upp frågor om tillgänglighet i kommunen.   

1.4.3 Anhörigrådet  

Anhörigrådet har haft 4 möten under 2017. Ordförande är socialnämndens 
ordförande Tina Teljstedt.  

Enligt reglementet är: 

”Rådets verksamhet  
§ 1  
Kommunala anhörigrådet är ett organ för ömsesidigt samråd mellan 
anhörigföreningar och kommunen.  
Rådet syfte är att verka för en dialog mellan anhörigföreningarna och 
kommunen.  
§ 2  
Rådet uppgifter är  
att informera och förmedla kunskaper och erfarenheter om anhörigas situation,  
att stimulera anhörigföreningarna så att de behandlar frågor som kommer från 
rådet,  
att vara informationsorgan i ärenden som berör de anhörigas situation,  
att vara remissinstans i frågor som berör anhörigas situation,  
ärenden som berör en enskild individ får inte behandlas i rådet.” 

Under året har enhetschef Isabel von Wachenfeldt informerat om 
biståndsenhetens arbete – med fokus på stöd till anhörig, enhetschef Mirjam 
Brocknäs har informerat om förebyggande arbete för äldre med fokus på 
anhörigstöd och Maryam Kormi Nouri, anhörigkonsulent har berättat om sin 
roll som anhörigkonsulent.  
Planering av seminariedag den 3 oktober 2017 har skett på anhörigrådet. En 
stående punkt på anhörigrådet har varit rapport från anhörigföreningarna.  
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2 Analys av brukarmedverkan 

2.1 Förbättringsområden 
• Socialkontoret måste intensifiera arbetet med att brukarna är delaktiga i 

beslut, utredningar mm. inom myndighetsenheterna samt att öka till-
gängligheten för brukarna.  

• Inom hemtjänsten behöver tillgängligheten hos personalen öka, att 
personalen meddelar i förväg om tillfälliga förändringar och att brukarna 
får information om att de kan välja utförare av hemtjänst.  

• Inom särskilt boende är förbättringsområdena att förbättra utomhusmiljön 
kring boendena och att måltidssituationen och maten behöver förbättras. 

• Inom personlig assistens är förbättringsområdena att alla brukare ska 
uppleva att personalen pratar med dem så att de förstår och att brukarna ska 
känna sig trygga med sina assistenter.  

• Inom socialpsykiatrin är förbättringsområdet att informera brukarna om  
var han/hon ska vända sig om något är dåligt hemma.  

• Inom servicebostäder och gruppbostäder är förbättringsområdet att alla 
boende ska uppleva att personalen pratar med dem så att de förstår och att 
brukarna ska känna sig trygga. 

• Inom Individ- och familjeomsorgen är förbättringsområden att social-
sekreteraren frågar klienten om synpunkter på hur klientens situation kan 
förändras. 

• Inom barn- och ungdomsenheten behöver arbetet med de ensam-
kommande förbättras så att ungdomarna känner sig lyssnade på och att 
ungdomarna har möjlighet att framföra sina åsikter.  

• Inom biståndsenheten behöver mer information ges om hemtjänsten till 
brukarna. Det behövs också en bättre uppföljning av hemtjänsten och dess 
utförare. Brukarna har svårt att förstå fakturan om hemtjänst, den borde 
förbättras så att den blir mer förståelig.  

• Brukarna inom äldreområdet i Kungsängen vill ha en lokal där de äldre 
kan äta hemlagad mat. Brukarna vill också att det ordnas fler aktiviteter i 
närområdet.  

• Brukarna inom äldreområdet i Bro vill ha en gemensamhetslokal där det 
kan vara exempelvis café och filmvisningar. Brukarna tar upp att 
personalen har dåliga kunskaper i svenska språket. Förbättringsområdet är 
att personalen bör ges mer språkkunskaper innan de kommer ut i arbete.  
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Ansökan om föreningsbidrag från Upplands - Bro
Anhörigförening för år 201 8

Förslag till beslut
Socialnämnden beviljar Upplands - Bro Anhörigförening föreningsbidrag med
65 000 kronor för verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning
Upplands - Bro Anhörigförening ansöker om föreningsbidrag med 70 000
kr onor för verksamhetsåret 201 8 . Detta är ett något högre äskande än
föregående år, vilket grundar sig i att föreningen under året kommer att
markera s in verksamhet med särskilt 15 - årsjubileum där både medlemmar men
även olika samverkanspartner inom kommunen och föreningslivet kommer att
bjudas in . Föreningen ska verka för goda kontakter med politiker och
tjänstemän samt gott samarbete med personal inom sjukvård och omsorg.
Upplands - Bro Anhörigförening kompletterar socialtjänstens verksamhet och
socialkontoret föreslår att föreningen ska erhålla bidrag med 65 000 kronor .

Beslutsunderlag
• Socialkonto rets tjänsteskrivelse daterad 26 mars 2018
• Ansökan om föreningsbidrag från U pplands - Bro Anhörigförening 2018

Ärendet
Upplands - Bro Anhörigförening verkar för att främja och tillvarata
medlemmarnas intressen avseende deras specifika situation som
anhörigvårdare i hemmet eller som närstående till personer boende på
institution. Föreningen har även som mål att utgöra ett verktyg för att bryta
isolering och ensamhet, vilket idag upplevs som en verklighet för många av
medlemmarna.

Under 2018 gör Anhörigföreningen bland annat en fortsatt satsning att nå ut till
anhö rig a med närstående i alla åldrar, detta sker genom att med olika
aktiviteter synliggöra de anhörigas situation, fortsatt arbete med att öka etnisk
och kulturell mångfald i föreningen samt verka för att kommunen utökar
tjänsten som Anhörigkonsulent till he ltid. Föreningen ingår i det regionala
nätverket av Anhörigföreningar som finns i länet och är ansluten till Anhörigas
Riksförbund i Sverige, AHR.
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Upplands-Bro Anhörigförening har under 2017 haft ett flertal aktiviteter, bland 
annat Kungsfesten som blivit en stående aktivitet och nationella anhörigveckan 
i oktober där föreningen inriktade sig på olika grupper av anhöriga. När 
Upplands-Bro kommun den 21 september uppmärksammade nationella 
Alzheimerdagen, fanns Anhörigföreningen med som utställare och delade ut 
informationsmaterial.  

Upplands-Bro Anhörigförening ansöker om föreningsbidrag med 70 000 kr för 
verksamhetsåret 2018. Detta är ett något högre äskande än föregående år, vilket 
grundar sig i att föreningen under året kommer att markera sin verksamhet med 
särskilt 15-årsjubileum där både medlemmar men även olika 
samverkanspartner inom kommunen och föreningslivet kommer att bjudas in. 
Bidraget täcker även kostnader för lokaler, evenemang, föreläsare och 
administration. Socialkontoret föreslår att Upplands-Bro Anhörigförening ska 
erhålla bidrag med 65 000 kronor.  

Barnperspektiv 
Upplands-Bro Anhörigförening riktar sig även till anhöriga med barn och 
ungdomar med funktionsnedsättning.  

Socialkontoret  
 
 
 
 

Eva Folke  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 
verksamhetsstöd 

 

Bilagor 

1 Ansökan om föreningsbidrag från Upplands-Bro Anhörigförening 2018 
2 Stadgar för Upplands-Bro Anhörigförening 
3 Verksamhetsplan 2018 Upplands-Bro Anhörigförening 
4 Verksamhetsberättelse för Upplands-Bro Anhörigförening 
5 Budget för Upplands-Bro Anhörigförening 

Beslut sänds till 

• Upplands-Bro Anhörigförening  
• Kamrersassistent avdelningen kvalitet- och verksamhetsstöd 
• Akt 
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Socialkontoret

Datum Vår beteckning

Anna Skrifvars
Administrativ handläggare
08 - 518 321 32
anna.skrifvars@upplands - bro.se

2018 - 03 - 26 SN 18/0042

Postadress: Upplands - Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Ansökan om föreningsbidrag från Kalevas
Seniorer för år 201 8

Förslag till beslut
Socialnämnden beviljar Kalevas Seniorer 81 000 kronor i föreningsbidrag för
verksamhetsåret 2018 .

Sammanfattning
Kalevas Seniorer ansö ker om föreningsbidrag med 81 756 kr onor för
verksamhetsåret 201 8 . Upplands - Bro är enligt lagstiftning finskt
förvaltningsområde och verksamheten är ett viktigt komplement till
kommunens äldreomsorg samt har stor betydel se för äldre med finskt ursprung.
Föreningsbidrag möjliggör att verksam h eten kan fortgå och utvecklas,
socialkontoret förslår att Kalevas Seniorer ska erhålla bidrag med 81 000
kr onor .

Beslutsunderlag
• Socialkonto rets tjänsteskrivelse daterad 26 mars 201 8
• Ansökan om föreningsbidrag från Kalevas S eniorer 2018

Ärendet
Kalevas Seniorer är ansluten till Svenskfinska Riksförbundet och är en av
tjugotvå föreningar som ingår i Stockholms distrikt för finska föreningar.

Kalevas Seniorer arrangerar ett flertal olik a sociala aktiviteter bland annat
studiecirklar, kafékvällar, fester, teaterbesök och resor för finskspråkiga
pensionärer och andra finskspråkiga. Lokalen används kontinuerligt, fyra dagar
per vecka, av medlemmarna samt vid olika högtidsdagar såsom Finland s
självständighetsdag, jul och Mors dag. Kalevas Seniorer ingår även i Upplands -
Bro kommuns pensionärsråd. Föreningen har även under året bland annat
uppmärksammat Finlands 100 - års jubileum, deltagit vid vårfesten samt fest i
byn. Föreningens medlemstidnin g, Kalevan Seniorit utges två gånger per år.

Under 2017 hade Kalevas Seniorer 1 07 medlemmar, varav 26 är
honnörsmedlemmar. 2 430 personer deltog vid aktiviteterna i Kalevas
Seniorers egen lokal. Vid aktiviteter förlagda hos andra föreningar och lokaler
del tog 500 personer.
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Kalevas Seniorer kompletterar socialtjänstens verksamhet med sina aktiviteter 
och har stor betydelse för äldre med finskt ursprung. Socialkontoret föreslår att 
Kalevas Seniorer ska erhålla bidrag med 81 000 kronor.  

Barnperspektiv 
Socialkontoret bedömer att beslutsförslaget inte har någon särskild påverkan 
utifrån ett barnperspektiv 

Socialkontoret 
 
 
 
 

Eva Folke  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 
verksamhetsstöd 

 
 

Bilagor 

1 Ansökan om föreningsbidrag från Kalevas Seniorer 2018 
2 Utgiftsredovisning 
3 Årsredovisning m.m. 
4 Sammanfattning av Kalevas Seniorers bifogade dokument 

Beslut sänds till 

• Kalevas Seniorer  
• Kamrersassistent vid avdelning kvalitet- och verksamhetsstöd 
• Akt 
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Socialkontoret

Datum

Anna Skrifvars
Administrativ handläggare
Avdelningen för kvalitet - och verksamhetsstöd
08 - 518 321 32
anna.skrifvars@upplands - bro.se

2018 - 04 - 09

Postadress: Upplands - Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08 - 581 690 00 Fax: 08 - 581 692 40 E - post: kommun@upplands - bro.se Webb: upplands - bro.se
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Sammanfattning av Kalevan Seniors bifogade
dokument:

Verksamhetsberättelse 201 6 - 1 1 - 30 till 201 7 - 1 2 - 31

Styrelsen:

Styrelsen har sammankallats tio gånger under mandatperioden .
Föreningen har aktivet arbetat med tillsamman med tjänstemän och politiker att
utveckla det finska språket vad det gäller omhändertagandet av de äldre i
kommunen.

Medlemsmöten:
Under det årliga mötet bjöds det på middag samt avslutades med karaoke.

Tid ning:
Kale van Seniorit ut kom en gång under verksamhetsåret.

Veckovisa händelser:

Måndagskväll ar var det karaoke sång

Tisdagar var det kasinoklubb för kvinnor

O nsdagar var det bakdag där bland annat karels kapiroger, bullar, bröd
och andra saker bakades

T orsdagar var det café med bingospel.

Studiecirklar:
Inga studiecirklar har genomförts under verksamhetsåret

Händelser /Aktiviteter utanför de egna lokalerna:
Finland 100 års jubileumsfest med en julfest.

Karaokekvällar en gång i månaden.

Morsdag

Hällkanan vårfest Festival och Bron County med
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 Fest i Byn 

 Filmen i Florasal. 

 

Deltagande i andra händelser: 
Föreningen har deltagit i SEKL (Finlands federation av pensionärer) där Helvi 
är vice revisor på SEKL 

Föreningen anordnade även ett kaffe stånd under Fest i byn samt senior i 
kommunens volontär har varit Jukka Salo och Osmo Aho 

Medlemskap:  
Det fanns 107 medlemmar, varav 26 var hedersmedlemmar.  

Deltagande:  

Deltagit i den finska språkverksamheten 12 gånger och det har genomförts 
gudstjänster den i egna lokaler 

2430 personer deltog vid aktiviteterna i Kalevas Seniorers egen lokal. Vid 
aktiviteter förlagda hos andra föreningar och lokaler deltog 500 personer. 

 

Intäkter och utgifter 2017 

Intäkterna har bl.a. bestått av försäljning vid caféverksamheten, 
tisdagsklubben, bingo och lotteri. Föreningen har även fått kommunalt stöd i 
form av föreningsbidrag. 

Utgifterna har bl.a. bestått av hyra av lokal, transport av utrustning, 
kontorsmaterial, telefoni och bredband och utskick.  

 

Verksamhetsplan 2018  

Föreningen kommer bland annat att fortsätta: 

 Verka för minoritetsspråkets administrativa rättigheter inom ramen för 
lagen.  

 Verka för en dagverksamhet för finsktalande pensionärer,  

 Samarbeta med andra finländska föreningar både inom den egna 
kommunen och utanför kommunen  

 Delta i händelser som organiseras av kommunen.  

 Delta i Upplands-Bro pensionärer rådet 

 Samarbeta med Norrgården 

 Verka för att genomföra resor, kryssningar och besök hos andra 
föreningar 
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 Socialkontoret 

 Datum Vår beteckning   

Anna Skrifvars 
Administrativ handläggare 
Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd 
anna.skrifvars@upplands-bro.se 

2018-04-03 SN 18/0052   
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Ansökan om föreningsbidrag från Bro Härads 
Rödakorskrets för år 2018 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beviljar Bro Härads Rödakorskrets 20 000 kronor i 
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018.  

Sammanfattning 

Bro Härads Rödakorskrets ansöker om 25 000 kr i föreningsbidrag för 
verksamhetsåret 2018. Röda Korset har aktiviteter i from av anhöriggrupper, 
besöksverksamheter på äldreboenden i Bro samt öppet hus varje lördag med 
kaffeservering och social samvaro för allmänheten i föreningens lokal. 
Föreningen för även dialog med socialkontoret om att vara behjälplig med viss 
verksamhet. Röda Korset kompletterar socialtjänstens verksamhet, men då 
Socialnämndens budgeterade medel är begränsade föreslår socialkontoret att 
föreningen ska erhålla bidrag med 20 000 kronor.   

Beslutsunderlag 

• Socialkontortets tjänsteskrivelse daterad den 3 april 2018. 
• Ansökan om föreningsbidrag från Bro Härads Rödakorskrets 2018.  

Ärendet 

Bro Härads Rödakorskrets har under 2017 haft en anhöriggrupp i Röda Korsets 
lokaler på Blomstervägen 5 i Bro, vilket kommer att fortgå under 2018. Vidare 
har de haft besöksverksamhet på äldreboenden i Bro samt haft öppet varje 
lördag med kaffeservering och social samvaro för allmänheten i föreningens 
lokal. Under våren kommer föreningen tillsammans med integrationsutvecklare 
och andra volontärer från Upplands-Bro kommun att delta i språkcafé en gång i 
veckan vid café Nyfiket.   

Under de senaste åren har medlemstalet sjunkit och förnärvarande har Bro 
Härads Rödkorskrets 156 medlemmar. Däremot uppfattar verksamheten som 
att den är mycket uppskattad.  
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Bro Härad Rödakorskrets kompletterar socialtjänsten verksamhet, men då 
socialnämndens budgeterade medel är begränsade föreslår socialkontoret att 
föreningen ska erhålla bidrag med 20 000 kronor.  

Barnperspektiv 

Socialkontoret bedömer att beslutsförslaget inte har någon särskild påverkan 
utifrån ett barnperspektiv. 

Socialkontoret 
 
 

 
 

Eva Folke   

Socialchef Elisabeth Rågård  

 Avdelningschef kvalitet- och 
verksamhetsstöd 

 
 
 

Bilagor 

1. Ansökan om föreningsbidrag från Bro Härads Rödakorskrets 2018 
2. Verksamhetsberättelse 2017 Bro Härads Rödakorskrets  
3. Resultaträkning 2017 Bro Härads Rödakorskrets 
4. Budgetförslag 2018 Bro Härads Rödakorskrets  

Beslut sänds till 

• Bro Härads Rödakorskrets 
• Akt 















 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  

Anna Skrifvars 
   
Socialkontoret 
   
Anna.Skrifvars@upplands-bro.se 

2018-04-03 SN 18/0057  

Socialnämnden 
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Ansökan om föreningsbidrag för år 2018 från 
BRIS, Barnens rätt i samhället – region Mitt  

Förslag till beslut 

Socialnämnden beviljar BRIS, Barnens rätt i samhället, 20 000 kronor i 
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. 

Sammanfattning 

BRIS – Barnens rätt i samhälle brediver verksamhet riktad till barn som far illa. 
Föreningen, BRIS region Mitt ansöker om 70 000 kronor i föreningsbidrag för 
verksamhetsåret 2018. BRIS kompletterar socialtjänstens verksamhet, men då 
Socialnämndens budgeterade medel är begränsade föreslår socialkontoret att 
föreningen ska erhålla bidrag med 20 000 kronor.   

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 3 april 2018. 
• Ansökan om föreningsbidrag från BRIS, Barnens rätt i samhället – region 

Mitt 2018. 

Ärendet 

BRIS bygger sin verksamhet på frivilligt arbete samt ekonomiska bidrag och 
gåvor. Föreningen bedriver ett betydelsefullt arbete främst till barn och 
ungdomar. Genom barnens hjälptelefon har barn och ungdomar i Upplands-Bro 
möjlighet till kontakt för rådgivning och hjälp. Alla barn som kontaktar BRIS 
är anonyma. BRIS-mejlen är öppen dygnet runt, årets alla dagar och alla mejl 
besvaras inom tre till fyra dagar. BRIS-chatten där barn och ungdomar kan 
chatta med en vuxen över internet har växt explosionsartat sedan starten för sex 
år sedan.  
Under år 2017 har BRIS omorganisation som påbörjades under 2013, 
implementerats. Omorganisationen har resulterat i att det bildats fler enheter 
inom föreningen och för region Mitt har det inneburit ökade möjligheter att 
genom medlemmar och anställda nå nya grupper barn och ungdomar, inte bara 
de som kontaktar BRIS. Ett arbete som varit framgångsrikt.  

Omorganisationen har inneburit att BRIS stödverksamhet professionaliserats. 
Verksamheten är idag bemannad av heltidsanställda kuratorer. BRIS telefon för 
barn och ungdomar är öppen varje dag mellan klockan 10 och 22 året om. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2018-04-03 SN 18/0057 

 
 

Därutöver har BRIS en telefonjour för vuxna – om barn, där vuxna kan få hjälp 
med funderingar runt egna eller andras barn.  

Det allra vanligaste kontaktområdet är psykisk ohälsa. Barn och ungdomar som 
haft kontakt med BRIS har i enkäter besvarat vad de tycker om hjälpen. Mest 
uppskattat är att någon lyssnar, att det är anonymt och kostnadsfritt.  

BRIS kompletterar socialtjänstens verksamhet, men då Socialnämndens 
budgeterade medel är begränsade föreslår socialkontoret att BRIS ska erhålla 
bidrag med 20 000 kronor. 

Barnperspektiv 

BRIS ser barn och ungdomar som sin uppdragsgivare. BRIS arbetar efter de 
principer som fastslagits i FN:s konvention om barnets rättigheter.   

Socialkontoret 
 
 
 

Eva Folke  

Socialchef Elisabet Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 
verksamhetsstöd 

 

Bilagor 

1 Ansökan om föreningsbidrag från BRIS, Barnens rätt i samhället, Region 
Mitt 2018 

2 BRIS årsberättelse 2016 (verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning 
inkl. revisionsberättelse, effektrapport)  

3 BRIS långsiktiga plan 2017- 2021 
4 BRIS stadgar (antagna 2017-05-20) 
5 BRIS nätverk inbjudan  
6 Budget 2018 
7 Ett dygn på BRIS  
8 Verksamhetsberättelse BRIS 2017  

Beslut sänds till 

• BRIS - Region Mitt  
• Akt  
 











ÅRSBERÄTTELSE 2016

Tillsammans 
för barnets  
rättigheter

Bris nätverk
MÖTESPLATSEN FÖR BARNETS RÄTT!

Barnkonven
tionen blir lag

EN SEGER FÖR VARJE BARNS RÄTT



LOREM IPSUM

2  Bris årsberättelse 2016

Alla vi som brinner för att förändra  
vet att vi kan åstadkomma en del var 
och en, men vi vet också, att om vi 
verkligen vill åstadkomma samhälls
förändring, måste vi förena våra krafter.
Magnus Jägerskog, generalsekreterare 
Ulf Spendrup, förbundsordförande 

Om rapporten 
Redaktör: Paola Lindahl Voigt 

Skribenter: Anna Vorne, Cecilia Esteen,  
Anna Holmqvist 

Layout: Narva 

Foto: Fredrik Hjerling, Pexels,  
Shutterstock, StockSnap, Unsplash 

Barnen på bilderna har ingen koppling till 
innehållet i rapporten.  

Tryck: Elanders, Mölnlycke 2017 
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4 Säkrare samhälle för barn Därför ska  
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5 Stöd på flera sätt Bris olika  
 stöderbjudanden

6 Brisbot Nytt digitalt stöd till barn   
 och unga

7 Stödhelger efter suicid Bris stöttar  
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9 Samtalen till Bris Så många sökte   
 stöd 2016
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 kurator Stina Michelson 
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ÅRSREDOVISNING
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4 Bris långsiktiga plan Så vill vi nå  
 våra mål

5 Gör Bris någon skillnad? Detta  
 har vi åstadkommit så här långt
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Säkrare samhälle för barn 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Gör Bris någon skillnad? 
EFFEKTRAPPORT
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Bris årsberättelse 2016



kisk ohälsa och i åldersgruppen 16–18 år handlade så många 
som hälften av samtalen om det. Att psykisk ohälsa bland barn 
och unga i Sverige är utbredd och har ökat märks inte bara i 
samtalen till Bris, forskningsrapporter visar samma sak. Att 
bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan är ett av Bris 
mest prioriterade uppdrag under kommande år. 

Bris behövs mer än någonsin. Det märks inte bara genom att 
samtalen ökar utan även i hur barnets rättigheter under det 
gångna året har utmanats. Sådant som kan tyckas självklart, 
som att barn som ���till Sverige har rätt till familjeåter-
förening, valde riksdagen att stoppa. Det är viktigt att inte göra 
skillnad på barn och vi kommer aldrig att vika från den funda-
mentala rättigheten om alla barns lika värde. 

U
nder 45 år har Bris stått upp för barnets rättig-
heter genom att stödja barn, påverka samhäl-
let och mobilisera olika aktörer för barnets 
rätt. Alla vi som brinner för att förändra vet 
att vi kan åstadkomma en del var och en, men 
vi vet också att om vi verkligen vill åstad-
komma samhällsförändring, måste vi förena 

våra krafter. 2016 har varit ett år som präglats av denna insikt. 
Det har varit ett år av möten, samtal och lärdomar. Det gör oss 
starka för att möta framtiden – tillsammans. 

Under 2016 ökade barnens samtal till Bris för andra året i 
rad. Behovet av stöd är stort och Bris fyller en central funktion 
i samhället såsom Sveriges enskilt största första linje. År 2016 
handlade fyra av tio av Bris kurativa samtal med barn om psy-

Tillsammans för  
barnets rättigheter

FÖRORD

Bris årsberättelse 2016



FÖRORD

I september 2016 lanserades en ny verk-
samhet inom Bris, ”Bris nätverk – mötes-
platsen för barnets rättigheter”. Nätverket 
riktar sig till personer som arbetar med 
eller för barn. På dryga tre månader hade
nätverket samlat in mer än 1000 medlem-
mar. Där ���personer som arbetar inom 
socialtjänsten, skolan, polisen och inom 
olika ideella föreningar. Det som förenar är 
en övertygelse om att vi måste samverka 
för att åstadkomma förändring.

Under 2016 ökade Bris synlighet i det 
offentliga markant. Det handlar såväl om 
tidningsartiklar och andra medieinslag 
som debattartiklar och runt förhandlings-
borden. Att stå upp för barnets rättigheter 
för att åstadkomma förändring var anled-
ningen till att Bris startade för 45 år sedan. 
Det ska vi fortsätta att göra. Det gör 
Sverige till en bättre plats för alla.  Det är 
också glädjande att se att vi under 2016, 
efter ett par år av minskande medlems-
antal, lyckades bryta trenden och antalet 
medlemmar ökade med 11 procent. Du 
som delar vår vision får gärna bidra till 
att vi blir ännu ��.

Bris ekonomi är stabil och trots att orga-
nisationen under 2016 ���ett minskat an-
slag från en av de absolut största bidrags-
givarna så genererade året ett överskott 
som kan nyttjas i framtida verksamhet. 
Samtidigt ser vi tydligt hur bidrag från 
allmänheten och andra bidragsgivare ökar 
och kommer kunna täcka andra minskade 
bidrag. Bris har alltid levt med knappa 
resurser i relation till behovet. Tack vare 
förmågan att parera vid snabba föränd-
ringar har ekonomin fungerat väl. 

Sverige var ett av världens länder som i september 2015, på ett 
toppmöte i FN, skrev under överenskommelsen ”Förändra vår 
värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling”. Agendan inne håller 
en handlingsplan med 17 mål och 169 delmål som ska leda 
världen mot en hållbar framtid. Agendans mål är universella 
och gäller alla länder, även Sverige. 

Bris bidrar på olika sätt till måluppfyllelsen av Agenda 2030, 
både i Sverige och globalt genom vårt medlemskap i den 
internationella paraplyorganisationen Child Helpline Interna-
tional (CHI). Vårt arbete med att bryta trenden med den ökande 
psykiska ohälsan hos barn och unga, att stödja barn som ��� 
och att arbeta för alla barns rätt att slippa våld, innebär att vi i 
första hand fokuserar på tre mål i Agenda 2030: Mål 3 om att 
säkerställa hälsosamma liv och främja �������för alla i 
alla åldrar, mål 5 om Jämställdhet och mål 16 om Fredliga och 
inkluderande samhällen. Förra året tog medlemmarna i CHI 
emot 20 miljoner samtal från barn och unga och många arbetar 
precis som vi med opinionsbildning och påverkansarbete för att 
skapa långsiktig och hållbar förändring för barn. 

I november höll CHI sitt världsmöte och då adresserades 
särskilt delmål 16.2 i Agenda 2030. Medlemsorganisationerna 
antog en deklaration, Bangkok-deklarationen, med en uppma-
ning till världssamfundet att säkerställa att varje barn får sin 
rättighet att leva ett liv fritt från våld tillgodosedd. Vi står nu 
redo inför ett nytt år där vårt arbete för att varje barn ska få sina 
rättigheter tillgodosedda, oavsett var barnet �����sig, känns 
viktigare än någonsin. 

Ulf Spendrup 
Förbundsordförande, Bris

Magnus Jägerskog 
Generalsekreterare, Bris

Vi står nu redo 
inför ett nytt år där 
vårt arbete för att 
varje barn ska få 
sina rättigheter till
godosedda, oavsett 
var barnet befinner 
sig, känns viktigare 
än någonsin. 

Bris årsberättelse 2016
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ökade antalet medlemmar 
med under 2016

gånger omnämndes Bris 
 i media 2016

av kontakterna med  
Bris handlade om  

psykisk ohälsa

11% 2 694 39%

Verksamhetsberättelse
Bris vision är ett samhälle där barnets rättigheter respekteras i  
samhällets alla delar och där varje barn känner till sina rättigheter.  
För att uppnå detta arbetar organisationen utifrån tre delar:  
stödja, mobilisera och påverka.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Bris erbjuder stöd till alla barn under 
18 år utifrån barnets behov, direkt i vår 
stödverksamhet och i våra stödgrupper, 
men också indirekt genom vår vuxentele-
fon där vuxna får stöd och svar på frågor 
om barn. 

Bris mobiliserar samhället för barnets 
rättigheter, alltifrån medlemmar till 
kommuner, organisationer och andra 
samhällsaktörer. Under 2016 startade 
Bris nätverk – en mötesplats för barnets 
rättigheter som ska möjliggöra möten, 
dialog och samverkan mellan professio-
nella från olika delar av samhället.

Bris påverkar samhället
Bris verksamhet handlar också om att påverka olika aktörer, 
bland annat genom att göra barns röster hörda och på det sättet 
bidra till att stärka barnets rättigheter. Bris bedriver ett strate-
giskt opinions- och påverkansarbete med fokus på beslutsfattare 
och myndigheter, och arbetar också för att nå ut till allmän heten 
i syfte att hela samhället ska ha bättre kunskap om barnets 
rättigheter och kunna bidra till att de bättre tillgodoses. Bris 
deltar i referensgrupper och politikermöten, skriver remisser 
och bidrar med expertis. 

Bris verksamhet ������via insamling från privatpersoner 
och företagssponsring, stöd från kommuner och olika stiftel-
ser och medlemsavgifter. Vår möjlighet att stötta barn och att 
arbeta för att stärka barnets rättigheter står i direkt relation till 
våra insamlade medel och varje krona gör skillnad i verksam-
heten. Att bedriva ett aktivt insamlingsarbete är därför också en 
central del av Bris verksamhet.

Så arbetar Bris
Målet för Bris är att stärka barnets rättigheter. Grunden för all 
verksamhet är FN:s konvention om barnets rättigheter, barn
konventionen. Genom Bris dagliga samtal med barn har organisa
tionen stor kunskap om hur barns rättigheter kränks i Sverige.  
Bris arbete utgår från tre delar: stödja, mobilisera och påverka.

Stärka barnets rättigheter

Insamling

Mobilisera PåverkaStödja 

Bris verksamhet 
finansieras via 
insamling från 
privatpersoner  
och företagsspons
ring, stöd från 
kommuner och 
olika stiftelser och 
medlemsavgifter. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Efter att utredningens förslag överläm-
nats till ministern ���Bris tillsammans 
med övriga civilsamhället samt en rad 
myndigheter och kommuner, skriva 
remissvar. Långt över hundra remisser 
inkom och majoriteten var positiva till 
lagförslaget. Men vissa juridiska instan-
ser, såsom Justitieombudsmannen och 
Kammarrätten i Stockholm var kritiska. 
De grundade sitt ställningstagande främst 
på svårigheter med att genomföra barn-
konventionen i praktiken. 

Ett historiskt förslag 
Barnkonventionen har gällt i Sverige 
sedan år 1990 men det är först nu som det 
föreslås att dess juridiska ställning ska 
stärkas genom att göra den till en konkret 
och direkt användbar lag. Förslaget vittnar 
om den höga ambition som ���i Sverige 
när det gäller barnets rättigheter. Samtidigt 
visar Bris kontakter med barn att Sverige i 
verkligheten inte alltid lyckas tillgodogöra 
varje barn dess allra mest grundläggande 
mänskliga rättigheter, såsom till exempel 
rätten att känna sig trygg.

VAD TYCKER BRIS OM FÖRSLAGET 
ATT GÖRA BARNKONVENTIONEN 
TILL LAG? 
Bris tycker att förslaget om att göra 
barnkonventionen till lag är mycket 
positivt. En rad praktiska utma
ningar kommer uppstå, men vi är 
övertygade om att dessa utmaningar 
är hanterbara. Norge som gjorde 
barnkonventionen till lag redan år 
2003 är ett gott exempel. 

Barnkonventionen innehåller 
alla rättigheter som varje barn har. 
Alla barn är olika och har olika liv, 
men varje barn har exakt samma 
mänskliga rättigheter. Barn har till 
exempel samma rätt till sådant som 
att få gå i skolan, få säga vad en 
tycker och få vård och stöd. 

Samma rätt
Barn har också samma rätt att 
slippa vissa saker. Till exempel att 
arbeta, vara på skadliga platser eller 
att bo tillsammans med vuxna som 
skadar barnet. Alla människor som 
inte ännu fyllt 18 år räknas som barn 
enligt barnkonventionen. 

På Bris har vi varje dag kontakt med barn 
som på olika sätt har problem kopplat 
till rättigheter. Till exempel att vuxna 
inte lyssnar på barnet när de tar beslut 
om var hen ska bo. Att barnet inte får 
tycka, tänka eller tro på vad barnet vill. 
Att barnet blir slaget eller mår dåligt och 
inte får rätt hjälp. Det är dessa berättelser 
som gör att Bris tycker att barnkonventio-
nen måste bli lag så fort som möjligt. Med 
barnkonventionen som lag skulle Sverige 
bli ett säkrare land att vara barn i. 

Bris har bedrivit aktiv politisk på-
verkan för att få barnkonventionen att 
bli lag under många års tid. Under år 
2017 förväntas riksdagen rösta igenom 
lagförslaget och den nya lagen tros träda 
i kraft 2018. Dagen då nya barnkonven-
tionslagen är på plats blir en seger för 
alla barns rätt.

Säkrare samhälle för barn när  
barnkonventionen blir lag
Under år 2016 kom det efterlängtade förslaget om hur barnkonventionen 
skulle kunna bli lag i Sverige. En statlig utredning hade under tre års tid upp
draget att studera saken närmare och komma med konkreta förslag på hur 
barnkonventionen skulle kunna bli en egen lag, samt hur den skulle påverka 
andra lagar. Barnrättighetsutredningen arbetade på uppdrag av regeringens 
barnminister Åsa Regnér (S).

SVERIGES 
RIKES 
LAG

Ladda ner Bris bok med alla barnkonventionens  
artiklar på bris.se. Den innehåller även en version  
som riktar sig till barn och unga.

På bris.se finns Bris remissvar både 
för vuxna och för barn och unga.

Bris.se
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Bris erbjuder stöd 
på flera sätt

På instagramkontot @bris116111 publi-
ceras tips och råd kring olika ämnen. Här 
kan följarna få snabb information om 
stödverksamheten och lära känna kurato-
rerna lite bättre.

Gruppstöd
Bris arrangerar regelbundet stödhelger 
för familjer där en förälder begått själv-
mord och för familjehemsplacerade barn. 
På träffarna får barnet träffa andra i sam-
ma situation, kunskap om sina rättigheter 
och stöd i att hantera sin situation. Målet 
är både att stötta barnet här och nu och att 
förebygga psykisk ohälsa på längre sikt.

I samarbete med STAD (Stockholm 
förebygger alkohol- och drogproblem) 
erbjuder Bris gruppstöd via nätet, Grub-
bel, för barn som har en förälder som 
dricker för mycket eller som mår psykiskt 
dåligt. Detta gruppstöd är en kurs på nätet 
där barn kan chatta med andra som har 
liknande upplevelser. Syftet med Grubbel 
är att barnet ska få information och tips 
som kan göra vardagen lite enklare. Ett 
annat syfte med Grubbel är att deltagarna 
ska få träffa andra online med liknande 
erfarenheter.

Stöd för vuxna om barn
I Bris vuxentelefon – om barn tar Bris 
emot samtal från vuxna som behöver 
någon att prata med kring frågor och oro 
som rör barn och unga upp till 18 år. Syftet 
är att vuxna ska få stöd, vägledning och 
information om hur de kan bidra till att 
förändra ett barns situation till det bättre.  
I samtalet ���ett tydligt fokus på barnets 
perspektiv och rättigheter. Samtalet kostar 
som ett vanligt telefonsamtal och man 
kan vara anonym om man vill. Utöver 
stödtelefonen erbjuder Bris stöd via bris.se 
där vuxna hittar information om en mängd 
olika ämnen som rör barn och unga.

Stödjande samtal 
Genom Bris 116 111, Bris-mejlen och Bris-chatten kan barn och 
unga upp till 18 år tryggt, anonymt och gratis få stöd från Bris. 
I stödverksamheten arbetar kuratorer med lång erfarenhet av 
kontakter med barn och unga. Samtalet sker på barnets villkor 
och kuratorns uppgift är att ge känslomässigt och praktiskt 
stöd samt informera om barnets rättigheter och om samhällets 
stödinstanser. Stödverksamheten har öppet alla dagar på året.

Stödjande insatser
Ibland behövs stöd från en annan aktör än Bris för att barnet 
ska få sitt hjälpbehov tillgodosett. I Bris stöderbjudande ingår 
därför att på uppdrag av barnet eller efter en professionell 
bedömning av kuratorerna, erbjuda barnet konkret hjälp till en 
fungerande kontakt med samhällets övriga stödinstanser.  
Kuratorerna hjälper barnet vidare, till exempel genom att upp-
rätta anmälningar till socialtjänst eller företräda barnet i kontakt 
med olika myndigheter.

Digitalt stöd
I Bris forum på bris.se kan barn och unga prata med varandra 
om allt från vardagliga tankar till svårare problem, anonymt 
och säkert. Forumet modereras av Bris kuratorer och samtliga 
inlägg granskas före publicering. På bris.se ���information 
om ämnen som är vanligt förekommande hos Bris.

År 2016 lanserades Brisbot, en automatisk chattbot där barn 
kan ställa frågor utifrån förvalda alternativ och få svar som är 
skrivna av Bris kuratorer. Tjänsten är ett komplement till Bris 
kuratorer och en möjlighet att ”prova på” Bris stödverksamhet 
utan att behöva vänta. Brisbot ���i apparna Kik och Facebook 
Messenger.

I slutet av året tilldelades Bris medel för att utveckla 
gruppstödet. Projektet ”Tillsammans för barn som flytt” 
finansieras med medel från Familjen ErlingPerssons Stiftelse 
och kommer erbjuda ett professionellt och långsiktigt stöd till 
ensamkommande barn i tio kommuner i landet.

Bris erbjuder i 
samarbete med 
STAD gruppstöd via 
nätet. Detta grupp
stöd är en kurs på 
nätet där barn kan 
chatta med andra 
som har liknande 
upplevelser.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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De senaste åren har det dagliga internetan-
vändandet succesivt krupit ner i åldrarna 
och att barn har egna mobiltelefoner är 
numera väldigt vanligt. Enligt Statens 
medieråd har 95 procent av barn mellan 
13 och 16 år en egen smartphone.
Bris måste ����på de arenor där barn 
���och därför har en omfattande nysats-
ning på digital utveckling av kommunika-
tionen och stödverksamheten startat.

Bris frågade barn och unga i en enkät 
hur det digitala stödet kan bli bättre. 
Bland svaren var det tydligt att det fanns 
ett behov av att utveckla en kunskaps-

bank. Brisbot är en automatisk chattbot 
och till den kan barn ställa frågor utifrån 
förvalda alternativ och få svar som är 
skrivna av Bris kuratorer. Upplevelsen 
blir att barnet och boten har en chattkon-
versation på vägen till svaret.

Första steget till att må bättre eller 
lösa problem är att prata med någon. 
Men många barn som skulle behöva stöd 
lyfter aldrig luren eller loggar in på Bris 
hemsida. Förhoppningen är att Brisbot 
ska nå även de som ännu inte har formu-
lerat sitt behov av stöd. 

Brisbot ger snabba svar 
där barn befinner sig
Bris fortsätter att utveckla den digitala kommunikationen med  
barn och unga. Inför jul lanserade vi Brisbot, en automatisk chattbot 
som ger svar direkt i mobilen.

95%
av barn mellan 13 och 16 år har en egen smartphone. Källa: Statens medieråd.

Se filmen om Brisbot  
på vår Youtubekanal.  

Sök på Bris116111.

Bris måste finnas på de arenor där  
barn finns och därför har en omfattande 
nysatsning på digital utveckling av  
kommunikationen och stödverksam
heten startat.

Film om Brisbot

Brisbot 
på stan

Före jul gav vi oss ut på turné tillsammans 
med en pappersversion av Brisbot för 
att träffa företagare, ministrar och andra 
politiker. 

Under mötet passade vi på att prata om 
hur Brisbot funkar och om den ökande 
psykiska ohälsan bland barn och unga.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Bris stöttar familjer 
som drabbats av  
självmord
Att en förälder dör är kanske det mest traumatiska ett barn kan vara med 
om. Om den som dog dessutom tog sitt liv är frågorna många och sorgen 
ofta extra svår att ta sig igenom. Sedan sju år tillbaka erbjuder Bris stöd
helger där familjer som drabbats av självmord får mötas och hitta sätt att 
hantera sin sorg och gå vidare.

Stödhelgerna finansieras genom ett samarbete med Astra-
Zeneca och på träffarna möts barnen i grupper med jämnåriga 
och föräldrarna träffas i egna grupper på en gård utanför  
Lindesberg. Under ledning av särskilt utbildade stödgrupps-
ledare delar deltagarna erfarenheter och gör övningar kring 
sorgen och livet efter dödsfallet. Helgerna har familjefokus, 
barn och vuxna gör vissa övningar tillsammans. En stor del av 
helgen ägnas också åt lättsammare och familjestärkande aktivi-
teter, som skattjakt och femkamp. Ett av målen är att familjerna 
ska bli bättre på att kommunicera och sätta ord på sina känslor.
   – Genom stödhelgerna kan vi erbjuda barnen och deras  
familjer ett långsiktigt sorgestöd som många eftersöker men 
som saknas, säger ���Grönkvist. 

Självmord är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa 
och varje år tar runt 1 500 personer sitt liv, trots det så kan få 
kommuner idag erbjuda professionellt stöd till familjer som 
drabbats. Det innebär en stor risk, enligt ���Grönkvist.

– Tidiga och långsiktiga stödinsatser kan vara livsviktiga 
eftersom forskning visar att barn som förlorat en förälder har 
ökad risk för att utveckla egen psykisk ohälsa om de inte får 
stöd och hjälp att hantera och bearbeta sin sorg, säger hon. 
Ett av Bris krav är att det ska skapas nationella riktlinjer för att 
garantera efterlevande barn och familjer det stöd de har rätt till, 
oberoende av var i landet de bor.

– Barn har rätt att må bra här och nu, oavsett livssituation  
och behov, säger ���Grönkvist. 

– Många barn har aldrig träffat någon 
jämnårig som har en död förälder och 
än mindre någon vars förälder tagit sitt 
liv. Därför tycker många att det skönt att 
träffa andra som varit med om samma 
sak och känna att de inte är ensamma. 
Självmord är fortfarande ett stort stigma, 
säger ���Grönkvist, biträdande chef 
för Bris stödverksamhet.

1500
Självmord är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa och varje  
år tar runt 1 500 personer sitt liv. Trots det så kan få kommuner idag 
erbjuda professionellt stöd till familjer som drabbats. Källa: Statistik 
om dödsorsaker 2015, Socialstyrelsen

Barn har rätt att 
må bra här och nu, 
oavsett livssitua
tion och behov.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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STÖD

Många barn har aldrig träffat någon jämn
årig som har en död förälder och än mindre 
någon vars förälder tagit sitt liv. 
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Kontaktområden Förekomst kurativa kontakter

Psykisk ohälsa 39 %

Familj & familjekonflikter 25 %

Att vara ung 25 %

Vänner 19 %

Skolan 17 %

Våld, övergrepp & kränkningar 17 %

Kärlek 13 %

Samhällets stödinstanser 10 %

Stress 9 %

Vuxnas svårigheter 6 %

2016 ÅRS VANLIGASTE KONTAKTOMRÅDEN FÖR BARN

Psykisk ohälsa var det vanligaste kontaktområdet 2016.

ÅLDER PÅ BARN SOM KONTAKTAR BRIS

Bris målgrupp är barn och unga under 18 år. Snittåldern för kurativa kontakter  
är 14,2 år, och den vanligaste åldern är 14 år. 
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Samtalen till Bris 2016
Under 2016 besvarade Bris 37 369 kontakter från barn och vuxna. Utav  
dessa kategoriserades 26 996 av kontakterna som kurativa, en kontakt  
där kontaktorsaken är känd och barnet eller den vuxne fått stöd från  
någon av Bris kuratorer. Jämfört med 2015 har Bris kurativa kontakter  
ökat med 3 procent.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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v Bris samtliga kurativa kontakter är 9 av 10 tagna av 
ett barn, under 2016 uppgick de till 24 690 kontakter. 
De ����kurativa kontakterna har skett via chatt. 

Den kanal som har ökat mest under året är dock 
mejlen. Det är vanligare att tjejer kontaktar Bris än 

killar, under 2016 var 8 av 10 kontakter med en tjej. 14 procent 
av kontakterna var en kille och i 6 procent av kontakterna är 
barnets kön inte känt. 

De besvarade kontakter som inte kategoriseras som kurativa 
består till största del av tysta samtal, påläggningar och test-
samtal. Dessa är främst förekommande i kontakter via 116 111, 
Bris stödtelefon för barn. Det kan vara svårt för barn och unga 
att ta steget att våga inleda ett samtal, och för många tar det 
några försök innan kontakten resulterar i ett kurativt samtal.

FÖRDELNINGEN MELLAN CHATT, MEJL OCH TELEFON

De flesta barn som sökt kontakt med Bris har gjort det via chatt. Den kanal  
som ökat mest under 2016 är mejlen.

Mejl – 34%

116 111 – 26%

Chatt – 40% 

ANTAL KONTAKTER MED EN KURATOR TAGNA AV BARN

Under 2016 hade Bris kuratorer 24 690 kontakter med barn och unga  
via chatt, mejl eller telefon. 

24 690

Vill bara säga att ni har varit 
min räddning denna sommar 

när jag inte kunnat prata 
med kuratorn på min skola.

Tack Bris för att ni funnits där 
för mig. Ni har varit en del av 

min utveckling från ned
stämd och redo att dö till en 

person som älskar livet.

Ni har betytt så mycket för 
mig och det ni gör är helt 

fantastiskt. Jag är glad igen.

A
Det är barnet som kontaktar Bris som 
styr vad samtalet handlar om, utifrån 
barnets behov av stöd och råd. Liksom 
för 2015 så var det vanligaste kontaktom-
rådet 2016 psykisk ohälsa. 2016 berörde 
nästan 40 procent av Bris alla kontakter 
det ämnet.

Under 2016 har Bris haft 2 306 kurativa 
kontakter med vuxna som sökt stöd kring 
ett barn i dess närhet. 7 av 10 kontakter 
togs av en förälder. Övriga kontakter för-
delas på mor-/farföräldrar, professionella 
samt andra vuxna i barnets närhet som 
exempelvis grannar, vänner till familjen, 
idrottsledare och liknande.

Det kan vara svårt 
för barn och unga 
att ta steget att 
våga inleda ett 
samtal, och för 
många tar det 
några försök innan 
kontakten resul
terar i ett kurativt 
samtal.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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– Hur pratar man med ett barn som 
befinner sig i en utsatt situation?
Det första man ska göra är att lyssna och 
bidra till barnets möjlighet att berätta 
genom att ställa öppna frågor. I en utsatt 
situation kan det vara svårt för barnet att 
förstå vad som händer och veta hur hen 
ska hantera tankar och känslor. Därför är 
det viktigt att hjälpa barnet att göra till-
varon här och nu begriplig. I samtal med 
en kurator på Bris får barnet en möjlighet 
att sätta ord på och sortera bland det hen 
tänker och känner. Vår uppgift som kura-
torer är att erbjuda känslomässigt stöd, 
en känsla av framtidstro och konkret 
kunskap om barnets rättigheter och om 
samhällets stödinsatser. Vi erbjuder alltid 
barnet konkret hjälp om hen vill ha det, 
till exempel att komma i kontakt med so-
cialtjänsten eller med kuratorn på skolan. 

– Hur är det för dig som kurator att ta 
emot barns och ungas förtroenden? 
Jag tar mitt uppdrag på stort allvar efter-
som varje barn som hör av sig till Bris 
ger mig ett förtroende. Barnet har rätt att 

”Jag får höra många 
svåra berättelser”
– Hallå där Stina Michelson, kurator på Bris.  

förvänta sig ett samtal med en vuxen som lyssnar och förmedlar 
det stöd som barnet behöver. Det kräver lyhördhet och ������ 
Jag får höra många svåra berättelser men jag är tacksam över att 
jag får fylla en funktion i barns liv där jag kan bidra till en positiv 
förändring.

– Vilka fördelar respektive nackdelar finns vad gäller  
stöd via telefon, chatt och mejl?
För barnet är tillgängligheten en stor fördel med distansstöd. 
Det är lätt att komma i kontakt med Bris genom att ringa eller 
genom att logga in på chatten. Många barn uppskattar även 
möjligheten att vara anonym. Vi ser inte vem personen är som 
hör av sig eller var hen �����sig. En nackdel med att stödet 
sker på distans skulle kunna vara att färre sinnen kommer till 
användning; vi ser inte varandra i telefon och i chatten hör vi 
inte heller. Det kan vara en utmaning när vi ska förmedla vad vi 
tänker och känner men samtidigt kan det vara jätteskönt att som 
barn få stöd utan att bli sedd. 

– Vad är bäst med att jobba som kurator på Bris?
Att få bidra till barnets känsla av egenmakt, sammanhang och 
framtidstro. Att få ägna hela arbetsdagen åt de allra viktigaste 
och mest spännande frågorna i samtal med barn – kärlek, vän-
skap, identitet och drömmar. Samt att få vara den som förmed-
lar kunskap om barnets rättigheter och erbjuda konkret hjälp när 
barn berättar om svåra situationer. 

Vår uppgift som 
kuratorer är att 
erbjuda känslo
mässigt stöd, en 
känsla av framtids
tro och konkret 
kunskap om barnets 
rättigheter och om 
samhällets stöd
insatser.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE



12Bris årsberättelse 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Jag har fått tillbaka intresset för att leva och 
umgås med vänner igen, tack vare ert stöd 
genom åren. Jag är otroligt tacksam för  
detta och funderar nu ärligt på att jobba 
inom något liknande om några år.
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När artisten Seinabo Sey, bloggaren och 
artisten Viktor Frisk, komikern och You
tubestjärnan Keyyo och artisten Oscar Zia 
presenterades i årets idolkortskampanj, var 
det för första gången i ett digitalt format. 
En film spelades in där idolerna själva 
berättade om sina upplevelser av utsatthet 
under barndomen och på brisidoler.se kan 
barn ladda ner korten och ta del av barn
konventionen i en version särskilt riktad  
till unga.

Bris föddes den 1 september 1971 och 
firade förra året 45 år. Allt startade efter 
ett initiativ av barnboksförfattaren Gunnel 
Linde och journalisten Berit Hedeby och 
var en reaktion på ett uppmärksammat 
fall där en treårig flicka blev dödad av sin 
styvpappa. 

Första målet för det nystartade Bris var 
att Sverige skulle införa ett förbud mot 
barnaga. Sedan dess har Bris gått från att 
bestå av en liten grupp eldsjälar till att 
bli en nationell organisation som varje år 
har runt 27 000 stödjande kontakter och 
som arbetar för att lyfta barns och ungas 
röster i samhället för att stärka deras 
rättigheter.

Året som gick

Årets Brisidoler

45 år för 
barnets 
rättigheter

Broschyrer till stöd för Tullverket
Bris skickade en kartong till Tullverket, 
fylld med broschyren ”En hjälp till dig som 
anar att ett barn far illa”. Anledningen 
var en uppmärksammad artikel där det 
framkom att det saknas rutiner för vad 
verkets anställda kan göra när de möter 
barn som de misstänker lever i en utsatt 
situation. Svenska myndigheter är bundna 
till barnkonventionen och måste alltid 
agera utifrån barnets bästa. Förhoppning
en är att broschyrerna, som bland annat 
innehåller konkret information om hur en 
orosanmälan till socialtjänsten går till, kan 
hjälpa Tullverket att arbeta mer barnrätts
baserat.

Du behöver inte ha alla svar, men 
du behöver ta dig tid. Det gäller att 
ta vara på de stunder då barn söker 
kontakt och vill prata. Det är budska
pen i boken ”Du behövs som vuxen”, 
skriven av Petter Iwarsson, författare 
och sakkunnig på Bris. Med teori och 
konkreta exempel ges läsaren stöd 
för att bättre kunna lyssna och förstå 
barn och unga. Boken ger kunskap, 
mod och hopp om att förändring är 
möjlig.

BOKEN SOM SKA GÖRA VUXNA 
BÄTTRE PÅ ATT LYSSNA

Bris fyllde 45 år under 2016

45

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Barnminister Åsa Regnér får frågan:  ”Vilken fråga 
är viktigast när det gäller barn och unga idag?”

BRIS PROTESTERADE MOT ASYLLAGEN
När en ny asyllag skulle röstas igenom i riksdagen var Bris en av 
rösterna som högljutt protesterade. Detta eftersom den stod i tydlig 
strid med barnkonventionen och förutspåddes slå särskilt hårt mot 
ensamkommande barn, en grupp som redan befinner sig i en utsatt 
situation. Bris har under året varit remissinstans, skrivit debattartiklar 
och lyft frågan i diverse andra forum. Inför omröstningen i juni skrev 
Bris till samtliga riksdagsledamöter och vädjade att de skulle rösta 
emot. Arbetet med att stötta ensamkommande barn kommer under 
2017 att intensifieras, bland annat genom stödgrupper.

Våldsfrågan i fokus under  
politikerveckan
Under politikerveckan i Almedalen 
höll Bris ett välbesökt seminarium om 
våld mot barn. Seminariet tog avstamp 
i Bris rapport ”Räknas det här som 
våld?”, som är baserad på barns egna 
röster om våldet som deras föräldrar 
och andra vuxna utsätter dem för. 
Panelen bestod av barnminister Åsa 
Regnér, Carl Göran Svedin, professor 
i barn och ungdomspsykiatri och Bris 
generalsekreterare Magnus Jägerskog. 
Under veckan deltog vi även i ett tiotal 
andra samtal och paneler.

Bris synliga 
i media
Under 2016 har Bris haft stor synlighet i 
media. Bris sakkunniga och kuratorer blir 
frekvent inbjudna i olika sammanhang 
för att prata om barns situation och hur 
vuxna kan stötta barn i svåra situationer. 
Totalt har nio debattartiklar publicerats i 
olika medier och Bris har besökt Nyhets
morgon i TV4 ett flertal gånger för att  
prata om allt från barns utsatthet under 
julen till Brisbot och idolkortskampanjen.

Bris ställde frågor från 
barn till makthavare
Inför Bris medverkan i Almedalen gick vi 
ut med en enkät på bris.se där vi frågade 
barn och unga: Vad vill du fråga en poli
tiker? Väl på plats ställde vi några av de 
frågor vi fått in och filmade makthavarnas 
svar. Bland annat fick Barnombudsmannen 
frågan: ”Har barn samma rättigheter som 
vuxna?” och Feministiskt initiativs parti
ledare Gudrun Schyman svarade på hur 
man kan förhindra sexuella övergrepp.

INTERNATIONELLT BESÖK
Bris gästades av en delegation från Kenya, Zambia, 
Sydafrika och Uganda vars gemensamma arbets
område var att stoppa sexuellt våld mot barn. 
Delegationen bestod av NGO:s, läkare, poliser och 
personal från flyktingförläggningar. Tillsammans blev 
det ett mycket lärorikt utbyte. Bris redogjorde för 
arbetet som lågtröskelstöd för barn där barnet själv 
är uppdragsgivare, kampen för en antiaga lagstiftning 
och det pågående påverkansarbete med barnkonven
tionen som vårt viktigaste instrument. Delegationen 
berättade om stora utmaningar med våldet som främst 
drabbar barnet utanför hemmet, såsom våldtäkter på 
väg till skolan och misshandel i kollektivtrafiken.

!

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Barns inflytande  
– Bris röda tråd
Bris arbetar för barn och unga. Det innebär att barn har rätt till delaktighet och infly
tande i organisationens verksamhet. Att arbeta för barns rättigheter kräver att barn och 
unga är delaktiga i Bris arbete – att barn på lika villkor kommer till tals i beslut som rör 
dem. För att möjliggöra reellt inflytande arbetar Bris med olika metoder för inflytande 
och har tydliga riktlinjer för hur arbetet med att ta tillvara barns röster ska organiseras. 
Exempel på metoder är enkätundersökningar, dialog och diskussion genom referens
grupper. Här är ett urval av årets projekt där barn på olika sätt kom till tals och kvalitets
säkrade Bris arbete.

En utmaning i arbetet med ungas del
aktighet är att få en så stor bredd av 
barn som möjligt. Alla barn har samma 
värde och allas röster är lika viktiga, 
därför arbetar Bris aktivt för att nå de 
barn som inte självmant tar initiativ 
till att vara med och påverka. Det var 
utgångspunkten för pilotprojektet 
Expertgrupp Barn, en metod för  
inflytande som utarbetats av Bris. 

Ingen fast referensgrupp
Expertgrupp Barn är ingen fast referens 
grupp, i stället samarbetar vi med hela 
skolor, där tillfälliga grupper av barn 
väljs ut inför varje Brisuppdrag. Först 
ut under året var klasserna 9 A i Sävar 
skola och 7 A i Sjöfruskolan. Gruppen 
före visades en första version av Bris nya 
informationsfilm ”Du är viktig” och fick 
därefter i uppdrag att diskutera frågor 
kring filmens budskap, grafik, ton och 
tilltal. Barnen redovisade sedan sina 
tankar med hjälp av collage.

De ungas åsikter var oerhört 
värde fulla inför arbetet med filmens 
slutproduktion. Tack vare expert
gruppen kunde Bris i slutproduktionen 
förbättra och förtydliga filmens bud
skap. Inför premiärvisningen av ”Du är 
viktig” fick gruppen återkoppling på 
hur och i vilken utsträckning Bris tagit 
hänsyn till deras viktiga åsikter.

EXPERTGRUPP BARN Nästa generation stöd på nätet
Expertgrupp Barns andra uppdrag under 
året var att hjälpa oss i arbetet med ut
vecklingen av Bris digitala stöderbjudande. 
Utvecklingen är en del av ett pågåen
de projekt (2015 – 2017) finansierat av 
Postkodlotteriet och som handlar om att 
utveckla Bris digitala, textbaserade stöd.

Expertgruppen, som även denna gång 
utgjordes av barn från Sävar skola och 
Sjöfruskolan i Umeå, fick i uppdrag att 
diskutera hur en framtida Brisapp, eller 
digitalt stöd på annan plattform, skulle se 
ut, vilka funktioner den bör fylla samt vad 
den skulle kunna innehålla. Gruppen arbe
tade intensivt med detta under en heldag 
och kom med många värdefulla synpunk
ter och idéer. 

För att ytterligare bredda kunskapsunder
laget lade Bris ut en enkät på bris.se där 
unga som har ett registrerat Briskonto 
fick ge sina synpunkter på Bris befintliga 
digitala stöd och hur de tycker att det 
kan utvecklas och förbättras. Enkäten fick 
stort gensvar bland barnen som tillförde 
kloka synpunkter och kreativa idéer.  
Expertgruppens arbete och enkätsvaren 
låg sedan till grund för en barnkonse
kvensanalys där Bris även tog hänsyn till 
faktorer som ekonomi, tekniska förut
sättningar samt kuratorernas kunskap och 
erfarenhet.

Ovanstående är ett tydligt exempel på hur 
barn och unga kvalitetssäkrar Bris arbete. 
Tack vare målgruppens inflytande kunde 
Bris landa i följande beslut kring utveck
lingen av vårt digitala stöd:
• Möjlighet till stöd via en Brisapp som i 

första hand är ett chattverktyg. Beräk
nad lansering till hösten 2017. 

• Möjlighet att boka tid med Bris kurato
rer via bris.se.

• En ny hemsida med ett nytt verktyg för 
chatt och mejl, som bland annat innebär 
möjlighet att använda emojis, skicka 
bilder och rörligt material, information i 
form av poddar och filmer. Bris.se kom
mer även att erbjuda Natt på Bris, en 
informationssida som riktar sig till barn 
som söker stöd nattetid. 

• Ett nytt dokumentationssystem som 
möjliggör analys av kontakter till Bris.  
All data som samlas in är helt anonym 
och går ej att koppla till enskilda Bris 
användare. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Vad har barn och unga för förväntningar 
på Bris som organisation? Hur ska Bris 
kuratorer arbeta för att bäst stötta de 
som kontaktar oss? Att dra upp riktlinjer 
inför Bris kommande års arbete är omöj
ligt utan inflytande från vår målgrupp.
Därför lade vi under hösten ut en enkät 
på bris.se som var tillgänglig för inloggade 
användare. Svarsfrekvensen var hög och 
de ungas åsikter var oerhört värdefulla för 
Bris strategiarbete. 

BRIS STRATEGI

Prins CarlPhilip och prinsessan Sofia 
startade år 2015 en stiftelse i syfte att 
motverka mobbning på nätet och att 
sprida kunskap om dyslexi. Stiftelsen och 
Bris har inlett ett samarbete med målet 
att förbättra kommunikationen kring nät
frågor mellan barn och vuxna. 

För att kvalitetssäkra arbetet bjöd 
slottet i höstas in 40 barn från Kista 

grundskola och Vasa Real i Stockholm. 
Barngruppens uppgift under dagen var att 
ta fram tips och råd till föräldrar, lärare 
och andra vuxna i barns närhet. Resultatet 
av arbetet blev en samling konkreta, kloka 
råd som barnen fick redovisa inför samt
liga närvarande. Barnens åsikter kommer 
nu att utgöra underlag för stiftelsens 
fortsatta arbete. 

En dag på slottet
Prinsparet och Bris kurator Nils Grönroos var med under dagen och lyssnade när barnen berättade 
om hur de vill att vuxna ska prata med barn om kränkningar på nätet.

barn från Kista grundskola och Vasa Real kvalitetssäkrade arbetet i stiftelsen.

40

Samarbetet med Expertgrupp Barn 
i Umeå är nu avslutat. Utvärderingen 
visar att modellen fungerar väl och  
ger deltagande barn och unga reellt 
inflytande. Bris kommer nu att ut
veckla arbetet vidare, bland annat i 
kommande projekt där vi möter barn 
med särskilda erfarenheter av psykisk 
ohälsa.

Framtiden

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Insamlingsåret 2016

Stor framgång för årets 
Brisgolf på Ullna Golf Club
För fjärde gången i ordningen anordnades 
Brisgolfen på Ullna Golf Club. Tävlingen 
var fullsatt med 25 lag som var och en 
hade med sig en känd lagledare, däri
bland Pernilla Wiberg, Tomas Brolin, Peter 
”Foppa” Forsberg och Helen Alfredsson. 
När tävlingen var avklarad var det dags för 

middag och auktion där bland annat golf
set från Callaway, signerade matchtröjor, 
en resa till Dubai och en hockeyträning 
med legenderna Peter ”Foppa” Forsberg 
och Mats ”Sudden” Sundin auktionerades 
ut. Totalt bringade eventet in över en 
miljon kronor till Bris verksamhet.

Bris är sedan 2007 en av Postkodlotte
riets förmånstagare och har under 
perioden 2007 till 2016 tagit emot drygt 
139 miljoner kronor av lotteriets över
skott. Pengarna har använts till såväl ökad 
tillgänglighet för barn och unga som till 
opinions och påverkansarbete.

Tack alla givare!
Vi har en trogen skara givare som utgör en 
viktig grund i Bris ekonomi. Frågorna som 
Bris driver samt vårt starka varumärke 
engagerar vilket har resulterat i att många 
fler nya givare har börjat stötta genom 
gåvor.  

Volkswagen  
auktionerade ut  
fyra unika bilar
Volkswagen auktionerade ut fyra unika 
Golf sportbilar. Allt över utropspriset gick 
till Bris och det blev hela 526 100 kronor. 
Dessutom gör Volkswagen det möjligt för 
Bris att nå ut med verksamheten i landet 
genom att förse organisationen med sju 
Alltrack.

Dela med dig  
av kakan
Dela med dig av kakan var Gilles kampanj
tema när de för andra året i rad sålde kakor 
i en butikskampanj till förmån för Bris. Kam
panjen inbringade 510 738 kronor till Bris.

14 MILJONER TACK TILL POSTKOD
LOTTERIETS LOTTOKÖPARE

125 tappra spelare trotsade regnet i årets viktigaste golftävling.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Designtävling för 
barnets rättigheter
KappAhl arrangerade en designtävling där 
barn fick beskriva vad ”Bra som jag är” 
betyder för dem. Tusentals fantasifulla 
motiv inkom och det vinnande bidraget 
ritades av Maja 12 år från Ljungbyhed. 
Hennes motiv trycktes sedan på tygpåsar 
som såldes till förmån för Bris. 

Under hela året kan du köpa Bris 
produkter hos KappAhl. 

Bris 
supportrar

CIRCLE K KRAFT SAMLADE 
FÖR BRIS

Runt om i landet finns 
många engagerade 
företag som stöttar  
Bris verksamhet  
genom att de köpt 
olika supporterpaket 
som innehåller  
marknadsförings
material. 

Circle K tog fram två filmer som 
fokuserade på barns utsatthet under 
julen och informerade om att Bris 
håller öppet hela lovet. Tillsammans 
med sina kunder samlade de in knappt 
2,7 miljoner kronor under december 
genom kampanjerna Bristvätten och 
Briskaffet. 

2,7  
miljoner kronor

Verket ”Snälla komplimanger om att man är bra som man är” av Maja, 12 år.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Våld mot barn  
– en internationell fråga
Bris barnrättsliga arbete utvecklas ständigt – inte minst tack vare  
samarbetet med Child Helpline International som utgörs av 181 hjälplinjer 
världen över. Under nätverkets senaste världskonferens antogs en  
deklaration i syfte att eliminera alla former av våld mot barn.

tt varje dag ge stöd till barn och unga i utsatta 
situationer i Sverige är, och har alltid varit, Bris 
huvuduppgift. För att fortsätta ligga i framkant 
såväl barnrättsligt som tekniskt krävs dock ett 
globalt perspektiv – Hur ser stöd till barn och 
unga ut internationellt? Hur kan Bris bidra 
med kompetens och vad kan vi lära oss av 
andra barnrättsaktörer? Sedan år 2003 är 

Bris, som enda svenska organisation, medlem i CHI – Child 
Helpline International. Nätverket, som Bris även var med och 
grundade, samordnar 181 hjälplinjer för barn i 139 länder. 
Tillsammans tar CHI emot 20 miljoner kontakter om året med 
barn och unga i behov av stöd och skydd. 

– Vi lever i en globaliserad värld där den digitala utveckling-
en minskar avståndet mellan människor. Frågor som rör barn 
och unga måste därför sättas i en global kontext, det visar inte 
minst de senaste årens ����������Att utbyta erfarenheter 
och kompetens med andra länder stärker därför Bris arbete 
nationellt, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris.

CHI anordnar varje år en internationell konferens som 2016 
hölls i Bangkok. Där antogs en deklaration där CHI uppmanar 
världens länder att göra allt för att förverkliga mål 16.2 i  
Agenda 2030, att eliminera alla former av våld mot barn. 

– Det är en enorm kraft i att 181 hjälplinjer världen över 
ställer sig bakom dessa sju punkter i deklarationen där vi lyfter 

fram barnets rättigheter. Många länder 
brister när det handlar om att lyssna på 
barn och att ta tillvara på deras röster.

Bangkokdeklarationen kommer nu 
att utgöra en viktig del i Bris löpande 
dialog med beslutsfattare och professio-
nella och diskuteras kontinuerligt inom 
nätverket.

Bris internationella arbete inkluderar 
även samtal med globala medieaktörer 
som exempelvis Facebook, där barns 
säkerhet på nätet har blivit en allt vikti-
gare fråga i takt med den snabba tekniska 
utvecklingen.

– Barns utsatthet på nätet ökar och 
därför är det viktigt med förstärkt 
samverkan mellan länder. Vi kommer att 
fortsätta vår kontinuerliga dialog inom 
CHI under året. Till våren 2017 har Bris 
bjudit in övriga nordiska hjälplinjer för 
att bland annat diskutera barns och ungas 
situation i Norden, avslutar Magnus 
Jägerskog.

A Barns utsatthet 
på nätet ökar och 
därför är det viktigt 
med förstärkt 
samverkan mellan 
länder. Vi kommer 
att fortsätta vår 
kontinuerliga dialog 
inom CHI under 
året, säger Magnus 
Jägerskog.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Bangkok Declaration of the  
Eight International Consultation  
of Child Helpline International 

Ensuring that every child in all countri
es has information about and access 
to high quality child helpline support 
so that children exposed to abuse and 
violence can be rescued; 

Actively promoting a change in culture 
to eradicate attitudes and norms that 
tolerate violence against children; 

Adopting appropriate legal provisions 
banning all forms of violence against 
children and providing for sufficient 
resources to bring violators to justice; 

Using the voice of the children, inclu
ding the data from child helplines, to 
further advance the implementation 
of children’s rights in national child 
protection. 

Partnering with civil society and the 
private sector to prevent and stop 
violence against children through the 
formation of strong protective system 
including a welldefined and well 
resourced helpline for children; 

Ensure formal cooperation between 
child helplines and social protection 
systems and other safety nets to  
ensure the attainment of SDG 16.2  
and related targets; 

Implementing the SDG 16.2 to “End 
abuse, exploitation, trafficking and all 
forms of violence against and torture 
of children” in all settings, including 
homes and families, schools and insti
tutions, in communities and public 
spaces. 

Deltagarna ���lyssna till Sven Brem-
berg, läkare och docent i socialmedicin 
vid Karolinska institutet, som är en av 
Sveriges ledande experter på psykisk 
ohälsa bland barn och unga. Även barn-
ombudsmannen Fredrik Malmberg var på 
plats för att berätta om årsrapporten ”Re-
spekt – barn med funktionsnedsättning 
om samhällets stöd”. Petter Iwarsson, 
sakkunnig på Bris och skolkurator, före-
läste utifrån sin nya bok ”Du behövs som 
vuxen” som guidar vuxna i hur de kan 
utveckla sina förmågor att lyssna, förstå 
och kommunicera med barn.

Under dagen hölls två panelsamtal. 
Det första tog avstamp i frågan ”Hur mår 
unga i Västra Götaland?”. Medverkade 
gjorde bland annat Viveca Axelsson 
från Sveriges kommuner och landsting 
och David Lega, kommunalråd (KD) i 
Göteborgs Stad. Dagens andra panel-
samtal handlade om utmanande frågor 
i barnrätten och genererade intressanta 
följdfrågor om vilken betydelse barn-
konventionen kan få när den blir lag. 
Medverkade gjorde bland annat Bris 
barnrättsexpert Emma Bennwik och 
Cecilia Grefve, nationell samordnare för 
den sociala barn- och ungdomsvården.
Dagen var startskottet för Bris nätverk som 
ska verka som en källa till inspiration och 
erfarenhetsutbyte för personer som arbetar 
för och med barn. Att gå med är gratis och 
det spelar ingen roll om deltagaren är verk-
sam inom den ideella, privata eller offent-
liga sektorn. Tio träffar per år arrangeras i 
nätverket, där deltagaren får möjlighet att 

Mötesplatsen för barnets rätt
Under hösten startade den nya verksamheten Bris nätverk,  
en arena för dialog om barnrättsfrågor. Som startpunkt för  
nät verket arrangerade Bris en barnrättsdag, där temat var  
den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga.  

lyssna till föreläsningar, ta del av rappor-
ter och skapa dialog med professionella 
från olika delar av samhället. Nätverket är 
uppbyggt utifrån Bris fem regioner och det 
är fritt att välja vilken nätverksträff man 
vill närvara på. Efter tre månader hade över 
1000 personer gått med i Bris nätverk.

Många av deltagarna på barnrättsdagen 
lyfte vikten av nätverk, bland annat  
Ulrika Pramås, skolsköterska i Torslanda:

– Jag ser fram emot att vara med i Bris 
nätverk, känner att jag fått kraft i att vi 
är många som jobbar tillsammans. Ofta 
känns det som om man sliter på ensam, 
men vi är så många som jobbar för  
samma sak, säger hon.

Hej!
Vill du veta mer om Bris nätverk?

Mejla natverk@bris.se

En spännande dag med diskussioner som 
gick på djupet och där svåra och kritiska 
frågor också blev ställda. Det tror jag 
är bra eftersom engagemang för barns 
rättigheter inte räcker, det krävs också 
kunskap och genomtänkta strategier om 
vi ska nå framgång. Barnombudsmannen 
Fredrik Malmberg sammanfattar Bris 
barnrättsdag.

BRIS  
NÄTVERK  
Mötesplatsen för barns rättigheter.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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egionerna bedriver ett strate-
giskt och fördjupande arbete 
gentemot kommuner och 
landsting. Syftet är att skapa 
en dialog med tjänstemän och 

beslutsfattare om barnets rättigheter och 
barnkonventionen samt informera om 
Bris verksamhet. Alla möten utgår från 
ett barnrätts perspektiv och målet är att 
förbättra barns och ungas livssituation  
på ett lokalt plan. 

Under året har Bris funnits med på 
�����arenor för att berätta om verk-
samheten; allt från det opinionsbildande 
arbetet kring barnets rättigheter till stöd-
verksamheten och behovet av ekonomisk 
hjälp genom insamling och medlemskap. 

Bris Syd har under året tagit emot en 
kontinuerlig ström av förfrågningar från 
skolor och föreningar runt om i Skåne 
som arbetar med ensamkommande barn. 
För att kunna möta behovet av informa-
tion kring barnets rättigheter har ett helt 
nytt informationspaket tagits fram riktat 
till vuxna som i sitt yrke eller inom före-
ningsliv möter barn och unga i utsatta 
grupper. Ett större samarbete har också 
påbörjats tillsammans med föreningen 
MmD (Malmö mot Diskriminering) med 
syfte att belysa och arbeta för de stora 
grupper av barn som i olika sammanhang 
diskrimineras. 

I Malmö och Hässleholm genomförde 
Bris, tillsammans med Region Skåne och 
Brottsoffermyndigheten, två välbesökta 
konferenser kring ”Barns rätt att slippa 
våld”. 600 personer deltog från bland 
annat sjukvården, socialtjänsten, skola 
och ideella organisationer. Föreläste 
gjorde bland andra Carl-Göran Svedin, 
professor i barn- och ungdomspsykiatri 
och Johanna Thulin, doktorand i socialt 
arbete. 

Regionerna mobiliserar  
samhället för barnets rättigheter
Inom regionenheten samlas den ideella kraften i Bris genom medlemmar,  
volontärer och Bris nätverk och arbetet utgår från fem regioner: syd, väst,  
öst, mitt och nord. 

Under våren deltog Bris i projektet ”Kärleken är fri” vars syfte 
var att synliggöra barns och ungas rätt till ett liv fritt från våld, 
hot och övergrepp. Elever på skolor i Umeå ���under tre veckor 
lära sig om sina rättigheter och var de kan vända sig om de 
behöver stöd och hjälp. Tillsammans med skolpersonalen �� 
de möjlighet att samtala om rättigheternas innebörd och arbeta 
med olika värderingsövningar. De ���också se en teaterföre-
ställning med efterföljande dialog tillsammans med ensemblen.

Under folkhälsoveckan i Sorsele besökte Bris alla mellan-
stadieklasser och föreläste för pedagoger och föräldrar. I Luleå 
gjordes en kommunturné där socialnämndsmöte, ungdomsmot-
tagningen, närpolis och socialtjänstens familjeenhet besöktes. 
För medlemmar arrangerades ett medlemscafé. 

I samband med internationella barndagen hölls Östergötlands 
barnrättsdag i Norrköping. Det var ett samarbete mellan bland 
annat Bris, Rädda Barnen och Arbetets Museum för att göra 
barnrättsfrågor synliga i Östergötland. Temat var Barn på ��� 
och barnkonventionen. 

I Linköping genomfördes konferensdagen ”Låt ���forma vår 
samtid och framtid”. Temat var att låta barn vara delaktiga i de 
demokratiska processerna och Bris talade om sin modell för 
barns ������ 

Bris Öst har också deltagit på �����mässor, som bland 
annat hälsomässan i Hultsfred, föreningsmässa i Nyköping och 
på Lärarnas dag i Norrköping. 

Bris var på plats under Rinkeby/Tensta hälsovecka där syftet 
var att öka den fysiska och psykiska hälsan i stadsdelen som har 
höga ohälsotal bland barn och unga. Dagen var fylld av infor-
mation om det yttre- och inre måendet och Bris ���möjlighet 
att berätta om stödverksamheten. 

Migrationsverket har under året arbetat för att öka syssel-
sättningen för asylsökande. Bland annat genom information 
om samhällets olika funktioner. I Bredäng och Södertälje har 
Bris varit och informerat om Bris verksamhet och om barns 
rättigheter. 

Bris Väst har deltagit på ���konferenser och mässor i 
Göteborg, bland annat ”Våga fråga – barn som anhöriga”, samt 
en konferens om hedersrelaterat våld och förtryck. Ett ���� 
skolor och föreningar har besökts.

På inbjudan av Trollhättans förvaltningschef inom utbild-
ningsförvaltningen, föreläste Bris för samtliga rektorer och 
verksamhetschefer. Föreläsningen handlade om Bris verksam-
het och barns och ungas rättigheter. Bris deltog i panelsamtal 
samt utställning vid föreningsmässan i Borås.

Under året har 
Bris funnits med 
på flertalet arenor 
för att berätta om 
verksamheten; allt 
från det opinions
bildande arbetet 
kring barnets 
rättigheter till 
stödverksamheten 
och behovet av 
ekonomisk hjälp 
genom insamling 
och medlemskap. 

R
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Rix FMfestival
Under juli och augusti åkte Bris på turné tillsammans med Rix 
FM. Det blev sammanlagt 10 nedslag runt om i Sverige på orterna 
Kristianstad, Luleå, Eskilstuna, Helsingborg, Växjö, Malmö, Norr
köping, Jönköping, Göteborg och Stockholm. Med hjälp av perso
nal och volontärer fick fler barn och unga kännedom om Bris. Bris 
stod för en bred informationsspridning till de ungefär 200 000 
besökarna på de olika festivalerna.  

Vid några tillfällen deltog artisten och Brisambassadören 
Behrang Miri och pratade från scen om barns rättigheter och om 
Bris. Vi samarbetade också med den unga artisten Ella Ramelt 
som spelade till förmån för Bris under festivalen.

Medlemmarna spelar en viktig roll i 
mobiliseringen av samhället för bar
nets rättigheter. För att skapa samtal 
mellan medlemmarna och Bris gav sig 
generalsek reterare Magnus Jägerskog 
ut på turné i regionerna. På träffarna 
diskuterades bland annat hur ett ideellt 
engagemang i Bris kan se ut.

Att främja dialog och väcka engage
mang stod också på agendan under Bris 
verksamhetskonferens som anordnades 
i Göteborg. På konferensen träffades 
förtroendevalda och anställda för att 
tillsammans arbeta för Bris framtid. En 

punkt var hur Bris kan vara en organisa
tion där ingen lämnas utanför, som skapar 
delaktighet och där möjlighet till påverkan 
finns. De tankar och konkreta förslag som 
arbetades fram togs sedan vidare in i 
arbetet med en ny långsiktig plan för åren 
2017–2021. 

I samband med verksamhetskonferen
sen arrangerade Bris en barnrättsdag som 
också blev startskottet för det nystartade 
Bris Nätverk – ett nätverk för personer 
som arbetar med och för barns rättig
heter. Barnrättsdagen hade cirka 100 
besökare.

Hur kommer det sig att du gick 
med i Bris? 
– När Bris bildades tyckte jag att det 
var behjärtansvärt och jag blev väldigt 
intresserad. Jag läste allt jag kom över 
och blev sen medlem för att jag ville 
stötta barn som är en utsatt grupp i 
samhället, både då och nu.

Jag brukar tänka att om alla i min 
trappuppgång, mitt hus, mitt kvarter 
gav en liten slant varje månad så skulle 
det göra stor skillnad. Det brukar jag 
säga till människor runt om mig. Man 
måste inte ge mycket, det viktiga är 
att pengarna ges. Små summor varje 
månad blir en stor summa i slutänden.

Finns det någon fråga som du  
brinner lite extra för?
– Att nå killarna. Idag är åtta av tio 
som hör av sig till Bris tjejer. Men det 
är ju inte för att alla killar mår toppen. 
Vi vet ju att den psykiska ohälsan är 
stor i den gruppen och därför är det 
viktigt att de vet att Bris även finns till 
för dem. Jag tror på mer interaktivitet 
med unga, mer skapande innehåll och 
lokala aktiviteter.

Vad skulle du säga till någon som 
funderar på att bli medlem i Bris?
– Ingen kan inte göra allt men alla kan 
göra något. Prova på och se hur det 
känns. Ta kontakt med Brisombudet i 
din region eller kom och häng med oss 
i Bristältet när vi deltar i olika festiva
ler och event. Då ser du hur vi jobbar 
och att vi är många som är aktiva.

Marianne Hermansson 
har varit medlem  
i över 40 år.

Mikael Back blev 
medlem i Bris när  
han flyttade till 
Umeå och ville  
engagera sig ideellt. 

MÖT MEDLEMMARNA
Jag brukar tänka  
att om alla i min 
trappuppgång, mitt 
hus, mitt kvarter  
gav en liten slant  
varje månad så skulle 
det göra stor skill
nad, säger Marianne  
Hermansson.

11%
så mycket ökade Bris 
medlems antal 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Medlemskommuni  ka  
 tion på agendan 
Ett viktigt mål under 2016 var att få fler medlemmar 
i organisationen och när året var slut stod det klart 
att antalet ökat med 11 procent. Det är bland annat 
resultatet av en ny strategi som har en tydlig inriktning 
mot att stärka Bris som medlemsorganisation och öka 
inflytandet för medlemmar.
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Årsredovisning
Målet för Bris verksamhet är att stärka barns och ungas rättigheter 
och förbättra deras levnadsvillkor. Att möjliggöra detta står i direkt 
relation till det ekonomiska stöd vi får från privatpersoner, företag, 
fonder och staten.

av den totala omsättningen
är stöd från stat, kommuner

och landsting

konversationer hade Brisbot 
efter första månaden

är antalet medlemmar i Bris

18% 8 000 4 865
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Barnens rätt i samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst 
obunden ideell förening som sedan 1971 arbetat för barnets rätt 
i samhället.

Vårt ändamål
Målet för Bris verksamhet är att stärka barns och ungas rättig-
heter och förbättra deras levnadsvillkor. Bris skall särskilt bistå 
utsatta barn och unga samt upprätta möjligheter för dem att 
föra en dialog med vuxna. Vår verksamhet skall präglas av ett 
professionellt barnperspektiv och utgår från FN:s konvention 
om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Vår verksamhet och verksamhetsidé
Bris är en barnrättsorganisation som arbetar för att stärka bar-
nets rättigheter genom att ge stöd till barn och unga, mobilisera 
samhället och göra barns röster hörda. 

Bris stödverksamhet består av Bris 116 111, Bris-mejlen och 
Bris-chatten. Dit kan alla under 18 år varje dag, anonymt och 
kostnadsfritt vända sig när de behöver stöd av en vuxen. Bris 
erbjuder ett indirekt stöd till barn genom Bris vuxentelefon om 
barn. Där kan vuxna få vägledning och information om hur de 
kan bidra till att förändra ett barns situation till det bättre. Bris 
bedriver även stödgruppsverksamhet, bland annat för barn som 
förlorat en förälder i suicid samt familjehemsplacerade barn.
Bris mobiliserar samhället för barnets rättigheter genom alltifrån 
medlemmar till kommuner, organisationer och andra samhällsak-
törer. Bris nätverk är en arena som dels ger möjlighet att lyssna 
till föreläsningar och ta del av olika rapporter inom barnrätten, 
men också att dela med sig av kunskaper och erfarenheter.

Bris gör barns röster hörda genom att bedriva ett strategiskt 
opinions- och påverkansarbete med fokus på beslutsfattare och 
myndigheter. Vi arbetar också för att nå ut till allmänheten i syf-
te att hela samhället ska få bättre kunskap om barnets rättigheter 
och kunna bidra till att de bättre tillgodoses.

För att möjliggöra detta bedriver Bris insamling från privat-
personer, företag och organisationer, samt söker bidrag från stat, 
kommun och landsting.

Internationellt arbete
CHI – Children Helpline International:
Bris har varit medlem i CHI sedan starten 2003 och har också 
varit pådrivande i arbetet med att forma nätverket. CHI är idag 
ett globalt nätverk med 181 medlemmar i 139 länder. Till-
sammans tar nätverkets hjälplinjer emot mer än 14 miljoner 
kontakter per år från barn och unga som är i behov av vård och 
skydd. Bris är den enda svenska barnrättsorganisationen med 
medlemskap i CHI. 

Bris 116 111:
Numret ”116 111” är ett internationellt nummer inom EU för 
hjälplinjer för barn som behöver stöd och skydd. I Sverige 
är det Bris som har numret 116 111. Tjänsten ska enligt EU:s 
direktiv ����till för barn som behöver omsorg och skydd. Den 
ska också tillhandahålla lämpliga tjänster och resurser för att 
hänvisa barnet vidare till en aktuell samhällsinstans. 

Safer Internet:
Bris ingår tillsammans med Statens medieråd i nätverket  
”Insafe” som är en del av Europeiska kommissionens program 
”Safer Internet”. Bris erbjuder en hjälplinje till barn och unga 
som har eller riskerar att fara illa på nätet och fungerar tillsam-
mans med medierådet som kunskapsspridare till både barn och 
vuxna om internet. 

Samarbeten
Bris samarbetar med andra organisationer och företag, som de-
lar Bris värderingar och etiska riktlinjer, för att bli starkare och 
nå ��. Under 2016 har Bris haft sådana samarbeten med bl.a. 
Astra Zeneca som stödjer Bris arbete med stödgrupper för barn 
som förlorat en förälder i självmord.

Bris har varit förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2007 
och har hittills mottagit 139 MSEK i icke-öronmärkt basstöd, 
varav 14 MSEK under 2016.

Bris övriga huvudsponsorer under 2016 har varit Circle K, 
Comviq och KappAhl. Tillsammans har dessa tre sponsorer 
bidragit med 6 mkr till Bris verksamhet.

Bris ingår även i regeringens nyinrättade barnrättsdelegation 
och i Nätverket för barnkonventionen tillsammans med 44 
andra barnrättsorganisationer. 

MÅL OCH ÄNDAMÅLSUPPFYLLELSE
Bris har öppet varje dag och ���tillgängliga på barns och ungas 
egna arenor med ett professionellt och kvalitetssäkrat stöd.

Gör Bris någon skillnad
Bris kuratorer har under 2016 haft 24 690 stödjande kontak-
ter med barn och unga (24 220, 2015). Över två tusen vuxna 
har fått råd via Bris vuxentelefon – om barn. Dessutom har 
kuratorerna stöttat de barn, unga och vuxna som deltagit i vår 
stödgruppsverksamhet. Under 2016 utvecklades också Brisbot, 
en chattbot som ���i Facebook Messenger och på Kik. Via 
den kan barn få svar på vanliga frågor. Brisbot är ett sätt att 
sänka tröskeln för barn att få kontakt med Bris. På en månad 
hade Brisbot cirka 8 000 konversationer. Alla frågor och svar i 
Brisbot är skrivna av våra kuratorer.

Förvaltningsberättelse
Organisationsnummer 8020133420. Styrelsen och general
sekreteraren för Bris, Barnens rätt i samhället, avger härmed  
årsredovisning för räkenskapsåret 2016.
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Eftersom alla barn som kontaktar Bris stödverksamhet via chatt, 
mejl och telefon är anonyma så kan det vara svårt att utvärdera 
hur stor effekten har varit av det stöd vi gett. I internationella 
studier har dock effekter av samtal via kristelefoner, som Bris 
stödtelefon till barn studerats, och då bland annat effekter på det 
allvarligaste uttrycket för psykisk ohälsa: självmord. Studierna 
visar att det ���stöd för att kristelefoner är ett sätt att reducera 
risken för självmord. 

Under 2016 har Bris hänvisat barn till vidare hjälp i cirka 
30 procent av de kurativa kontakterna. En del av de kontakter 
som barn tar med Bris kuratorer leder vidare till vad vi kall-
ar uppdragsarbete. I dessa fall tar en kurator på sig att hjälpa 
barnet vidare, upprätta anmälningar (oftast till socialtjänsten) 
och företräder barnet i kontakt med olika myndigheter. På detta 
sätt kan vårt arbete vara början på en långsiktig förändring av 
ett barns livssituation. 

Vi vet också genom enkäter att Bris tillgänglighet beskrivs 
av barn som att vi alltid ���där när andra stödfunktioner i 
samhället, som BUP, elevhälsan och ungdomsmottagningen, har 
stängt (enkät om Bris våren 2016).

Stödgrupper innebär att barnet delar och tar emot stöd från 
andra barn med liknande erfarenheter tillsammans med Bris 
stödgruppsledare. Fokus i arbetet är att barnen som deltar ska 
få ökad kunskap och förståelse för sin livssituation samt få 
verktyg för att hantera sitt liv på kort och lång sikt. Det är ett 
sätt att långsiktigt tillgodose varje barns rätt till psykisk hälsa 
och förebygga psykisk ohälsa över tid.

Bris arbetar med att stärka barnets rättigheter och allt arbete 
utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. Idag ��� 
det fortfarande barn som får sina rättigheter kränkta och Bris 
har därför en viktig roll i att exempelvis rapportera om Sveriges 
efterlevnad av barnkonventionen till FN:s barnrättskommitté i 
Geneve. Bris sitter med i regeringens barnrättsdelegation och 
för en kontinuerlig dialog med både ministrar och parlamentari-
ker i barnrättsfrågor. Vi har också haft en plats i den rådgivande 
expertgruppen till utredningen om hur barnkonventionen ska bli 
lag. Bris driver bland annat frågan att göra en utredning efter 
varje självmord som begåtts av ett barn samt krav på ökat stöd 
till forskning om psykisk ohälsa.

Bris vill också att vuxna får kunskap för att kunna agera för 
barnets bästa. Därför föreläser och utbildar vi lärare, skolkura-
torer, socialsekreterare och andra professionella som möter barn 
i sina yrken i hur man kan samtala med barn och unga. Under 
2016 lanserades Bris nätverk som erbjuder medlemmarna bland 
annat föreläsningar och rapporter inom barnrättsfrågor. Den 
långsiktiga målsättningen är att ökad kunskap kring ett professi-
onellt barnperspektiv ökar alla vuxnas handlingsberedskap när 
ett barn far illa eller på annat sätt behöver stöd.

Barns inflytande i Bris 
Under 2016 har arbetet med att utveckla barns delaktighet i 
organisationen fortsatt, bland annat genom Expertgrupp Barn, 
barnkonsekvensanalyser och olika metoder som kan tillämpas 
inom Bris för att öka barns ������ 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Inför verksamhetsåret 2016 tog Bris styrelse beslut om att 
kansliet ska presentera en budget som minst visar ett nollresul-
tat. För att möjliggöra detta ���regionenheten en ny struktur 

där samtliga regioner samlades i en enhet. Vidare lades Kun-
skapsenheten ned och Bris valde istället att ha sakkunniga inom 
Kommunikation, opinion och påverkan (KOP) samt Stödenhet-
en. KOP kommer att ansvara för utbildningsinsatserna framöver.

I mars 2016 presenterade Svenska Postkodlotteriet en ny 
fördelningsmodell av sitt basstöd. Bris har de senaste fyra åren 
årligen erhållit 18 mkr. Den nya modellen innebär för Bris en 
minskning av basstödet. För 2016 blev utdelningen 14 mkr. För 
2017 kommer basstödet att uppgå till 10 mkr.

För att möta intäktsminskningen av basstödet har Bris under 
2016 minskat antal tjänster i två omgångar och gjort satsningar 
för att öka andra intäktskällor.
Under våren erhöll Bris två större gåvor från privatpersoner på 
totalt 2 mkr. 

I slutet av året har Allmänna arvsfonden och Familjen 
Erling-Perssons stiftelse beviljat Bris bidrag till två treåriga 
projekt som båda kommer att påbörjas under 2017. Allmänna 
Arvsfonden har beviljat 4,2 mkr och Familjen Erling-Perssons 
stiftelse 14,9 mkr.

MEDLEMMAR, VOLONTÄRER OCH ANSTÄLLDA
Bris hade vid utgången av året 4 865 medlemmar vilket kan 
jämföras med 4 387 medlemmar 2015. Det är bland annat resul-
tat av satsningar som gjorts för att bryta den negativa trenden 
med ett sjunkande medlemsantal. Den nya medlemsstrategin 
godkändes av styrelsen i januari. Strategin innehåller riktlinjer 
för ökat ������för medlemmar och en satsning på ökad 
bredd, både ������och åldersmässigt (inkluderande barn 
under 18 år). Medlemsavgiften är 360 kronor per år.

Ungefär 110 (150 , 2015) personer har under 2016 arbetat 
ideellt för Bris. Volontäruppdragen har framförallt haft tre olika 
inriktningar: informationsspridning genom deltagande vid olika 
events runt om i landet, administrativa volontäruppdrag samt 
uppdrag med insamlingssyfte.

Bris har under året haft i genomsnitt 57 anställda (omräk-
nat till heltidstjänster). De ����är kvinnor och arbetar på 
förbundskansliet. Anställningsvillkoren regleras i huvudsak 
mellan Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer (IDEA), 
Unionen och Akademikerförbunden.

FÖRVALTNING, STYRNING OCH LEDNING
Organisation och ledning
Inom Bris är kongressen organisationens högsta beslutande 
organ och styrelsen är organisationens verkställande organ 
mellan kongresserna. Bris är organiserat i ett kansli förlagt till 
Stockholm samt fem regioner i Göteborg, Malmö, Norrköping, 
Umeå samt Stockholm. Varje region har också ett lokalt region-
råd vars uppgift är att stötta regionchefen. 

Bris kansli leds sedan den 9 mars 2016 av generalsekreterare 
Magnus Jägerskog.

Kongressen utser två revisorer för att granska Bris räken-
skaper och förvaltning. Valda revisorer för innevarande 
kongressperiod är Ulrika Granholm Dahl, auktoriserad revisor 
från PwC, samt Lena Nilsson som förtroendevald revisor.

Bris har en valberedning vars uppgift är att föreslå ledamöter 
till styrelsen samt att föreslå val av revisor.

Kongressen utser även ett granskningsutskott som har till 
uppgift att granska hur verksamhetsplaner och Bris arbete med 
mål och idéer genomförts.
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Under 2015 genomfördes ett grundläggande arbete för att införa 
nya och moderniserade stadgar för Bris. Förslaget kan samman-
fattas i ett behov av tydligare och enklare stadgar som är mer i 
linje med Bris barnsyn. Språket uppdateras så att det bättre åter-
speglar organisationens syn på barn och unga som möjliggörare 
och bärare av rättigheter. En annan förändring som föreslås 
är att förbundsstyrelsen kommer att väljas av en valberedning 
istället för sex samt att alla ledamöter får samma uppdrag och 
har samma ansvar. Varje ledamot förses därtill med varsin supp-
leant. Det nya stadgeförslaget ���bifall på en extrakongress i 
november 2015. Det slutgiltiga godkännandet av stadgarna kan 
dock ske först vid nästkommande kongress i maj 2017.  

FRII:s kvalitetskod
Bris är medlem i FRII (Frivilligorganisationernas Insamlings-
råd) och tillämpar dess etiska kvalitetskod där nyckelorden är 
respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. Vartannat år ska en 
extern revisor granska och intyga att organisationen efterlever 
koden. Bris följer FRII:s uppdaterade kvalitetskod och Bris 
auktoriserade revisor har i januari 2017 granskat och intygat att 
Bris efterlever koden. Bris effektrapport 2016 ���publicerad 
på Bris hemsida.

Svensk Insamlingskontroll
Bris plusgiro 901504-1 kontrolleras av Svensk Insamlingskon-
troll vars syfte är att övervaka så att insamlingar från allmänhet 
sker under betryggande kontroll och att insamlingar inte belas-
tas med oskäliga kostnader samt att goda marknadsföringsmeto-
der används.

FINANSIELLA INSTRUMENT
Det övergripande målet i Bris kapitalförvaltningspolicy är att 
Bris ska placera sina tillgångar på ett etiskt försvarbart sätt med 
möjlighet till en god avkastning på lång sikt och till en så låg 
kostnad som möjligt. Bris ska placera sina tillgångar i värde-
papper och fonder med låg risk, policyn tillåter endast place-
ringar i aktiefonder och räntebärande värdepapper. Aktier eller 
andelar som erhålls genom testamente eller gåva skall avyttras 
inom tolv månader.

Kapitalförvaltningspolicyn är senast uppdaterad i december 
2016 och ���publicerad på bris.se.
För närvarande hanterar Bris sina placeringar i egen regi.

Bris riktlinje för eget kapital är att kapitalet ska motsvara 
minst 6 månaders fasta kostnader och som mest 1 års fasta 
kostnader.
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Basstödet från Postkodlotteriet har minskat med 4 mkr mellan 2015 och 2016. År 2014 
erhöll Bris ett arv på 4,3 miljoner kronor. 

RESULTAT OCH STÄLLNING
Årets verksamhetsintäkter uppgår till 62,2 mkr (66,9).

Den största intäktskällan är företagsgåvor och företagssamarbe-
ten 18,7 (20,6 mkr, 2015) som dock har minskat mot föregående 
år. Postkodlotteriets basstöd har minskat från 18 mkr till 14 mkr 

BRIS STYRANDE ORGAN
–Kongressen
–Styrelsen
–Generalsekreterare samt dennes ledning

BRIS KONTROLLERANDE ORGAN
–Auktoriserad revisor
–Förtroendevald revisor
–Granskningsutskott

BRIS STYRELSE
Sedan maj 2015 består Bris styrelse av  
nedanstående ledamöter:
 
Ordförande 
Ulf Spendrup, Spendrups Bryggerier AB
 
Ledamöter 
Christina ElfforsSjödin, Ledarskapskonsult 

Per Berggren, fd VD Hemsö Fastigheter och Jernhu
sen. Idag arbetande styrelseordförande i Slättö och 
styrelse ledamot i Castellum

Helén Strömberg, Fil dr och universitetslektor  
Umeå universitet

Annabella Kraft, Seniorchef och ledarskapsutvecklare 
Södertälje kommun

Doreen Månsson, Tvproducent och journalist på SVT

Dennis Andersson, Generalsekreterare Gothia Cup

Michel Issa, Entreprenör och företagsledare

Regionala representanter

Sofie Edberg,  region Nord, koordinator i nationellt
nätverk för ledning och styrning av hälso och sjukvård

Torbjörn Blomhage,  region Mitt, Egenföretagare inom
personlig utveckling, stress och krishantering

Anders Lindmark,  region Syd, Utvecklingssamordnare,
Malmö stad

Ann Rask Samuelsson, region Väst, Jurist 

Dietmar Mölk,  region Öst, Entreprenör, 
Universitetsadjunkt Linköpings universitet

ÅRSREDOVISNING
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Tkr

Ändamåls
bestämda 

medel

Balanserat  
eget  

kaptiel

Totalt  
eget  

kaptiel

Ingående balans 2016 0 22 408 22 408

Årets resultat 2 047 2 047

Utgående balans 2016 0 24 455 24 455

INTÄKTER 2016

Medlemsavgifter: 1 778, 3%

Allmänheten: 13 658, 22%

Företag: 18 720, 30%

som en konsekvens av deras nya fördelningsmodell. Insamling 
från allmänheten är 13,7 mkr (10,6, 2015). Ökningen beror 
bland annat på två större gåvor om totalt 2 mkr, men under året 
har även satsningar gjorts att öka antalet månadsgivare och 
insamlingskampanjerna riktade till medlemmar och privatperso-
ner har haft en positiv utveckling.

Bidrag uppgår till 11,7 mkr (11,5, 2015) och avser främst 
offentliga bidrag i form av kommunala verksamhetsbidrag och 
statsbidrag via Socialstyrelsen.

Bris erhöll 2015 ett projektbidrag från Svenska Postkodlotte-
riet på 5,3 miljoner kronor, att användas till att utveckla webben 

Svenska Postkodlotteriet: 14 000, 23%

Offentliga bidrag: 10 890, 18%

Övriga intäkter: 3 127, 5%

och det digitala stödet till barn och unga. Hittills har 1,2 mkr 
intäktsförts, varav 0,8 mkr 2016. Projektet löper till september 
2017.

Ändamålskostnaderna minskade med 5,5 miljoner kronor 
jämfört med föregående år och uppgick till 44,9 miljoner kronor 
vilket är 74,6 procent (74,6 procent, 2015) av den totala kost-
nadsmassan. Minskningen beror främst på omorganisationen 
inom Kunskaps- och Regionenheterna. Det största verksamhets-
området är Stödenheten, följt av Kommunikation, Opinion och 
Påverkan. 

Årets administrations- och insamlingskostnader i relation till 
de totala kostnaderna uppgick till 25,4 procent (25,4 procent, 
2015).

Förändring av eget kapital
Eget kapital uppgår vid årets slut till 24,5 miljoner kronor 
(22,4 miljoner kronor, 2015). Ändamålsbestämda medel uppgår 
vid årets slut till 0 miljoner kronor. Målet med det balanserade 

kapitalet är att det ska motsvara cirka 6 månaders fasta kost-
nader, vilket på ett normalår motsvarar cirka 20–25 miljoner 
kronor. 

FRAMTIDA UTVECKLING
Psykisk ohälsa är det vanligaste skälet till att barn kontaktar 
Bris. Under 2016 handlade 4 av 10 samtal om psykisk ohälsa. 
Det innebär alltifrån nedstämdhet till självskadebeteende och 
tankar om att ta sitt liv. Ett övergripande mål för Bris åren
2017–2021 är att bidra till att trenden med den växande psykis-
ka ohälsan bland barn och unga bryts.

En av utmaningarna i en allt mer globaliserad värld är att 
säkerställa att de unga som har ���till Sverige för att undkom-
ma krig får sina rättigheter tillgodosedda. Många av barnen har 
traumatiska erfarenheter och behöver stort stöd för att kunna 
komma in i samhället. Bris har beviljats medel från Allmänna 
Arvsfonden och Erling-Perssons stiftelse till två separata 
projekt som under 2017–2019 kommer att arbeta med att stärka 
idrottsledare som möter nyanlända barn samt med stödgrupper 
till barn som ���

Under våren 2017 lanserar vi en ny webb och chatt för att 
förbättra stödet till barn och unga. Arbetet ������av pro-
jektmedel från Svenska Postkodlotteriet.

Bris har arbetat fram en långsiktig plan för 2017–2021 som 
ska vara ledande för hur verksamheten ska bedrivas under 
denna period. Medlemmarna har fått möjlighet att lämna syn-
punkter och det slutgiltiga förslaget kommer att presenteras vid 
kongressen i maj 2017.

Bris verksamhet är helt beroende av gåvor från privatperso-
ner, företag och andra organisationer. Det är tack vare dessa 
gåvor som Bris kan erbjuda barn och unga stöd varje dag, året 
runt, och bedriva ett starkt opinions- och påverkansarbete.

2016 2015 2014 2013

Antal medlemmar 4 865 4 387 5 260 5 860

Antal stödjande kontakter inklusive Bris Vuxentelefon 26 996 26 379 25 912 *

Verksamhetens intäkter (tkr) 62 173 66 937 73 688 66 993

Årets resultat efter fördelning till/från ändamålsbestämda medel (tkr) 2 047 652 6 976 8 119

Balanserat eget kapital (tkr) 24 455 22 408 21 756 14 780

Ändamålsbestämda medel (tkr) 0 0 1 181 3 434

Medelantal anställda 57 65 70 72

* Stödjande kontakter för 2013 är inte jämförbara med senare år iom byte av dokumentationssystem i dec 2013.

FLERÅRSÖVERSIKT

ÅRSREDOVISNING
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Not 2016 2015

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter 1 778 1 565

Gåvor 3 47 937 50 961

Bidrag 3 11 697 11 465

Nettoomsättning 542 2 765

Övriga intäkter 219 181

Summa verksamhetsintäkter 62 173 66 937

Verksamhetskostnader 4,5

Ändamålskostnader 44 872 50 445

Insamlingskostnader 11 283 11 685

Administrationskostnader 4 021 5 507

Summa verksamhetskostnader 60 176 67 637

Verksamhetsresultat 1 997 700

Resultat från finansiella investeringar

Resultat av värdepapper/fonder 0 90

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter

6 50 81

Summa resultat från finansiella  
investeringar

50 171

Årets resultat 2 047 529

Förändring av ändamålsbestämda 
medel

Årets resultat enligt resultaträkningen 
(se ovan)

2 047 529

Utnyttjande av ändamålsbestämda 
medel från tidigare år

0 1 181

Ändamålsbestämning av medel 0 0

Kvarstående belopp för året/föränd
ring balanserat kapital

2 047 652

RESULTATRÄKNING, TKR

Not 20161231 20151231

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter 7 1 831 0

S:a imm anläggningstillgångar 1 831 0

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 8 604 683

S:a matrl anläggningstillgångar 604 683

S:a anläggningstillgångar 2 435 683

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 574 585

Övriga fordringar 390 118

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

9 5 383 4 631

Summa kortfristiga fordringar 6 347 5 333

Kortfristiga placeringar 10 10 162 9 455

Kassa och bank 22 221 20 381

S:a omsättningstillgångar 38 730 35 169

SUMMA TILLGÅNGAR 41 166 35 851

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel 0 0

Balanserat kapital 24 455 22 408

S:a eget kapital 24 455 22 408

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 513 2 508

Skuld till myndigheter 666 729

Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag 11 8 894 5 053

Övriga skulder 566 641

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

12 3 072 4 512

S:a kortfristiga skulder 16 711 13 443

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 41 166 35 851

BALANSRÄKNING, TKR

ÅRSREDOVISNING
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Not 13 2016 2015

Den löpande verksamheten

Verksamhetsresultat 1 997 700

Avskrivningar 193 171

Erhållen ränta 50 81

Summa 2 240 448

Förändring kortfristiga fordringar 1 014 115

Förändring av leverantörsskulder 1 005 728

Förändring av övriga kortfristiga  
skulder

2 263 4 767

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten

4 493 3 706

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggnings
tillgångar

1 831 0

Förvärv av materiella anläggnings 
tillgångar

115 853

Försäljning av värdepapper/fonder 0 13 509

Investeringar i värdepapper/fonder 707 645

Kassaflöde från investerings 
verksamheten

2 653 12 011

Årets kassaflöde 1 840 15 716

Förändring av likvida medel

Likvida medel vid årets början 20 381 4 665

Årets kassaflöde enligt ovan 1 840 15 716

Likvida medel vid årets slut 22 221 20 381

KASSAFLÖDESANALYS, TKR

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Bris redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer 
med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRII:s 
styrande riktlinjer för årsredovisning. Redovisningsprinciperna 
är oförändrade mot föregående år.

Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. 
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidra-
get har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess 
villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits 
för att täcka vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår som 
den kostnad bidraget är avsett att täcka.

När Bris tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan 
att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är det en gåva eller ett 
erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att Bris 
uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om Bris har en 
skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls är 
det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel värderas till 
marknadsvärdet vid gåvotillfället. Erhållna gåvor redovisas 
netto, det vill säga efter avdrag för de direkta kostnader som 
kan uppkomma vid försäljning av en tillgång. 

Medlemsintäkter avser inbetalning av medlemsavgift från 
organisationens medlemmar. Avgiften periodiseras inte, utan 

intäktsförs vid inbetalning. Medlemsavgiften bestäms av 
kongressen. Intäkter under rubriken ”Nettoomsättning” avser 
i första hand kurs- och konferensavgifter vid utbildningar som 
organisationen anordnar, som är en del av ändamålet med verk-
samheten att sprida kunskap och information. 

Verksamhetskostnader
Kostnaderna för verksamheten har delats upp i enlighet med 
FRII:s styrande riktlinjer för årsredovisning i ändamåls-,  
insamlings- och administrationskostnader. 

Ändamålskostnader avser kostnader som har direkt samband 
med att uppfylla Bris ändamål enligt dess stadgar. Det omfattar 
kostnader för stödverksamheten, projekt, kommunikation/ 
opinion/påverkan samt kunskapsspridning.

Insamlingskostnader är sådana kostnader vars syfte är att 
generera externa intäkter i form av insamlade medel och gåvor 
från privatpersoner och företag. 

Administrationskostnader omfattar revision, samt kostnader 
förknippade med förtroendemannaorganisationen, till exempel 
kongressen samt central administration och ledning för hela 
organisationen. Arbete med bidrags- och projektansökningar 
ingår också i administrationskostnaderna.

Gemensamma kostnader för bland annat data, telefoni och 
viss administration har fördelats ut på de olika delarna i förhål-
lande till antalet anställda inom respektive verksamhetsområde 
samt resursutnyttjande. 

Alla organisationens leasingavtal redovisas som operationella, 
det vill säga leasingavgiften redovisas linjärt över leasingperioden.

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala 
avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda 
utför tjänster.

Balansräkningen
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel i balansräkningen avser en del av det 
egna kapitalet som av givare eller donator bestämts ska använ-
das till särskilda ändamål, eller medel som styrelsen beslutat 
ska användas på ett särskilt sätt. När organisationen belastas 
med kostnader för ändamålet redovisas dessa i resultaträkning-
en. Upplösning sker därefter av för ändamålet avsatta medel 
under eget kapital med motsvarande belopp. 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas 
till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. 
Bidrag som hänför sig till en anskaffning av en anläggningstill-
gång minskar anskaffningsvärdet. Avskrivning sker linjärt över 
tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Balanserade utgifter för 
programvara och hemsida, samt inventarier, skrivs av under fem 
år. Inköp av datorer kostnadsförs direkt. 

Omsättningstillgångar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning 
beräknas bli betalt. Kortfristiga innehav i aktier och andelar re-
dovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet eller marknadsvär-
det vid balansdagen. Vid värderingen tillämpas portföljmetoden 
(kollektiv värdering).

Övrigt
Om inte annat anges är alla belopp angivna i tusentals kronor.

ÅRSREDOVISNING
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Det ���inga bedömningar som har betydande effekt på de 
redovisade beloppen i årsredovisningen. Det ���heller ingen 
osäkerhet i uppskattningarna som innebär en betydande risk för 
väsentliga justeringar av värden i balansräkningen under nästa år.

Not 3 Insamlade medel

2016 2015

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

Insamlade medel

Allmänheten 13 658 10 577

Företag* 18 720 20 614

Postkodlotteriet 14 000 18 000

Andra organisationer 227 503

Externa stiftelser och fonder 1 332 1 267

Summa 47 937 50 961

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen.
Det är svårt att värdera vissa gåvor. Det gäller till exempel 
annonsutrymme och konsulttjänster. Nedan har vi uppskattat 
värdet av gåvor som inte redovisats i resultaträkningen.

2016 2015

Insamlade medel (uppskattade belopp)

Annonser och byråarvoden 3 450

Övrigt 600

Summa 4 050 **

Bidrag som redovisats som intäkt

Insamlade medel

Andra organisationer 807 372

Summa insamlade medel 807 372

Offentliga bidrag

Socialstyrelsen 3 100 2 406

Mucf 0 653

EU 369 461

Kommuner 5 809 5 847

Landsting/regioner/länsstyrelser 1 457 1 342

Lönebidrag 156 384

Summa 10 890 11 093

Summa bidrag 11 697 11 465

Totala insamlade medel består av följande:

Gåvor som redovisats i resultaträkningen 47 937 50 961

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen 4 050 **

Bidrag som redovisats som intäkt 807 372

Summa insamlade medel 52 794 51 333
 

*)  Erhållna tjänster från Comviq/Tele2 har redovisats som en intäkt i resultat 
räkningen till ett värde om totalt 1 818 tkr (1 650 tkr)

**)  Under 2015 har Bris fått använda fem personbilar till självkostnadspris. Värdet av 
bilarna har inte redovisats i resultaträkningen. Värdet av övriga gåvor som inte 
redovisats i resultaträkningen har inte beräknats för 2015.

Not 4 Personal

Medelantalet anställda, personalkostnader  
och arvode till styrelsen

MEDELANTALET ANSTÄLLDA

2016 2015

Totalt Varav män Totalt Varav män

Antal anställda 57 11 65 13

KÖNSFÖRDELNING BLAND STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDANDE

2016 2015

Antal på 
balans 

dagen

 
Varav  

män

Antal på 
balans 

dagen

 
Varav  

män

Antal anställda 13 7 13 7

Generalsekreterare och 
enhetschefer

6 1 6 0

UPPGIFT OM STYRELSENS DELTAGANDE  
PÅ STYRELSEMÖTEN UNDER ÅRET

När 
varande

Antal möten
Ej när 

varande
Totalt

Ulf Spendrup (ordförande) 5 0 5

AnnaBella Kraft (ledamot) 5 0 5

Christina ElfforsSjödin (ledamot) 4 1 5

Dennis Andersson (ledamot) 2 3 5

Doreen Månsson (ledamot) 3 2 5

Helén Strömberg (ledamot) 4 1 5

Michel Issa (ledamot) 5 0 5

Per Berggren (ledamot) 4 1 5

Ann Rask Samuelsson (region Väst) 5 0 5

Anders Lindmark (region Syd) 4 1 5

Dietmar Mölk (region Öst) 4 1 5

Torbjörn Blomhage (region Mitt) 5 0 5

Sofie Edberg (region Nord) 4 1 5

Astrid Brissman (ersättare Öst) 1

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

2016 2015

Löner och andra ersättningar:

Styrelse 6 0

Generalsekreterare 796 942

Övriga anställda och uppdragstagare 25 388 28 730

Totala löner och ersättningar 26 190 29 672

Sociala kostnader 11 637 13 683

Varav pensionskostnader generalsekreteraren 137 195

Varav pensionskostnader övriga anställda 3 227 3 950

Ideellt arbete
Ungefär 110 (150, 2015) personer har under 2016 arbetat 
ideellt för Bris. Volontäruppdragen har framförallt haft tre olika 
inriktningar, informationsspridning genom deltagande vid olika 
events runt om i landet, administrativa volontäruppdrag samt 
uppdrag med insamlingssyfte. Värdet av dessa ideella insatser 
har inte redovisats i resultaträkningen.

ÅRSREDOVISNING
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Not 4 forsätts:

Avtal om avgångsvederlag
Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställnings-
skydd. Bris har träffat ett avtal med nuvarande generalsekrete-
rare om en uppsägningstid på 6 månader vid uppsägning från 
arbetsgivarens sida.

Not 5 Leasing

Bris leasar framförallt fem stycken kontorslokaler samt kontors-
maskiner. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 
3 400 tkr (3 737 tkr, 2015).

FRAMTIDA LEASINGAVGIFTER FÖRFALLER ENLIGT FÖLJANDE:

2016 2015

Inom 1 år 3 126 2 873

1–5 år 8 426 10 936

Senare än 5 år 0 428

Summa 11 552 14 237

Avtalen om lokalhyror har olika slutdatum och sträcker sig som längst till 2021

Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter

2016 2015

Räntor 50 81

Realisationsresultat vid försäljning 0 90

Summa 50 172

Not 7 Immateriella anläggningstillgångar

BALANSERADE UTGIFTER

2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 0 0

Årets aktiverade utgifter 1 831 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 831 0

Ingående avskrivningar 0 0

Årets avskrivning 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 1 831 0

Not 8 Materiella anläggningstillgångar

INVENTARIER OCH INSTALLATIONER

2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 952 715

Inköp 115 853

Utrangering 64 617

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 003 952

Ingående avskrivningar 269 715

Utrangering 64 617

Årets avskrivning 194 171

Utgående ackumulerade avskrivningar 399 269

Utgående redovisat värde 604 683

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

FRAMTIDA LEASINGAVGIFTER FÖRFALLER ENLIGT FÖLJANDE:

2016 2015

Förutbetalda hyror 814 432

Upplupna bidrag/företagssamarbeten 4 222 3 874

Övriga poster 346 325

Summa 5 383 4 631

Not 10 Kortfristiga placeringar

Andelar i räntefonder 2016 2016 2015 2015

Bokfört 
värde

Markn. 
värde

Bokfört 
värde

Markn. 
värde

Nordea Inst Pen.marknad 9 455 9 517 9 455 9 491

Swedbank Räntefond 707 706 0 0

Summa 10 162 10 223 9 455 9 491

Not 11 Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag

2016 2015

Postkodlotteriet, projektbidrag 4 146 4 953

Stift. Erling.Persson, projektbidrag 4 140 0

Allmänna Arvsfonden, projektbidrag 483 0

Övriga 125 100

Summa 8 894 5 053

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2016 2015

Semesterlöner 809 1 502

Upplupna sociala avgifter 997 1 085

Upplupna löner 270 1 115

Förutbetalda intäkter 450 0

Övriga poster 546 810

Summa 3 072 4 512

Not 13 Likvida medel

2016 2015

Kassamedel 0 3

Banktillgodohavanden 22 221 20 377

Kortfristiga placeringar, jämställda med

likvida medel 10 162 9 455

Summa 32 383 29 836

Not 14 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

I mars 2017 meddelade Postkodlotteriet att basstödet till Bris för 
året kommer att uppgå till 10 mkr.

ÅRSREDOVISNING
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  Ulf Spendrup   Magnus Jägerskog  Dennis Andersson
    Ordförande   Generalsekreterare  

    
  Per Berggren   Torbjörn Blomhage Sofie Edberg
    

    
       Christina Elffors Sjödin         Michel Issa  Annabella Kraft
    
    

            Anders Lindmark     Doreen Månsson Dietmar Mölk
    
    

        Ann Rask Samuelsson     Helén Strömberg  
    
   
  

    
    Vår revisionsberättelse har avgivits den 19 april 2017  
   
 

    
          Ulrika Granholm Dahl          Lena Nilsson  
          Auktoriserad revisor         Förtroendevald revisor  

Stockholm den 4 april 2017

ÅRSREDOVISNING



Bris årsberättelse 2016 12

ÅRSREDOVISNING

Det känns som att jag skriver 
till en vän när jag chattar 
med er. Ni ger mig hopp!
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Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bris - Barnens 
Rätt i samhället för år 2016. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av föreningens ������ställning 
per den 31 december 2016 och av dess ������resultat och 
������för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsbe-
rättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Re-
visorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 
Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalde 
revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revi-
sorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för 
den andra informationen. Den andra informationen består av 
separat avgiven Årsberättelse för 2016 (men innefattar inte 
årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseen-
de denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt 
ansvar att läsa den information som �������ovan och 
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oför-
enlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi 
även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga  
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
generalsekreteraren för bedömningen av föreningens förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämp-
ligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
och generalsekreteraren avser att likvidera föreningen, upphöra 
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är 
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan ��� 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimli-
gen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:
• �����������������������������-

tigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund 
för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsent-
lig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentlighe-
ter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 
den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och gene-
ralsekreteraren använder antagandet om fortsatt drift vid upp-
rättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 

Revisionsberättelse
Till kongressen i Bris  Barnens rätt i samhället 
Org.nr 8020133420
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������������������������������ 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händel-
ser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
���������������������������, måste 
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplys-
ningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfak-
torn eller�������������������������� 
uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisions-
berättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden 
göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen återger de underliggande transaktio-
nerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens pla-
nerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under re-
visionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen 
som jag �������

Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed  
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en  
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har  
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredo- 
visningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och 
ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Bris - Barnens rätt i sam-
hället för år 2016.

Vi tillstyrker att kongressen beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorernas 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

 

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller i något väsentligt avseende företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen 
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella 
bedömning och övriga valda revisorers bedömning med ut-
gångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt utta-
lande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 19 april 2017

Ulrika Granholm Dahl  Lena Nilsson
Auktoriserad revisor  Förtroendevald revisor
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Effektrapport
Alla organisationer som samlar in pengar från allmänheten ska öppet 
redovisa vad pengarna används till. Därför gör Bris varje år en effekt
rapport som visar vilken nytta organisationen gör. Effektrapporten ska 
vara tydlig, tillgänglig och öppen. Alla uppgifter ska vara verifierbara  
och kunna styrkas.

av barn mellan  
12 och 18 år känner till Bris 

stödverksamhet

medlemmar finns i  
nystartade Bris nätverk

kurativa kontakter hade  
Bris under 2016

93% 1 100 26 996
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Bris effektrapport 2016
Barnens rätt i samhället (Bris) är en 
barnrättsorganisation som arbetar för att 
stärka barnets rättigheter genom att ge 
stöd till barn och unga, mobilisera sam-
hället och göra barns röster hörda. Bris är 
helt beroende av gåvor från privatperso-
ner, företag och andra organisationer. Det 
är tack vare dessa gåvor som Bris kan 
erbjuda barn och unga stöd varje dag, 
året runt. 

Bris är politiskt och religiöst obunden 
och all vår verksamhet utgår från FN:s 
konvention om barnets rättigheter. 

Alla organisationer som samlar in 
pengar från allmänheten ska öppet redo-
visa vad pengarna används till. Därför 
gör Bris varje år en effektrapport som 
visar vilken nytta Bris gör. 

Bris är medlemmar i FRII (Frivilligor-
ganisationernas insamlingsråd) och följer 
de kvalitetskrav som FRII sätter upp. En-
ligt FRII ska effektrapporten vara tydlig, 
tillgänglig och öppen. Alla uppgifter ska 
vara �������och kunna styrkas. 

Om du har frågor om något i rapporten 
kan du kontakta Bris via mejl: info@bris.
se eller telefon: 08-598 888 00. 

Om du är barn eller ung och behö-
ver någon att prata med – ring 116 111 
eller mejla och chatta via bris.se. Sedan 
december 2016 ���också Brisbot som 
du når via Messenger och Kik. Det är ett 
slags robotchatt där vi ger svar på vanli-
ga frågor direkt i mobilen.

Bris ���också på Facebook, Twitter, 
Instagram, Linkedin och på Youtube. 
Följ oss gärna där!

VAD VILL BRIS UPPNÅ?
Bris vision är ett samhälle där barnets 
rättigheter respekteras i samhällets alla 
delar och där varje barn känner till sina 
rättigheter. 

Bris syfte är att stärka barnets rättighe-
ter genom att stödja barn utifrån barnets 
behov, mobilisera samhället och göra 
barns röster hörda. På så sätt skapas ett 
bättre samhälle för alla. 

Allt Bris arbete utgår från FN:s kon-
vention om barnets rättigheter, barnkon-
ventionen. Barnkonventionen innehåller 
54 artiklar som slår fast barnets mänsk-
liga rättigheter. Den beskriver också en 
barnsyn där varje barn har en individuell 

personlighet, behov, intressen och personlig integritet. Bris mål 
är att barnkonventionens rättigheter tillgodoses och att barnsy-
nen respekteras i alla delar av samhället.

Bris deltar även i arbetet med måluppfyllelsen av ”Agenda 
2030 för hållbar utveckling” som antogs på ett toppmöte i FN 
i september 2015. Agendan gäller från januari 2016 till 2030 
och innehåller en handlingsplan med 17 mål och 169 delmål 
som ska leda världen mot en hållbar framtid. Agendans mål är 
universella och gäller alla länder, även Sverige. 

Bris bidrar på olika sätt till måluppfyllelsen av Agenda 2030 
både i Sverige och globalt genom vårt medlemskap i CHI 
(Child Helpline International). Vårt arbete med att bryta trenden 
av ökad psykisk ohälsa hos barn och unga, att stödja barn som 
���och att arbeta för alla barns rätt att slippa våld, innebär 
att vi i första hand fokuserar på tre mål i Agenda 2030: Mål 3 
”Säkerställa hälsosamma liv och främja �������för alla 
i alla åldrar, mål 5 om ”Jämställdhet” och mål 16 om ”Fredliga 
och inkluderande samhällen”. 

I VILKET ORGANISATORISKT SAMMANHANG  
VERKAR BRIS?
Bris, Barnens rätt i samhället, fyllde 45 år under 2016. Målet 
för organisationen är idag, liksom vid starten 1971, att stärka 
barnets rättigheter. Grunden för all verksamhet är FN:s kon-
vention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Bris ingår 
i CHI (Child Helpline International), ett globalt nätverk med 
181 hjälplinjer för barn i 139 länder. Tillsammans tar nätverkets 
medlemmar emot mer än 20 miljoner kontakter per år från barn 
som är i behov av stöd och skydd. Bris är den enda svenska 
organisationen med medlemskap i CHI. 

Bris arbete utgår från tre delar. 
Bris erbjuder stöd till alla barn under 18 år utifrån barnets 
behov, direkt i vår stödverksamhet och i våra stödgrupper, men 
också indirekt genom vår vuxentelefon där vuxna får stöd och 
svar på frågor om barn. 

Numret till Bris stöd för barn och unga är 116 111, vilket är 
ett europeiskt hjälpnummer. Det betyder att den som ringer 116 
111 når den hjälplinje som är verksam i det land barnet ringer 
från. Alla 116 111-nummer är gratis att ringa till och drivs av 
organisationer med kunskap och resurser att ge barn stöd. Barn 
som kontaktar Bris är anonyma om de vill och samtalet syns 
inte på telefonräkningen. Vi ger även stöd genom information 
och råd till barn via bris.se/ung och via sociala medier. Bris når 
barn i hela Sverige.

För barn som bor i familjehem och för familjer där mamma 
eller pappa har tagit sitt liv, erbjuder Bris stödgrupper. Det är 
ett arbetssätt som ger långsiktiga effekter för barn som lever 
i en utsatt situation och syftar till att ge dem strategier för att 
hantera sin situation. Forskning visar också att mötet med andra 
är ett starkt stöd i att hantera sin situation och att det på sikt kan 
bidra till förbättrad hälsa för barnet. Att ge barn som förlorat 
en förälder i självmord möjlighet till stöd i grupp är en viktig 
förebyggande insats för att förhindra psykisk ohälsa hos barn. 

Bris vision är ett 
samhälle där 
barnets rättighe
ter respekteras 
i samhällets alla 
delar och där varje 
barn känner till sina 
rättigheter.



Bris årsberättelse 2016 4

EFFEKTRAPPORT

Trots det ser vi att samhällets stöd till den här gruppen näst intill 
är ������ 

Bris mobiliserar samhället för barnets rättigheter, alltifrån med-
lemmar till kommuner, organisationer och andra samhällsaktö-
rer. Under 2016 startade Bris en ny verksamhet, Bris nätverk, en 
mötesplats för barnets rättigheter. Nätverket är uppbyggt utifrån 
Bris fem regionkontor i Umeå, Stockholm, Norrköping, Göte-
borg och Malmö. Bris nätverk ska möjliggöra möten, dialog och 
samverkan mellan professionella från olika delar av samhället; 
den ideella, privata eller offentliga sektorn, samt vara en källa 
till inspiration och erfarenhetsutbyte. Bris nätverk lanserades 
på Bris barnrättsdag i Göteborg i september 2016 och hade vid 
årsskiftet drygt 1100 medlemmar. 

Bris gör barns röster hörda och påverkar samhället för att stärka 
barnets rättigheter. Vi bedriver ett strategiskt opinions- och 
påverkansarbete med fokus på beslutsfattare och myndigheter, 
och arbetar också för att nå ut till allmänheten i syfte att öka 
kunskapen om barnets rättigheter i hela samhället och kunna 
bidra till att de bättre tillgodoses. 

Bris verksamhet ������via insamling från privatpersoner, 
företagssponsring, stöd från kommuner och olika stiftelser samt 
via medlemsavgifter. Ungefär hälften av Bris intäkter kommer 
från företag. Bris får också pengar från privatpersoner och orga-
nisationer. Stödet från stat, kommuner och landsting uppgår till 
cirka 18 procent av den totala omsättningen. Bris är medlem i 
Svensk insamlingskontroll och har ett 90-konto, vilket säker-
ställer att insamlade pengar går till ändamålet. 

Bris är en medlemsorganisation med ungefär 4 900 medlem-
mar (december 2016). Vartannat år hålls en kongress, vilket 
är Bris högsta beslutande organ där de viktigaste besluten tas. 
Kongressen väljer Bris förbundsstyrelse som är ytterst ansva-
riga för verksamheten. Det år som det inte är kongress hålls 
en verksamhetskonferens där förbundsstyrelse och förtroen-
devalda medverkar. Att vara medlem i Bris är ett sätt att stödja 
Bris verksamhet och ställa sig bakom arbetet att stärka barnets 
rättigheter.

BRIS LÅNGSIKTIGA PLAN – SÅ VI VILL NÅ VÅRA MÅL.
Bris verksamhet syftar till att stärka barnets rättigheter och det 
gör vi genom att stödja barn, mobilisera samhället och göra 
barns röster hörda. På Bris ���enheter som ansvarar för dessa 
delar: stödenheten, regionenheten och enheten för kommuni-
kation, opinion och påverkan. Arbetet förutsätter ������ 
genom gåvor från privatpersoner, medlemmar, kommuner, 
landsting och företag. Det arbetet bedrivs av insamlingsenheten. 

Hur vi ska nå våra mål beskrivs i Bris långsiktiga plan för 
åren 2013 – 2016, som bland annat fastställer att allt stöd på 
Bris ska vara tillgängligt och kvalitetssäkrat. Det betyder att det 
är utbildade kuratorer som ger stöd till barn som kontaktar Bris. 
Det är samverkan tillsammans med andra som gör Bris starkt. 
Därför arbetar vi för att mobilisera aktörer i samhället och för 
att göra barns röster hörda genom ett starkt påverkans- och 
opinionsarbete. 

Medlemmarna är en viktig kraft för att sprida kunskap om 
Bris och mobilisera samhället. Genom medlemskap tar varje 
medlem ställning för barnets rättigheter och stödjer vår verk-

samhet. Bris jobbar kontinuerligt för att ���ska engagera sig 
och vi välkomnar alltid nya medlemmar. Under 2016 ökade 
antalet medlemmar med 11 procent, ett resultat av att vi satsar 
långsiktigt på arbetet med medlemmar. 

Genom politiskt påverkansarbete stödjer Bris barn som grupp 
i samhället. Bris skriver remisser och uppvaktar makthavare för 
att politiska beslut ska leda till att barns livsvillkor förbättras. 
Bris deltar i referensgrupper och politikermöten och bidrar 
med expertis. Bris skriver också rapport till FN:s barnrättskom-
mitté om hur Sverige efterlever barnkonventionen. Vi ingår 
i regeringens nyinrättade barnrättsdelegation och är en del i 
”Nätverket för barnkonventionen” som arbetar för att göra FN:s 
konvention om barnets rättigheter till svensk lag.

Varje år görs en verksamhetsplan som beskriver hur målen 
för året ska uppnås. Uppföljning sker varje månad. Det är 
kongressen som fattar beslut om Bris långsiktiga plan. En ny 
fyraårig plan för åren 2017 – 2021 beslutas om på Bris kongress 
i maj 2017.

En viktig princip för Bris är barns deltagande och ������ 
en princip som också �����i barnkonventionen. De senaste 
åren har vi arbetat med att öka barns ������i vår verksam-
het, vilket gav resultat under 2016 då vi samarbetade med en 
expertgrupp med barn i Umeå. Expertgrupp Barn har bland 
annat varit med i framtagningen av en ���om Bris. Vi arbetar 
också med barns ������genom att göra enkäter riktade till 
barn som besöker vår hemsida. Under 2016 ställde vi frågor till 
barn som handlade om Bris digitala stöd. Vi har delvis, utifrån 
de svar vi ���påbörjat arbetet med att utforma olika tjänster 
som kan ge barn informationsbaserat stöd digitalt. 

VILKEN KAPACITET OCH VILKET KUNNANDE HAR BRIS 
FÖR ATT UPPNÅ VÅRA MÅL?
Bris är en av Sveriges främsta barnrättsorganisationer med 
resurser att stödja barn, mobilisera samhället och göra barns 
röster hörda.

Personella resurser 
På Bris arbetar sakkunniga i barnrätt och barns livssituation, 
kommunikatörer, personer som arbetar med administration och 
ekonomi samt kuratorer med kompetens att göra bedömningar 
kring barns behov av stöd och skydd. På Bris jobbar cirka 60 
personer, varav de ����på Bris förbundskansli i Stockholm. Den 
dagliga verksamheten leds av en generalsekreterare. 

Bris har cirka 4 900 medlemmar som stödjer Bris arbete. 
Man kan också bli förtroendevald eller volontär. Bris har just 
nu 77 förtroendeposter och cirka 100 volontärer. Alla volontärer 
genomgår en introduktionsutbildning om Bris och en påbygg-
nadsutbildning om det behövs för uppdraget. Volontärer i Bris 
får inte vara dömda för brott. 

Ett annat sätt för privatpersoner att stötta Bris är att engage-
ra sig för barnets rättigheter genom att bland annat dela Bris 
budskap i sociala medier, delta i Bris nätverk och genom egna 
insamlingsinitiativ.

Ekonomiska resurser
Bris möjlighet att stödja barn står i direkt relation till de pengar  
vi får in från privata givare och företag. Det är tack vare dessa 
bidrag som Bris kan fortsätta att erbjuda ett professionellt stöd 
för barn som inte har någon annan vuxen att vända sig till.
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Bris omsättning för 2016 var cirka 62 miljoner kronor och fö-
retagssamarbeten står för hälften av detta. Bris huvudsponsorer 
under 2016 var: Astra Zeneca, Comviq, KappAhl, Volkswagen, 
Postkodlotteriet och Circle K. 

Ungefär 2 200 personer skänker pengar till Bris varje månad. 
Snittgåvan ligger strax över 100 kronor. Bidrag från allmän-
heten och medlemmar står tillsammans för en fjärdedel av 
omsättningen. Under året har antalet autogirogivare ökat, vilket 
är mycket positivt.

starkt varumärke och högt förtroende är viktigt för att kunna 
mobilisera samhället. Det är också en förutsättning att barn 
känner förtroende för Bris för att vi ska kunna ge så många barn 
som möjligt ett �������stöd.

Bris mäter kontinuerligt alla delar av verksamheten för att 
veta om vi kommer att uppnå våra mål. Vi mäter också för att 
kunna anpassa verksamheten så att vi kan fördela resurser där 
de behövs som mest. Målet är att varje insamlad krona ska göra 
så stor skillnad som möjligt.

Stödja barn – vad gör det för skillnad?
Bris ger direkt stöd till barn utifrån barnets behov, och indirekt 
via vuxna i barnets närhet. Allt arbete utgår från ett salutogent 
perspektiv och grundar sig på vedertagen forskning om utveck-
lingspsykologi, anknytningsteori och systemteori. Bris barnsyn 
innebär att varje barn erkänns, respekteras och skyddas som rät-
tighetsbärare. Varje barn har en individuell personlighet, egna 
behov, intressen och en personlig integritet. Bris bemöter barnet 
som kompetent och kapabelt. I alla frågor som rör barnet är det 
barnets rättighet att bli hörd och att få sin åsikt respekterad och 
beaktad. Det är dock aldrig barnets ansvar att på egen hand lösa 
de svårigheter hen står inför eller att möjliggöra att rättigheter 
tillgodoses – detta ansvar åligger vuxna i barnets närhet, varför 
Bris vid behov bistår barnet att få tillgång till en vuxen som ser, 
förstår och agerar för barnets bästa. 

En del barn söker stöd av en kurator via telefon, mejl eller 
chatt, en verksamhet som har öppet varje dag, året om. Andra 
barn söker stöd via bris.se där vi bland annat erbjuder ett mode-
rerat forum där barn får och ger stöd. Bris erbjuder även olika 
former av digitalt stöd som exempelvis Brisbot som nås via 
Facebook Messenger och Kik. 

Gemensamt för barn som söker stöd hos Bris är valet att 
söka sig till någon utanför sitt eget nätverk. De vänder sig till 
oss som ett komplement till, eller som en ersättning för, andra 
vuxna i barnets närhet. Kontakten med Bris är på barnets villkor 
och barnet bestämmer själv vilken information hen vill delge 
om sig själv, sin situation och sina behov. Fokus i kontakterna 
med barnet är det som fungerar här och nu, det friska och det 
som kan förändras. Barn och unga ges stöd i sin situation och 
får möjlighet att sätta ord på sina tankar och känslor. Målet och 
förhoppningen är att ett samtal med Bris ska bidra till en ökad 
förståelse hos barnet för hens egen situation och att barnet får 
en idé om vad hen behöver för att må bättre. Vi vet att barn som 
blir bekräftade och tagna på allvar, och som erbjuds hand-
lingsalternativ kan känna hopp om att förändring är möjlig. 
Kuratorernas uppgift är att ge känslomässigt och praktiskt stöd, 
informera om barnets rättigheter, om samhällets stödinsatser, 
samt vid behov agera på uppdrag av barnet. 

Bris erbjuder också stöd till barn via gruppstöd. Vi arrangerar 
regelbundet stödhelger, dels för familjer där en förälder begått 
självmord men även för familjehemsplacerade barn. Bris ger 
också gruppstöd via nätet till barn med föräldrar som lider av 
psykisk ohälsa. Sedan år 2017 bedriver Bris även ett gruppin-
riktat stöd för ensamkommande barn som ���till Sverige. I 
stödgruppsverksamheten får barnet träffa andra barn i samma 
situation, hen får kunskap om sina rättigheter och stöd i att 
hantera sin situation. Målet är både att stötta barnet här och nu 
och att förebygga psykisk ohälsa på längre sikt. 

Bris stöd till vuxna består både av information på bris.se där  
sidorna för vuxna om barn tillhör de mest välbesökta, men 

Bris ber samtliga 290 kommuner i Sverige att stödja Bris.  
År 2016 gav 188 kommuner pengar till Bris, i genomsnitt 
knappt 5 kronor per barn i respektive kommun. Av samtliga  
insamlade medel kommer 18 procent från kommuner, landsting 
och staten (2016). 

Bris plusgiro 901504-1 kontrolleras av Svensk Insamlings-
kontroll vars syfte är att övervaka så att insamlingar från 
allmänhet sker under betryggande kontroll och att insamlingar 
inte belastas med oskäliga kostnader, samt att goda marknads-
föringsmetoder används. De medel som inte gick till Bris ända-
mål användes till att bedriva insamling och en mindre andel till 
administration.

GÖR BRIS NÅGON SKILLNAD – VAD HAR VI  
ÅSTADKOMMIT SÅ HÄR LÅNGT?
Bris gör skillnad för enskilda barn som kontaktar oss – och för 
barn som grupp i samhället. Det gör vi genom att ta varje barn 
på allvar, leta efter lösningar tillsammans med barnet och, när 
det behövs, länka vidare till samhällets stödinstanser. Vi utgår 
från barns berättelser för att visa när barnets rättigheter inte 
tillgodoses. Att stärka barnets rättigheter kan ingen göra ensam 
– därför arbetar vi tillsammans med andra för att påverka och 
öka kunskap bland aktörer som möter barn. I september 2016 
lanserades en ny verksamhet inom Bris, ”Bris Nätverk – mötes-
platsen för barnets rättigheter”. Nätverket riktar sig till personer 
som arbetar med eller för barn. På dryga tre månader hade nät-
verket samlat mer än 1 000 medlemmar. Där ���personer som 
arbetar inom socialtjänsten, inom skolan, polisen eller inom 
olika ideella föreningar. Medlemmarna förenas av en övertygel-
se om att vi måste samverka för att åstadkomma förändring.

Bris har stor kännedom och hög trovärdighet hos allmänheten. 
97 procent av alla vuxna och 93 procent av barn mellan 12 och 
18 år känner till Bris stödverksamhet, (Sifo 2017 och 2015) Ett 

HIT GÅR PENGARNA

Av de totala kostnaderna 2016 har 75% gått till ändamålet.

Ändmål – 75%

Insamling – 19%

Administration – 6% 
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också av information i Bris sociala 
medier samt i våra böcker och rapporter. 
Vuxna som känner oro för ett barn i sin 
närhet kan kontakta Bris vuxentelefon – 
om barn. Telefonlinjen är bemannad på 
vardagsförmiddagar. 

Under 2016 ökade antalet kontakter till 
Bris för andra året i rad. Totalt hade Bris 
26 996 stödjande kontakter med barn 
och vuxna. De ����barn och unga som 
kontaktade Bris under 2016 var mellan 
13 och 15 år. 7 av 10 samtal förs på nätet, 
via mejl eller chatt, resterande samtal 
sker via telefon. Ungefär 8 av 10 barn 
och unga som kontaktar Bris ������ 
sig som tjej. De tre vanligaste områden 
som barn väljer att prata med Bris om 
är: Att må dåligt psykiskt, familj och om 
att vara ung. (2016). Nästan 40 procent 
av alla kontakter handlade om psykisk 
ohälsa. 

Eftersom alla barn som kontaktar 
Bris stödverksamhet via chatt, mejl och 
telefon är anonyma kan det vara svårt att 
utvärdera effekten av det stöd vi erbjudit. 
Internationella studier där man bland 
annat tittat på effekter av det allvarligaste 
uttryck för psykisk ohälsa, självmord, 
har dock visat att det ���stöd för att 
kristelefoner är ett sätt att reducera risken 
för självmord hos barn och unga. 

Under 2016 har Bris hänvisat barn 
vidare till hjälp av andra stödinstanser i 
cirka 30 procent av de kurativa kontak-
terna. En del av de kontakter som barn 
tar med Bris kuratorer leder till så kallat 
”uppdragsarbete”. I dessa fall hjälper 
Bris kurator barnet vidare, upprättar en 
anmälan (oftast till socialtjänsten) och 
företräder barnet i kontakt med olika 
myndigheter. På detta sätt kan vårt arbete 
vara början på en långsiktig förändring 
av ett barns livssituation. 

Bris har öppet när många andra stöd-
funktioner i samhället, som exempelvis 
ungdomsmottagning och elevhälsa, har 
stängt. Under sommaren 2016 ökade 
antalet samtal till Bris med 9 procent, 
jämfört med sommaren 2015.

Idag har nästan alla barn daglig till-
gång till internet och de ����kontakter 
med Bris sker via nätet. Under 2016 
påbörjade Bris arbetet med en utveckling 
av vårt digitala stöd. En del i satsning-
en är Brisbot, en automatisk chattbot 
som barn kan ställa frågor till via Kik 
och Facebook Messenger. Brisbot är ett 
komplement till Bris kuratorer och ger 
barn möjlighet att läsa frågor och svar 

samt att ”prova på” Bris stödverksamhet utan att behöva vänta 
eller ta kontakt med en kurator. I slutet av året hade Brisbot 
använts 8 591 gånger. Satsningen är ett sätt att nå ännu ���barn 
på plattformar där barn ����Bris ���även på Instagram med 
kontot @Bris116 111, en kommunikationskanal riktad till barn 
och unga. 

Mobilisera – vad gör det för skillnad?
För att stärka barnets rättigheter vill Bris mobilisera organi-
sationer och professionella. I september 2016 startade Bris 
nätverk med en barnrättsdag i Göteborg. Nätverket är en sam-
lingsplats för personer som aktivt arbetar för och med barn och 
ska vara en källa till inspiration och erfarenhetsutbyte. Efter två 
månader hade över 1 000 medlemmar gått med i nätverket och 
intresset fortsätter att öka. Varje år kommer Bris att arrange-
ra tio nätverksträffar på temat barnets rättigheter, i Bris fem 
regioner.

Medlemmar är en viktig kraft i Bris och ökningen på 11 
procent (2016) kan bland annat ses som ett resultat av en ny 
strategi som har en tydlig inriktning mot att stärka Bris som 
medlemsorganisation och att öka ������för medlemmar. 
Med en stark medlemsbas har vi större möjlighet att göra 
skillnad för barn. Ju ���som arbetar för barns rättigheter desto 
större genomslag får vi. 

Göra barns röster hörda – vad gör det för skillnad?
Bris är en aktiv röst i medier för att uppmärksamma när barns 
rättigheter inte tillgodoses. 

Bris har också bedrivit ett stort påverkansarbete genom att 
vara remissinstans inför ���viktiga lagförslag, bland annat 
utredningen om att göra barnkonventionen till svensk lag och 
ändringen i utlänningslagen som innebär att det blir svårare för 
barn att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Med vårt 
deltagande i regeringens barnrättsdelegation, som tillsattes år 
2016, för vi också regelbunden dialog med Sveriges barnminis-
ter Åsa Regnér (S). 

Vi har under året även träffat representanter för den tvär-
politiska riksdagsgruppen och haft ���arrangemang under 
Almedalsveckan. Genom seminarier, möten och panelsamtal för 
vi ut barns röster i den politiska sfären och bidrar till opinions-
bildning. 

Forskning visar att barns psykiska ohälsa har ökat sedan 
1980-talet och psykisk ohälsa är också det absolut vanligaste 
område som barn och unga pratar med Bris om. För att bidra 
till att bryta trenden har Bris gjort psykisk ohälsa till ett av 
våra fokusområden. Under 2016 har vi kontinuerligt lyft frågan 
i media, fört dialog med politiker och frågat barn om deras 
erfarenheter av vård och stöd. Resultatet kommer att redovisas i 
Bris årsrapport som släpps i mars 2017. 

Bris arbetar förebyggande genom stöd till vuxna. Vi ser det 
som ett indirekt stöd till barn eftersom vuxna som ser och age-
rar för barnets bästa är en skyddsfaktor. På bris.se har vi samlat 
tips och råd kring ett ����ämnen. Bris uttalar sig ofta om hur 
vuxna kan prata med barn när svåra händelser som exempelvis 
terrordåd och andra stora nyheter sker i samhället. Under 2016 
hade vi 2 306 stödjande samtal med vuxna om barn. Det vanli-
gaste området var familjen och ���������. 

 

Hej Bris! Jag vill 
tacka er som alltid 
finns där för oss.

Mejl till Bris
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AVSLUTNING
Har barnets rättigheter stärkts? Det är egentligen den viktigaste 
frågan att ställa. Det är samtidigt inte en helt enkel fråga att 
svara på. På många sätt är svaret ja. Vi vet att enskilda barn som 
kontaktar Bris får hjälp och stöd att hantera sin situation, vi 
kan också se att privatpersoner och politiker engagerar sig för 
barnets rättigheter. 

Samtidigt fortsätter psykisk ohälsa att öka bland unga i Sverige. 
Mer än var femte ung person uppger att hen känner oro eller 
ångest (Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14, Folkhälso-
myndigheten). Psykisk ohälsa var också det vanligaste ämnet i 
samtalen till Bris under 2016. 

Barnkonventionen är grunden i Bris verksamhet. Vi arbetar 
för att barnets rättigheter ska tillgodoses. Vi ser varje dag att så 
inte är fallet i Sverige. Det enskilda barnets rättigheter kränks 
dagligen. Under 2016 såg Bris också hur riksdagen fattade 
beslut om en tillfällig lag för asylsökande barn som går i direkt 
strid mot barnkonventionen. 

Bris är helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag 
och andra organisationer. Utan dessa bidrag kan vi inte bedriva 
den verksamhet vi gör idag. Varje gåva är ett förtroende som vi 
har skyldighet att förvalta på ett så bra sätt som möjligt. Det är 
vår förhoppning att den här rapporten ska ge en bild av vad de 
pengar som skänks till Bris gör för skillnad.  Det är tack vare er 
vi kan göra den skillnad vi gör.
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Bris och Agenda 2030
På ett toppmöte i FN i New York i september 2015 antog värl-
dens stats- och regeringschefer överenskommelsen ”Förändra 
vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling”. Agendan gäller 
från januari 2016 till 2030 och innehåller en handlingsplan med 
17 mål och 169 delmål som ska leda världen mot en hållbar 
framtid. Agendans mål är universella och gäller alla länder, 
även Sverige. 

Målen är odelbara och utgår från tre dimensioner av hållbar ut-
veckling: den ekonomiska, sociala och miljömässiga. Under de 
kommande 15 åren kommer Agenda 2030 bidra till handlingar 
och politik som får en avgörande betydelse för mänskligheten. 
Flera av målen och delmålen rör barns rättigheter direkt och är 
därför särskilt angelägna för Bris. 

Bris bidrar på olika sätt till måluppfyllelsen av Agenda 2030 
både i Sverige och globalt. Vi stödjer barn som har det svårt på 
olika sätt och vars rättigheter kränks, vi gör barns röster hörda i 
samhället och vi påverkar politiker och beslutsfattare i Sverige, 
och globalt genom vår internationella paraplyorganisation Child 
Helpline International (CHI), för att säkerställa att varje barn får 
sina rättigheter tillgodosedda. 

Bris ska bryta trenden
Mellan 2017 och 2021 kommer Bris särskilt att fokusera på att 
bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan hos barn och 
unga, vi kommer på olika sätt att stödja barn som ���och arbe-
ta för alla barns rätt att slippa våld. Bris fokuserar därför i första 
hand på Agendans mål 3 om att Säkerställa hälsosamma liv och 
främja �������för alla i alla åldrar, mål 5 om Jämställd-
het och mål 16 om Fredliga och inkluderande samhällen. 
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Tillsammans bryter  
vi trenden!
Alla barn har rätt att må bra men den psykiska ohälsan 
ökar bland barn och unga. Bris jobbar för att barn och 
unga som mår dåligt alltid ska ha en trygg vuxen att vända 
sig till. När ingen annan finns tillgänglig så finns Bris.

Stöd vårt arbete genom att swisha en gåva till 90 150 41. 
Tack för ditt stöd. 

Tillsammans kan vi bryta trenden med den psykiska ohälsan.





Barnens rätt i samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst  
obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta 
barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar 
att föra en dialog med vuxna. FN:s konvention om barnets rättigheter 
utgör grunden. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter 
och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.se. 

Arenavägen 61 
122 77 Johanneshov 
Box 101 47, 121 28 Stockholm 
Telefon: 08598 888 00 
 
www.bris.se 
Instagram: @bris116111 
Facebook: www.facebook.com/BRIS 
Twitter: @BRISpress 
Swish: 9015041 
 
Barn kan kontakta Bris på  
telefon, chatt och mejl.
Telefonnummer: 116 111
Chatt och mejl: www.bris.se 
 
Brisbot finns på Kik och  
Facebook Messenger 

Bris vill tacka sina huvudsponsorer











































































































































































 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Socialkontoret 
 Datum Vår beteckning   
Anna Skrifvars 
Administrativ handläggare 
Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd 
anna.skrifvars@upplands-bro.se 

2018-04-03 SN 18/0048   

 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Ansökan om föreningsbidrag från Kvinnojouren 
Anna i Upplands-Bro kommun för år 2018 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beviljar Kvinnojouren Anna föreningsbidrag med 120 000 
kronor för verksamhetsåret 2018.  

Sammanfattning 
Kvinnojouren Anna ansöker om föreningsbidrag med 162 750 kr. Bidraget 
avser bland annat kostnader för kontorshyra, telefon, bredband och 
redovisningstjänster.  

Kvinnojouren Anna verkar för kvinnor och barns rätt att leva utan våld, förtyck 
och förnedring, samt att arbeta för ett jämlikt samhälle. Föreningen erbjuder 
skyddat boende och samtalskontakt för kvinnor utsatta för våld och hot. 
Föreningen bedriver även utbildning, information och opinionsbildning. 
Kvinnojouren kompletterar socialtjänstens verksamhet och socialkontoret 
föreslår att föreningen ska erhålla bidrag med 120 000 kronor.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2018.  
• Ansökan om föreningsbidrag från Kvinnojouren Anna i Upplands-Bro 

kommun 2018. 

Ärendet 
Kvinnojouren Anna bildades år 2002 och deras jourverksamhet 2003. Vid 
årsskiftet 2017/2018 hade kvinnojouren 70 medlemmar. Kvinnojouren erbjuder 
skyddat boende och samtalskontakt för kvinnor utsatta för våld och hot främst i 
Upplands-Bro, men vid behov även från andra kommuner. Dessutom bedriver 
föreningen utbildning, information och opinionsbildning. Jouren har två 
heltidsanställda samt en projektanställd på deltid. Kvinnojouren har två 
lägenheter för skyddat boende med vardera 4 rum och kök. Fem kvinnor samt 
6-7 barn kan samtidigt erbjudas boende. Jouren har en lägenhet på 1 rum och 
kök som nyttjas som kontor.  
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Under 2017 har 16 kvinnor och 19 barn vistats i jourlägenheterna. 
Kvinnojouren har under året nekat 25 kvinnor och 38 barn. Jourtelefonen har 
varit tillgänglig för stödsökande 2 750 timmar och ideella jourkvinnor har 
arbetat 2223 timmar inom verksamheten. Under året har kvinnojouren bland 
annat träffat föreningar, skolor, SFI, hemtjänst, vuxenutbildningen inom 
vård/omsorg, Upplands-Bro gymnasium och kommunens tjänstemän för att 
informera om Kvinnojouren Anna och våld i nära relationer.  

Kvinnojouren kommer under 2018 arbeta med att stärka kompetensen hos 
föreningens aktiva jourkvinnor genom bland annat föreläsningar, studiebesök 
och workshops. Arbetet med att knyta nätverk med samarbetspartners inom 
Upplands-Bro kommun kommer även att fortgå under året samt att upplysa om 
kvinnojourens verksamhet. Jouren samverkar bland annat med socialkontoret i 
Upplands-Bro, socialjouren Norrort, andra ideella föreningar i kommunen samt 
med polismyndigheten.  

Kvinnojouren Anna ansöker om föreningsbidrag med 162 750 kr för att kunna 
upprätthålla och utveckla kvinnojourens verksamhet. Bidraget avser bland 
annat kontorskostnad, bredband och telefoni samt redovisningstjänster. 
Kvinnojouren kompletterar socialtjänstens verksamhet, då Socialnämndens 
budgeterade medel är begränsade föreslår socialkontoret att föreningen ska 
erhålla bidrag med 120 000 kronor. 

Barnperspektiv 
Kvinnojourens målsättning är att verka för kvinnor och barns rätt att leva utan 
våld, förtryck och förnedring, samt arbeta för ett jämlikt samhälle.  

Socialkontoret 
 
 
 
Eva Folke  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 
verksamhetsstöd 

Bilagor 
1 Ansökan om föreningsbidrag från Kvinnojouren Anna i Upplands-Bro 

Kommun 2017  
2 Revisionsberättelse, Kvinnojouren Anna  
3 Verksamhetsberättelse 2017, Kvinnojouren Anna  
4 Verksamhetsplan 2018, Kvinnojouren Anna 
5 Årsredovisning 2017, Kvinnojouren Anna 
6 Budget 2018, Kvinnojouren Anna  
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Beslut sänds till 
• Kvinnojouren Anna i Upplands-Bro  
• Kamrersassistent avdelning kvalitet- och verksamhetsstöd 
• Akt  
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   Kvinnojouren Anna  
 

               Upplands-Bro kommun 
                                  Socialkontoret 

                     196 81 Kungsängen 
  
2018-03-06 
 

Ansökan om föreningsbidrag till Kvinnojouren Anna i 
Upplands-Bro för år 2018 

 
Kvinnojouren Anna har varit verksam i Upplands-Bro kommun sedan november 2002 och är 
en ideellt, religiöst och partipolitiskt obunden förening.  
Kvinnojouren har två lägenheter för skyddat boende med vardera 4 rum och kök. I våra 
lägenheter kan 5 kvinnor samt 6 -7 barn samtidigt erbjudas tillfälligt boende. Kvinnojouren 
har en lägenhet på 1 rum och kök som används som kontor där jourens två- tre anställda 
arbetar. Kontoret fungerar även som mötes- och samtalslokal. Viktiga för kvinnojourens 
verksamhet är också de ideellt engagerade volontärer som arbetar som volontärer i fyra 
jourgrupper. 
 
Kvinnojouren Annas syfte 
Kvinnojourens syfte är att erbjuda skyddat boende och samtalskontakt för kvinnor och barn 
utsatta för fysisk och psykisk misshandel och hot i nära relation. Kvinnojouren verkar för 
kvinnors och barns rätt att leva utan våld, förtryck och förnedring samt för ett jämlikt 
samhälle. Verksamheten vill skapa förutsättningar för att skydda kvinnor och deras barn när 
de utsatts för våld, förtryck och kränkning i nära relationer, oberoende av ålder, religion, 
etnisk eller kulturell bakgrund. Jouren ska även verka för goda kontakter med myndigheter 
och institutioner t.ex. polis, sjukvård och socialtjänst.  
 
I verksamheten ingår en jourtelefon som är öppen under kvällar och helger för stöd och 
rådgivning till våldsutsatta personer.  På dagtid bemannas jourtelefonen av kvinnojourens 
anställda.  
 
Kvinnojouren vill genom förebyggande arbete informera kommunens invånare om våld i 
nära relation. Utåtriktat arbete i form av föredrag och presentationer är viktigt för att skapa 
opinion och sprida kunskap dels om våld i nära relationer och dels om det arbete som 
kvinnojouren gör.  
 
Under 2018 kommer Kvinnojouren Anna fortsätta arbetet med att stärka kompetensen hos 
de aktiva volontärerna i deras viktiga engagemang genom föreläsningar, studiebesök och 
workshops. Dessutom kommer vi att fortsätta att arbeta med nätverket vi tagit initiativ till 
och knutit samarbetspartners inom Upplands-Bro kommun samt upplysa om kvinnojourens 
verksamhet.  
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Skyddat boende för utsatta kvinnor och barn 
 

● Våra kvinnor och barn som bor hos oss flyr från sitt hem och det är kaotiskt och 
känslomässigt mycket svårt för dem. När kvinnorna kommer till oss har de varit 
utsatta för fysisk, psykisk och/eller ekonomisk misshandel. De är rädda för sitt och 
barnens liv och mår mycket dåligt. 
 

● Barnen som bor på jouren är rädda och oroliga över att ryckas upp från sitt hem, sina 
kompisar, nära anhöriga och skola/förskola. De kan både ha bevittnat våld och ha 
varit utsatta för våld. Barnen behöver mycket stöd och omsorg. 
 

● Våldsutsatta kvinnor och våldsutsatta barn omfattas av lagen om brottsoffer och har 
enligt SoL 5 kap. 11 § rätt till stöd och hjälp för att förändra sin situation. 
 

● Kvinnojourens filosofi är att erbjuda en så trivsam och hemlik miljö som möjligt för 
kvinnorna och deras barn i våra boenden.  
 

● Att ha en mjuk säng att sova i när kroppen är öm och full av blåmärken och då veta 
att man inte blir väckt av slag eller bråk är en välsignelse. 
Att även kunna krypa upp i en soffa och se på TV/video och välja det man själv vill se 
på gör att kvinnan kan få uppleva en period av stillhet. Det är en lättnad och trygghet 
att kunna tvätta sina kläder utan att behöva gå ner i en allmän tvättstuga. 
 

● En viktig uppgift som volontärerna har är att finnas tillhands som en medmänniska. 
Att ha en trygg person som de vågar berätta för vad de upplevt och som tror på deras 
upplevelse är en viktig hörnsten i vår verksamhet. 
 

● Kvinnojouren erbjuder kvinnorna i boendena enskilda stödsamtal och samtal i grupp, 
hjälp och råd i kontakter med bland annat polis, socialtjänst, sjukvård och 
myndigheter samt medföljning t.ex. vid rättegång.   
 

● Kvinnojouren ger barnen stöd genom individuella krissamtal, medföljning till öppna 
förskolan, simhall, bibliotek, lekplatser och dylikt. 

 
Öppen verksamhet i form av jourtelefon och stödsamtal   

● Kvinnojourens jourtelefon innebär möjlighet för en våldsutsatt person eller för en 
anhörig/vän att ringa för att få stöd och råd samt vägledning i att söka den hjälp som 
samhället erbjuder. 

● Jourtelefonen ger också möjlighet för socialjourer och andra att akut få tillgång till 
skyddat boende och andra tips och råd. 

● Tidigare boende samt andra utsatta kvinnor kan via telefonen eller möten på 
kontoret få fortsatt stöd och råd från jouren. Jouren ger stöd till icke jourplacerade 
kvinnor i form av medföljning till t.ex. domstol eller familjerätt. 
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● Jouren erbjuder även samtal i grupp för kvinnor utsatta för våld i nära relation. 
 

Utåtriktad verksamhet för opinionsbildning och kunskapsspridning  
● Kvinnojouren presenterar sin verksamhet på möten hos olika organisationer, 

föreningar, kommunen och utbildningssamordnare.  
● Kvinnojouren deltar även i nätverk och samarbetar med olika myndigheter. 
● Varje år anordnar kvinnojouren en utbildning i jourkunskap för kvinnor som vill 

arbeta ideellt som volontär med utsatta kvinnor och deras barn. 
● Kvinnojouren har även anordnat filmvisning i samarbete med kommunens kulturhus.  
● Vi deltar även i Kungsfesten och Upplands-Brofestival. 
 

 
Organisation 
Kvinnojouren hade 31 december 2017 70 medlemmar. Ansvarig för Kvinnojouren Anna i 
Upplands-Bro är styrelsen som består av fem ledamöter och tre ersättare. 
 
➢ Birgitta (Gittan) Negussie, ordförande 
➢ Lorena Ferrari, vice ordförande 
➢ Kirsi Kiviluoto, kassör 
➢ Lisbet Flank, vice kassör 
➢ Sandra Larsson, ledamot 
➢ Helena Johansson, ersättare 
➢ Gabriella Battaglioli, sekreterare, ersättare 
➢ Frida Johansson, ersättare 

  
Firmatecknare för kvinnojouren är Birgitta Negussie, Lisbet Flank och Kirsi Kiviluoto. 
 
Kvinnojouren har två heltidsanställda, varav en verksamhetssamordnare med ekonomiskt 
stöd från Upplands-Bro kommun samt en person på deltid som är projektanställd. När 
kontoret är obemannat är det de ideellt arbetande volontärer som ger stöd på kvällar och 
helger till de kvinnor och barn som är placerade hos jouren. Volontärerna ansvarar även för 
jourtelefonen dit man kan ringa för att få stöd och råd. 
 
Verksamheten under 2017 
 
Under 2017 har sammantaget 16 kvinnor och 19 barn, varav en flicka föddes under 
mammans vistelse, bott i våra jourlägenheter. Vi har under året nekat 25 kvinnor och 38 
barn boende hos vår jour. Omsättningen av boende i lägenheterna medför hårt slitage på 
lägenheterna.   
 
Vi hade datahaveri i våras som tog en tid att lösa vilket gjorde att samtalen är något färre än 
föregående år. För att försäkra stabilitet i verksamheten har vi gjort avtal med en extern IT 
support med bättre skydd för att förebygga liknande utmaningar i framtiden.  
 
Jourtelefonen, som är öppen efter kontorstid, har under 2017 varit tillgänglig för 
stödsökande i 2750 timmar. Vår anställda har haft 2253 samtal, stödsamtal med kvinnor och 
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barn. En del boende hos oss, en del andra stödsökande från kommunen och utanför 
Upplands Bro.  De ideella volontärerna har under 2017 sammanlagt lagt ner 2223 obetalda 
arbetstimmar inom kvinnojourens verksamhet.   
 
Under 2017 har kvinnojouren haft 1726 samtal och e-postkontakter med olika myndigheter 
såsom socialkontor, barnavårdscentral, advokater, Migrationsverket, Skattemyndigheten, 
Försäkringskassan, utbildningskontor och polisen. Kvinnojouren ställer också upp med att 
följa med till tingsrätt och att medverka i möten med socialtjänst, polis, advokat, läkare, 
psykolog och dylikt. 
 
Under året har kvinnojouren träffat föreningar, skolor, SFI, hemtjänst, vuxenutbildningen 
inom vård/omsorg, Upplands-Bro gymnasium, kommunens tjänstemän med flera för att 
informera om Kvinnojouren Anna och våld i nära relationer. Kvinnojouren Anna har under 
2017 bland annat samverkat med Upplands-Bro socialkontor, Socialjouren Norrort, 
Polismyndigheten, BOPS – Brottsoffer & Personsäkerhetssektionen. Vidare har jouren 
kontakt med organisationerna Unizonen och Origo.  Vi hade obligatorisk säkerhetsutbildning 
till alla anställda, styrelsen och aktiva volontärer i september med SRS, Scandinavian Risk 
Solutions. Vi har även skaffat portabla personlarm till dom anställda. Dessa kan även lånas av 
volontärer som följer våra kvinnor till bokade möten.  Samtidigt har vi gått genom våra 
säkerhetspolicyn och sett till att alla tagit del av den dokumentationen. Psykolog Liria Ortiz 
höll utbildning för oss i Motiverande Samtal MI i höstas.  
 
Kvinnojouren har fått bidrag/gåvor bl.a. av Upplands-Bro kommun, Upplands-Bro Hus, Lions 
Upplands-Bro, Bro pastorat, Brottsförebyggande rådet, Bonnier Solutions samt enskilda 
medlemmar.  
 
Ansökan om föreningsbidrag för 2018 
Kvinnojouren Anna ansöker härmed om föreningsbidrag med ett belopp på 162.750 kr enligt 
nedan. Ansökan gäller hyra av kontor, telefon, bredband, lokalhyra för gruppsamtal m.m.  
Kontoret 
För att kunna bedriva verksamheten med stödsamtal både via telefon och med besök av 
våra boendekvinnor behövs det kontor där kvinnojourens nuvarande verksamhet bedrivs. 
Här pågår utbildning/handledning och olika slags möten. Under kontorstid är det den 
anställda personalens arbetsplats och på kvällar och helger används kontoret av volontärer 
inkl styrelsen. Kontoret är verksamhetens sambandscentral. 
 
Telefon 
Telefonen är ett viktigt arbetsverktyg för kvinnojouren. Samtalen är många till olika 
myndigheter och till stödsökande kvinnor som bett om att bli uppringda. Telefoner finns 
tillgängliga både på kontor och i boendelägenheterna och är en nödvändighet för 
verksamheten. 
För att öka tillgängligheten för dem som söker stöd på kvällar och helger, vidarekopplas 
kontorstelefonen till en jourtelefon.  
 
Bredband och tillgång till tv i lägenheterna 
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Bredband i jourlägenheterna gör det möjligt för de boende att söka annat boende och 
arbete och tillgång till TV är ett led i att göra boendet hemlikt och trivsamt. Vi har även 
boende som studerar på distans. Bredband gör deras trassliga vardag lättare.  
 
Komplettering av inventarier  
Kvinnojouren möter ett stort tryck på de två lägenheterna för skyddat boende. Slitaget på 
inventarierna är betydande, varför jouren återkommande behöver köpa nya inventarier.  
 
 
  
Kostnader 
  

Inventarier – boendelägenheter  10.000 kr    
 
Hyra kontor     50.000 kr 
 
Telefonavgifter    15.000 kr 
 
Bredband     10.000 kr 
 
Försäkringar       7.000 kr  
 
Redovisningstjänster    35.000 kr 
 
Datorer, Skrivare    20.000 kr 
 
Aktiviteter för boende               7.000 kr 
 
Fortbildning för volontärer   5.000 kr 
 
Lokalhyra för gruppsamtal    3.750 kr 
 
 
Summa     162.750 kr 
         
 
 
Kvinnojouren Anna håller årsmöte den 14 mars 2018 och kommer efter årsmötet att bilägga 
följande till ansökan om föreningsbidrag: 
 
➢ Verksamhetsplan för år 2018 
➢ Verksamhetsberättelse för år 2017 
➢ Budget för år 2018 
➢ Bokslut för år 2017 
➢ Revisionsberättelse 
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Kungsängen den 06 mars 2018 
 
 
 
Kirsi Kiviluoto 
Kassör 
Kvinnojouren Anna 
 













”Ett fönster av

möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende









specifik

"Extra nöjd med att personalen hjälpte till med att barnvakta när jag

behövdeåka iväg ensam."



"Om jag inte hade fått hjälp från er hade jag inte funnits i livet Så

mycket tacksam jag är till Kvinnojourens Annas personal. Kommer

aldrig att glömma er."

mot varar “Mycket nöj ”

He named meMalala"



Bro kommun filmen ”Dol a tillgångar” på tora cenen i
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” i mycket öggra ”).
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Budget Kvinnojouren Anna 2018

Rörelse Inkomster 2017 utfall 2018 Orgbidrag

3041 Medlemsavgifter 5 500,00 6 000,00
3042 Stödmedlemmar 450,00 0,00
3043 Sponsring mm 13 543,00 15 000,00
3044 Bidrag 1 365 765,00
3044  Resultatenhet: Övriga bidrag t ex 

Bång 10 000,00
3044 Resultatenhet: Föreningsbidrag U-

Bro 120 000,00
3044 Resultatenhet: Bidrag Lön från 

Upplands-Bro kommun 550 000,00
3044 Resultatenhet: Socialstyrelsen 600 000,00
3119 Boendeavgifter Upplands-Bro 

Kommun 0,00 0,00
3120 Hyresbidrag Upplands-Bro Hus 91 596,00 91 596,00
3121 Boendeavgifter utom U-B kommun

1 519 640,00 1 350 000,00
3122 Boendeavgifter  Boende/egen 

inkomst 0,00 0,00
3500 Fakturerade kostnader,tolk 0 1000
3740 Öresutjämning 7,58

Summa Inkomster 2 996 501,58 2 743 596,00

Övriga  rörelseintäkter
3985 Bidrag återbetalning soc styr 

2016 -20 796,00
3985 Bidrag återbetalning soc styr 

2017 -41 222,00
3986 Försäkringskassan sjuklön m. m. 1 936,00 2 000,00
3999 Övriga rörerelseintäkter 0,00 0,00

Summa övriga rörelseintäkter

   Summa  rörelseintäkter 2 936 419,58 2 745 596,00
Kostnader

Kostnader 2017 utfall 2018
4010 Medlem/aktivteter/manifestationer/

utbildning 69 684,00 100 000,00
4020 Barnrum/aktiviteter barn 8 512,00 50 000,00
4021 Aktiviteter kvinnor 36 101,00 50 000,00
4100 Uthyrning lokal sk pl 137,00 0,00
4110 Lokalhyra 2 725,00 0,00



5010 Hyra kontor 50 180,00 52 000,00
5011 Hyra lägenhet 222 276,00 225 000,00
5020 Elektricitet 13 553,00 15 000,00
5410 Möbler och utrustning, IT 

utrustning 87 916,00 58 000,00
5420 Programvara 2 000,00
5460 Förbrukningsmaterial 4 967,00 5 000,00
5815 Bilersättning/reseersättning 8 030,00 10 000,00
5816 Parkering 0,00 500,00
5910 Annonsering 16 947,00 20 000,00
5930 Reklamtrycksaker 5 369,00 15 000,00
6110 Kontorsmaterial 9 867,00 10 000,00
6210 Telekommunikation 37 818,00 40 000,00
6216 TV avgift 4 073,00 4 100,00
6250 Porto 5 140,00 6 000,00
6310 Företagsförsäkringar 9 321,00 10 000,00
6420 Ersättning revisor 10 000,00 10 000,00
6450 Föreningsstämma 1 399,00 3 000,00
6460 Styrelsen, möten, konferens, 

utbildning 57 444,00 80 000,00
6530 Redovisningstjänst 91 521,00 110 000,00
6540 IT tjänster 13 400,00 15 000,00
6570 Bankavgift 1 546,00 700,00
6590 Tolkning 735,00 5 000,00
6970 Tidningar,tidskrifter och 

facklitteratur 2 433,00 5 000,00
6981 Medlemsavgifter Unizon, m. fl. 5 780,00 8 000,00
6990 Dagligvaror 9 982,00 10 000,00
6993 Lämnade gåvor 3 743,00 5 000,00
7210 Lön,försäkringar,löneskatt,semeste

r,sociala avgifter. 1 498 070,76 1 600 000,00
7550 Handledning 65 418,00 70 000,00
7610 Utbildning anställda 26 475,00 35 000,00
7690 Övriga personalkostnader 585,00 3 000,00
7533 Fora avtalsförsäkring 0,00

Summa Rörelsekostnader  2 381 147,76 2 632 300,00
mma resultat 555 271,82 113 296,00
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