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Delårsrapport och helårsprognos per den 30 
april 2019 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner delårsrapport och helårsprognos per den 30 april 

2019 och översänder densamma till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Socialnämnden visar ett negativt resultat för perioden med 4,1 mnkr, vilket 

motsvarar 6 procent. Huvudsakligen beror underskottet på ökade kostnader för 

köp av externa platser för barn- och ungdomsenheten, ökade kostnader för 

personlig assistans samt höga migrationskostnader. På helår prognostiserar 

Socialnämnden ett underskott med 5,5 mnkr. 

Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat för perioden med 2,8 mnkr 

motsvarande 54 procent och prognostiserar ett negativt resultat med 5,0 mnkr. 

Beslutsunderlag 

 Verksamhetsrapport april 2019 Socialnämnden 

 

Barnperspektiv 

Socialkontoret bedömer att verksamhetsrapporten inte står i strid med barnets 

bästa.   
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Vid årsskiftet delades Socialnämnden till två nämnder; Socialnämnden och Äldre- och 

omsorgsnämnden. Samverkan mellan myndighetsenheterna, stöd- och 

behandlingsenheten samt utbildningskontoret och andra verksamheter både internt och 

extern har utökats och utvecklas ständigt för att möjliggöra för ungdomar att göra bra 

livsval. Arbetsmetoder och arbetssätt inom ekonomiskt bistånd utvecklas och anpassas 

för att bryta bidragsberoendet. Ett sätt att öka möjligheterna att komma ut i arbete är 

projektet Kom i jobb 2019/2020 som startade i mars 2019. Projektet är ett samarbete 

mellan Gymnasie- och arbetslivsnämnden och Socialnämnden. En översyn av arbetet 

inom socialpsykiatrin har påbörjats där hela processen från ansökan om insats till 

utförande av beviljad insats ses över. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Socialnämnden ansvarar för omsorg av personer med funktionsnedsättning samt att barn 

och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen. 

Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med 

missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med psykiska 

funktionsnedsättningar samt kommunens flyktingmottagande. 

Inom gruppboenden för LSS ansvarar Socialnämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser 

upp till sjuksköterskenivå. 

Socialnämndens tre myndighetsenheter; barn- och ungdomsenheten, vuxenenheten och 

biståndsenheten för funktionshinderomsorg samt socialpsykiatri, handlägger ärenden 

enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Utföraravdelningen bedriver verksamhet som grupp- 

och servicebostäder enligt LSS, personlig assistans, stöd för barn och unga, öppenvård 

för personer med missbruk samt socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen för kvalitet- och 

verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande administration, projektledning, 

omvärldsbevakning, beredning av nämndärenden, samordning av nämndens budget 

samt genomförande av kvalitets- och avtalsuppföljningar. 

1.3 Viktiga händelser under året 

Barn- och ungdomsenheten 

Barn- och ungdomsenheten har under årets första kvartal börjat förbereda inför att 

barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. Ett samarbete har inletts med Föreningen 

Maskrosbarn med syfte att öka barn och ungas delaktighet. En inventering om hur barn 

och unga delges information under hela den tid de har kontakt med enheten har inletts. 

Personalsituationen är att betrakta som stabil och resultatet av 

medarbetarundersökningen visar på välmående och trivsel inom enheten. Detta trots hög 

upplevelse av stress och arbetsbelastning. Det största problemområdet som 

identifierades inom medarbetarundersökningen var att enhetens medarbetare inte 

upplevde att arbetstiden räcker till för att utföra arbetet. Ett ökat inflöde av ärenden har 

lett till att enheten varit beroende av flera socionomkonsulter under perioden. Ett ökat 

antal placeringar i kombination med stor brist på familjehem har lett till ökat antal barn 

och unga i konsulentstödda familjehem. 



 

Socialnämnden, Verksamhetsrapport april 2019 4(11) 

 

 

Hittills under året har en ensamkommande ungdom anvisats till kommunen. De flesta 

ensamkommande ungdomar som kommunen ansvarar för har passerat 18 år. 

Vuxenenheten 

För att förbättra arbetet för klienterna och för att göra enheten till en mer attraktiv 

arbetsplats påbörjades i slutet av 2016 ett intensivt utvecklingsarbete som sträckte sig 

över 2017 och 2018 och fortsätter under 2019. 

Vuxenenheten har tidigare haft en stor personalomsättning vilket har stabiliserats under 

2017. För 2018 var det en medarbetare av 20 som valde att byta arbete. Denna positiva 

trend har fortsatt. Under 2019 har en medarbetare valt att byta arbete men stannar kvar 

inom kommunen. 

Det pågår ett stort utvecklingsarbete kring exempelvis hur enheten formulerar beslut 

och utredningar. Arbetet bedrivs i det dagliga med feedback och genom regelbundna 

metodmöten. 

Den aktivitet/mål som är i störst fokus är arbetet kring ekonomiskt bistånd i syfte att öka 

antalet individer som blir självförsörjande. 

Delar av de aktiviteter som påbörjats/genomförts under januari-april 2019: 

 Projekt Kom i jobb 2019/2020 har påbörjats. Detta är en samverkansprojekt 

mellan vuxenenheten, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten i syfte att 

stötta individer ut i arbetslivet. 

 

 2018 infördes möjligheten att göra e-ansökan avseende ekonomiskt bistånd. 

Under 2019 arbetar enheten aktivt för att öka antalet e-ansökningar, i april 

månad uppgick andelen e-ansökningar till 41,5 procent. 

 

 Arbete pågår för att kunna ha möjlighet att använda konsultläkare i syfte att 

hjälpa individer till egen försörjning. 

 

 Påbörjat arbete för att öka antalet klientkontakter för att göra dem än mer 

delaktiga i sin situation vilket är viktig faktor i förändringsprocesser. 

 

 Utöver detta arbetar vuxenenheten med en handlingsplan med fler aktiviteter för 

att öka antalet självförsörjande individer samt för att upptäcka individer som är 

behov av andra insatser än ekonomiskt bistånd. 

 

 Arbetet kring bostadsfrågor fortsätter och det avser frågor kring bostadsförtur, 

träningslägenheter samt hur kommunen ska arbeta när det gäller nyanlända 

individer i etableringen. 

 

 Vuxenenheten har arbetat fram olika förslag för att utveckla samverkan/arbetet 

med nyanlända kommuninvånare vilket är ett arbete som kommer att fortsätta 

när integrationsstödjarna åter tillhör socialkontoret. Vuxenenheten önskar 

utveckla arbetet med att individerna ska vara självförsörjande när 

etableringsersättningen upphör samt ha möjlighet att flytta till egen bostad. 

 

 Internutbildning av socialsekreterare där de erbjuds möjlighet att lära sig 

arbetsuppgifter/målgrupp som de vanligtvis inte arbetar med. Det är en del i att 
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vara en attraktiv arbetsplats och förbereda inför eventuella framtida utmaningar i 

samband med rekryteringar och för att en viss kompetens inte ska vara knuten 

till en eller väldigt få personer. 

  

Biståndsenheten - personer med funktionsnedsättning 

Delar av de aktiviteter som påbörjats/genomförts under januari-april 2019: 

 Stort fokus har lagts på uppföljningar och samverkan med utförare av 

boendestöd samt stärkt samverkan med regionens psykiatri och arbetet med SIP, 

Samordnad Individuell Plan. Fortsatt samverkan med utförare inom LSS och 

planering av kommande behov pågår. 

 

 Medarbetare har tagit fram ett förslag på Arbetsplan för insats träningslägenhet i 

syfte att stärka fokus på måluppfyllelse. 

 

 Implementering av arbetsmetoden IBIC, Individens Behov i Centrum, inom LSS 

där en utredningsmall har tagits fram för utredning av personlig assistans. 

 

 Revidering av riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt Lag om stöd 

och service för visa funktionshindrade inom LSS samt SoL under 65 år har 

påbörjats. 

 

 Från och med den 1 april 2019 har personal inom hälso- och sjukvård och 

socialtjänst en möjlighet att anmäla vanvård av djur, Lex Maja. 

Personalgruppen inom LSS och socialpsykiatri är ny sedan år 2018/2019. Fokus har 

varit att handleda samt implementera rutiner och arbetssätt. Resultatet av HME enkäten 

har presenterats på enheten, resultatet visar en förbättring inom samtliga områden 

jämfört med 2017. Fortsatt arbetet planeras där fokus läggs på specifika frågeställningar 

i syfte att analysera och stärka det som fungerar bra. Kompetensutveckling har skett 

inom bland annat följande områden; grundkurs i FREDA - frågor kring våld i nära 

relation, juridisk handledning och HBTQ - att synliggöra normer i socialtjänsten. 

Utföraravdelningen 

Delar av de aktiviteter som påbörjats/genomförts inom stöd- och 

behandlingsenheten under januari-april 2019: 

 En SIG-lots som också är projektledare har tillsatts och samarbete med frivården 

i Sollentuna har påbörjats. 

 

 Föräldrastödsutbildning Trygghetscirkeln för föräldrar med barn 1-6 år har 

startats. 

 

 Omgång nummer två av föräldrastödsutbildning Connect för föräldrar med barn 

7-13 år har genomförts. 

 

 Familjebehandlare har utökats till heltid på Bryggan, första linjens psykiatri. 

Delar av de aktiviteter som påbörjats/genomförts inom LSS-enheten under 

januari-april 2019: 



 

Socialnämnden, Verksamhetsrapport april 2019 6(11) 

 

 

 Antalet enhetsledare har utökats från fem till sju. Detta för att möjliggöra ett mer 

nära ledarskap samt skapa förutsättningar för bättre ekonomi- och 

verksamhetsuppföljning. 

 

 Volymökning med två hyresgäster på Kyrkvägens servicebostad. 

 

 Bemanningen inom vissa grupp- och servicebostäder har förstärkts på grund av 

komplexa behov hos hyresgäster. 

Delar av de aktiviteter som påbörjats/genomförts inom Hälso- och 

sjukvårdsenheten under januari-april 2019: 

 Enheten har anordnat utbildningar för omsorgspersonal om exempelvis 

bemötande vid demenssjukdomar och förflyttningsteknik. 

 

 Enheten har startat upp ett omfattande arbete med införande av KVÅ-koder, 

Klassifikation av vårdåtgärder, efter krav från Socialstyrelsen. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

Avdelningen håller bland annat i flertalet kontorsövergripande projekt och håller också i 

arbetet med olika former av brukarundersökningar samt digitaliseringsarbete. 

Digitaliseringsarbetet sker fortlöpande och handlar bland annat om att 

verksamhetssystemet Procapita övergår till Lifecare. Avdelningen håller också i arbetet 

med att öka antalet e-ansökningar inom ekonomiskt bistånd. 

Rekrytering av en utredare/verksamhetsutvecklare och kvalitetsutvecklare med 

inriktning mot IFO, Individ och Familjeomsorg, har pågått under perioden. 

Utredare/verksamhetsutvecklare rekryterades internt. Detta innebär att avdelningen är 

fulltalig och har utökats med en tjänst. Tjänsten som strateg för våld i nära relation har 

flyttats till kommunledningskontoret. 
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2 Ekonomi 

2.1 Årets resultat 

Driftredovisning 

Socialnämnden Budget 201904 Redovisat 201904 Avvikelse 201904 
Avvikelse 

201804 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Myndighets-
enheterna 49 677 10 467 45 875 11 608 3 802 1 141 4 943 7 183 

Utföraravdelning
en 41 344 14 436 42 823 15 085 -1 479 649 -830 4 145 

Avdelningen för 
kvalitet- och 
verksamhetsstöd 13 723 10 642 12 276 9 134 1 447 -1 508 -61 468 

Summa 104 744 35 545 100 974 35 827 3 770 282 4 052 11 796 

 

  Budget 201904 Redovisat 201904 Avvikelse 201904 
Avvikelse 

201804 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Ekonomiskt 
bistånd 5 273 67 8 077 56 -2 804 -11 -2 815 -19 

Summa 5 273 67 8 077 56 -2 804 -11 -2 815 -19 

2.2 Helårsprognos 

Socialnämnden Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Myndighetsenheterna 148 389 31 403 127 004 7 018 21 385 -24 385 -3 000 

Utföraravdelningen 125 146 43 307 123 284 39 895 1 862 -3 412 -1 550 

Avdelningen för kvalitet- 
och verksamhetsstöd 41 030 31 925 24 646 14 641 16 384 -17 284 -900 

Summa 314 565 106 635 274 934 61 554 39 631 -45 081 -5 450 

 

Ekonomiskt bistånd Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Ekonomiskt bistånd 15 820 200 20 740 120 -4 920 -80 -5 000 

Summa 15 820 200 20 740 120 -4 920 -80 -5 000 

2.3 Ekonomisk analys 

Socialnämnden visar ett negativt resultat för perioden med 4,1 mnkr, vilket motsvarar 6 

procent. Huvudsakligen beror underskottet på ökade kostnader för köp av externa 

platser för barn- och ungdomsenheten, ökade kostnader för personlig assistans samt 

höga migrationskostnader. På helår prognostiserar Socialnämnden ett underskott med 

5,5 mnkr. 

Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat för perioden med 2,8 mnkr motsvarande 
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54 procent och prognostiserar ett negativt resultat med 5,0 mnkr. 

  

Myndighetsenheterna visar sammantaget ett negativt resultat på 4,9 mnkr  

Övergripande verksamhet visar ett positivt resultat på 1,7 mnkr och beror företrädesvis 

på budgeterade medel för höga kostnader för personlig assistans samt externa 

placeringar under 2019 vilket ger en helårsprognos enligt budget. 

Vuxenenheten 

Enheten visar ett positivt resultat med 0,8 mnkr varav placeringar visar ett positivt 

resultat med 0,6 mnkr. 

Våld i nära relation - Kostnaderna för placeringar/skyddat boende har under året varit 

under budgeterad kostnad vilket är ett resultat av få och kostnadseffektiva placeringar. 

Missbruk - Under de fyra första månaderna 2019 har antalet placeringar varierat mellan 

tre till fyra placeringar per månad innan det i slutet på april minskade till en placering. 

Samtliga placeringar har varit frivilliga vilket är mer kostnadseffektivt än tvångsvård 

enligt LVM. Jämförelsevis hade vuxenenheten två beslut om LVM under 2018, vilket 

var en stor del av de kostnader som fanns för missbruksplaceringar det året. 

Övrigt samt administration - Visar ett överskott för perioden med 0,2 mnkr och beror 

främst på lägre personalkostnader. 

Helårsprognosen beräknas enligt budget. 

Barn- och ungdomsenheten 

Enheten visar ett negativt resultat på 0,7 mnkr varav 1,0 mnkr beror på placeringar. 

Ett ökat inflöde av ärenden har lett till att enheten varit beroende av flera 

socionomkonsulter under perioden. Trots detta visar personalkostnaderna och 

administrationen ett positivt resultat med 0,3 mnkr. 

HVB, konsulentstödda familjehem - Redan under 2018 steg antalet placeringar, och 

flertalet av dessa barn och unga är fortsatt placerade. Många är ungdomar där 

problembilden i kombination med stor brist på erfarna familjehem har lett till att 

konsulentstödda placeringar, eller placeringar vid institution, varit nödvändiga. 

Familjehem - De ökade kostnaderna för familjehem i egen regi beror på att 

ersättningsnivåerna till familjehemmen ökat, delvis då problembilden hos de barn och 

unga som placeras blir allt svårare,och delvis för att kommunen ska kunna konkurrera 

med de konsulentstödda organisationerna och kunna rekrytera och behålla familjehem i 

egen regi. 

På helår prognostiserar enheten ett negativt resultat med 2 mnkr beroende av antalet 

placeringar. 

  

Biståndsenheten - Omsorg om personer med funktionsnedsättning samt SoL under 65 år 

Enheten visar ett positivt resultat med 3,1 mnkr.  

Boende vuxna och barn - Under årets första sex månader har fyra externa placeringar 

inom bostad LSS vuxna avslutats, tre har flyttat tillbaka till kommunen som planerat, 

den fjärde avslutades oplanerat på grund av flytt till annan kommun. Under årets fyra 
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första månader har ingen extern placering skett på vuxenboende. Även antalet 

barnboenden har varit lägre mot budgeterat. Under augusti sker en volymökning i form 

av en barnplacering. Resultatet  visar ett överskott med 0,5 mnkr. 

Personlig assistans - Under årets fyra första månader visar personlig assistans ett 

positivt resultat med 1,1 mnkr. På grund av lagändringar inom LSS gällande personlig 

assistans förväntas kostnaderna öka och på helår prognostiseras en negativ avvikelse 

med 1,0 mnkr. 

Bostad HVB och särskilt boende för personer under 65 år - Visar ett positivt resultat för 

perioden med 0,2 mnkr. Under en längre tid har det varit oroligheter i en fastighet där 

flertal individer med psykisk ohälsa bor. En ny extern placering på särskilt boende för 

personer med psykisk ohälsa har tillkommit. Två nya placeringar har skett inom särskilt 

boende HVB, direktutskrivna från slutenvården. På helår prognostiseras en negativ 

avvikelse med 0,7 mnkr. 

Daglig verksamhet - Visar ett positivt resultat med  0,7 mnkr på grund av att placeringar 

kunnat ske inom kommunens egen regi.  

Korttidstillsyn, korttidsvistelse, ledsagning och avlösning - Visar ett positivt resultat 

med 0,6 mnkr beroende på lägre volymer än budgeterat. 

På helår prognostiserar enheten sammantaget en negativt avvikelse med 1,0 mnkr främst 

beroende på de förväntade ökade kostnaderna inom personlig assistans. 

Utföraravdelningen visar sammantaget ett negativt resultat med 0,8 mnkr. 

Avdelningsgemensam verksamhet visar ett positivt resultat på 0,1 mnkr och beror på 

budgeterade medel för höga kostnader inom personlig assistans. 

Stöd- och behandlingsenheten samt socialpsykiatrin - Visar sammantaget ett negativt 

resultat med 0,1 mnkr. Ett negativt resultat med 0,3 mnkr för socialpsykiatrin, beroende 

på höga personalkostnader samt köp av externt boendestöd som inte kunde förutses vid 

budgetering. En översyn av socialpsykiatrin pågår och åtgärder kommer att vidtas. På 

helår prognostiserar enheten en negativ avvikelse med 0,6 mnkr. 

LSS-enheten 

Grupp- och servicebostäder - Visar ett negativt resultat med 1,3 mnkr beroende på 

ökade personalkostnader. Behoven hos flera av de senast tillkommande hyresgästerna är 

komplexa och kräver en tät bemanning för att det ska fungera. Åtgärder pågår för att 

kunna uppnå balans. Trots åtgärder prognostiseras en negativt avvikelse med 0,3 mnkr. 

Personlig assistans, ledsagning, avlösning och kontaktpersoner - Visar ett positivt 

resultat med 0,3 mnkr. Inom personlig assistans beror underskottet på att ersättningen 

inte täcker personalkostnaderna. Även ledsagarservice har ett underskott beroende på att 

ersättningsnivån har varit oförändrad under flera år samtidigt som lönekostnaderna ökat. 

Inom insatserna kontaktperson enligt SoL samt LSS är ersättning för arvode och 

omkostnader inte kopplat till antal pågående uppdrag och intäkten är en fast summa 

oberoende av antal uppdrag och dess natur.  På helår prognostiseras en negativ 

avvikelse med 0,8 mnkr. 

Hälso- och sjukvårdsenheten - Visar ett positivt resultat med 0,2 mnkr och 

prognostiserar med ett överskott på 0,1 mnkr beroende på lägre personalkostnader mot 

budgeterat inom enheten. 

Utföraravdelningen prognostiserar sammantaget en negativ avvikelse med 1,6 mnkr. 
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Kvalitet- och verksamhetsstöd visar ett resultat enligt budget. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd - Visar ett positivt resultat med 1,1 mnkr, beroende på 

vakanta tjänster, lägre volymer inom digitaliseringsområdet samt budgeterade medel för 

specialister. På helår prognostiseras ett överskott med 0,1 mnkr för lägre kostnader 

inom digitalisering. 

Integrationen - Visar ett negativt resultat med 1,1 mnkr och beror främst på kostnader 

inom försörjningsstöd, externa placeringar samt lokalkostnader för Ängen stödboende 

under år 2016 till och med maj 2019. På helår prognostiseras integrationen ett 

underskott med 1,0 mnkr beroende av hyreskostnaderna samt externa placeringar. 

  

Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat med 2,8 mnkr och på helår 

prognostiseras ett underskott med 5,0 mnkr. 

Utifrån uppföljning framgår ökade kostnader samtidigt som antal hushåll som uppburit 

ekonomiskt bistånd ökat. Vid en jämförelse mellan 31 december 2017 och 31 december 

2018 har en ökning skett med 25 hushåll med en genomsnittlig kostnad med 9 000 kr 

per hushåll. Ökning fortgår även under årets fyra första månader för 2019. Ökningen av 

antalet hushåll beror bland annat på att kommunens invånarantal ökat kraftigt under 

året, individer lämnar egen försörjning med etableringsersättning och individer som ej 

uppbär ersättning från Försäkringskassan trots läkarintyg. 

Projektet Kom i jobb 2019/2020 startade upp under mars månad som är ett samarbete 

mellan Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt Socialnämnden. Effekten av 

projektet har ännu inte hunnit ge några resultat under årets fyra första månader. 

2.4 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

201904 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

SIG - sociala insatsgrupper 2018 2020 2 570 534 2 570 0 

       

Summa   2 570 534 2 570 0 

2.5 Kommentarer sociala investeringsfonden 

Sociala Insatsgruppen, SIG, startade upp under september månad 2018. Målsättningen 

med SIG är att stötta individer som vill bryta en kriminell identitet. Svårigheter med 

rekrytering av medarbetare har medfört låga kostnader under 2018. Verksamheten har 

utökats under 2019 med en medarbetare under april månad. 

2.6 Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Socialpsykiatrin 150 0 150 150 0 

Summa 150 0 150 150 0 
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2.7 Kommentarer investeringsredovisning 

Inköp av säkerhetsdörrar till matsal, träfflokal och boendestödskontor på Fjärilsstigen. 

Säkerhetsdörrarna är till för att skapa en säkrare arbetsmiljö för medarbetare samt skydd 

för det som finns i lokalerna. 
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Revidering av Socialnämndens 
delegationsordning 2019 

Förslag till beslut 

• Socialnämnden godkänner föreslagna revideringar i 
delegationsordningen 

• Socialnämnden lyfter ur den kompletterande beslutanderätten, som 
finns inom LVM och LVU i delegationsordningen, till en separat bilaga 

Sammanfattning 

Revidering av delegationsordningen sker två gånger per år eller när behov utav 
revidering uppstår.  

Den delegationsordning som antogs utav Socialnämnden 31 januari 2019, § 
117, diarienummer SN 18/0050 har reviderats gällande ärendegrupperna 5 
Upphandling, 12 Teckna avtal samt den kompletterande beslutanderätt som 
finns inom LVM och LVU. Den kompletterande beslutanderätten lyfts ur 
Socialnämndens delegationsordning till en medföljande bilaga. 

Samtliga revideringar är markerade med rött i delegationsordningen. 

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2019 

• Bilaga 1 - Socialnämndens delegationsordning 2019 reviderad den 6 
maj 2019 

• Bilaga 2 - Personligt förordnande avseende LVU/LVM den 6 maj 2019 

Ärendet 

Revidering av delegationsordningen sker två gånger per år eller när behov utav 
revidering uppstår.  

Den delegationsordning som antogs utav Socialnämnden 31 januari 2019, § 
117, diarienummer SN 18/0050 har reviderats gällande ärendegrupperna 5 
Upphandling, 12 Teckna avtal sam den kompletterande beslutanderätt som 
finns inom LVM och LVU. Den kompletterande beslutanderätten lyfts ur 
Socialnämndens delegationsordning till en medföljande bilaga. 

Samtliga revideringar är markerade med rött i delegationsordningen. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-05-06 SN 19/0107 

 
 

Föreslagna revideringar 

Ärendegrupp 5 Upphandling avser den upphandling som sker inom nämndens 
verksamhetsområde till ett beräknat kontraktsvärde upp till 5 miljoner kronor. 
Revideringen har skett i enlighet med kommunens upphandlingspolicy och 
föreslår att socialchefen får delegation att besluta om att inleda upphandlingar, 
avbryta upphandlingar samt att tilldela och ingå avtal. 

Inom Ärendegrupp 12 Teckna avtal föreslås att den delegat som har haft rätt att 
teckna avtal även har rätt att häva avtalet. Hävning utav avtal ska dock alltid 
kommuniceras med nämndordförande innan det sker.  

På ärendegrupp 25 har det lagts till en punkt, vilket är beviljande av bistånd i 
form av särskilt boende. 

Slutligen föreslås att den kompletterade beslutanderätt som finns inom lag 
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och Lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) flyttas över till en separat 
bilaga till delegationsordningen.  

Beslut om omedelbart omhändertagande behöver ibland kunna fattas med 
mycket kort varsel. Därför har nämndens ordförande, eller någon annan 
ledamot som nämnden har förordnat, rätt att fatta dessa beslut (se 9 kap. 39 § 
Kommunallagen). Denna så kallade kompletterande beslutanderätt förutsätter 
att nämndens beslut inte kan avvaktas. 

I 10 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) föreskrivs begränsningar i nämndens 
rätt att delegera beslut som rör socialtjänstens verksamhet. Bland annat finns 
det bestämmelser om rätt att i närmare angivna situationer av brådskande 
karaktär fatta beslut i nämndens ställe; så kallad kompletterande beslutanderätt.  

Beslutanderätten anges direkt i lag, och för det fall annan nämndledamot (än 
ordförande) ska förordnas den kompletterande beslutanderätten behövs ett 
särskilt förordnande där denna/dessa personer namnges. För vissa lagrum kan 
även tjänstemän förordnas rätten till kompletterande beslutanderätt.  

I bilaga framkommer den kompletterande beslutanderätten för följande lagrum: 
13 § LVM, 6 § 1 st LVU, 9 § 3 st LVU, 11 § 1 och 3 st. LVU, 11 § 2 och 3 st. 
LVU, 27 § 2 st LVU och 43 § 2. LVU.  

Beslut tagna enligt förordnande om kompletterande beslutanderätt ska anmälas 
specifikt vid nästa nämndssammanträde (se 6 kap 40 § 2 st. kommunallagen). 
Detta innebär att besluten, likt delegationsbeslut, presenteras under ett 
gemensamt ärende så att redovisning av ärendet kan godkännas av nämnden. 
Själva beslutet kan dock inte (likt delegationsbeslut) ändras av nämnden, 
såvida inte ett uppenbart fel föreligger (så kallad ”självrättelse”). Det kompletta 
förslaget till förordnande av kompletterande beslutanderätt kan ses i bilaga. 
  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2019-05-06 SN 19/0107 

 
 

Barnperspektiv 

Ur ett barnperspektiv är det av vikt att socialtjänstens handläggning sker 
rättssäkert vilket en delegationsordning bidrar till.  

 

Helena Åman  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 
verksamhetsstöd 

 

Bilagor 

1. Socialnämndens delegationsordning 2019 reviderad den 6 maj 2019 

2. Personligt förordnande avseende LVU/LVM den 6 maj 2019 

Beslut sänds till 

• Akt 
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Reviderad den 6 maj 2019 - antagen av Socialnämnden i Upplands-Bro kommun 
den 31 januari 2019, § 117, diarienummer SN 18/0050 

 
 

Stina.forsberg@upplands-bro.se 

 
www.upplands-bro.se 

mailto:Lena.bergstrom@upplands-bro.se
http://www.upplands-bro.se/


Socialnämndens delegationsordning 

2 

 

 

 

 

Innehåll 

1 Inledning – allmänt om delegation av beslut ........................................... 4 
1.1 Delegationsordning .................................................................................... 4 
1.2 Vilka kan få delegation? ............................................................................ 4 
1.3 Vad kan inte delegeras ............................................................................... 4 
1.4 Delegationsbeslut ....................................................................................... 4 
1.5 Ersättare för delegat ................................................................................... 5 
1.6 I samråd ...................................................................................................... 5 
1.7 Anmälan av delegationsbeslut till nämnden ............................................... 5 
1.8 Ren verkställighet ...................................................................................... 5 
1.9 Överklagan av beslut - allmänt .................................................................. 6 

1.9.1 Förvaltningsbesvär ..................................................................... 6 
1.9.2 Laglighetsprövning ..................................................................... 6 

1.10 Brådskande beslut ...................................................................................... 6 
1.11 MBL-förhandling eller samråd .................................................................. 6 
1.12 Kompletterande beslutanderätt................................................................... 6 
1.13 Delegeringsförbud ...................................................................................... 7 

2 Angående socialnämndens delegationsordning ..................................... 7 
2.1 2.1 Delegationer ......................................................................................... 7 
2.2 Förordnande av ersättare ............................................................................ 7 
2.3 Jäv .............................................................................................................. 7 

2.3.1 Socialchef ................................................................................... 7 
2.3.2 Avdelningschefer och enhetschefer ............................................ 7 
2.3.3 Övriga anställda .......................................................................... 7 
2.3.4 Socialnämndens ordförande ....................................................... 7 

2.4 Laga förfall ................................................................................................. 8 

3 Förkortningar ......................................................................................... 8 

4 Delegationsordning ................................................................................ 8 
Beslut i brådskande ärenden ................................................................................. 8 
Offentlighets- och sekretesslagen ......................................................................... 9 
Anskaffning av varor och tjänster - avrop ............................................................ 9 
Anskaffning av varor och tjänster – direktupphandling ..................................... 10 
Upphandling ....................................................................................................... 10 
Arkivansvar ........................................................................................................ 11 
Dataskyddsförordningen .................................................................................... 12 
Arbetsmiljölagen ................................................................................................ 14 
Personalärenden ................................................................................................. 14 
Kurser och konferenser ...................................................................................... 15 
Beslutsattester och kontoansvariga .................................................................... 16 
Teckna avtal ....................................................................................................... 16 
Representation .................................................................................................... 16 
Ansökan om medel ............................................................................................. 17 
Utredning, uppföljning och avslut av insats ....................................................... 17 
Överflyttning av ärende ...................................................................................... 18 
Ekonomiskt bistånd ............................................................................................ 18 
Egna medel ......................................................................................................... 20 
Bistånd till vuxna ............................................................................................... 20 
Dödsbo ............................................................................................................... 21 
Bistånd till barn och unga ................................................................................... 21 
Föräldrabalken .................................................................................................... 23 
Vård enligt LVM ................................................................................................ 24 
Vård enligt LVU................................................................................................. 25 



Socialnämndens delegationsordning 

3 

 

 

Omsorg om personer med psykisk funktions-nedsättning.................................. 29 
Beslut om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS ........................... 30 
Arvode och omkostnader till uppdragstagare och ersättning till särskilt 

förordnad vårdnadshavare ........................................................................ 32 
Egenavgifter vid placering av barn och vuxna ................................................... 33 
Ersättning och återkrav från enskild - väcka talan - eftergift ............................. 33 
Överklagande till domstolar ............................................................................... 35 
Yttranden ............................................................................................................ 36 
God man/förvaltare och målsägarbiträde ........................................................... 38 
Förtur till bostad ................................................................................................. 39 
Polisanmälan ...................................................................................................... 39 
Patientsäkerhetslagen ......................................................................................... 40 
Lex Sarah ........................................................................................................... 40 
Egendomsskada .................................................................................................. 40 
Avgifter .............................................................................................................. 41 
Lagen om valfrihet (Lov) ................................................................................... 41 
Planärenden ........................................................................................................ 41 



Socialnämndens delegationsordning 

4 

 

 

 
 

1 Inledning – allmänt om delegation av beslut 

1.1 Delegationsordning 

I Upplands-Bro kommun har Socialnämndens ansvarsområden fastställts i 
reglementen antagna av kommunfullmäktige. Reglementena bestämmer vilka 
typer av beslut som respektive nämnd är behörig att ta beslut om. Av bland 
annat praktiska skäl har lagstiftaren ansett att det inte är rimligt att alla beslut i 
en kommun ska fattas av Socialnämnden. En sådan hantering skulle leda till 
många och väldigt långa nämndsammanträden. Det har därför förts in 
bestämmelser i kommunallagen (2017:725) om möjlighet för Socialnämnden 
att delegera beslutanderätten. En delegationsordning innehåller beslut om 
delegering av ärendetyper. 

 
1.2 Vilka kan få delegation? 

Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot 
eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 
kap. 5 § KL. 

 
1.3 Vad kan inte delegeras 

Beslutanderätten får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras i följande slag av 
ärenden: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet, det vill säga ärenden av principiell natur. 

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 
har överklagats. 

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till 
nämnden, eller 

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
 

1.4 Delegationsbeslut 

Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Beslut med stöd av 
delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens 
namn och beslutet blir därför jämställt med ett beslut som nämnden själv har 
fattat. Nämnden kan inte i efterhand ändra beslutet. 

Nämnden har rätt att återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras 
generellt för en viss grupp av ärenden, för viss delegat eller för ett specifikt 
ärende. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett 
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enskilt ärende genom att själv ta över ärendet. Ett sådant föregripande bör dock 
endast ske i ett ärende som nämnden anser vara av principiell beskaffenhet. 

Saknas beslutspunkt i delegationsordningen? 

Om du inte hittar den beslutspunkt som du söker efter så är ärendet inte 
delegerat. Det betyder att det är nämnden som själv ska ta beslut i ärendet. 

 
1.5 Ersättare för delegat 

Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderätten av en ersättare. Med laga 
förfall avses frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis 
sjukdom, semester, tjänstledighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknande. 

Ersättaren regleras särskilt i delegationsordningen och kan exempelvis vara den 
som vikarierar för delegaten. Om ersättare inte finns övertas delegatens 
beslutanderätt av delegatens närmsta chef. 

 
1.6 I samråd 

Om beslut ska fattas i samråd får delegaten besluta endast om delegaten har 
samrått med aktuell befattningshavare enligt delegationsordningen. 

 
1.7 Anmälan av delegationsbeslut till nämnden 

Nämnden beslutar själv vilka av delegationsbesluten som ska anmälas tillbaka 
till nämnden och i vilken form återrapporteringen ska ske. Vanligast är att 
anmälan av delegationsbeslut sker till nämnden vid närmast påföljande 
nämndsammanträde. Finner delegaten att beslutet kan vara av omedelbart 
intresse för nämnden eller föreligger andra skäl därtill ska beslutet anmälas 
omgående. 

Beslut som inte återrapporteras ska särskilt anslås på kommunens digitala 
anslagstavla. 

 
1.8 Ren verkställighet 

Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstemannens 
dagliga arbete. 

Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan överklagas, eller 
som grundar sig på lag och avtal och som inte har något utrymme för 
självständiga bedömningar är inte beslut i kommunallagens mening. Det kan 
exempelvis vara tillämpning av taxa som kommunfullmäktige antagit. Beslut 
till följd av arbetsledningsrätten är inte heller att betrakta som 
delegationsbeslut. Beslut inom budgetram är att betrakta som verkställighet. 
Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är dock inte alltid klar. 

Rena verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden. 
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1.9 Överklagan av beslut - allmänt 

Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket 
beslut som överklagas och vilken ändring i beslutet som klaganden begär. 
Skrivelsen ska lämnas in till nämnden. 

1.9.1 Förvaltningsbesvär 

Förvaltningsbesvär innebär en rätt att överklaga enligt förvaltningslagen, FL. 
Förvaltningsbesvär kan anföras över beslut av nämnden som grundar sig på 
specialförfattningar med särskilda regler för hur beslut överklagas. Enligt 
förvaltningslagen får ett beslut överklagas av den som beslutet angår. Det krävs 
också att beslutet har gått honom eller henne emot och att det är ett beslut som 
är möjligt att överklaga. 

Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att den som överklagar 
har tagit del av beslutet. 

1.9.2 Laglighetsprövning 

Laglighetsprövning innebär en rätt att överklaga enligt kommunallagen. Vid 
laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider sig mot någon lag eller 
författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om 
kommunen har överskridit sina befogenheter. 

Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att beslutet anslagits på 
kommunens anslagstavla (se anmälan av delegationsbeslut). 

 
1.10 Brådskande beslut 

I de fall ett ärende är så brådskande att socialnämndens sammanträde inte kan 
avvaktas har socialnämndens ordförande rätt att besluta på socialnämndens 
vägnar, i enlighet med 6 kap 39 § KL. Denna beslutanderätt ska användas 
restriktivt. Ordförandebeslut ska anmälas till socialnämndens nästkommande 
sammanträde och innehålla uppgift om att ärendet var brådskande. 

 
1.11 MBL-förhandling eller samråd 

Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt 
medbestämmandelagen är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med 
personalorganisationerna följs innan beslut fattas. 

 
1.12 Kompletterande beslutanderätt 

Från den kommunalrättsliga delegationen ska skiljas så kallad kompletterande 
beslutanderätt. Ordförande i socialnämnd eller annan utsedd ledamot får t ex 
enligt 6 § andra stycket lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (LVU) besluta om omedelbart omhändertagande om nämndens beslut 
inte kan avvaktas. Detta är en i förhållande till nämnden parallell beslutande-
rätt, nämnden har inte frånhänt sig sin beslutanderätt. Regler om 
kompletterande beslutanderätt finns även i 11 § tredje stycket LVU 
(placeringsbeslut m m), 27 § andra stycket LVU (tillfälligt flyttningsförbud) 
samt 43 § LVU (biträde av polismyndighet) och 13 § lagen (1988:870) om 
vård av missbrukare 
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i vissa fall (LVM) (omedelbart omhändertagande). När enskild ledamot eller 
tjänsteman ska besluta enligt kompletterande beslutanderätt ska beslut fattas av 
den först namngivna personen vid respektive bestämmelse. Är denna 
beslutsfattare inte tillgänglig tas beslut i nedåtstigande ordning. 

 
1.13 Delegeringsförbud 

Inom verksamhetsområdet individ och familjeomsorg finns ärendetyper där 
delegationsförbud gäller enligt socialtjänstlagen, lagen om vård av unga samt 
lagen om vård av missbrukare. I vissa ärenden kan beslut endast delegeras till 
ordförande eller ledamot av nämnd. 

 
2 Angående socialnämndens 

delegationsordning 

2.1 2.1 Delegationer 

Kommunstyrelsen delegerar inom sitt verksamhetsområde de ärendegrupper 
som tas upp i denna delegationsordning. Delegat är det organ eller den 
befattningshavare som angivits vid respektive ärendegrupp och på de villkor 
som uppställs vid respektive ärendegrupp. 

Förkortningar definieras i avsnitt 3. 
 

2.2 Förordnande av ersättare 

När ersättare förordnas för befattningshavare som är delegat, övergår 
delegationen på ersättaren. 

 
2.3 Jäv 

2.3.1 Socialchef 

Är socialchefen jävig övertar Socialnämndens ordförande delegationerna. 
 

2.3.2 Avdelningschefer och enhetschefer 

Är avdelningschef jävig övertar socialchef delegationerna. 

Är enhetschef jävig övertar avdelningschef över delegationerna. 
 

2.3.3 Övriga anställda 

Avdelningschef eller enhetschef övertar delegationer till jävig delegat anställd 
inom respektive avdelning inom socialkontoret. 

2.3.4 Socialnämndens ordförande 

Är Socialnämndens ordförande jävig övertar socialnämndens vice ordförande 
delegationerna till ordföranden. Är även socialnämndens vice ordförande jävig 
övertar socialchef delegationerna, med undantag för delegation vid brådskande 
beslut i enlighet med 6 kap 39 § KL. 
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2.4 Laga förfall 

Vad som föreskrivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om 
inte ersättare har förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av 
sjukdom, semester, eller annan giltig frånvaro från anställning eller uppdraget. 

3 Förkortningar 
 

AB Allmänna bestämmelser 

AL Arkivlagen 

AML Arbetsmiljölagen 

BrB Brottsbalken 

BoU Barn och ungdomsenheten 

FB Föräldrabalken 

FL Förvaltningslagen 

IFO Individ och familjeomsorgen 

KC Kommunallagen 

KV Avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd 

LAS Lagen om anställningsskydd 

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

LUL Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

OSL Offentlighet och sekretesslagen 

SoF Socialtjänstförordningen 

SoL Socialtjänstlagen 

Vux Vuxenenheten 

ÄB Ärvdabalken 

 
4 Delegationsordning 

 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

1  

Beslut i brådskande ärenden 
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1.1 Beslut i brådskande ärenden i de fall 
nämndens beslut inte kan avvaktas 

Anmärkning: Beslutanderätten 
gäller ej beslut som omfattas av 
bestämmelserna i 10 kap. 4 och 5 §§ 
SoL samt 6 kap 38 § KL. 

6 kap. 39 § KL Ordförande 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

2  
Offentlighets- och 
sekretesslagen 

  

2.1 Beslut om avslag/delavslag på 
begäran om utlämnande av allmän 
handling till enskild eller annan 
myndighet samt uppställande av 
förbehåll i samband med utlämnande 
till enskild 

2 kap. 14 § TF 

6 kap 3, 7 och 
10 kap 4,13– 
14 §§ OSL 

Socialchef 

2.2 Beslut om bifall på begäran om 
utlämnande av sekretessbelagd 
uppgift i allmän handling till annan 
myndighet 

10 kap. 28 § 
OSL 

Enhetschef 

2.3 Beslut att lämna ut uppgifter ur 
personregister till statliga 
myndigheter i forskningssyfte 

12 kap. 6 § SoL Arbetsutskott 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

3  
Anskaffning av varor och 
tjänster - avrop 

  

3.1 Anskaffning av varor och tjänster för 
verksamhetens behov 

LOU  

 -Inom beloppsgränsen upp till fem 
prisbasbelopp 

 
Socialchef 

 -Inom beloppsgränsen tre 
prisbasbelopp 

 Avdelningschef 

 -Inom beloppsgränsen ett 
prisbasbelopp 

 Enhetschef 

 Anmärkning: I enlighet med   
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 kommunens upphandlingspolicy.   
 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

4  
Anskaffning av varor och 
tjänster – direktupphandling 

  

4.1 Anskaffning av varor och tjänster för 
verksamhetens behov 

LOU  

 - Inom beloppsgränsen upp till fem 
prisbasbelopp 

 
Socialchef 

 - Inom beloppsgränsen tre 
prisbasbelopp 

 
Avdelningschef 

 - Inom beloppsgränsen ett 
prisbasbelopp 

  
Enhetschef 

 Anmärkning: I enlighet med 
kommunens upphandlingspolicy. 

  

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

5  
Upphandling 

  

5.1 Upphandling enligt LOU  
 

Upphandling inom nämndens 
verksamhetsområde till ett beräknat 
kontraktsvärde upp till 5 miljoner 
kronor.   
  
Beslut om att inleda upphandling med 
ramar och förutsättningar  
  
Beslut om att avbryta upphandling  
  
Beslut om tilldelning och ingående av 
avtal 
 
Anmärkning: I enlighet med 
kommunens upphandlingspolicy 

 LOU Socialchef 
 
 
 
 
 

Socialchef 
 
 

Socialchef 
 

Socialchef 

5.2 Beslut om deltagande i samordnade 
upphandlingar samt godkännande av 
förfrågningsunderlag och tecknade 
av ramavtal. 

LOU Socialchef 
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Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

6  
Arkivansvar 

  

6.1 Utse arkivansvarig och fastställa 
arkivorganisation 

Arkivlagen Socialchef 

6.2 Arkivansvar 

– central administration 

 
– centralarkiv på myndighet och 
beställaravdelningen 

-enheterna 

 

 

§§ 4, 5 och 6 
arkivlagen 

 
Avdelningschef 
KVS 

Enhetschef, BoU 
och Vux 
Enhetschef 
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Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

7  
Dataskyddsförordningen 

  

7.1 Om begäranden från en registrerad är 
uppenbart ogrundade eller orimliga, 
får den personuppgiftsansvarige 
antingen 

a) ta ut en rimlig avgift som täcker de 
administrativa kostnaderna för att 
tillhandahålla den information eller 
vidta den åtgärd som begärts, eller 

b) vägra att tillmötesgå begäran. 

Artikel 12 
punkt 5 

Enhetschef 

7.2 Den registrerade ska ha rätt att av 
den personuppgiftsansvarige få 
bekräftelse på huruvida person-
uppgifter som rör honom eller henne 
håller på att behandlas och i så fall få 
tillgång till personuppgifterna. 

Artikel 15 Enhetschef 

7.3 Den registrerade ska ha rätt att av 
den personuppgiftsansvarige utan 
onödigt dröjsmål få felaktiga 
personuppgifter som rör honom eller 
henne rättade. Med beaktande av 
ändamålet med behandlingen, ska 
den registrerade ha rätt att 
komplettera ofullständiga person-
uppgifter, bland annat genom att 
tillhandahålla ett kompletterande 
utlåtande. 

Artikel 16 Enhetschef 

7.4 Den registrerade ska ha rätt att av 
den personuppgiftsansvarige utan 
onödigt dröjsmål få sina person-
uppgifter raderade och den person-
uppgiftsansvarige ska vara skyldig 
att utan onödigt dröjsmål radera 

Artikel 17 Enhetschef 
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 personuppgifter.   

7.5 Den registrerade ska ha rätt att av 
den personuppgiftsansvarige kräva 
att behandlingen begränsas. 

Artikel 18 Enhetschef 

7.6 Den personuppgiftsansvarige ska 
underrätta varje mottagare till vilken 
personuppgifterna har lämnats ut om 
eventuella rättelser eller radering av 
personuppgifter eller begränsningar 
av behandling som skett i enlighet 
med artiklarna 16, 17.1 och 18, om 
inte detta visar sig vara omöjligt eller 
medföra en oproportionell 
ansträngning. Den personuppgifts- 
ansvarige ska informera den 
registrerade om dessa mottagare på 
den registrerades begäran. 

Artikel 19 Enhetschef 

7.7 Den registrerade ska ha rätt att få ut 
de personuppgifter som rör honom 
eller henne och som han eller hon har 
tillhandahållit den personuppgifts- 
ansvarige i ett strukturerat, allmänt 
använt och maskinläsbart format och 
ha rätt att överföra dessa uppgifter 
till en annan personuppgiftsansvarig 
utan att den personuppgiftsansvarige 
som tillhandahållits person- 
uppgifterna hindrar detta. 

Artikel 20 Enhetschef 

7.8 Den registrerade ska, av skäl som 
hänför sig till hans eller hennes 
specifika situation, ha rätt att när som 
helst göra invändningar mot 
behandling av personuppgifter 
avseende honom eller henne som 
grundar sig på artikel 6.1 e eller f, 
inbegripet profilering som grundar 
sig på dessa bestämmelser. 

Artikel 21 Enhetschef 

7.9 Om en behandling ska genomföras 
på en personuppgiftsansvarigs vägnar 
ska den personuppgiftsansvarige 
endast anlita personuppgiftsbiträden 
som ger tillräckliga garantier om att 
genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder på ett sådant 

Artikel 28 Socialchef 
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 sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning och 
säkerställer att den registrerades 
rättigheter skyddas. 

  

7.10 Den personuppgiftsansvarige ska 
utnämna ett dataskyddsombud 

Artikel 37 Socialchef 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

8  
Arbetsmiljölagen 

En skriftlig delegation ska 
undertecknas 

  

8.1 Ansvar för arbetsmiljö och 
internkontroll 

AML  

  
– övergripande förvaltningsnivå 

  
Socialchef 

 – övergripande avdelningsnivå  Avdelningschef 
 – inom en enhet  Enhetschef, 
   Enhetsledare, 
   Samordnare 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

9  
Personalärenden 

  

9.1 Beslut att anställa personal AB, 2 kap.  

  3 – 4 §§  

 – Avdelningschef  Socialchef 
 – Enhetschefer  Avdelningschef 
 – Övrig personal vid enheten  Enhetschef 
 – Personliga assistenter  Enhetschef och 
   Enhetsledare 

 
– Anställning av personal med 
arbetsmarknadsstöd 

  
Enhetschef 
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9.2 Beslut om avlöningsförmåner 

– Enligt personalpolitiska riktlinjer 

– I övriga fall 

Anmärkning: Vid beslut om 
lönetillägg ska personalchef 
godkänna. 

AB § §6, 17 
och bilaga U 

 
Se 2.9.1 

Socialchef 

9.3 Beslut att begära intyg om arbets- 
förmåga och hälsoundersökningar 

AB § 3 Se 2.9.1 

9.4 Beslut om entledigande 

– från arbetstagarens sida 

– från arbetsgivarens sida 

Anmärkning 

I samråd med personalstaben. 

AB § 33 Se 2.9.1 

9.5 Besked om att tidsbegränsad 
anställning upphör 

AB § 4, LAS 
§ 15 

Se 2.9.1 

9.6 Beslut om ledigheter utöver lag och 
avtal 

AB § 25 Se 2.9.1 

9.7 Beslut om avstängning med eller 
utan löneförmåner 

– förseelser m.m. 

– medicinska skäl 

AB § 10, mom 
1-3, 7 mom 4- 
7 

Se 2.9.1 

9.8 Beslut om skriftlig varning AB § 12 Se 2.9.1 

9.9 Uppsägning p.g.a. arbetsbrist LAS § 7 Socialchef 

9.10 Uppsägning p.g.a. personliga skäl LAS § 7 Socialchef 

9.11 Beslut om avsked LAS § 18 Socialchef 
 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

10  
Kurser och konferenser 

  

10.1 Beslut om deltagande i kurser och 
konferenser för förtroendevalda 
Anmärkning: Ordförande då beslut i 
arbetsutskott inte kan avvaktas. 

 Arbetsutskott 
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Ärende -
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

11  
Beslutsattester och 
kontoansvariga 

  

11.1 Beslut att utse beslutsattestanter och 
kontoansvariga 

 Socialchef 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

12  
Teckna avtal 

  

12.1 Teckna hyreskontrakt avseende 
lokaler 

 Socialchef 

12.2 Uppsägning av hyreskontrakt 
avseende lokaler 

 Socialchef 

12.3 Teckna avtal vid placering för barn 
och vuxna 

 Enhetschef 

12.4 Teckna 1: a handskontrakt om 
förhyrning av lägenhet för 
andrahandsupplåtelse samt 
uppsägning av sådant kontrakt 

 Boendesamordnare 

12.5 Teckna kontrakt om andrahands- 
uthyrning samt uppsägning av sådant 
kontrakt 

 Boendesamordnare 

12.6 Häva avtal  Delegat som haft rätt 
att teckna avtal 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

13  
Representation 

  

13.1 Beslut om representation 
Anmärkning: Avser ej förtäring vid 
konferenser, möten, studiebesök 
m.m. vilket ingår i ordinarie 
budgetansvar. 

 Socialchef 
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Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

14  
Ansökan om medel 

  

14.1 Beslut om ansökan av statsbidrag  Socialchef 

14.2 Beslut om ansökan av projektmedel  Socialchef 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

15  
Utredning, uppföljning och 
avslut av insats 

  

15.1 Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 § 
SoL 

Socialsekreterare, 
Biståndshandläggare 

15.2 Beslut om att genomföra utredning 
oavsett den enskildes samtycke. 
Endast i barn och ungdomsärenden 

11 kap. 2 § 
SoL 

Samordnare, BoU 

15.3 Beslut om att utredning inte skall 
inledas 

11 kap. 1 § 
SoL 

Samordnare, BoU, 

Vux och Bistånd 

15.4 Förlängning av utredningstiden för 
viss tid avseende underårig om 
utredningstiden överstiger 4 månader 

11 kap. 2 § 
SoL 

Socialchef 

15.5 Beslut om att utredning inte skall 
föranleda åtgärd 

11 kap. 1 § 
SoL 

Samordnare, BoU, 

Vux och Bistånd 

15.6 Beslut om uppföljning efter avslutad 
utredning av ett barns behov av stöd 
eller skydd, där utredningen avslutats 
utan beslut om insats. Anmärkning: 
Ska ske inom 2 månader från att 
utredningen avslutades. 

11 kap 4a § 
SoL 

Samordnare, BoU 

15.7 Beslut om uppföljning av ett barns 
situation efter det att en placering i ett 
familjehem eller HVB-hem avslutats. 
Anmärkning: Ska ske inom 2 
månader från att placeringen 
avslutades. 

11 kap. 4b 
SoL 

Samordnare, BoU 

15.8 Beslut om att avsluta insats enligt 4 
kap. 1 § SoL 

vid oenighet 

4 kap. 1 § 
SoL 

Socialsekreterare, 
Biståndshandläggare 

Enhetschef, Vux och 
Bistånd 
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Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

16  
Överflyttning av ärende 

  

16.1 Beslut i fråga om 
mottagande/överflyttning av ärende 
från/till annan kommun 

2a kap 10§ 
SoL 

Enhetschef, 
Myndighet 

16.2 Beslut om att ansöka hos 
Inspektionen för vård och omsorg om 
överflyttning av ärende samt yttrande 
till Inspektionen för vård och omsorg 
i ärende om överflyttning. 
Anmärkning: Avser även ärenden 
enligt LVU och LVM. 

2a kap 11§ 
SoL 

Enhetschef, 
Myndighet 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

  
Ekonomiskt bistånd 

  

17.1 Beslut om ekonomiskt bistånd för 
försörjning och livsföring i övrigt 

4 kap. 1 § SoL  

 – Försörjningsstöd  Socialsekreterare 
 – Tandvårdskostnad enligt riktlinjer 

(upp till 25 % av basbeloppet totalt 
under 12 månader) 

 Socialsekreterare 

 – Tandvård utöver riktlinjer (över 25 
% av basbeloppet totalt under 12 
månader) 

 Samordnare, Vux 

 – Fickpengar  Socialsekreterare 

15.9 Beslut om att avsluta placerings- 
insats för barn och unga enligt 4 kap. 
1 § 

- vid oenighet 

4 kap. 1 § 
SoL 

Samordnare, BoU 

 
Enhetschef, BoU 

15.10 Om den enskilde är bosatt i en annan 
kommun än vistelsekommunen, 
ansvarar bosättningskommunen för 
det stöd och den hjälp som den 
enskilde behöver. Vistelsekommunen 
är skyldig att på begäran bistå med 
utredning samt att verkställa 
bosättningskommunens beslut. 

2 a kap. 3 och 
6 §§ SoL 

Biståndshandläggare 

15.11 Beslut om bistånd med anledning av 
ansökan från person bosatt i annan 
kommun 

2 a kap. 8, 9 
§§ SoL 

Enhetschef, 
Myndighet 
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 – Begravningskostnader enligt 
riktlinjer 

 Socialsekreterare 

Samordnare, Vux 

 
Socialsekreterare 

Samordnare, Vux 

Socialsekreterare 

Socialsekreterare 

Samordnare, Vux 

Socialsekreterare 

Samordnare, Vux 

Socialsekreterare 

 
 
Socialsekreterare 

 
 
Samordnare, Vux 

– Begravningskostnader utöver 
riktlinjer 

– Hemutrustning enligt riktlinjer 

– Hemutrustning utöver riktlinjer 

– Spädbarnsutrustning 

– Resor enligt riktlinjer 

– Resor utöver riktlinjer 

– Flyttkostnader enligt riktlinjer 

– Flyttkostnader utöver riktlinjer 

– Bilkostnader och 
magasineringskostnader enligt 
riktlinjer 

– Övriga kostnader upp till 15 % av 
basbeloppet 

– Övriga kostnader över 15 % av 
basbeloppet 

17.2 Beslut om ekonomiskt bistånd då den 
enskilde deltar i av nämnden anvisad 
praktik eller kompetens-höjande 
verksamhet 

4 kap. 4 § 
SoL 

Socialsekreterare 

17.3 Beslut om avslag eller nedsättning på 
ekonomiskt bistånd om den enskilde 
utan godtagbart skäl avböjer att delta 
i praktik eller annan 
kompetenshöjande verksamhet som 
anvisats enligt 4 § 

4 kap. 5 § 
SoL 

Socialsekreterare 

17.4 Beslut i ärenden om ekonomiskt 
bistånd utöver riktlinjer. Jmf. 17.1 

4 kap. 1 § 
SoL 

Arbetsutskott 

17.5 Beslut om ekonomiskt bistånd till 
tillfälligt boende exempelvis 
kvinnojour eller vandrarhem 

4 kap 1 § 
SoL 

Samordnare, Vux 

17.6 Beslut om akut boende på kvinnojour 
till nästkommande vardag. 
Anmärkning: Delegationen gäller 
under socialjouren nordvästs 
öppettider då socialtjänsten i 
Upplands Bro kommun har stängt. 
Delegationen gäller för akuta beslut 

4 kap 1 § 
SoL 

Socialsekreterare vid 
socialjouren 
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 då socialsekreterare på socialjour 
nordväst bedömt att det inte är 
möjligt att avvakta till näst- 
kommande vardag 

  

17.7 Beslut om ekonomiskt bistånd i 
brådskande ärenden som ej kan 
avvakta AU:s beslut t.ex. gällande 
hyresskuld utöver skyldigheten enligt 
4 kap. 1 § SoL. Anmärkning: Enligt 
riktlinjer. Högst 70 % av basbeloppet 
totalt per hushåll under 12 månader. 

– i övriga fall 

4 kap. 2 § 
SoL 

Enhetschef, 
Myndighet 

 
 
 
 
 

Arbetsutskott 
 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

18  
Egna medel 

  

18.1 Beslut om bistånd i form av 
förmedling av egna medel 

4 kap 1§ SoL Samordnare, Vux 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

19  
Bistånd till vuxna 

  

19.1 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson 

4 kap. 1 § 
SoL 

Samordnare, Vux 

19.2 Beslut om förordnande och 
entledigande av kontaktperson 

 Socialsekreterare 

19.3 Beslut om bistånd i form av social 
bostad eller plats i jourlägenhet. 
Anmärkning: Fördelning av 
bostäder till respektive enhet sker i 
enlighet med gällande rutiner för 
sociala bostäder. 

4 kap. 1 § 
SoL 
4 kap. 2 § 
SoL 

Enhetschef, 
Myndighet 

19.4 Beslut om bistånd i form av 
arbetsträning och sysselsättning 

4 kap. 1 § 
SoL 

Socialsekreterare 

19.5 Beslut om bistånd i form av 
öppenvårdsinsatser 

– inom kommunens verksamhet 

– hos annan huvudman under högst 

4 kap. 1 § 
SoL 

 

Socialsekreterare, 
Vux 
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 fyra (4) månader 

– hos annan huvudman längre än fyra 
(4) månader 

 Samordnare, Vux 
 
Enhetschef, 
Myndighet 

19.6 Beslut om bistånd åt vuxna i form av 
vård (placering/omplacering) i hem 
för vård eller boende eller i 
familjehem 

– under högst två månader 

4 kap 1 § 
SoL 

 
 
 
Enhetschef, 
Myndighet 

 – under längre tid än två månader  Arbetsutskott 
 – vid oenighet  Enhetschef, Vux och 

Bistånd 
 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

20  
Dödsbo 

  

20.1 Dödsboanmälan Anmärkning: 
Skatteverket skall underrättas om 
vem som är delegat. 

20 kap. 8 a § 
ÄB 

Administrativ 
assistent 

20.2 Beslut att ordna gravsättning 5 kap. 2 § 
begravnings- 
lagen 

Socialsekreterare 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

21  
Bistånd till barn och unga 

  

21.1 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson/familj 

4 kap. 1 § 
SoL 

Samordnare, BoU 

21.2 Beslut om förordnande och 
entledigande av kontaktperson/familj 

 Socialsekreterare 

21.3 Beslut om bistånd i form av 
kvalificerad kontaktperson 

4 kap. 1 § 
SoL 

Enhetschef, BoU 

21.4 Beslut om bistånd i form av 
öppenvårdsinsatser 

– inom kommunens verksamhet 

4 kap. 1 § 
SoL 

 
Samordnare, BoU 

Enhetschef, 
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 – hos annan huvudman under högst 
fyra (4) månader 

– hos annan huvudman längre än fyra 
(4) månader 

 Myndighet 

 
Arbetsutskott 

21.5 Beslut om bistånd åt barn och 
ungdom i form av vård 
(placering/omplacering) i 
stödboende, familjehem eller hem för 
vård eller boende 

4 kap. 1 § 
SoL 

 
 
 
 
Arbetsutskott 

 – avseende boende för 
ensamkommande i egen regi 

 Enhetschef, 
Myndighet 

  
Beslut om bistånd åt barn och 
ungdom i form av vård 
(placering/omplacering) i 
stödboende, familjehem, eller hem 
för vård eller boende i avvaktan på 
beslut av arbetsutskottet 
Anmärkning: Högst två månader. 

  
Enhetschef, 
Myndighet 

21.6 Beslut om akut placering av en 
underårig person till nästkommande 
vardag Anmärkning Delegationen 
gäller under socialjouren nordvästs 
öppettider då socialtjänsten i 
Upplands Bro kommun har stängt. 
Delegationen gäller för akuta beslut 
då socialsekreterare på socialjour 
nordväst bedömt att det inte är 
möjligt att avvakta till näst- 
kommande vardag. 

4 kap. 1 § 
SoL 

Socialsekreterare 
vid socialjouren 

21.7 Bevilja öppna insatser för barn som 
har fyllt 15 år utan vårdnadshavares 
samtycke om det är lämpligt och 
barnet begär det. 

3 kap. 6 a § 
SoL 

Enhetschef, 

Myndighet 

21.8 Beslut avseende kostnader för 
ensamkommande barn i den egna 
kommunen på kommunens boende 

Omkostnader enligt rutin 

4 kap. 1 § 
SoL 

 
 
 
Föreståndare/sam- 
ordnare på boendet 

21.9 Medgivande att underårig tas emot 
för stadigvarande vård och fostran i 
enskilt hem som inte tillhör någon av 

6 kap. 6 § 
SoL 

Arbetsutskott 
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 hans föräldrar eller annan 
vårdnadshavare. Anmärkning: Ett 
beslut om att bereda en underårig 
vård i ett visst familjehem är att 
betrakta som ett medgivande enligt 6 
kap. 6 §. Utredning av 
familjehemmet skall alltid ske. 

  

21.10 Beslut om särskild kostnad under 
placering i familjehem eller hem för 
vård eller boende stödboende 
Anmärkning: Högst 10 % av 
basbeloppet totalt per barn under 12 
månader. 

4 kap 1§ SoL  

 Högst 20 % av basbeloppet totalt per 
barn under 12 månader. 

 Enhetschef, 
Myndighet 

 – i övriga fall  Arbetsutskott 
 – beslut om ersättning för 

resekostnad i samband med LSS- 
insats 

  
Biståndshandläggare 

 – enligt riksnorm vid stödboende  Samordnare, BoU 

21.11 Övervägande om vård i annat hem än 
det egna fortfarande behövs. 
Anmärkning: Övervägande är inte 
ett beslut. Bestämmelsen innebär att 
nämnden minst en gång var 6:e 
månad är skyldig att överväga om 
vård enligt socialtjänstlagen 
fortfarande behövs. 

6 kap. 8 § 
SoL 

Arbetsutskott 

21.12 Godkännande att en utländsk 
myndighet placerar barn i Sverige 

6 kap. 11 a 
SoL 

Arbetsutskott 

21.13 Beslut att placera ett barn i ett annat 
land 

6 kap 11 b 
SoL 

Arbetsutskott 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

22  
Föräldrabalken 

  

22.1 Anmälan till tingsrätten om en 
förälder vid utövandet av vårdnaden 
om ett barn gör sig skyldig till 
missbruk eller försummelse eller i 

6 kap 7 § FB Socialnämnden 
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 övrigt brister i omsorgen och har 
behov av ändring i vårdnaden 

  

22.2 Anmälan till tingsrätten om ett barn 
stadigvarande vårdats och fostrats i 
ett annat enskilt hem än föräldra- 
hemmet och det är uppenbart att det 
är bäst för barnet att det rådande 
förhållandet får bestå och att 
vårdnaden flyttas 

6 kap 8 § FB Socialnämnden 

22.3 Anmälan till tingsrätten om att en 
vårdnadshavare är varaktigt 
förhindrad att utöva vårdnaden och 
det finns behov av särskild förordnad 
vårdnadshavare 

6 kap 8 a § 
FB 

Socialnämnden 

22.4 Anmälan till tingsrätten om båda 
föräldrarna dör och det finns behov 
av särskild förordnad vårdnads- 
havare 

6 kap 9 § FB Socialnämnden 

22.5 Anmälan till tingsrätten om ett barn 
som står under vårdnad av särskild 
förordnad vårdnadshavare och 
föräldrarna vill att vårdnaden 
överflyttas till dem 

6 kap 10 § 
FB 

Socialnämnden 

22.6 Besluta att vidta åtgärder utan den 
andra vårdnadshavarens samtycke 

6 kap 13 a § 
FB 

Arbetsutskott 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

23  
Vård enligt LVM 

  

23.1 Beslut om att inleda utredning om 
skäl för tvångsvård 

7 § LVM Enhetschef, 
Myndighet 

23.2 Beslut om att utredning inte skall 
inledas eller att påbörjad utredning 
skall läggas ned alternativt övergå i 
en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL. 

7 § LVM Enhetschef, 
Myndighet 

23.3 Beslut om läkarundersökning samt 
utse läkare för undersökningen. 
Anmärkning: Beslut om läkar- 
undersökning skall fattas om sådan 
inte är uppenbart obehövlig. 

9 § LVM Samordnare, Vux 
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23.4 Beslut om ansökan hos förvaltnings- 
rätt om vård enligt LVM 

11 § LVM Arbetsutskott 

23.5 Beslut om omedelbart omhänder- 
tagande av missbrukare 

13 § LVM Arbetsutskott 

23.6 Beslut om omedelbart omhänder- 
tagande av missbrukare 
Anmärkning: Kompletterade 
beslutanderätt enligt lag. Beslutet 
skall dokumenteras och skrivas under 
av beslutsfattaren. Muntliga beslut 
bör endast förekomma i sådana akuta 
situationer när dokumentation och 
underskrift inte kan avvaktas. Sådana 
beslut dokumenteras i efterhand. 

13 § LVM Martin Normark 
Lisbeth Waern 
Kerstin Ahlin 
Rikard Wikman 
Koljo 
Helena Austrell 

23.7 Beslut om att begära polishand- 
räckning för att föra en missbrukare 
till läkarundersökning 

45 § 1. LVM Samordnare, Vux 

23.8 Beslut om att begära polishand- 
räckning för inställelse vid 
vårdinstitution 

45 § 2. LVM Samordnare, Vux 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

24  
Vård enligt LVU 

  

24.1 Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätt om vård enligt LVU 

4 § LVU Arbetsutskott 

24.2 Beslut om omedelbart omhänder- 
tagande av barn och ungdom under 
20 år 

6 § 1 st. LVU Arbetsutskott 

24.3 Beslut om omedelbart omhänder- 
tagande av barn och ungdom under 
20 år då arbetsutskottets samman- 
träde inte kan avvaktas. 
Anmärkning: Kompletterade 
beslutanderätt enligt lag 

6 § 1 st LVU Martin Normark 
Lisbeth Waern 
Kerstin Ahlin 
Rikard Wikman 
Koljo 
Helena Austrell 

24.4 Beslut om att omedelbart omhänder- 
tagande enligt 6 § LVU skall 
upphöra. Anmärkning: 
Kompletterade beslutanderätt enligt 
lag 

9 § 3 st. LVU Martin Normark 
Lisbeth Waern 
Kerstin Ahlin 
Rikard Wikman 
Koljo 
Helena Austrell 
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24.5 Beslut om hur vården skall ordnas 
och var den unge skall vistas under 
vårdtiden 

11 § 1 st. 
LVU 

Arbetsutskott 

24.6 Beslut om hur vården skall ordnas 
och var den unge skall vistas under 
vårdtiden då arbetsutskottets 
sammanträde inte kan avvaktas 
Anmärkning: Kompletterade 
beslutanderätt enligt lag. 

11 § 1 och 3 
st. LVU 

Martin Normark 
Lisbeth Waern 
Kerstin Ahlin 
Rikard Wikman 
Koljo 
Helena Austrell 

24.7 Beslut om att den unge får vistas i sitt 
eget hem under vårdtiden. 
Anmärkning: Vården måste inledas 
utanför hemmet 

11 § 2 st. 
LVU 

Arbetsutskott 

24.8 Beslut om att den unge får vistas i sitt 
eget hem under vårdtiden då 
arbetsutskottets sammanträde inte 
kan avvaktas Anmärkning: 
Kompletterade beslutanderätt enligt 
lag. Vården måste inledas utanför 
hemmet. 

11 § 2 och 3 
st. LVU 

Martin Normark 
Lisbeth Waern 
Kerstin Ahlin 
Rikard Wikman 
Koljo 
Helena Austrell 

24.9 Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden i den mån beslutet inte 
är att hänföra till 11 § 1 och 2 st. 
LVU Anmärkning: T.ex. kortare 
vistelse utom familjehemmet eller 
hemmet för vård eller boende. 

11 § 4 st. 
LVU 

Socialsekreterare 

24.10 Övervägande om vård med stöd av 
2 § LVU fortfarande behövs 

13 § 1 st. 
LVU 

Arbetsutskott 

24.11 Prövning av om vård med stöd av 3 § 
LVU skall upphöra 

13 § 1 och 2 
st. LVU 

Arbetsutskott 

24.12 Övervägande om det finns skäl att 
ansöka om överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldra- 
balken 

13 § 3 st. 
LVU 

Arbetsutskott 

24.13 Beslut om hur rätt till umgänge med 
den unge skall utövas 

– när överenskommelse inte kan nås 
med vårdnadshavare eller förälder 
med dom eller avtal om umgänge 
Anmärkning: Vid beslut ska det 
framgå att övervägande av beslutet 
kommer att göras i arbetsutskott 

14 § 2 st. 1. 
LVU 

 
 
 
Socialnämnd 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htm#K6P8
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24.14 Beslut om hur rätt till umgänge med 
den unge skall utövas 

– när överenskommelse inte kan nås 
med vårdnadshavare eller förälder 
med dom eller avtal om umgänge och 
i avvaktan på socialnämndens beslut 
Anmärkning: Se HFD 2016 ref 74 

14 § 2 st. 1. 
LVU 

6 kap. 39 § 
KL 

Ordförande 

24.15 Beslut om att den unges vistelseort 
inte skall röjas för föräldern eller 
vårdnadshavaren Anmärkning: Vid 
beslut ska det framgå att över- 
vägande av beslutet kommer att göras 
i arbetsutskott 

14 § 2 st. 2. 
LVU 

Socialnämnd 

24.16 Beslut om att den unges vistelseort 
inte skall röjas för föräldern eller 
vårdnadshavaren i avvaktan på 
socialnämndens beslut Anmärkning: 
Se HFD 2016 ref 74. 

14 § 2 st. 2. 
LVU 

6 kap. 39 § 
KL 

Ordförande 

24.17 Övervägande om beslut om umgänge 
eller hemlighållande av vistelseort 
enligt 14 § 2 st. punkt 1 och 2 
fortfarande behövs Anmärkning: 
Bestämmelsen innebär att nämnden 
minst en gång var tredje månad är 
skyldig att överväga om ett beslut om 
umgänge eller hemlighållande av 
vistelseort fortfarande behövs. 

14 § 3 st. 
LVU 

Arbetsutskott 

24.18 Beslut om att vården skall upphöra 21 § 1 st. 
LVU 

Arbetsutskott 

24.19 Beslut om regelbunden kontakt med 
särskilt utsedd kontaktperson eller 
behandling i öppna former 

22 § 1 st. 
LVU 

Arbetsutskott 

24.20 Prövning av om beslut om 
förebyggande insats skall upphöra att 
gälla. Anmärkning: Bestämmelsen 
innebär att nämnden minst en gång 
var 6:e månad skall pröva om 
insatsen fortfarande behövs. 

22 § 3 st. 
LVU 

Arbetsutskott 

24.21 Beslut om att förebyggande insats 
enligt 22 § 1 st. LVU skall upphöra 

22 § 3 st. 
LVU 

Arbetsutskott 

24.22 Ansökan hos förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud Anmärkning: Jfr 25 

24 § LVU Arbetsutskott 
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 § LVU.   

24.23 Övervägande om flyttningsförbud 
fortfarande behövs Anmärkning: 
Övervägande var tredje månad om 
flyttningsförbudet fortfarande 
behövs. 

26 § 1 st. 
LVU 

Arbetsutskott 

24.24 Beslut om att flyttningsförbud skall 
upphöra 

26 § 2 st. 
LVU 

Arbetsutskott 

24.25 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st. 
LVU 

Arbetsutskott 

24.26 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 
Anmärkning: Kompletterade 
beslutanderätt enligt lag. 

27 § 2 st. 
LVU 

Martin Normark 
Lisbeth Waern 
Kerstin Ahlin 
Rikard Wikman 
Koljo 
Helena Austrell 

24.27 Beslut om att ett tillfälligt 
flyttningsförbud enligt 27 § LVU 
skall upphöra 

30 § 2 st. 
LVU 

Arbetsutskott 

24.28 Beslut om att ett tillfälligt 
flyttningsförbud enligt 27 § LVU 
skall upphöra när utskottets beslut 
inte kan avvaktas. 

30 § 2 st. 
LVU 

Ordförande 

24.29 Beslut om den unges umgänge med 
förälder eller andra vårdnadshavare 
efter beslut om flyttningsförbud eller 
tillfälligt flyttningsförbud när 
överenskommelse inte kan nås 

31 § LVU Arbetsutskott 

24.30 Beslut om läkarundersökning, att utse 
läkare samt plats för läkar- 
undersökningen 

32 § 1 st. 
LVU 

Samordnare, BoU 

24.31 Beslut att begära polishandräckning 
för att genomföra läkarundersökning 

43 § 1. LVU Arbetsutskott 

24.32 Beslut att begära polishandräckning 
för att genomföra läkarundersökning 
då beslut av arbetsutskottet inte kan 
avvaktas. Anmärkning: Beslut får 
fattas av socialnämnd och ordförande 
samt delegeras till arbetsutskott. 

43 § 1. LVU Ordförande 

24.33 Beslut att begära polishandräckning 
för att genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande med stöd av 

43 § 2. LVU Arbetsutskott 
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 LVU   

24.34 Beslut att begära polishandräckning 
för att genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande med stöd av 
LVU då beslut av arbetsutskottet inte 
kan avvaktas. Anmärkning: 
Kompletterade beslutanderätt enligt 
lag. 

43 § 2. LVU Martin Normark 
Helena Åman 
Emma Ling 
Sara Borg 
Cecilia Mollo Perez 
Linda Agnekil 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

25  
Omsorg om personer med 
psykisk funktions- 
nedsättning 

  

25.1 Beslut om bistånd i form av 
boendestöd 

4 kap. 1 § 
SoL 

Biståndshandläggare 

25.2 Beslut om bistånd i form av 
sysselsättning 

4 kap. 1 § 
SoL 

Biståndshandläggare 

25.3 Beslut om bistånd i form av vård och 
boende eller annan viss korttidsvård 

– under högst fyra månader 

– under längre tid än fyra månader 

4 kap. 1 § 
SoL 

 
 

Enhetschef, 
Myndighet 
Arbetsutskott 

25.4 Beslut om bistånd i form av 
kontaktfamilj 

4 kap. 1 § 
SoL 

Enhetschef, 
Myndighet 

25.5 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson 

4 kap. 1 § 
SoL 

Biståndshandläggare 

25.6 Beslut om förordnande och 
entledigande av kontaktfamilj och 
kontaktperson 

 Biståndshandläggare 

25.7 Beslut om bistånd i form av social 
bostad eller plats i jourlägenhet. 
Anmärkning: Fördelning av 
bostäder till respektive enhet sker i 
enlighet med gällande rutiner för 
sociala bostäder. 

4 kap. 1 § 
SoL 
4 kap. 2 § 
SoL 

Enhetschef, 
Myndighet 
 

25.8 Beslut om bistånd i form av särskilt 
boende 
 
- under högst fyra månader 
- under längre tid än fyra månader 

4 kap. 1 § 
SoL 

 
 
Enhetschef, 
Myndighet 
Arbetsutskott 
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Ärende-
grupp 
nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

26  
Beslut om stöd och service 
till vissa funktionshindrade 
- LSS 

  

26.1 Beslut om personkretstillhörighet 
Anmärkning: Beslut om 
personkretstillhörighet fattas inte 
särskilt utan är en del av beslut om 
insats enligt 9 § LSS. Beslut om 
personkretstillhörighet kan 
följaktligen inte heller överklagas 
särskilt. 

1 och 7 §§ LSS Biståndshandläggare 

26.2 Biträde av personlig assistent 7 § och 9 § 2. 
LSS 

Biståndshandläggare 

26.3 Ekonomiskt stöd för att bekosta 
personlig assistent vid tillfälligt 
utökade behov 

7 § och 9 § 2. 
LSS 

Enhetschef, 
Myndighet 

26.4 Ekonomiskt stöd till skäliga 
kostnader för personlig assistent 

7 § och 9 § 2. 
LSS 

Enhetschef, 
Myndighet 

26.5 Ledsagarservice 

- Ledsagare vid utlandsresor 

7 § och 9 § 3. 
LSS 

Biståndshandläggare 

Enhetschef, 
Myndighet 

26.6 Biträde av kontaktperson 7 § och 9 § 4. 
LSS 

Biståndshandläggare 

26.7 Avlösarservice i hemmet 7 § och 9 § 5. 
LSS 

Biståndshandläggare 

26.8 Korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet 

7 § och 9 § 6. 
LSS 

Samordnare, 
Bistånd 

26.9 Beslut om korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år utanför det 
egna hemmet i anslutning till 
skoldagen samt under lov 

– Verkställighet inom kommunens 
verksamheter 

– Beslut om köp av plats för 
korttidstillsyn för skolungdom 
över 12 år hos annan huvudman 

7 § och 9 § 7. 
LSS 

 
 
 
 
 
Biståndshandläggare 

 
 
Enhetschef, 
Myndighet 

26.10 Beslut om boende i familjehem för 
barn och ungdomar 

7 § och 9 § 8. 
LSS 

Arbetsutskott 



Socialnämndens delegationsordning 

31 

 

 

 
 
 

26.11 Beslut om boende i bostad med 
särskild service för barn och 
ungdomar 

– Verkställighet inom kommunens 
verksamheter 

– Beslut om köp av boende i 
bostad med särskild service för 
barn och ungdomar hos annan 
huvudman 

7 § och 9 § 8. 
LSS 

 
 
 
Enhetschef, 
Myndighet 

Arbetsutskott 

26.12 Beslut om boende för vuxna i 
bostad med särskild service etc. 

– Verkställighet inom kommunens 
verksamhet 

– Beslut om köp av boende i 
bostad med särskild service hos 
annan huvudman 

7§ och 9 § 9. LSS  
 
Enhetschef, 
Myndighet 

Arbetsutskott 

26.13 Beslut om daglig verksamhet för 
personer i yrkesverksam ålder som 
saknar förvärvsarbete och inte 
utbildar sig Anmärkning: 
Personkrets 1 och 2. 

– Verkställighet inom kommunens 
verksamhet 

– Beslut om köp av daglig 
verksamhet hos annan huvudman 

7 § och 9 § 10. 
LSS 

 
 
 
 
 
 
Enhetschef, 
Myndighet 

Arbetsutskott 

26.14 Beslut om att utbetala 
assistansersättning till annan 
person än den som är berättigad 
till insatsen 

11 § LSS Enhetschef, 
Myndighet 

26.15 Beslut om upphörande av insats 
enligt LSS 

 Enhetschef, 
Myndighet 

26.16 Beslut om 
återbetalningsskyldighet 

12 § LSS Arbetsutskott 

26.17 Förhandsbesked om rätt till insats 
enligt LSS för person som inte är 
bosatt i kommunen 

16 § 2 st. LSS Arbetsutskott 

26.18 Beslut om att utreda behoven för 
enskild på tillfälligt besök i 
kommunen och besluta om 
insatser enligt LSS 

16 § 3 st. LSS Samordnare, 
Bistånd 
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26.19 Beslut om avgift från föräldrar 
vars barn är under 18 år och får 
omvårdnad i ett annat hem än det 
egna Anmärkning: Beslutet är 
inte överklagbart. 

20 § LSS, 5 § 
LSS- 
förordningen, 6 
kap. 2 o. 3 §§ SoF 

Biståndshandläggare 

26.20 Beslut om att anmäla behov av 
ersättning för personlig assistent 
till försäkringskassa 
Anmärkning: Gäller under 
förutsättning att den enskilde 
ansökt om personlig assistent 
enligt LSS, inte enligt SoL. 

51 kap 17,18 o 19 
§§§ 
Socialförsäkrings- 
balken 

Biståndshandläggare 

26.21 Godkännande av familjehem 6 kap 6 § SoL Arbetsutskott 

26.22 Beslut om ersättning för 
reskostnad i samband med LSS- 
insats 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

27 Arvode och omkostnader 
till uppdragstagare och 
ersättning till särskilt 
förordnad vårdnadshavare 

  

27.1 Beslut om ersättning till 
familjehem, kontaktperson och 
kontaktfamilj (arvode och 
milkostnadsersättning) 

– enligt rekommendationer från 
Sveriges kommuner och landsting 

– övriga fall 

  
 
 
 
Socialsekreterare, 
Biståndshandläggare 

Arbetsutskott 

27.2 Beslut om ersättning till särskilt 
förordnad vårdnadshavare 

– enligt kommunförbundets 
riktlinjer 

– övriga fall 

Anmärkning: Särskilt avtal ska 
ingås mellan nämnden och de nya 
vårdnadshavarna. 

6 kap 11 § SoL  
 
 
Socialsekreterare 

Enhetschef, 
Myndighet 
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Ärende- 
grupp 
nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

28  
Egenavgifter vid placering 
av barn och vuxna 

  

28.1 Beslut om avgift från föräldrar 
vars barn är under 18 år och får 
vård i ett annat hem än det egna 

8 kap. 1 §, 2 st 
SoL, 

6 kap. 2 o. 3 §§ 
SoF 

Administrativ 
assistent 

28.2 Beslut om ersättning för uppehälle 
(egen avgift) vid stöd- och 
hjälpinsatser av behandlings- 
karaktär när bistånd ges i form av 
plats i hem för vård eller boende 
eller i familjehem (vuxna) 

8 kap 1 § 1 st SoL, 

6 kap. 1 § SoF 

Socialsekreterare 

28.3 Beslut om framställning till 
försäkringskassa om ändring av 
betalningsmottagare för allmänt 
barnbidrag (placerade barn) 

106 kap 6–7§§ 
Socialförsäkrings- 
balken 

Socialsekreterare, 
Biståndshandläggare 

28.4 Begäran om utbetalning av 
studiehjälp för en omyndig till 
socialnämnd eller annan 
(placerade barn) 

2 kap 33§ 2 st 
2000:655, 
Studiestöds- 
förordning 

Socialsekreterare 

28.5 Beslut att underrätta 
försäkringskassan att barn med 
underhållstöd har placerats i eller 
flyttat från familjehem/HVB-hem 

106 kap 8§ 
Socialförsäkrings- 
balken 

Socialsekreterare 

28.6 Beslut om att underrätta 
försäkringskassa om att nämnden 
skall uppbära ersättning enligt 
Socialförsäkringsbalken 

107 kap 5§ 
Socialförsäkrings- 
balken 

9 kap. 2 § SoL 

Socialsekreterare 

28.7 Beslut om anstånd  Enhetschef, 
Myndighet 

 
 

Ärende- 
grupp 
nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

29  
Ersättning och återkrav 
från enskild - väcka talan - 
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 eftergift   

29.1 Beslut att återkräva ekonomiskt 
bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 

 
9 kap. SoL 

 
 

Socialsekreterare 
 
 
Socialsekreterare 

Socialsekreterare 

 
Enhetschef, 
Myndighet 

Enhetschef, 
Myndighet 

 – Förskott på förmån eller 
ersättning 

 
2§1st 1p 

 – Indragen i arbetskonflikt 2§1st 2p 
 – Hindrats att förfoga över 

inkomst eller tillgångar 
2§1st 3p 

 – Vid oriktigt uppgiftslämnande 
eller underlåtenhet 

 
1§1st 

 – Obehörigt uppburit bidrag eller 
med för högt belopp 

 
1§2st 

 Anmärkning: Beslutet om 
ekonomisk hjälp skall innehålla 
uppgift om den eller de 
omständigheter som utgör grund 
för återbetalningsplikten (9 kap 2§ 
3 st). 

 

29.2 Beslut om att föra talan hos 
förvaltningsrätt om återkrav för 
ekonomisk hjälp enligt 9 kap. 1 § 

9 kap. 3 § SoL Arbetsutskott 

29.3 Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet enligt 9 kap 
1 §, 9 kap 2 § och 8 kap 1 § SoL 

9 kap. 4 § SoL  

 – upp till 10 000 kronor 

– över 10 000 kronor 

 Enhetschef, 
Myndighet 

   Arbetsutskott 

29.4 Beslut om att återkräva ekonomisk 
hjälp beviljad enligt 4 kap. 2 § 
SoL 

9 kap. 2 §, 2 st 
SoL 

Enhetschef, 
Myndighet 

29.5 Beslut om att föra talan om 
ersättning hos förvaltningsrätt om 
återkrav enligt 9 kap 2§ och 8 kap 
1§ SoL 

9 kap. 3 § 1 st 
SoL 

Arbetsutskott 

29.6 Beslut om anstånd  Enhetschef, 
Myndighet 
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Ärende-
grupp 
nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

30  
Överklagande till 
domstolar 

  

30.1 Beslut om att föra talan i ärenden 
eller mål vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol samt utse 
ombud att föra nämndens talan 

10 kap 2 § SoL Socialchef 

30.2 Beslut huruvida ändring av beslut 
får ske. 

37 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

30.3 Beslut huruvida ändring av beslut 
ska ske. 

38 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

30.4 Prövning av att överklagande skett 
i rätt tid och avvisning av 
överklagande som kommit in för 
sent gällande 

45§ FL  

 – beslut av socialnämnd och 
arbetsutskott 

 Enhetschef, 
Myndighet 

 – beslut av annan delegat.  Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

30.5 Överklagande och yrkande om 
inhibition när förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat nämndens 
beslut och detta beslut 
ursprungligen fattats av delegaten 
samt avgivande av yttrande i SoL-, 
LVU- och LVM -ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av 
delegat. Anmärkning: Beslutet 
avser inte myndighetsutövning 
mot enskilda i ärende av 
principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt (jfr RÅ 1994 
ref 67). 

10 kap 1–2 §§ 
SoL 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

30.6 Överklagande och yrkande om 
inhibition när förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat nämndens 
beslut och detta beslut 
ursprungligen fattats av delegaten 
samt avgivande av yttrande i LSS- 
ärenden 

27 § LSS Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

30.7 Överklagande, yrkande om 10 kap 1-2 §§ Ordförande 
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 inhibition samt yttrande till 
förvaltningsrätt och kammarrätt i 
SoL-, LVU- och LVM- ärenden 
när ursprungsbeslutet fattats av 
nämnd. Anmärkning: Brådska 
råder eller nämnd/utskotts- 
sammanträde kan inte avvaktas. 
Denna typ av delegering bör 
undvikas i ärenden som gäller 
tvångsomhändertagande. 

SoL 

6 kap. 39 § KL 

 

30.8 Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande till 
förvaltningsrätt och kammarrätt i 
LSS-ärenden där ursprungsbeslutet 
fattats av nämnd 

27 § LSS, 

6 kap. 39 § KL 

Ordförande 

30.9 Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande till 
förvaltningsrätt och kammarrätt i 
ärende rörande riksfärdtjänst där 
ursprungsbeslutet fattats av 
arbetsutskott 

 Arbetsutskott 

30.10 Överklagande, yrkande om 
inhibition, samt yttrande till 
förvaltningsrätt och kammarrätt i 
ärende rörande riksfärdtjänst där 
ursprungsbeslutet fattats av delegat 

 Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

30.11 Överklagande, yrkande om 
inhibition, samt yttrande till 
förvaltningsrätt och kammarrätt i 
ärende rörande särskild avgift för 
icke verkställda beslut där 
ursprungsbeslutet fattats av delegat 

 Socialchef 

30.12 Anmälan om behov av offentligt 
biträde 

3 § Lag om 
offentligt biträde 

14 § FL 

Enhetschef, 
Myndighet 

30.13 Avvisande av ombud och biträde  Arbetsutskott 
 
 

Ärende- 
grupp 
nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

31  
Yttranden 
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31.1 Yttrande till åklagar-myndigheten 
vid åtalsprövning 

46 § LVM Enhetschef, 
Myndighet 

31.2 Yttrande till polismyndigheten 
och åklagarmyndigheten 

11 § 1 st. LUL Samordnare, BoU 

31.3 Begäran till åklagar-myndigheten 
med anledning av ev. utredning 
beträffande misstänkt under 15 år 

33 § jfr med 31 § 
LUL 

Samordnare, BoU 

31.4 Begäran hos åklagar-myndigheten 
om förande av bevistalan 

38 § LUL Samordnare, BoU 

31.5 Lämnande av upplysningar och 
förslag på åtgärder till 
åklagarmyndigheten 

6 § Lag 
(1991:204) om 
särskild 
personutredning i 
brottmål m.m. 

Enhetschef, 
Myndighet 

31.6 Lämnande av upplysningar och 
förslag på åtgärder till domstol 

6 § Lag 
(1991:204) om 
särskild 
personutredning i 
brottmål m.m. 

Enhetschef, 
Myndighet 

31.7 Lämnade upplysningar och 
förslag på åtgärder till 
frivårdsmyndigheten 

6 § Lag 
(1991:204) om 
särskild 
personutredning i 
brottmål m.m. 

Socialsekreterare 

31.8 Yttrande till allmän domstol när 
den som begått brottslig gärning 
kan bli föremål för LVM-vård 

31 kap. 2 § 1 st. 
BrB 

Enhetschef, 
Myndighet 

31.9 Yttrande över ansökan om 
rättshjälp genom offentligt biträde 
samt yttrande över 
kostnadsräkning 

3 § Lag om 
offentligt biträde 
och 7 § 
Förordning om 
offentligt biträde. 

Enhetschef, 
Myndighet 

31.10 Yttrande i körkortsärende 3 kap. 8 § och 5 
kap. 2 § körkorts- 
förordningen 

Socialsekreterare 

31.11 Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares medgivande 

3 § 2 st. 
passförordningen 

Enhetschef, 
Myndighet 

31.12 Yttrande i ärenden om 
förordnande av god man eller 
förvaltare för någon som har fyllt 

11 kap. 16 § 2 st. 
FB 

Enhetschef, 
Myndighet 
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 16 år   

31.13 Upplysningar i vapenärenden. 
Anmärkning: Uppgifter får 
endast lämnas ut om den enskilde 
har samtyckt till det (JO 1983/84 
s. 188 f.). 

 Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 

31.14 Upplysningar till försvarsmakten  Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 

31.15 Uppgiftslämnande på begäran av 
smittskyddsläkare 

29 § smittskydds- 
lagen 

Enhetschef, 
Myndighet 

31.16 Anmälningsskyldighet enligt 
smittskyddslagen 

31 § 1 st. smitt- 
skyddslagen 

Enhetschef, 
Myndighet 

31.17 Yttrande till allmän domstol  Enhetschef, 
Myndighet 

31.18 Yttrande till förvaltnings-domstol  Enhetschef, 
Myndighet 

31.19 Yttrande till tillsynsmyndighet – 
verksamhetstillsyn. Anmärkning: 
Tillsyns-myndighet kan vara IVO, 
länsstyrelsen i resp. län, JO och 
JK. I första hand bör nämnden 
avge yttrande på grund av 
ärendets principiella betydelse. 

13 kap. 2 § SoL Socialnämnden 

31.20 Yttrande till tillsynsmyndighet – 
individärenden. Anmärkning: 
Tillsynsmyndighet kan vara IVO, 
länsstyrelsen i resp. län, JO och 
JK. 

13 kap. 2 § SoL Arbetsutskott 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

32  
God man/förvaltare och 
målsägarbiträde 

  

32.1 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om behov av 
god man/förvaltare 

5 kap. 3 § p.1 SoF Socialsekreterare, 
Biståndshandläggare 

32.2 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om att behov 
av god man/förvaltare inte 

5 kap. 3 § p.2 SoF Socialsekreterare, 
Biståndshandläggare 
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 längre föreligger   

32.3 Beslut om anmälan till överför- 
myndaren om förhållanden betr. 
förvaltningen av under-årigs 
egendom. Anmärkning: Avser 
all slags egendom. 

5 kap. 3 § p.3 SoF Enhetschef, 
Myndighet 

32.4 Framställan till domstol om 
behov av målsägandebiträde för 
underårig 

5 kap. 2 § SoF Enhetschef, 
Myndighet 

32.5 Anmälan till överförmyndare att 
person som omfattas av LSS är i 
behov av förmyndare, förvaltare 
eller god man 

15 § 6. LSS 

5 kap. 3 § SoF 

Biståndshandläggare 

32.6 Anmälan till överförmyndare att 
person som omfattas av LSS inte 
längre är i behov av förmyndare, 
förvaltare eller god man 

15 § 6. LSS Biståndshandläggare 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

33  
Förtur till bostad 

  

33.1 Beslut att tillstyrka förtur till 
bostad. Anmärkning: Enligt 
socialnämndens riktlinjer. 

 Arbetsutskott 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

34  
Polisanmälan 

  

34.1 Beslut om polisanmälan 
angående misstanke om vissa 
brott mot underårig samt vissa 
grövre brott. Anmärkning: 
Avser misstanke om brott enligt 
BrB 3, 4 och 6 kap. samt 
misstanke om brott för vilket 
inte är föreskrivet lindrigare 
straff än fängelse i ett år. Såväl 
anmälan som uppgifts- 
lämnande. 

12 kap. 10 § SoL 

10 kap 21–24 §§ 
OSL 

Samordnare, 
Myndighet 
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34.2 Beslut om polisanmälan 
angående brott mot nämndens 
verksamhet 

– vid brådskande ärenden 

12 kap. 10 § SoL  
 

Arbetsutskott 

Ordförande 

34.3 Polisanmälan angående 
misstanke om bidragsbrott 

6 § Bidrags- 
brottsLagen 

Arbetsutskott 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

35  
Patientsäkerhetslagen 

  

35.1 Anmälan till Inspektionen för 
vård och omsorg om allvarlig 
vårdskada mm inom hälso- och 
sjukvården. Anmärkning: 
Vårdgivaren ansvarar för att 
anmälningar görs. 

3 kap 5–6 §§ PSL Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 
(MAS) 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

36  
Lex Sarah 

  

36.1 Anmälan till Inspektionen för 
vård och omsorg om allvarliga 
missförhållanden eller påtaglig 
risk för allvarliga miss- 
förhållanden. (Lex Sarah) 
Anmärkning: I samråd med 
socialchef. 

14 kap 7§ SoL, 
24f § LSS 

Avdelningschef KV 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

37  
Egendomsskada 

  

37.1 Beslut om att ersätta enskild 
person för egendomsskada vid 
myndighetsutövning som 
förorsakats av personal upp till 
ett basbelopp 

3 kap. 2 § 
skadeståndslagen 

Arbetsutskott 
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Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

38  
Avgifter 

  

38.1 Fastställa avgiftsunderlag 8 kap. 4 § SoL Avgiftshandläggare 

38.2 Bestämma förbehållsbelopp 8 kap. 6 § SoL Avgiftshandläggare 

38.3 Beslut om avdrag och tillägg till 
minimibelopp 

8 kap. 8 § SoL Avgiftshandläggare 

38.4 Beslut om avgift 8 kap. 5 § SoL Avgiftshandläggare 

38.5 Beslut om ändring av avgift 8 kap. 9 § SoL Avgiftshandläggare 

38.6 Beslut om nedskrivning av 
avgift 

4 kap. 2 § SoL Avgiftshandläggare 

38.7 Beslut om avgiftsbefrielse 4 kap. 2 § SoL Enhetschef, Bistånd 
 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

39  
Lagen om valfrihet (Lov) 

  

39.1 Beslut att bevilja ansökan att 
bedriva verksamhet enligt LOV 

8 kap 1 § LOV Socialchef 

39.2 Beslut att avslå ansökan att 
bedriva verksamhet enligt LOV 

7 kap 1 § LOV Socialchef 

39.3 Beslut att häva ett ingånget avtal 
enligt LOV 

 Socialchef 

 
 

Ärende- 
grupp nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

40  
Planärenden 

  

40.1 Utlåtande i enklare planärenden 
utan större principiell betydelse 

3 kap. 2 § SoL Avdelningschef KV 

40.2 Utlåtande i planärenden med 
större principiell betydelse 

3 kap. 2 § SoL Socialnämnden 

 



 

   1 (2)  

 Socialnämnden 

 Datum Vår beteckning   

  2019-05-06 SN 19/0107   
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Bilaga Socialnämndens delegationsordning: 
Personligt förordnande avseende LVU/LVM 

Nr Ärende Lagrum Förordnad  

1 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av missbrukare i 
de fall nämndens/presidiums beslut 
inte kan avvaktas. 

13 § 
LVM 

Martin Normark 
Lisbeth Waern 
Kerstin Ahlin  
Rikard Wikman 
Koljo 
Helena Austrell 

2 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av barn och 
ungdom under 20 år då 
arbetsutskottets sammanträde inte 
kan avvaktas. 

6 § 1 st 
LVU 

Martin Normark 
Lisbeth Waern 
Kerstin Ahlin  
Rikard Wikman 
Koljo 
Helena Austrell 

3 Beslut om att omedelbart 
omhändertagande enligt 6 § LVU 
skall upphöra. 

9 § 3 st 
LVU 

Martin Normark 
Lisbeth Waern 
Kerstin Ahlin  
Rikard Wikman 
Koljo 
Helena Austrell 

4 Beslut om hur vården skall ordnas 
och var den unge skall vistas under 
vårdtiden då arbetsutskottets 
sammanträde inte kan avvaktas. 

11 § 1 
och 3 st. 
LVU 

Martin Normark 
Lisbeth Waern 
Kerstin Ahlin  
Rikard Wikman 
Koljo 
Helena Austrell 

5 Beslut om att den unge får vistas i sitt 
eget hem under vårdtiden då 
arbetsutskottets sammanträde inte 
kan avvaktas. 

11 § 2 
och 3 st. 
LVU 

Martin Normark 
Lisbeth Waern 
Kerstin Ahlin  
Rikard Wikman 
Koljo 
Helena Austrell 

6 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud. 27 § 2 st. 
LVU 

Martin Normark 
Lisbeth Waern 
Kerstin Ahlin  
Rikard Wikman 
Koljo 
Helena Austrell 



 
 
 

7 Beslut att begära polishandräckning 
för att genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande med stöd av 
LVU då beslut av arbetsutskottet inte 
kan avvaktas. 

43 § 2. 
LVU 

Martin Normark 
Helena Åman Emma 
Ling Sara Borg 
Cecilia Mollo Perez 
Linda Agnekil 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Marita Lindell-Jansson 

Socialkontoret 

marita.lindell-jansson@upplands-bro.se 

2019-04-15 SN 19/0108 

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 
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Överenskommelse om omhändertagande av 
avlidna 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner den reviderade överenskommelsen gällande

omhändertagande av avlidna.

2. Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att anta

överenskommelsen samt meddela Storsthlm sitt beslut senast 30 juni

2019 med e-post till registrator@storsthlm.se

Sammanfattning 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen innefattar hälso- och sjukvård att ta hand om 

avlidna. Som sjukvårdshuvudmän har såväl landstinget som kommunerna ett 

ansvar för att ta hand om avlidna. 

Storsthlm har tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) tagit 

fram en reviderad överenskommelse om hantering av avlidna. 

Överenskommelsen syftar till att tydliggöra kostnader, administrativa rutiner 

och ansvarsfördelning gällande transport av avlidna och bårhusförvaring. 

Överenskommelsen omfattar personer som avlider inom kommunens särskilda 

boenden och dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (SOL) samt personer som 

avlider inom boenden med särskild service och daglig verksamhet enligt lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Därmed omfattar 

överenskommelsen personer inom tre nämnders ansvarsområden, 

Socialnämnden, Äldre- och omsorgsnämnden, samt Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden som alla utgör sjukvårdshuvudmän och därför har att ta 

ställning till överenskommelsen och framföra sin respektive rekommendation 

till Kommunstyrelsen.  

Överenskommelsen träder i kraft den 1 juli 2019. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-04-15



Datum Vår beteckning 2 (3) 
2019-04-15 SN 19/0108 

 Bilaga - Storsthlms rekommendation med ”Överenskommelse om

omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen

och kommunerna i Stockholms län”

 Bilaga - Uppdatering av vissa referenser och prisuppgifter

Ärendet 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) kap 2, § 3 (tidigare 1982:763 § 1 §) anger 

att hälso- och sjukvård innefattar att ta hand om avlidna, vilket innebär att 

ansvara för bårtransport samt bårhusförvaring. Som sjukvårdshuvudmän har 

både landstinget och kommunerna ett ansvar för omhändertagande av avlidna. I 

samband med ÄDEL- reformen 1992, kom kommunerna som 

sjukvårdshuvudman att ha ansvar för att ta hand om personer som avlidit i 

särskilda boendeformer och dagverksamheter enligt socialtjänstlagen (SOL). 

Från och med 1 oktober 2015 innefattar kommunernas ansvar i Stockholms län 

även personer som avlidit i bostad med särskild service och dagliga 

verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS). Hälso- och sjukvårdsansvaret för dessa individer är i Upplands-Bro 

kommun från och med 2019-01-01 uppdelat på tre nämnder.  

Storsthlm har tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) tagit 

fram en reviderad överenskommelse om hantering av avlidna som man 

rekommenderar länets kommuner att anta. 

Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra kostnader, rutiner och 

ansvarsfördelning och att en enhetlig hantering uppnås för alla kommuner i 

länet. Den reviderade överenskommelsen gäller enbart mellan Stockholms läns 

landsting (numera Region Stockholm) och kommunerna i länet, till skillnad 

mot tidigare version av överenskommelse där även privatdrivna bårhus ingick. 

Den långa handläggningstiden hos Region Stockholm har medfört att vissa 

referenser till lagrum, cirkulär och handbok samt aktuella kostnader för 

bårhusförvaring hunnit bli inaktuella. Dessa uppgifter kommer att uppdateras 

och skickas ut till kommunerna senast i slutet av april, men innebär ingen 

förändring av huvudinnehållet i överenskommelsen. 

Socialkontorets synpunkter 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i Cirkulär 2005:52, tydliggjort 

kommunernas ansvar för rutiner och kostnader i samband med 

omhändertagande av avlidna. Bårhusen inom Region Stockholm tillhandahåller 

lämpliga lokaler som uppfyller de krav som ställs i enlighet med regelverket 

för omhändertagande av avlidna. 



Datum Vår beteckning 3 (3) 
2019-04-15 SN 19/0108 

Barnperspektiv 

Ärendet bedöms inte ha någon särskild påverkan utifrån ett barnperspektiv. 

Helena Åman 

Socialchef  Elisabeth Rågård 

Avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd  

Bilagor 

1. Storsthlms rekommendation med ”Överenskommelse om omhändertagande

av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i

Stockholms län”

2. Uppdatering av vissa referenser och prisuppgifter

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen

 Diariet

 registrator@storsthlm.se 
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1. Överenskommelsens syfte 
Enligt 1 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL) innefattas i hälso- och sjukvård att ta hand om 
avlidna. Som sjukvårdshuvudman har både landstinget och kommunerna ett ansvar för att ta hand om 
avlidna. I samband med att Rättsmedicinalverket upphörde med att ansvara för omhändertagandet av 
avlidna 1990 och att Ädelreformen trädde i kraft 1992, kom kommunerna som sjukvårdshuvudman att 
ha ansvar för att ta hand om personer som avlidit i särskilda boendeformer och dagverksamhet (18 § 1 
st HSL). Från och med den 1 oktober 2015 innefattar kommunens ansvar i Stockholms län också 
personer som avlidit i bostad med särskild service och daglig verksamhetenligt LSS. 
 
Syftet med denna överenskommelse är att tydliggöra kostnader, administrativa rutiner och 
ansvarsfördelning gällande transport och bårhusförvaring.  
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i cirkulär nr 2005:52 tagit fram rutiner kring 
omhändertagande av avlidna. Av cirkulär nr 12:2 framgår kommunernas betalningsansvar för viss 
hälso- och sjukvård. 
 

2. Parter 
Parter i denna överenskommelse är Stockholms läns landsting (SLL) genom hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen och respektive kommun i Stockholms län.  

 

3. Målgrupp 
Målgruppen för överenskommelsen är de personer som avlider inom kommunernas särskilda 
boendeformer där kommunen är sjukvårdshuvudman, dvs särskilt boende och dagverksamhet enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och boende med särskild service och daglig verksamhet enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS).   

 

4. Omfattning 
 

a. Bårhusens ansvar 

Bårhusen i Stockholms läns landsting tillhandahåller lämpliga lokaler och uppfyller de krav som 
ställs i enlighet med landstingets regelverk för omhändertagande och förvaring av avlidna. I bårhusen 
vid Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och Huddinge, Södersjukhuset och St 
Görans sjukhus, Unilabs AB1, kan den avlidne balsameras. Vid dessa lokaler är verksamheten 
certifierad eller ackrediterad. Bårhuset i Norrtälje utför även balsamering i egen regi. 
 
Vid Södertälje sjukhus tillhandahålls bårhus och utrymme för kistläggning och svepning. Vid 

behov av balsamering utförs den på Karolinska universitetssjukhusets bårhus i Huddinge. 

 

b. Kommunernas ansvar 

Kommunen är, som sjukvårdshuvudman, ansvarig för omhändertagande av personer som avlidit 

inom kommunernas särskilda boendeformer i enlighet med kap 3 målgrupp. 

 
Kommun är som sjukvårdshuvudman skyldig att ansvara för transport och bårhusförvaring och 

reglerar detta i avtal med entreprenör. 

 

Den avlidne ska vara omhändertagen och iordningställd inför transport till bårhuset i enlighet 

med bilaga 11 i landstingets ”Handbok för omhändertagande av avlidna inom Stockholms län”. » 

www.vardgivarguiden.se/omhandertagande/avliden/ 

 

Landstingets folder ”När någon avlidit, till dig som närstående information och praktiska råd” ges 

                                                           
1 ST Görans sjukhus är verksamhet upphandlad av SLL. Där är idag Unilabs AB leverantör av bårhustjänsten. 
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till närstående i samband med dödsfallet. 

»     www.vardgivarguiden.se/omhandertagande/avliden/ 

 
Bårhusremiss extern ska vara ifylld, bilaga 5. 

»     www.vardgivarguiden.se/omhandertagande/avliden/ 

 
Kombikakod2 ska anges i bårhusremissen där det framgår vem som ska debiteras för 

omhändertagandet av den avlidne. Det är bårhusen som är ansvariga för att lämna ut 

kombikakod. Varje kommun ansvarar för att kontakta respektive bårhus ekonomiavdelning för att 

få en kombikakod som överensstämmer med fakturaadress. 

 
Vid avvikelse, använd avvikelserapporten i ”Handboken för omhändertagande av avlidna” 

»     www.vardgivarguiden.se/omhandertagande/avliden/ 

 
Kvittens, se bilaga 6 i ”Handboken för omhändertagande av avlidna” 

»     www.vardgivarguiden.se/omhandertagande/avliden/ 

 
Kommunen ska informera landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltning om ändring av 

telefonnummer för jourorganisation för stadsdelarna i Stockholm stad och övriga kommuner i 

Stockholms län, med anledning av omhändertagande av anhöriga, barn, husdjur, egendom mm, se 

bilaga 12 i ”Handboken för omhändertagande av avlidna” 

»     www.vardgivarguiden.se/omhandertagande/avliden/ 

 

c. Landstingets ansvar 

Stockholms läns landsting tar över huvudmannaskapet för hälso- och sjukvården och 

kostnadsansvar för transport och bårhusförvaring av personer som avlidit inom kommunens 

särskilda boendeformer vid följande fall: 

- när en klinisk obduktion ska utföras 

- när explosivt material, exempelvis en pacemaker, ska tas bort. 

I samband med detta omhändertagande kommer den avlidne att balsameras utan att döds- boet 

debiteras. 

Av landstinget anvisad transportör ska anlitas vid detta tillfälle för transport till bårhus. 

 
Ansvarig läkare ska snarast etablera kontakt med ansvarig kommun i de fall det saknas företrädare 
för dödsboet. Se bilaga 14 i ”Handboken för omhändertagande av avlidna” 
»     www.vardgivarguiden.se/omhandertagande/avliden/ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Med kombikod avses ett kundregister över vårdenheter kombinerad inrättning, klinik och avdelningskod. 
Koden används för att identifiera en vårdenhet till lägsta nivå 



 

5 
 

5. Kostnad för omhändertagande och bårhusplats  
Avgiften för bårhusvistelse beslutas av respektive vårdgivare3 som ansvarar för sin 
bårhusverksamhet4. 
 
Avgift 2017 – nuvarande priser  

Karolinska Universitetssjukhusets laboratorieverksamhet (KUL),  

Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 

Danderyds sjukhus AB  

Södersjukhuset AB 

Kostnad bårhusplats: 5 292,50 kronor exkl. moms 

St Görans sjukhus AB, Unilabs AB,  

Kostnad bårhusplats, normal: 4 348,71 kronor exkl. moms 

Norrtälje sjukhus, Tio Hundra AB,  

Kostnad bårhusplats: 5 599 kronor exkl. moms 

Södertälje sjukhus AB,  

Kostnad bårhusplats: 4 434 kronor exkl. moms 
 
En årlig uppräkning av kostnaden sker i enligt med SKL:s prisindexuppräkning. LPi-K Unilabs AB 
indexuppräkning sker vid varje årsskifte enligt vårdprisindex, vpi ca 2%. 
 
Vårdgivaren har rätt att påföra kommun ev. tillkommande moms. 
 
Balsamering av avlidna inom landstinget utförs mot en avgift som är beslutad av Landstingsfullmäktige 
och det sker en årlig uppräkning av avgiften. För 2017 är avgiften 825 kr.  
 

6. Tillgänglighet 
Närhetsprincipen gäller, men närståendes önskemål om bårhus ska beaktas. 
 
Vid platsbrist eller ombyggnation förbehåller sig landstinget att kunna anvisa annat bårhus, än vad som 
följer av närhetsprincipen. 
 
Respektive vårdgivare ska informera kommunernas transportörer om sina öppettider och regelverk. 
 

7. Fakturering 
Fakturan får endast avse kostnad inom ramen för denna överenskommelse. Fakturan får inte avse 
oavslutade tjänster. All fakturering enligt denna överenskommelse ska ske månadsvis i efterskott, med 
undantag för vad som särskilt anges i överenskommelsen. Fakturerat pris för tjänsterna ska följa denna 
överenskommelse. Vårdgivare och kommun bör komma överens om rutiner för faktureringen. 
 

8. Betalningsvillkor 
Betalning sker 30 dagar efter fakturans ankomstdag och godkännande. Rätten till ersättning har 
förfallit om kravet inte har fakturerats tre (3) månader efter det att tjänsten avslutades. Dröjsmålsränta 
kan tas ut enligt gällande räntesats i räntelagen. 
 
 

                                                           
3 Med Vårdgivare avses landsting/kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som landstinget eller kommun 
har ansvar för samt annan juridisk person eller enskild närings-idkare som bedriver hälso- och sjukvård 
4 Separat avtal föreligger mellan Norrtälje sjukhus Tiohundra AB och sjukvårds- och omsorgsnämnden i 
Norrtälje (SON). 
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9. Ansvar för skada eller förlust 
Stockholms läns landsting tar inget ansvar för persedlar eller värdesaker som medföljer den avlidne i 
samband med transport från boendet till aviserat bårhus. 

 

10. Tvist 
Tvist med anledning av denna överenskommelse ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol med 
tillämpning av svensk lag. Utföraren får inte avbryta eller uppskjuta fullgörandet av de prestationer som 
avtalats under åberopande av att tvisteförfarande inletts eller pågår. 
 

11. Uppföljning 
Erfarenheterna av denna överenskommelse och dess rutiner ska följas upp årligen och 
avvikelserapportering ska ske enligt bårhusens lokala avvikelsehanteringsrutiner. Företrädare från 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunförbundet Stockholms län (KSL) medverkar i 
uppföljningen. 
 

12. Revidering 
Revidering och kontinuerlig uppdatering av denna överenskommelse sker i samråd mellan KSL och SLL 
utifrån exempelvis nya författningar, lagstiftning, upphandlade entreprenörer och priser. 

 

13. Avtalstid, uppsägning och omförhandling 
Denna överenskommelse träder i kraft från och med 1 juli 2019 och gäller tills vidare. 
Kommunens beslut om antagande är att likställas med undertecknande av överenskommelsen. 
Protokollsutdrag skickas till Storsthlm. 
 
Överenskommelsen kan sägas upp skriftligt med en uppsägningstid om sex (6) månader efter att det 
skriftliga beskedet har mottagits. Omförhandling av överenskommelsen ska ske om någon part så 
begär.  



 
 
Harriet Holmgren 
 
 

SKRIVELSE UT 
2019-03-06 
KSL/12/0177-83 

För kännedom: Socialchef el motsv Kommunstyrelsen 

 

  

Storsthlm, Box 38145, 100 64 Stockholm 

Besöksadress: Södermalmsallén 36, Stockholm 

08-615 94 00 info@storsthlm.se  Org nr 222000-0448 

 

 

 

 

 

Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan Stockholms 

läns landsting och kommunerna i Stockholms län  

 

Uppdatering av vissa referenser och prisuppgifter 

Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan Stockholms läns landsting 
och kommunerna i Stockholms län daterad 2017-03-30 antogs av Landstings-
fullmäktige 2018-11-20. Överenskommelsen är utsänd med rekommendation till 
kommunerna i januari 2019 (Storsthlms dnr: KSL/12/0177-77). 

Den långa handläggningstiden hos Landstinget har inneburit att vissa uppgifter i 
överenskommelsen har blivit inaktuella. Det gäller referenser till lagrum, cirkulär och 
handbok samt aktuella kostnader för bårhusförvaring. Dessa uppgifter kommer att 
uppdateras. Det innebär ingen förändring av huvudinnehållet i överenskommelsen. 

Socialchefsnätverket beslöt vid möte 2019-03-01 att kommunerna antar den tidigare 
utsända överenskommelsen. Storsthlm gör en sammanställning av de uppgifter som ska 
uppdateras och senast i slutet av april ska en uppdaterad version av överenskommelsen 
vara klar.  

Eventuella frågor kan ställas till tf processledare Harriet Holmgren, 
harriet.holmgren@storsthlm.se 

 

Med vänlig hälsning 

 

Harriet Holmgren, tf processledare Storsthlm 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Camilla Sommar 

   

Socialkontoret 

   

Camilla.Sommar@upplands-bro.se 

2019-04-12 SN 19/0103  

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 
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Genomlysning av personlig assistans i 
kommunens egen regi 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar om att godkänna socialkontorets rapport 

Genomlysning av personlig assistans i egen regi  

2. Socialnämnden beslutar att kommunens personliga assistans i egen regi 

ska upphandlas enligt Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 

(LOU)  

Sammanfattning 

En genomlysning av kommunens personliga assistans i egen regi har 

genomförts av socialkontoret. Enheten har under längre tid gått med 

underskott, trots budgettillskott.  

Socialkontoret har i sin genomlysning beaktat ekonomiska perspektiv, 

medarbetar- och brukarperspektiv samt inhämtat andra kommuners 

erfarenheter. Andra kommuner beskriver överlag positiva erfarenheter av att ha 

upphandlat sin kommuns personliga assistans i egen regi enligt LOU. 

Utifrån insamlat faktaunderlag och utifrån andra kommuners erfarenheter är 

socialkontorets bedömning att det skulle vara fördelaktigt upphandla 

kommunens personliga assistans i egen regi enligt LOU. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse 2019-04-12 

 Bilaga 1, rapport Genomlysning av personlig assistans i egen regi 

Ärendet 

Insatsen personlig assistans kan beviljas personer som på grund av stora och 

varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sin personliga hygien, 

måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp 

som förutsätter ingående kunskaper om den enskilde (så kallade grundläggande 

behov). Assistansbehoven utreds och beslutas av antingen kommunens 

biståndsenhet eller av försäkringskassan beroende av hur stora behov individen 

har. Kommunen har det yttersta ansvaret att samtliga brukare som beviljas 
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personlig assistans får sina behov tillgodosedda. Betalningsansvaret för 

personlig assistans är delat mellan kommun och försäkringskassa.  

Den assistansberättigade har rätt att själv välja utförare av sin personliga 

assistans. De brukare som väljer kommunen som utförare eller som inte själva 

gör ett aktivt val får idag sin assistans utförd av kommunens enhet för 

personlig assistans som i sin tur tillhör LSS-enheten. Enheten har under längre 

tid gått med underskott, trots budgettillskott.  

En genomlysning av kommunens personliga assistans i egen regi har 

genomförts av socialkontoret. Socialkontoret har i genomlysningen beaktat 

ekonomiska perspektiv, medarbetar- och brukarperspektiv samt inhämtat andra 

kommuners erfarenheter. Andra kommuner beskriver överlag positiva 

erfarenheter av att ha upphandlat sin kommuns personliga assistans i egen regi 

enligt LOU. 

Troliga konsekvenser vid upphandling av Upplands-Bro kommuns 

personliga assistans i egen regi: 

 Ekonomiskt perspektiv: En verksamhetsövergång skulle sannolikt 

medföra ökad kostnadskontroll och långsiktigt är det troligt att 

kostnaderna för den personliga assistansen skulle minska. Insatsen 

personlig assistans kommer dock alltid kosta kommunen pengar utifrån 

kommunens betalningsansvar. Vissa omställningskostnader skulle 

uppstå under själva upphandlingsarbetet och under arbetet för att 

säkerställa en trygg och säker verksamhetsövergång, dessa bedöms 

dock vara av tillfällig natur.  

 Brukarperspektiv: Under förutsättning att brukaren och dess assistenter 

väljer att följa med till ny utförare bedöms omställningen för brukaren 

bli liten. Skulle brukarens assistenter välja att stanna kvar inom 

kommunen och brukaren därmed skulle behöva få nya assistenter så är 

det ofrånkomligt att detta skulle kunna ha en negativ inverkan för den 

enskilde.  

 Medarbetarperspektiv: Medarbetarna skulle garanteras samma villkor 

under första året efter verksamhetsövergången, därefter kan villkoren 

ändras. Om flera medarbetare väljer att stanna inom kommunen kan 

övertalighet uppstå som i sin tur, på grund av turordningsregler, kan 

påverka andra enheters personal. 

 Kvalitetsperspektiv: Kommunen, som huvudman, skulle vid en 

upphandling enligt LOU, ha fortsatt juridiskt ansvar för verksamheten. 

Kommunen skulle kunna ha fortsatt god insyn i verksamheten och 

möjlighet att övervaka brukarnöjdheten samt att insatsen utförs med 

fullgod kvalitet. 
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Utifrån insamlat faktaunderlag och utifrån andra kommuners erfarenheter är 

socialkontorets bedömning att det skulle vara fördelaktigt upphandla 

kommunens personliga assistans i egen regi enligt LOU. 

 

Barnperspektiv 

I dagsläget finns det inga brukare som är barn inom kommunens personliga 

assistans i egen regi. Detta kan dock förändras i framtiden då även barn kan 

beviljas personlig assistans. Barnperspektivet ska alltid tas i beaktande vid 

både myndighetsutövning och vid utförandet av insatsen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Åman  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 
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Bilagor 

1. Bilaga 1, Genomlysning personlig assistans i egen regi - rapport 

Beslut sänds till 

 Avdelningschef utförarenheterna 

 Enhetschef LSS 

 Enhetschef biståndsenheten 

 

 



www.upplands - bro.se

Genomlysning av
personlig assistans i
kommunens egen regi
F örslag att upphandla utförandet av personlig assistans i kommunens
regi enligt L agen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)

201 9 - 04 - 16

Camilla.sommar @upplands - bro.se
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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. 

 

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

1.1 Bakgrund 
I dagsläget har Upplands-Bro kommun en enhet för personlig assistans som 
tillhör kommunens LSS-enhet där även kontaktperson samt ledsagar- och 
avlösarservice ingår. Brukare som väljer kommunen som utförare av sin 
beviljade assistans eller som inte gör ett eget val, får sin assistans utförd av 
denna enhet. Enheten har under längre tid gått med underskott trots 
budgettillskott.  

1.2 Insatsen personlig assistans 
Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal 
personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar 
behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att 
kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper 
om den enskilde (så kallade grundläggande behov). Vid utredning och beslut 
gällande personlig assistans anges hur många timmar per vecka den enskilde 
behöver stöd, därefter ersätts utföraren enligt ett schablonbelopp (för 2018 var 
beloppet 295,40 kr).  

Personlig assistans kan beviljas enligt Lagen (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) av en kommun eller enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB 2010:110) av försäkringskassan. Om de 
grundläggande behoven understiger 20 timmar per vecka utreds och beslutas 
assistansen av kommunens biståndshandläggare enligt LSS. Försäkringskassan 
ansvarar för att utreda, besluta om, samt betala ut assistansersättning till 
utföraren i de fall behov av assistans för grundläggande behov överstiger 20 
timmar per vecka. Betalningsansvaret för personlig assistans är delat mellan 
kommun och försäkringskassa. Kommunen är betalningsansvarig för de första 
20 timmarnas assistans per vecka oavsett om beslutet fattas av kommun eller 
försäkringskassa.  

Den enskilde har ett stort inflytande över insatsen och har möjlighet att välja 
vem som ska vara utförare. Den assistansberättigade (brukaren) kan välja att 
anlita kommunen som utförare, att vara egen arbetsgivare, att få sin assistans 
via ett brukarkooperativ eller via en privat utförare som har tillstånd från 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kommunen har dock det yttersta 
ansvaret för att samtliga individer som beviljats personlig assistans alltid får 
sina behov tillgodosedda oavsett på vilket sätt brukaren har valt att få sin 
assistans utförd, det så kallade basansvaret. 

1.3 Uppdrag 
Socialnämnden har gett socialkontoret uppdraget att göra en översyn av 
kommunens personliga assistans i egen regi. Uppdraget går även i linje med 
socialnämndens mål och indikator att se över och kartlägga behov av att införa 
LOV eller LOU inom någon av socialnämndens verksamheter.  
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I denna rapport beskrivs bland annat bakgrund och nuläge vad gäller den 
personliga assistansen som drivs i kommunens egen regi samt vilka troliga 
konsekvenser en upphandling enligt LOU skulle ge. 
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2 Personlig assistans – intäkter och 
kostnader i Upplands-Bro kommun 

Personlig assistans i Upplands-Bro kommun är uppdelad inom två enheter, 
LSS-enhetens del för personlig assistans som utför den personliga assistansen i 
kommunal/egen regi och biståndsenheten som utreder och beslutar om 
personlig assistans under förutsättning att det grundläggande behovet 
understiger 20 timmar i veckan. Försäkringskassan beslutar enligt 
socialförsäkringsbalken, SFB, när det grundläggande behovet överstiger 20 
timmar per vecka.  

Försäkringskassan betalar ut ersättning till kommunen för utförd tid som är 
beslutad enligt SFB och överstiger 20 timmar per vecka för de brukare som 
valt kommunen som assistansanordnare. De 20 första timmarnas assistans per 
vecka och brukare samt all assistans beslutad enlig LSS betalas alltid av 
kommunen (biståndsenheten) oavsett utförare. Kommunen är även 
betalningsansvarig för sjuklöner/vikariekostnader eller för att tillsätta vikarie 
upp till sjukdag 14 under ordinarie personals sjukdom eller vid annan tillfällig 
frånvaro. Kommunens betalningsansvar gäller för samtliga utförare.  

I kommunens basansvar ingår också att utföra personlig assistans 
(tillhandahålla personal) eller lämna ekonomiskt stöd för tillfälliga behov av 
utökad assistans som inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt SFB. En 
person kan exempelvis tillfälligt behöva särskild eller utökad hjälp under en 
semesterresa, detta måste dock brukaren ansöka om i förtid.  

2.1.1 Antal ärenden 

I tabellen nedan redovisas kommunens totala antal brukare inom personlig 
assistans under 2016 - 2018. Majoriteten av brukarna har idag har valt utförare 
inom privat regi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal ärenden: 2016 2017 2018 

SFB - egen regi 18 17 16 

LSS - egen regi 3 3 1 

SFB - privat 29 29 27 

LSS - privat 10 11 10 
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Diagrammet nedan visar att trenden nationellt är att antal brukare som väljer 
kommunen som utförare är stadigt minskande: 

 

 

Källa: Assistanskoll.se 

2.1.2 Antal beställda och utförda timmar - egen regi 

Kommunen utförde 112 982 timmar personlig assistans under 2018. 
Fördelningen mellan LSS och SFB redovisas nedan: 

  
Brukare i 
egen regi: 

   

Antal utförda 
timmar år 2018: 

Personlig assistans 
enligt SFB  

16 110 753 

Personlig assistans 
enligt LSS  

1 2 229 

 

2.1.3 Intäkter för utförd tid - egen regi 

För 2018 var timersättningen från försäkringskassan 295,4 kr per utförd timme. 
Kommunen ersatte utförarna med samma belopp per utförd timme. Enheten för 
personlig assistans i kommunens egen regi genomförde totalt 110 753 + 2229 = 
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112 982 timmar personlig assistans under 2018, detta motsvarar 33,4 mnkr. 
Utifrån att det är ett delat betalningsansvar för insatsen personlig assistans så 
kommer intäkterna dels från försäkringskassan dels från kommunens 
biståndsenhet. 

Enheten för personlig assistans fakturerar försäkringskassan för samtliga 
timmar beslutade enligt SFB, detta motsvarar 32,7 mnkr. Därefter fakturerar i 
sin tur försäkringskassan kommunens biståndsenhet för de första 20 timmarnas 
assistans per vecka och brukare, motsvarande 4,9 mnkr. Kommunens 
nettointäkt blir därmed 27,8 mnkr.  

Intäkterna från kommunens biståndsenhet består av timmarna beslutade enligt 
LSS, detta motsvarar 0,66 mnkr. 

2.2 Kostnader 

2.2.1 Antal årsarbetare – egen regi 

Totalt är 156 personer anställda inom kommunens LSS-enhet under enheten för 
personlig assistans. Av dessa är 21 personer anställda enligt PAN-avtal och 83 
personer är timanställda. 

 
Funktion  

Antal 
personer  

Antal 
årsarbetare 

 
Kommentar 

Enhetschef 1 0,5  Delas med övrig LSS 
verksamhet  

Samordnare  2 1,8  

Personliga 
assistenter (PA) med 
tillsvidareanställning 

52 46,5 Anställningsgrad 
medeltal 89,4% 

PA timanställda 83 -  

PA anställda enligt 
PAN-avtal  

21 - På anmodan anställd 
av brukaren, kan 
arbeta upp till 48 
timmar per vecka, får 
betalt per timme. 

 

2.2.2 Kostnader – löner, sjuklöner och administration 

I nedanstående diagram redovisas kostnaderna för den personliga assistansen i 
kommunens egen regi. Första diagrammet visar personalkostnader inklusive 
sjuklönekostnader samt administration för åren 2016–2018. De minskade 
kostnaderna beror till största del på volymminskning inom egen regi. 
Sjuklönekostnaderna har separerats i det andra diagrammet eftersom denna 
kostnad fortsättningsvis kommer att finnas kvar inom kommunen även om 
kommunens personliga assistans i egen regi skulle upphandlas. 



Genomlysning av personlig assistans i
kommunens egen regi

10

2.3 Vidtagna å tgärder för att minska underskottet
LSS - enheten (delen som ansvarar för personlig assistans ) har under åren
vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna för personlig assistans i
kommunens egen regi:

Modell för att kunna följa kostnader per brukare har införts.

Framtagande av rutiner för att hantera övertalighet, exempelvis då
brukaren vistas på sjukhus.

Begränsning av timvikarier om övertalig personal finns tillgänglig,
exempelvis under sommaren.

Nya rutiner för introduktion av timvikarier för att snabbt kunna
säkerställa att vikarie och brukare passar ihop.

Infört digitalt rapporteringssystem till f örsä kringskassan.

Infört digitalt journalsystem vilket anses tidssparande.

Samordnarnas beredskap som avser arbetsledning kvällar, nätter och
helger har tagits bort.

35,5

36,0

36,5

37,0

37,5

38,0

2016 2017 2018

37,6
37,4

36,4

Personalkostnader personlig assistans
inkluderat sjuklönekostnader

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

2016 2017 2018

0,49
0,42

0,29

Sjuklönekostnader personlig assistans - egen regi
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 Teknisk utrustning har införskaffats på samtliga arbetsplatser i form av 
dator hos alla assistansberättigade. Detta möjliggör för personalen att 
själva dokumentera och rapportera istället för att detta ska ske via 
samordnare. 

 

2.4 Budget och utfall över tid 
För att bedriva personlig assistans i kommunens egen regi behöver LSS-
enhetens del för personlig assistans årliga budgettillskott. Kostnaderna ligger 
sedan flera år tillbaka över intäkterna på enheten. Tabellen nedan visar 
resultaten för åren 2016 - 2018 för personlig assistans i egen regi inkluderat 
administrationskostnader. Trots tillskottet samt vidtagna åtgärder avviker 
personlig assistans negativt över åren. 

 

Mnkr 2016 2017 2018 

Budgettillskott 1,2 3,1 3,1 

Utfall 4,3 3,8 4,2 

Avvikelse -3,1 -0,7 -1,1 
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3 Personlig assistans och entreprenad 
Den nationella trenden är att alltfler brukare över tid, aktivt väljer en annan 
utförare än kommunen (assitanskoll.se). Om utförandet av assistansen behålls 
inom kommunen innebär det sannolikt, på sikt, ett minskande 
verksamhetsområde. Samtidigt ställs samma krav på beredskap och att kunna 
starta upp och avsluta assistansärenden med kort varsel. Ju mindre organisation 
desto svårare och mer kännbart blir ett sådant krav på beredskap.  

En kommun kan efter upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) överlåta det egna utförandet av personlig assistans på entreprenad till en 
särskild assistansanordnare. Vid en sådan verksamhetsövergång kvarstår 
kommunens juridiska ansvar för verksamheten. Det kommunala alternativet 
förvinner med andra ord inte. Kommunen är fortsatt ansvarig för de brukare 
som väljer kommunen som utförare och för de brukare som inte gör något val 
alls, men har uppdragit till ett företag (entreprenör) att utföra den personliga 
assistansen. (LOU)  

Kommunens basansvar att vid behov tillgodose samtliga utförare med vikarier 
vid tillfällig frånvaro av ordinarie personal eller vid tillfälligt ökade behov hos 
brukaren skulle även åläggas entreprenören. Det vanligaste är dock att 
brukaren/brukarens utförare söker ekonomisk ersättning hos kommunen för 
vikariekostnader snarare än att en vikarie efterfrågas. Under 2018 har fysisk 
personal inte efterfrågats någon gång. 

 

3.1 Andra kommuners erfarenheter 
Flera kommuner har valt att upphandla kommunens personliga assistans i egen 
regi enligt LOU. Exempel är Västerås, Kalmar, Täby, Mjölby, Svedala, 
Karlshamn, Staffanstorp, Falkenberg, Vaxholm, Södermalm och Lidingö. 

Alla ovan nämnda kommuner har kontaktats av socialkontoret för att samla in 
erfarenheter. De svarande hade liknande erfarenheter av respektive 
verksamhetsövergång. Täby kommun beskrev exempelvis att en stor minuspost 
i resultatet kunde elimineras efter införandet. Även Falkenberg, Mjölby och 
Karlshamn rapporterade om ekonomiska fördelar. Mjölby informerade om att 
brukarnöjdheten varit hög även efter verksamhetsövergången. Vaxholm 
beskrev vissa problem, inte med entreprenören i sig, utan utifrån att mycket få 
brukare valt kommunen som utförare vilket har gjort det svårt rent 
schematekniskt för utföraren att tillgodose brukarnas behov.  

Kommunerna beskrev vidare att det under övergångsperioden fanns en viss oro 
både hos medarbetare och brukare, men att detta var tillfälligt. Innan respektive 
verksamhetsövergång valde en del brukare att byta till privat utförare och 
därmed inte följa med till entreprenören. I några kommuner har ingen brukare 
valt kommunen som utförare och därmed har entreprenören för närvarande 
inga kunder. 
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Vid Norrmalms stadsdelsförvaltning drevs den personliga assistansen på 
entreprenad mellan 2014 – 2017, därefter valde den privata 
utföraren/entreprenören att inte gå med på en förlängning av avtalet, detta 
sannolikt på grund av att det endast fanns ett fåtal brukare kvar som valt 
kommunen som utförare. Detta var troligen inte längre lönsamt för 
entreprenören. Samtidigt beskriver andra kommuner entreprenörer som har få 
eller inga brukare i dagsläget och som ändå har fortsatt sina avtal.   

Ett fåtal kommuner bland andra Västerås har valt att upphandla sitt ”icke-
valsalternativ” och i några fall (tex Lund och Sjöbo) även kommunens 
assistans i egen regi enligt Lagen (2008:962) om valfrihet (LOV). Vid en 
LOV-upphandling innebär det att flera utförare kan ansöka om att vara med i 
valfrihetssystemet och därefter kvalificera sig som godkända utförare. Brukare 
som inte gör något aktivt val fördelas därefter utifrån en given turordningslista 
mellan godkända utförare. Uppsala berättade att de alltid har haft kommunens 
assistans i egen regi men att de haft sitt ”icke-valsalternativ” upphandlat enligt 

LOV under 2011–2014. De hade 12 godkända utförare upphandlade men under 
denna period utnyttjades inte detta alternativ av brukarna i kommunen varför 
man valde att avsluta upphandlingen och därmed även avtalen med utförarna.   

3.2 Konsekvenser för brukare 
Brukaren är beroende av den personliga assistenten som utför arbetsuppgifter 
som innebär att de kommer varandra nära. Det är därför ofrånkomligt att 
förändringar som berör personalen kan upplevas som negativt och få stor 
påverkan för brukaren.  

Brukare har sedan LSS infördes år 1994 haft möjlighet att välja utförare av sin 
personliga assistans. Vid en upphandling enligt LOU erbjuds brukare som valt 
kommunen som utförare att följa med över till den nya utföraren. Byte av 
utförare är fortsatt möjligt att göra när som helst under avtalstiden.  

Det är i första hand relationen med assistenten som är det väsentliga för 
brukaren, inte vilken utförare assistenten är anställd av. Förutsatt att den 
kommunalt anställda personalen väljer att följa med till den nya utföraren, 
bedöms förändringarna för brukarna inte bli särskilt omfattande.  

Målsättningen vid en verksamhetsövergång är att den ska ske så smidigt som 
möjligt och utan några negativa konsekvenser för den enskilde brukaren. 
Utgångspunkten är att alla brukare i möjligaste mån ska få behålla sina 
assistenter vid övergången till en ny arbetsgivare. Om en personlig assistent 
väljer att inte följa med till upphandlad utförare kan det påverka brukaren.  

3.3 Konsekvenser för medarbetare 
Vid en övergång av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan gäller 
särskilda skyddsregler för arbetstagaren. Reglerna finns i Lagen (1982:80) om 
anställningsskydd (LAS) och Lagen (1976:580) om medbestämmande i 
arbetslivet (MBL).  
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Vid en verksamhetsövergång övergår de anställningsavtal och 
anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången per 
automatik till den nya utföraren. Den tidigare arbetsgivaren är dock ansvarig 
gentemot arbetstagaren för intjänad lön och andra ekonomiska förpliktelser 
som gäller tiden före övergången. En planerad verksamhetsövergång utgör inte 
i sig saklig grund för uppsägning enligt LAS.  

Den som förvärvar en entreprenad är skyldig att följa kommunens 
kollektivavtal och därmed tillämpa samma anställningsvillkor för exempelvis 
löner och semester. Denna skyldighet gäller i ett år från övergången, såtillvida 
att kollektivavtalet inte löper ut innan dess. Övergångsbestämmelserna är till 
för att arbetstagaren ska ges möjlighet att gradvis anpassa sig till eventuella nya 
villkor hos den nya arbetsgivaren. Efter ett år har den nya arbetsgivaren rätt att 
ändra villkoren utifrån andra kollektivavtal som följs av berörd utförare. 
(MBL) 

Vid en verksamhetsövergång ska medarbetare informeras noga om 
verksamheten hos den nya arbetsgivaren och ges ett tydligt erbjudande om att 
följa med över till den nya arbetsgivaren. Utgångspunkten bör vara att 
arbetstagaren följer med brukaren vid övergången. Medarbetare som inte väljer 
att följa med till den nya utföraren stannar kvar inom kommunen. Omplacering 
blir då aktuell förutsatt att ledig tjänst finns och att personalens kompetens är 
lämplig. Annars uppstår övertalighet med risk för uppsägning på grund av 
arbetsbrist. Detta kan i sin tur kan ge effekter inom andra områden på grund av 
turordningsregler.  

Frågor som rör verksamhetsövergång, övertalighet, turordningsregler och 
liknande måste hanteras tidigt i processen efter ett eventuellt beslut om 
upphandling.  

De personer inom kommunen som har en anställning på anmodan av brukaren, 
en så kallad PAN-anställning, avslutar sin anställning i kommunen vid en 
övergång, då anställningen för dessa följer den assistansberättigade (PAN 16).  

3.4 Ekonomiska konsekvenser 
Oavsett utförare av personlig assistans är kommunen betalningsansvarig för de 
20 första timmarnas assistans per vecka och brukare, detta gäller för samtliga 
beslut från försäkringskassan (SFB) samt för de beslut som fattas på 
biståndsenheten (LSS). Likaså är kommunen betalningsansvarig för 
sjuklönekostnader fram till och med dag 14 samt för kostnader för tillfälliga 
utökade behov hos brukaren, detta gäller också för samtliga utförare. Dessa 
kostnader går således inte att påverka utan kommunens biståndsenhet kommer 
även fortsättningsvis vara betalningsansvarig för dessa delar. Personlig 
assistans kommer därmed alltid att generera kostnader för kommunen 
oberoende av driftsform av assistansen i kommunens egen regi. En 
verksamhetsövergång skulle dock bidra till ökad kostnadskontroll samt troliga 
besparingar inom vissa områden vilka presenteras nedan. 
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De kostnader kommunen kan påverka gällande den personliga assistansen i 
egen regi är kostnaderna för enhetens administration, lönekostnader och 
sjuklönekostnader. Socialkontoret gör dock bedömningen att dessa kostnader 
endast går att påverka i liten grad. De flertal åtgärder som vidtagits har inte gett 
nämnvärd effekt. Inom LSS-enheten och delen för personlig assistans i 
kommunens egen regi överstiger kostnaderna intäkterna och har så gjort 
senaste åren, trots budgettillskott.  

Vid en verksamhetsövergång/upphandling enligt LOU skulle det 
budgettillskott som årligen tillförs enheten försvinna. Likaså skulle 
administrationskostnader och lönekostnaderna förvinna. Givetvis skulle även 
intäkterna för utförda timmar utebli.  

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att notera att kommunen endast får 
betalt för genomförda timmar och inte för antal beställda timmar. Detta innebär 
att om en brukare oförutsett hamnar på sjukhus eller av andra skäl avsäger sig 
sin personliga assistans tillfälligt så minskar intäkterna, men 
personalkostnaderna kvarstår. Om en brukare byter utförare eller av annan 
anledning inte har kvar kommunen som utförare så har kommunen i dagsläget 
tillsvidareanställd personal som måste erbjudas arbete från dag ett, vilket 
genererar kostnader. Detta har delvis försökt lösas genom att ha en relativt stor 
andel vikarier. Eftersom kommunen samtidigt arbetar för rätten till heltid och 
fast anställning är detta inte optimalt. 

Det bör även lyftas fram att en upphandling av verksamheten med efterföljande 
verksamhetsövergång innebär att kommunen under den första tiden får vissa 
omställningskostnader vilka alla bedöms vara av tillfällig natur: 

 Kostnader utifrån eventuell övertalighet kan uppstå. 

 Kostnader i samband med upphandling, främst i form av arbetstid hos 
tjänstemän inom socialkontoret samt på upphandlingsavdelningen. 

 Kostnader i samband med avveckling av enheten för personlig 
assistans. 

Sjuklönekostnaderna inom enheten för personlig assistans skulle vid en 
verksamhetsövergång förskjutas till biståndsenheten.  

 

3.5 Identifierade risker ur ett helhetsperspektiv samt övrigt 
att beakta 

3.5.1 Identifierade risker 

 Det finns alltid en risk att det inte inkommer några anbud vid en 
upphandling enligt LOU. Ju färre brukare som väljer kommunen som 
utförare desto större risk att det inte finns intresse hos privata utförare 
att lägga anbud vid en upphandling. 

 Risken finns även att den entreprenör som vinner upphandlingen senare 
säger upp avtalet/inte väljer att förlänga avtalet. I den situationen skulle 
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en ny upphandling behöva genomföras alternativt att andra alternativ 
ses över. 

 LSS-utredningen (SOU 2018:88) presenterades i början av 2019. Denna 
har dock återremitterats och det är därmed fortsatt osäkert hur 
lagstiftningen kan komma att påverkas efter att utredningen är 
fastställd. Föreslagna förändringar kan komma att påverka insatsen 
personlig assistans. 

 En översyn av yrket personlig assistent (Dir. 2018:72) är även pågående 
och planeras presenteras under 2020. Denna översyn skulle kunna 
resultera i förändringar inom assistansverksamheten. 

 

3.5.2 Övrigt att beakta 

 Vid beslut om upphandling enligt LOU bör man se över möjligheten att 
upphandla kommunens personliga assistans i samverkan med 
annan/andra kommuner. Förslagsvis inom nordvästkommunerna där en 
god samverkan redan finns etablerad. En gemensam upphandling skulle 
dels innebära att större volymer sannolikt skulle erbjudas i 
upphandlingen och dels att resurser/kostnader skulle kunna sparas vid 
själva upphandlingsarbetet. 

 Vid beslut om att behålla kommunens personliga assistans i egen regi 
bör samarbetsmöjligheter med andra nordvästkommuner ses över. Dock 
är detta förslag inte utrett hur det skulle kunna se ut. 

 Ett alternativ skulle kunna vara att genomföra upphandling enligt Lagen 
om valfrihetssystem (LOV), detta alternativ har inte djupare setts över i 
denna rapport. Vid LOV skulle flera aktörer kunna bli aktuella som 
utförare för de brukare som inte gör något val alls eller som väljer 
kommunen som utförare. Värt att notera är att det redan i dagsläget 
råder valfrihet inom insatsen personlig assistans utifrån att den 
assistansberättigade redan idag fritt kan välja utförare. Socialkontoret 
bedömer att upphandling enligt LOV skulle innebära svårigheter 
gällande fördelningen av de delar som ingår i kommunens basansvar 
gällande framförallt tillsättandet av vikarier vid tillfälligt ökat behov. 
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4 Sammanfattning och slutsatser 
Utifrån insamlat faktaunderlag och utifrån andra kommuners erfarenheter så är 
Socialkontorets bedömning att det skulle vara fördelaktigt att lägga ut 
kommunens personliga assistans i egen regi på entreprenad. 
Bedömningsunderlaget består av en sammanvägning av troliga konsekvenser 
för brukare, medarbetare samt ekonomi. 

En verksamhetsövergång skulle sannolikt medföra ökad kostnadskontroll och 
långsiktigt är det troligt att kostnaderna för den personliga assistansen skulle 
minska. Socialkontorets bedömer att förutsättningarna för att komma tillrätta 
med underskotten på enheten i nuvarande form är små. Vissa 
omställningskostnader skulle uppstå under själva upphandlingsarbetet och 
under arbetet för att säkerställa en trygg och säker verksamhetsövergång, dessa 
bedöms dock vara av tillfällig natur.  

Ur ett kvalitetsperspektiv kommer kommunen, som huvudman, vid en 
upphandling enligt LOU, ha fortsatt juridiskt ansvar och även ha möjlighet till 
fortsatt god insyn i verksamheten. Kommunen skulle därmed kunna övervaka 
brukarnöjdheten samt att insatsen utförs med fullgod kvalitet. Flera kommuner 
vittnar om att brukarnöjdheten fortsätter vara hög efter verksamhetsövergången 
hos dem.  

Ur brukar- och medarbetarperspektiv skulle vissa förändringar kunna bli 
aktuella, mest beroende av om medarbetaren väljer att stanna inom kommunen 
eller följa med sin brukare. Förhoppningen är att majoriteten av brukarna och 
deras assistenter skulle välja att följa med till ny utförare vid en upphandling 
enligt LOU med efterföljande verksamhetsövergång. Medarbetarna med fast 
anställning skulle erbjudas att följa sin brukare till ny utförare. Det skulle i 
sådana fall medföra att omställningen för brukaren blir liten. Om brukarens 
assistenter skulle välja att stanna inom kommunen skulle brukaren påverkas i 
högre grad. Medarbetarna skulle garanteras samma villkor hos ny utförare 
under första året, därefter skulle villkoren kunna ändras. Detta beror på vilket 
kollektivavtal/kollektivavtalsliknande villkor ny utförare har. 
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Marlene Hellbom 

   

Socialkontoret 

   

Marlene.Hellbom@upplands-bro.se 

2019-04-16 SN 19/0069  

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
  

  
 

Ansökan om föreningsbidrag från 
Brottsofferjouren Stockholm-
Gotland/Verksamhetsområde Norrort för år 
2019 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beviljar Brottsofferjouren Stockholm-

Gotland/Verksamhetsområde Norrort föreningsbidrag med 70 000 kronor för 

verksamhetsåret 2019. 

Sammanfattning 

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland/Verksamhetsområde Norrort ansöker om 

föreningsbidrag med 70 000 kr för verksamhetsåret 2019. Brottsofferjouren har 

till uppgift att hjälpa och stödja brottsdrabbade. Jouren arbetar ideellt med hjälp 

av frivilliga stödpersoner och bedriver även vittnesstödsverksamhet vid 

Attunda tingsrätt. I socialtjänstlagen är det reglerat att socialtjänsten ska ge 

stöd till och bemöta brottsoffer. Brottsofferjouren Stockholm-

Gotland/Verksamhetsområde Norrort kompletterar socialtjänstens verksamhet 

för brottsoffer som är över 18 år och socialkontoret föreslår att föreningen ska 

erhålla bidrag med 70 000 kronor.   

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 16 april 2019 

• Ansökan om föreningsbidrag från Brottsofferjouren Stockholm-Gotland 

2019 

Ärendet 

Brottsofferjourens uppgift är att hjälpa och stödja brottsdrabbade och är 

verksam inom Stockholms innerstad, Lidingö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, 

Upplands Bro, Upplands Väsby och Gotland. Jouren arbetar ideellt med hjälp 

av frivilliga stödpersoner och bedriver även vittnesstödsverksamhet vid 

Attunda tingsrätt. 

Antalet ärenden till verksamhetsområdet Norrort, där Upplands-Bro ingår, har 

under 2018 ökat med 21% jämfört med 2017. Misshandel och Olaga hot är de 

brottsrubriceringar som är mest förekommande, varav de står för ca 48% av 
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antalet inkomna ärenden under året. Stöd till brottsdrabbade sker i första hand 

via telefon, men stöd erbjuds även via personligt möte. 

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland kompletterar socialtjänstens verksamhet. 

Då brottsofferstöd till barn och ungdomar tillgodoses av kommunens egna 

verksamheter eller i samverkan med grannkommuner, föreslår socialkontoret 

att Brottsofferjouren Stockholm-Gotland ska erhålla föreningsbidrag med 

70 000 kronor för år 2019.   

Barnperspektiv 

Socialkontoret bedömer att beslutsförslaget inte har någon särskild påverkan 

utifrån ett barnperspektiv.  

 

 

Socialkontoret 

 

Helena Åman  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

 

 

Bilagor 

1 Ansökan om föreningsbidrag från Brottsofferjouren Stockholm-Gotland 

2019 

2 Verksamhetsberättelse 2018 från Brottsofferjouren Stockholm-Gotland 

3 Verksamhetsplan 2019 från Brottsofferjouren Stockholm-Gotland 

4 Budget 2017 - 2019 från Brottsofferjouren Stockholm-Gotland 

 

Beslut sänds till 

• Brottsofferjouren Stockholm-Gotland 

• Kommunstyrelsen  

• Akt 

• Kamrersassistent  
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Ansökan om föreningsbidrag från Kvinnojouren 
Anna i Upplands-Bro kommun för år 2019 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beviljar Kvinnojouren Anna föreningsbidrag med 120 000 

kronor för verksamhetsåret 2019.  

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 16 april 2019.  

• Ansökan om föreningsbidrag från Kvinnojouren Anna i Upplands-Bro 

kommun 2019. 

Ärendet 

Kvinnojouren Anna bildades år 2002 och är en ideellt, religiöst och 

partipolitiskt obunden förening. Vid årsskiftet 2018/2019 hade kvinnojouren 65 

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 under 2018 sysselsatt fyra personer i olika 

omfattning, varav tre anställda har bemannat kontoret och en anställd har städat 

kontoret. 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.  

Under 2018 har 8 kvinnor och 12 barn vistats i jourlägenheterna. Kvinnojouren 

har under året nekat 15 kvinnor och 13 barn. Jourtelefonen har varit tillgänglig 
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för stödsökande 2 470 timmar och ideella jourkvinnor har arbetat 2 616 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 2019 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 

 

Helena Åman  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

 

Bilagor 

1. Ansökan om föreningsbidrag från Kvinnojouren Anna i Upplands-Bro 

Kommun 2019  

2. Revisionsberättelse 2018, Kvinnojouren Anna  

3. Verksamhetsberättelse 2018, Kvinnojouren Anna  

4. Verksamhetsplan 2019, Kvinnojouren Anna 

5. Årsredovisning 2018, Kvinnojouren Anna 

6. Budget 2019, 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
Org.nr 802412-4623

18-01-01 17-01-01
RESULTATRÄKNING (i kronor) 18-12-31 17-12-31

Intäkter
Medlemsavgifter 6 500 5 950
Verksamhetsbidrag 1 341 053 1 303 747
Projektbidrag 0 0
Övriga bidrag 12 275 13 543
Hyresbidrag 91 596 91 596
Hyresintäkter 1 372 754 1 519 640
Lönebidrag 0 0
Övriga intäkter 12 993 1 943
Summa intäkter 2 837 171 2 936 419
Resultat från finansiella investeringar

Rörelsekostnader
Verksamhet -126 783 -117 161
Lokalkostnader -525 570 -507 418
Föreningsavgifter -5 848 -3 380
Personalkostnader -1 262 481 -1 590 548
Styrelsekostnader -67 276 -58 845
Administrativa kostnader -118 250 -103 802
Summa kostnader -2 106 207 -2 381 154

Rörelseresultat 730 964 555 265

Finansiella kostnader och intäkter
Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader -63 -126
Summa finansiella poster -63 -126

Årets resultat 730 901 555 139
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KVINNOJOUREN ANNA
Org.nr 802412-4623

BALANSRÄKNING (i kronor) 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 90 554 181 800
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 15 594 15 229
Övriga kortfristiga fordringar 0 11 408
Summa kortfristiga fordringar 106 148 208 437

                                                                                                                                                   
Kassa och bank 2 117 287 1 447 558

Summa omsättningstillgångar 2 223 435 1 655 995

Summa tillgångar 2 223 435 1 655 995

EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL

Eget Kapital

Balanserat resultat 1 193 465 638 326
Årets resultat 730 901 555 139

1 924 366 1 193 465

Summa eget kapital 1 924 366 1 193 465

Kortfristiga skulder

Leverantörsskuld 7 537 15 627
Övriga kortfristiga skulder 92 157 85 317
Upplupna kostnader 114 700 259 724
Upplupna löner 84 675 101 862
Summa kortfristiga skulder 299 069 462 530

Summa eget kapital och skulder 2 223 435 1 655 995
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KVINNOJOUREN ANNA Bokslutsbilaga nr 1
Org.nr 802412-4623

SPECIFIKATION ÖVER TILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kundfordringar 90 554
    Hässelby Vällingby Stadsdelsförv 6 000
    Hässelby Vällingby Stadsdelsförv 1 350
    Hässelby Vällingby Stadsdelsförv 55 800
    Skärholmens Stadsdelsförv 27 000
    Skärholmens Stadsdelsförv 404

90 554

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 594
    Hyra januari 15 594

15 594

Övriga kortfristiga fordringar 0
    Skattekonto 0

0

Likvida medel 2 117 287
    Handkassa 1 000
    Bank 1 252 061
    Sparkonto 864 225

2 117 287

Summa omsättningstillgångar 2 223 435

SUMMA TILLGÅNGAR 2 223 435
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KVINNOJOUREN ANNA Bokslutsbilaga nr 2
Org.nr 802412-4623

EGET KAPITAL 1 924 366
    Balanserat resultat 1 193 465
    Årets resultat 730 901

1 924 366

SPECIFIKATION ÖVER SKULDER

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 7 537
    Lokaltidningen Mitt i 2 177
    Eon 365
    Tele2 423
    rePulse 619
    BW redovisning AB 3 953

7 537

Övriga kortfristiga skulder 92 157
    Swedbank Entercard 1 035
    Personalens källskatt 32 287
    Särskild löneskatt 2017 13 437
    Särskild löneskatt 2018 11 454
    Återbetalning Socialstyrelsen 33 944

92 157

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 114 700
   Upplupna sociala avgifter declön 38 230
   Reservering bokslut 15 000
   Reservering revision 10 000
   Upplupna semesterlöner inkl soc avg 51 470

114 700

Upplupna löner 84 675
   Reservering löner jan avser dec 84 675

84 675

Summa kortfristiga skulder 299 069

SUMMA SKULDER 299 069

SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL 2 223 435
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Marlene Hellbom 

   

Socialkontoret 

   

Marlene.Hellbom@upplands-bro.se 

2019-04-16 SN 19/0079  

Socialnämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Ansökan om föreningsbidrag för år 2019 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 2019. 

Sammanfattning 

BRIS – Barnens rätt i samhälle bedriver verksamhet riktad till barn som far illa. 

Föreningen, BRIS region Mitt ansöker om 71 000 kronor i föreningsbidrag för 

verksamhetsåret 2019. 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 16 april 2019. 

• Ansökan om föreningsbidrag från BRIS, Barnens rätt i samhället – region 

Mitt 2019. 

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 fyra till fem dagar. BRIS-chatten där barn och ungdomar kan 

chatta med en vuxen över internet har växt explosionsartat sedan starten för sju 

år sedan. BRIS-chatten och hjälptelefonen är öppen varje dag mellan klockan 

14 och 21 året om. Därutöver har BRIS en telefonjour för vuxna – om barn, där 

vuxna kan få hjälp med funderingar runt egna eller andras barn. 

Under år 2017 antogs BRIS långsiktiga plan 2017 - 2021, vilken ligger till 

grund för BRIS fortsatta arbete. Planen summeras i ”Tio steg mot ett samhälle 

där barnets rättigheter respekteras”. BRIS ska: bredda stödverksamheten, 

arbeta förebyggande genom stöd till vuxna, påvisa samhällets brister när det 

gäller att tillgodose barnets rättigheter, aktivt bidra till måluppfyllelsen av 

målen i agenda 2030, öka antalet medlemmar och stärka medlemsinflytandet, 

fokusera på att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan, mobilisera 
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samhället i arbetet med att stärka barnets rättigheter, fokusera på insamling från 

privatpersoner, stärka sin internationella samverkan samt eftersträva hög 

medvetenhet kring den skillnad varje insamlad krona gör. 

 

Den 13 juni 2018 antogs FN:s barnkonvention till svensk lag, vilket är en fråga 

BRIS har stridit för i många år. År 2020 träder den nya lagen i kraft och 

därigenom börjar ett stort arbete för BRIS att förbereda Sverige för den nya 

lagen. 

BRIS omorganisation som påbörjades under 2013, implementerades under 

2017. Omorganisationen har inneburit att BRIS stödverksamhet 

professionaliserats. Verksamheten är idag bemannad av heltidsanställda 

kuratorer. Ett arbete som varit framgångsrikt. 

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 
 

Helena Åman  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

 

 

Bilagor 

1. Ansökan om föreningsbidrag från BRIS, Barnens rätt i samhället, 

Region Mitt 2019 

2. BRIS verksamhetsberättelse 2018  

3. BRIS långsiktiga plan 2017 - 2021 

4. BRIS stadgar (antagna 2017-05-20) 

5. BRIS inbjudan nätverk 

6. Budget 2019 

7. BRIS verksamhetsberättelse 2017  
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26 746 
ONLINE-KONTAKTER 

MED BARN

VI NÅDDE FLER BARN 
ÄN NÅGONSIN 

ÅRET SOM GICK

1000
NÄTVERKET ÄR DÄRMED, MED  

TOTALT 3 700 MEDLEMMAR, 
SVERIGES STÖRSTA  
MÖTESPLATS FÖR  

BARNRÄTTSFRÅGOR.

VI UTÖKADE ”BRIS NÄTVERK” MED 

PERSONER 

”2018 VAR ETT HISTORISKT ÅR –  
NU BÖRJAR DET STORA ARBETET”

2
018 ÄR ÅRET som vi, och många med oss, alltid kom-

mer att minnas som ett historiskt år. Höjdpunkten 

var förstås den 13 juni, då Sveriges riksdag klubbade 

igenom beslutet att göra barnkonventionen till 

svensk lag – något Bris, tillsammans med andra barnrättsor-

ganisationer, stridit för i många år. Beskedet var otroligt 

glädjande, och det kom inte en dag för tidigt. Lagstiftningen 

gör stor skillnad. En lag för barnets rätt ger barnet rätt, men 

det innebär också att alla samhällets aktörer på allvar – och av 

legala skäl - måste ta itu med de områden där barnens rät-

tigheter kränks. För många samhällsaktörer är det här en stor 

omställning som kräver mycket 

rådgivning och kunskap. Där-

för börjar nu ett stort arbete 

för oss i att förbereda Sverige 

för den nya lagen som träder i 

kraft 2020. 

SEDAN 1985 HAR den psykiska 

ohälsan ökat bland barn och 

unga i Sverige. Den självrappor-

terade psykiska ohälsan är också 

högre än i våra grannländer, och 

står för närmare hälften av våra kontakter med barn. Den frustra-

tion och ilska jag och vi på Bris känner inför detta försöker vi varje 

dag omsätta till konkret påverkan. Vi är en rörelse som åstadkom-

mer förändring genom att göra barns röster hörda. Och en sak är 

tydlig – vill man åstadkomma förändring så måste man vara många. 

Därför känner vi stor glädje och stolthet över att folkrörelsen för 

barns rättigheter växer. Tillsammans gör vi enormt viktig skillnad, 

både för enskilda barn och i att mobilisera samhället. 

MED STOR TACKSAMHET konstaterar vi också att engagemang-

et i form av bidrag och gåvor till Bris aldrig har varit så stort 

som det var under 2018.  Tack vare er givare kunde vi stötta 

fler barn än någonsin via chatt, mejl och telefon. Vi kunde 

utöka vår satsning på gruppstöd, vuxenstöd och påverkans-

arbete. Vi har också kunnat skapat Sveriges största nätverk 

för barnrättsfrågor. 

PÅ KONGRESSEN 2017 antogs Bris långsiktiga plan (se sid 8). 

Den är grunden i vårt fortsatta arbete. Under 2019 fortsätter 

vi vårt enträgna och outtröttliga arbete i att stödja barn, 

påverka beslutsfattare och mobilisera samhället för att alla 

barn ska få en bra barndom. Ett stort tack till volontärer, 

medlemmar, giva-

re, alla som blivit 

Barndomsvänner, 

sponsorer och alla 

andra som 2018 

bidragit till att 

driva folkrörelsen 

för barns rättig-

heter framåt. Vi 

kommer aldrig att 

ge upp.

Magnus Jägerskog
Generalsekreterare Bris

Anna-Bella Kraft
Förbundsordförande Bris

TACK VARE ER 
GIVARE KUNDE 
VI STÖTTA  
FLER BARN ÄN  
NÅGONSIN.

UNDER 2018 HADE VI

VI ÖKADE ANTALET  
MEDLEMMAR MED  

SEX PROCENT.

6%
VI INTENSIFIERADE INSAMLINGEN 
FRÅN ALLMÄNHETEN OCH ÖKADE 
BLAND ANNAT ANTALET MÅNADS-
GIVARE MED 76 PROCENT.

76
PROCENT

Vi lyfte frågan om PSYKISK  
OHÄLSA bland barn och unga i 
samhällsdebatten genom ett inten-
sivt PÅVERKANSARBETE, inte minst 
i samband med valrörelsen, då vi 
delade ut 23 000 valmanifest.

23
T USEN
VALMANIFES T

Vi bedrev påverkansarbete och  
bistod beslutsfattare med viktig 
rättslig expertis in i det sista när 
barnkonventionen klubbades igenom 
som lag i Sveriges riksdag den 13 juni 
2018. Vi inledde det stora och viktiga 
arbetet med att sprida kunskap om 
vad som krävs av samhället för att 
leva upp till den nya lagen.

Vi gav ännu fler barn och 
familjer GRUPPSTÖD tack 
vare nya samarbeten med 
kommuner och landsting. 

Vi inledde 
ett samar-
bete med 
Riksidrotts-
förbundet 
som bland 
annat re-
sulterade i 
”BARNENS 
SPELREGLER” 

som sammanfattar barn och ungas 
rättigheter i sju enkla regler. Ett ini-
tiativ för en trygg och säker idrott.

BARNENS
SPELREGLER
Riksidrottsförbundets och Bris initiativ för en  
tryggare barn- och ungdomsidrott.

B
A
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N
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ELR
EG

LER

Idrott ska vara roligt! Fri från mobbning,  
trakasserier och övergrepp. Det är inte alltid 
så lätt att veta var gränsen mellan okej eller 
inte okej går. Eller vad man ska göra om 
nånting känns fel. Här sammanfattar vi det 
hela i sju enkla regler, som fungerar som 
stöd och guide till både barn och idrotts-
ledare. Regler som gäller för alla – oavsett 
vem du är, eller vilken idrott du ägnar dig åt.



6 Verksamhetsberättelse 2018 Verksamhetsberättelse 2018 7

Vi stödjer barn, mobiliserar samhället och gör  
barns röster hörda i Sverige – varje dag, året om.

BRIS, BARNENS RÄTT I SAMHÄLLET, grundades 1971 och 
är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer, som 
varje dag arbetar för att stärka barns rättigheter och 
göra barns röster hörda. 

VI DRIVER SVERIGES STÖRSTA MÖTESPLATS  
för barnrättsfrågor – Bris nätverk – som 
möjliggör möten, dialog och samverkan mellan 
professionella från olika delar av samhället. 

Att Bris stödjer, lyssnar och tar varje 
barns upplevelse på allvar. 

Att Bris arbetar för att fler barn ska  
kunna få stöd av Bris. 

Att Bris för fram rättigheterna i barn-
konventionen till politiker, beslutsfattare 
och andra vuxna. Vi berättar när barns 
och ungas rättigheter kränks för att 
det inte ska hända igen. 

Att varje barn som kontaktar Bris får 
vara anonym om hen vill det. 

Att alla är välkomna. 

MED BARNKONVENTIONEN SOM GRUND och med närmare 50 års samlad 
kunskap och erfarenhet, stöttar våra anställda kuratorer barn i Sverige 
som befinner sig i utsatta situationer: barn som mår dåligt, är ensamma, 
mobbade, rädda, slagna eller utsatta för övergrepp. Eller som bara be-
höver prata med en vuxen. 

VI BEDRIVER DIREKT STÖD till barn 
genom telefon, chatt, mejl och forum 
samt genom olika former av gruppverk-
samhet till både barn, unga och familjer. 
Genom vår vuxentelefon ger vi även stöd 
till vuxna – föräldrar, professionella och 
idrottsledare i frågor som rör barn.

VI ÄR EN POLITISKT OBEROENDE, ideell 
organisation som finansieras genom in-
samling från företag och privatpersoner. 

VI FUNGERAR OCKSÅ SOM en re-
missinstans för lagförslag som påver-
kar barn och unga och ingår i nätverk 
med andra barnrättsorganisationer.

BRIS DRIVER OCKSÅ OPINION,  
mobiliserar samhället och påverkar  
beslutsfattare för att stärka barnrätten 
i Sverige. Vi har över 200 volontärer 
och 5 förtroendevalda regionråd. 

BRIS LÖFTE TILL 
VARJE BARN 

I MARS 1971 blir en treårig flicka ihjälslagen 
av sin styvpappa i en förort till Stockholm. 
Flickans död leder till starka reaktioner och 
bland annat görs en utställning på Kulturhuset 
i Stockholm med svartvita bilder som visar 
barn som utsatts för vuxnas våld.

1979 TRÄDER 
LAGEN  
mot barnaga  
i kraft i  
Sverige. 

1 SEPTEMBER 1971 bildas 
organisationen Bris  
(Barnens Rätt i Samhället).

SEDAN STARTEN 1971 har 
Bris gått från att bestå av en 
liten grupp eldsjälar till att 
bli en nationell organisation 
som varje år har ca 27 000 
stödjande kontakter med 
barn och unga. 

BARNBOKSFÖRFATTAREN  
GUNNEL LINDE och journalisten  
Berit Hedeby, som tillsammans  
arrangerade utställningen, ber  
engagerade vuxna om stöd för  
att stärka barnets rättigheter. 

1980 STARTAR  
BARNENS  
HJÄLPTELEFON 
som ett direkt 
stöd till barn och 
unga. 

BRIS FÖRSTA MÅL är att Sverige 
ska få ett förbud mot barnaga. Bris 
bemannas inledningsvis av frivilliga 
”fallmammor” och börjar tidigt 
agera mellanhand gentemot sociala 
myndigheter och rättsväsendet. 

BRIS HISTORIK

DET HÄR
ÄR BRIS 

VÅR VISION
Vår vision är att varje barn känner till 
sina rättigheter och lever i ett samhälle 
där barnets rättigheter tillgodoses. 
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Bris ska BREDDA STÖDVERKSAM-
HETEN och göra den mer attraktiv 

för en större mångfald av barn. 

Bris ska ARBETA FÖREBYGGANDE 
GENOM STÖD TILL VUXNA som ett 

indirekt stöd till barn. Vuxna som 

ser och agerar för barnets bästa 

är en skyddsfaktor. 

Genom kommunikation, opini-

onsbildning och påverkansarbete 

ska Bris PÅVISA SAMHÄLLETS 
BRISTER NÄR DET GÄLLER ATT 
TILLGODOSE BARNETS RÄTTIG-
HETER. Bris ska kräva åtgärder 

från beslutfattare på nationell 

och regional nivå för att stärka 

barnets rättigheter.

 Bris ska AKTIVT BIDRA TILL 
MÅLUPPFYLLELSEN AV MÅLEN I 
AGENDA 2030, lokalt, regionalt, 

nationellt och globalt.

En stark medlemsorganisation ger 

kraft och engagemang för barnets 

rättigheter. Det är prioriterat att 

ÖKA ANTALET MEDLEMMAR OCH 
ATT STÄRKA MEDLEMSINFLYTANDET 

i Bris. Kopplat till principen om del-

aktighet i Agenda 2030 och artikel 

12 i barnkonventionen ska Bris stärka 

barns möjlighet till inflytande i Bris. 

Bris ska särskilt FOKUSERA PÅ 
ATT BRYTA TRENDEN MED DEN 
ÖKANDE PSYKISKA OHÄLSAN hos 

barn och unga, att stödja barn 

som flytt och att arbeta för varje 

barns rätt att slippa våld. 

Bris ska genom Bris nätverk öka 

kunskapen om barns livsvillkor, 

stärka samverkan nationellt och 

regionalt för att MOBILISERA 
SAMHÄLLET I ARBETET MED ATT 
STÄRKA BARNETS RÄTTIGHETER.

En förutsättning för Bris verk-

samhet är finansiering genom 

insamling från privatpersoner, 

företag, stiftelser, kommuner, 

landsting och andra organisatio-

ner. Bris ska tydligt FOKUSERA 
PÅ INSAMLING FRÅN PRIVAT-
PERSONER. 

Bris ska STÄRKA SIN INTERNA-
TIONELLA SAMVERKAN. Genom 

samverkan med omvärlden ökar 

förutsättningarna för att stärka 

barnets rättigheter i Sverige, 

såväl som i andra länder. 

 Bris ska EFTERSTRÄVA HÖG MED-
VETENHET KRING DEN SKILLNAD 
VARJE INSAMLAD KRONA GÖR för 

verksamheten. 

BRIS 
LÅNGSIKTIGA  
PLAN 2017-2021 

BRIS ARBETE     

STÄRKA BARNETS RÄTTIGHETER

STÖD UTIFRÅN BARNETS BEHOV

INSAMLING

STÖDJA MOBILISERA PÅVERKA

STÖD 
DIREKT 

TILL BARN

GRUPPSTÖD
Stödhelger, grupp-
stöd online samt 
fysiska möten

Upprättar anmälningar, företräder 
barnet, hjälper barnet vidare

Chatt, mejl, telefon

Appar, Instagram, Youtube, Idolkort, bris.se m.m.

För att barnets rättigheter ska tillgodoses

Medienärvaro, Facebook,
böcker, bris.se m.m.

Telefon

Utbildningar

Stöd-
helger

UPPDRAGSARBETE

KURATIVA SAMTAL

KUNSKAP & RÅD

PÅVERKANSARBETE

INDIREKT 
STÖD TILL BARN 

VIA VUXNA
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ÄNTLIGEN 
BLIR FN:S BARN-

KONVENTION  
LAG I SVERIGE!

Emma Bennwik, barnrättsspecialist på Bris.   
På vilket sätt påverkar eller förändrar den 
nya lagen Bris fortsatta arbete?

Den nya lagen innebär tyvärr inte att 
alla barn automatiskt får det bättre. 
Tvärtom är det nu det stora arbetet 
med att rusta Sverige för barnkonven-
tionens fulla genomslag börjar. Bris 
kommer att kraftsamla så att både 
barn själva och vuxna som möter barn 
får bättre kunskap om barns rättighe-
ter och vad dessa egentligen betyder. 

Genom vårt påverkansarbete kommer 
vi dessutom att uppmuntra politiker 
och andra beslutsfattare att prioritera 
barnrättsarbetet. Det kan till exempel 
göras genom att se över rutiner och 
praxis, att öronmärka medel för kun-
skapslyft och inrätta nya arbetssätt 
för barns inflytande i varje beslut som 
handlar om barn.

•  Barnkonventionen är ett internationellt avtal om  

särskilda mänskliga rättigheter för barn som antogs  

av FN den 20 november 1989. 

•  Konventionen innehåller 54 artiklar. Fyra av dessa är grund- 

läggande principer och vägledande för hela konventionen:

-  Alla barn har lika värde, Artikel 2
-  Barnets bästa ska komma först i beslut som handlar  

om barnet, Artikel 3
-  Rätten till liv och utveckling, Artikel 6
-  Bejakande av barnets egen åsikt, Artikel 12. 

•  Alla världens länder utom USA har förbundit sig att leva upp 

till barnkonventionen.

•  1990 ratificerade Sverige barnkonventionen, vilket 

innebär att överenskommelsen blev juridiskt bindande för 

staten. Däremot kunde den inte tillämpas direkt av myndig-

heter och domstolar. 

•  2018 fattade Sveriges riksdag det historiska beslutet att göra 

barnkonventionen till svensk lag.  Sverige var dock ett av de 

sista länderna i Norden att fatta beslutet. Norge, som var först 

ut, gjorde det redan 2003.

VAD ÄR 
BARNKONVENTIONEN? 

VAD INNEBÄR DET ATT 
BARNKONVENTIONEN 
BLIR LAG 2020? 

PÅ VILKET SÄTT  
KOMMER LAGEN ATT 
GÖRA SKILLNAD FÖR 
BARNS RÄTTIGHETER  
I PRAKTIKEN? •  När barnkonventionen står inskriven i svensk lag  

kan den tillämpas och användas av myndigheter  

och domstolar. 

•  Alla som arbetar med barn behöver se över  

rutiner och styrdokument så att dessa går i linje  

med barnkonventionen. 

•  Det är också dags att inventera eventuella  

kunskapsluckor kring barns rättigheter, samt att  

göra en plan för hur dessa ska täppas till.

• Fler barn får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

•  Fler barn och vuxna lär sig vilka rättigheter barn har och  

vad dessa betyder.

•  Sverige blir ett tryggare och mer rättssäkert land för barn  

i särskild utsatthet.

– men vad innebär det?

FO
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"JAG  
RINGDE  
VARJE DAG 
EFTER  
SKOLAN"
Amanda, 10, var mobbad och ensam. Hemma var det ingen som såg att hon 
mådde dåligt. Ljuspunkten var telefonsamtalen med Bris.  

– Det har betytt så oerhört mycket för mig, säger hon idag, drygt 20 år senare.

N
ÄR AMANDA TÄNKER TILLBAKA på sitt 10-åriga jag be-

skriver hon sig själv som ”ett tacksamt retoffer”.

– Jag var egentligen en ganska tuff tjej, en sån som 

tog strid mot orättvisor och stod upp för dem som blev 

illa behandlade. Men jag stack ut, jag var inte som de andra tje-

jerna i klassen. 

Amanda blev mobbad, och hade dessutom svårt att hänga 

med på lektionerna på grund av sina läs- och skrivsvårigheter. 

Men upplevelserna och den ständiga känslan av att inte passa in 

bar hon inom sig.

– Jag kände mig väldigt ensam. I mitt hem fanns det mycket 

kärlek och omtanke, men jag blev inte hörd på det sätt som jag 

hade behövt.

NÄR HON GICK i tredje klass såg hon en affisch med information om 

Bris som var uppsatt i skolan. Amanda minns särskilt hur hon läste att 

samtal till Bris inte skulle synas på telefonräkningen. Det var avgöran-

de för att hon skulle våga ringa. 

– Jag var ganska nervös, men hon som svarade var väldigt öp-

pen och nyfiken på mig, så det försvann. När vi pratade kände jag 

mig inte konstig eller dum, det var okej att vara jag, och det var så 

himla skönt. Det gjorde att jag ringde tillbaka.

SAMTALEN TILL BRIS blev en ljuspunkt i tillvaron, eller ”som en 

hemlig diamant” som Amanda uttrycker det när hon minns till-

baka. Under en period ringde hon varje dag.

– Jag brukade ringa direkt efter skolan, från mitt flickrum. 

Ibland var det bara ett kort snack där vi mest sa hej, och andra 

gånger var det längre samtal. Ibland grät jag, och ibland berättade 

jag roliga saker, som att en redovisning hade gått bra skolan.

”Jag minns egentligen inte  
så mycket vad vi pratade om, 
utan det var känslan att någon 
faktiskt lyssnade på mig som 
har fastnat hos mig.

AMANDA TOG SIG IGENOM DE TUFFA SKOLÅREN MED HJÄLP AV BRIS

FO
TO

: 
A

le
xi

s 
B

ro
w

n 
- 

U
ns

p
la

sh

Men samtalsämnena var inte det viktigaste, poängterar hon.

– Jag minns egentligen inte så mycket vad vi pratade om, 

utan det var känslan att någon faktiskt lyssnade på mig som har 

fastnat hos mig. Jag kunde prata ut, och jag kunde framför allt 

vara mig själv. 

Ibland fick hon konkreta tips och verktyg som hjälpte henne 

att hantera situationen i skolan.

– Jag blev till exempel modig nog att berätta för min lärare 

att jag var utanför och retad av de andra. Hon tog upp det med 

klassen, och hon gjorde det på ett bra sätt, så det hjälpte, be-

rättar Amanda.

Den intensiva kontakten med Bris pågick i ungefär ett år, 

och övergick senare till att bli av mer sporadisk karaktär. Situa-

tionen i skolan blev något bättre, men det var först när familjen 

flyttade till en annan ort som Amanda slapp mobbningen helt. 

AMANDA ÄR IDAG 32 ÅR. Hon lever ett bra liv, och är mamma 

till en tvåårig son. När hon ska sammanfatta vad hjälpen från 

Bris har betytt för henne svarar hon:  

– Det har betytt så oerhört mycket! Mitt hjärta klappar för 

organisationen och alla de eldsjälar som arbetar där.

– Men framför allt har det fått mig att tänka på hur viktigt 

det är att barn blir sedda och tagna på allvar. För även om jag 

växte upp i en familj med mycket trygghet och kärlek så blev 

jag inte tillräckligt sedd. I många familjer är det så mycket fo-

kus på det praktiska att man glömmer bort att fråga ”hur mår 

du?”. Så att stanna upp och bara lyssna, utan att avbryta eller 

döma, det kommer jag alltid själv att försöka göra.

Fotnot: Amanda heter egentligen något annat och flickan på bilden 
har inget med texten att göra.
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VI GER PROFESSIONELLT 
STÖD PÅ BARNS VILLKOR

Bris erbjuder flera olika stöderbjudanden, direkt och indirekt till barn. I våra kontak-
ter med barn ser vi dagligen hur barns rättigheter kränks och åsidosätts. Vi ser också 
att många barn och vuxna inte vet vilka rättigheter barn har. 2018 hade vi närmare 
30 000 stödjande kontakter, varav 90 procent var från barn. 

Att ge stöd till barn, unga och vuxna i utsatta situationer är 

ett stort ansvar, och det kräver både kunskap och kompe-

tens. Därför jobbar uteslutande professionella kuratorer på 

Bris. Med vår långa erfarenhet kan vi bedöma vilka insatser 

som behövs vid sidan av myndigheternas verksamhet för att 

stärka barns och ungas rättigheter. Tack vare bredden i våra 

stöderbjudanden kan vi nå fler barn, och barn med olika ty-

per av behov.

I DAG VILAR VÅR STÖDVERKSAMHET PÅ TRE BEN:

STÖD ONLINE TILL BARN: 

Genom Bris telefonlinje 116 111, 

Bris-mejlen och Bris-chatten kan 

barn och unga upp till 18 år tryggt, 

anonymt och gratis mejla, chatta 

eller ringa till en kurator på Bris. 

Om kuratorn bedömer att barnet 

behöver vidare 

stöd lotsar ku-

ratorn barnet 

vidare till andra 

samhälleliga 

stödinsatser.

GRUPPSTÖD TILL BARN  
OCH FAMILJER:  

Bris erbjuder barn, unga och  

familjer i utsatta livssituationer 

olika former av gruppstöd, som 

leds av Bris kuratorer. 

TELEFONSTÖD FÖR 
VUXNA OM BARN: 

Genom Bris vuxentelefon och 

Bris stödlinje för idrottsledare 

kan vuxna som har frågor,  

funderingar eller oro för ett  

barn få samtalsstöd.

Bris vuxentelefon:

077-150 50 50

Stödlinje för i        

drottsledare:

077-440 00 42

Ni är min enda utväg och varje gång 
jag har skrivit till er ger ni alltid så 
bra svar och får saker och ting att se 
så mycket enklare ut än vad det är. 
Ni ger mig hoppet när jag egentligen 
inte finner det.

STÖDJA

Pojke 14 år
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STÖDJA

BRIS STÖD ONLINE

Bris stödverksamhet online riktar sig direkt till barn och unga upp till 18 år, via telefon, chatt, 
mejl och online-forum. Våra heltidsanställda kuratorer har varje år tiotusentals kontakter 
med unga som söker stöd, ofta anonymt. Och antalet kontakter ökar för varje år. År 2018 
hade Bris fler kontakter än någonsin, närmare 30 000, inklusive vuxenkontakter.

A
LLA BARN OCH UNGA som kontaktar Bris erbjuds 

professionellt stöd av våra kuratorer. Behoven hos de 

unga som hör av sig varierar – ofta räcker det med 

ett stödjande samtal och/eller guidning i regelverk 

och rättigheter som berör barnet. I de fall där barnet behöver 

fördjupat stöd fungerar kuratorn som en brygga mellan Bris 

och olika samhällsinstanser. Det kan till exempel handla om att 

upprätta anmälningar eller att företräda barnet i kontakt med 

olika myndigheter. 

BRIS HÅLLER ÖPPET även när andra samhällsinstanser har 

stängt, som på helger, kvällar och lov. Under sommaren 2018 

märkte vi, som en direkt konsekvens av att andra stödverksam-

heter stängde ner, en ökning av antalet kontakter som berörde 

tyngre ämnen som exempelvis att inte vilja leva.

VÅR STORA UTMANING är komplex. Vi måste bibehålla ett 

professionellt stöderbjudande – att vara närvarande i det 

enskilda mötet – samtidigt som vi kontinuerligt arbetar med 

att identifiera och analysera de ämnen som kontakterna med 

barn och unga berör. Efterfrågan på Bris online-stöd ökar, 

och att möta barn och unga online kräver stor digital kunskap 

för att snabbt kunna hänga med när unga förflyttar sig till nya 

plattformar och kanaler. 

UNDER DE SENASTE ÅREN har vi gjort stora tekniska investe-

ringar för att implementera en helt ny digital plattform samt 

satsat på metodutveckling för att säkerställa kvaliteten i våra 

kurativa kontakter. 

BRIS HAR HÖG KÄNNEDOM hos barn och unga i Sverige idag. 

Det betyder inte att vi når alla. Ungefär åtta av tio samtal till Bris 

är med barn som identifierar sig som tjej. Därför har vi under 

2018 haft stort fokus på att attrahera en bredare grupp barn 

och unga, samt att öka tillgängligheten genom att finnas i ännu 

fler kanaler, på fler språk och med fler ämnen.

KONTAKTERNA MED BRIS 2018
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BRIS GRUPPSTÖD

VI KUNDE ERBJUDA FLER BARN OCH FAMILJER GRUPPSTÖD tack vare nya samarbeten med kommuner  

och landsting. Parallellt fortsatte vi att etablera Bris som utbildningsaktör och höll fler kurser och  

föreläsningar än någonsin inom våra expertområden psykisk hälsa och barn som flytt.

TILLSAMMANS MED STADSMISSIONEN, med pengar från Postkodlotteriet, inledde vi ett treårigt projekt  

som syftar till att skapa skyddade boenden utifrån ett barnrättsperspektiv. Boenden byggs inledningsvis i 

Linköping och Göteborg. På sikt kommer verksamheten att utökas till fler platser.

UNDER ÅRET HAR VI UTVECKLAT ett onlinebaserat gruppstödsprogram för barn i familjehem som vi  

pilottestat och kommer att erbjuda under 2019.

Barn som växer upp i otrygga miljöer riskerar att utveckla problem som kan leda  
till utanförskap, psykisk ohälsa och svårigheter att klara skolan. Men stödet som 
samhället erbjuder är inte alltid tillräckligt. I glappet som uppstår träder Bris in  
och erbjuder hjälp i form av gruppstöd.

B
RIS GRUPPSTÖD sker främst genom fysiska träffar, 

men har också börjat utvecklas online. Det vänder sig 

till barn som behöver ett direkt, fördjupat stöd. Här 

får barn och unga i utsatta livssituationer stöd, kun-

skap och strategier att hantera sin livssituation. Målet är att 

bryta ensamhet och att främja psykisk hälsa. Under 2018 har 

Bris gruppstöd riktats till:

• Barn som är placerade i familjehem.

• Familjer där en förälder tagit sitt liv.

• Barn vars föräldrar har missbruk och psykisk ohälsa.

• Barn som har flytt.

VÅRT FOKUS UNDER 2018 var att stärka närvaron ute i regio-

nerna och etablera Bris som en aktör inom fördjupat stöd, med 

målet att kunna hjälpa ännu fler barn. Vi inledde en mängd nya 

samarbeten med kommuner och landsting, och jobbade aktivt 

för att fördjupa våra befintliga kontakter. Vi höll dessutom en 

mängd utbildningar och föreläsningar för psykologer, kuratorer 

och annan elevhälsopersonal inom våra expertområden barn 

som flytt och barns psykiska hälsa. 

RESPONSEN VAR MYCKET GOD, och vi ser en växande efter-

frågan på vår expertis och stödverksamhet. En utmaning är att 

kommuner och landsting många gånger saknar personalresurser 

eller organisatoriska förutsättningar för ett effektivt samarbete. 

Det gör att processerna tar längre tid än vad man kan önska. 

2018 PRÄGLADES OCKSÅ AV nya och förändrade behov i mål-

gruppen barn som flytt. Då gruppen ensamkommande barn 

minskade, ställde vi om vår verksamhet till att även inkludera 

barn som kommit till Sverige tillsammans med sin familj.

HÖJDPUNKTER 2018
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1Hur jobbar en kurator på Bris jäm-
fört med en kurator på exempelvis 
en skola?

”Det som är unikt, och hela ut-

gångspunkten för vårt arbete, är att barnen 

själva har valt att höra av sig. Vanligtvis är 

det någon annan som bestämmer att de ska 

prata med en kurator, de blir inslängda i en 

sån här situation. Men i kontakten med oss 

har de själva tagit initiativet, och det är en 

väldigt bra ingång för ett samtal. Eftersom vi 

stödjer barn via telefon och digitala kanaler 

så uttrycker vi oss lite annorlunda jämfört 

med i ett fysiskt möte. Vi kommunicerar inte 

med blickar eller kroppsspråk – däremot an-

vänder vi rösten och det skrivna ordet på ett 

väldigt fokuserat sätt. För många barn kan 

det kännas lättare att prata om svåra saker 

när man inte sitter i samma rum. Dessutom 

har barnet alltid rätt att avsluta samtalet om 

det känns svårt eller läskigt, eller om vi gör 

ett dåligt jobb. Så på det sättet stödjer vi 

barn mer på barns villkor.”

2Hur går samtalen till?
”Alla samtal är förstås unika, 

men det handlar om att utforska 

problemet eller frågorna tillsam-

mans med barnet. Jag lyssnar aktivt på 

barnets tankar och funderingar genom att 

ställa bekräftande frågor. Sedan utforskar 

vi olika typer av lösningar tillsammans. Jag 

brukar också informera om vilka rättighe-

ter barnet har i förhållande till skola, sam-

hälle och familj. Vi på Bris har korta inten-

siva samtal om stora och svåra frågor, och 

för en del kan det verka problematiskt. 

Men vår erfarenhet visar att ett anonymt 

forum, där man kort och tydligt får berätta 

sin historia, kan vara det första steget mot 

att förändra en svår livssituation.”

3Vilken är den vanligaste frågan 
du får från barn? 

”Det är nog ”Vad ska jag 

göra?”. Nästan alla barn jag möter 

upplever att de inte blir sedda av vuxna, det 

kan vara av föräldrar, lärare eller personal 

inom socialtjänsten. De känner sig ensam-

ma, och de sitter fast i en känsla eller en 

situation som de behöver hitta en väg bort 

från. Tyvärr är många vuxna rädda att fråga 

barn hur de mår, både i sina yrkesroller och 

i privatliv, och därför är många barn en-

samma om sina känslor och funderingar.”

4Bris kuratorer finns i flera olika 
digitala kanaler, som chatt, mejl 
och telefon. Hur skiljer sig rollen 
åt i de olika kanalerna?

”En av fördelarna med det skrivna 

språket, exempelvis i en chatt, är att bar-

net kan gå tillbaka och läsa i efterhand, 

”Vad sa kuratorn här egentligen”? Det 

är något jag brukar tipsa barn om när jag 

känner att vi behöver komma vidare i sam-

talet. I ett telefonsamtal behöver jag vara 

mycket mer i nuet. Många barn är väldigt 

artiga och säger att de förstår, trots att de 

inte gör det. Därför är det viktigt att stan-

na upp samtalet ibland och summera det 

vi pratat om hittills. En fördel med stöd 

via digitala kanaler är att barnet kan välja 

att prata med oss från en plats som känns 

trygg, det kan till exempel vara hemma, på 

bussen eller i skolan.”

5När och hur märker du att du 
har gjort skillnad för ett barn?

”Det kan vara svårt att veta 

vad som fastnar under ett 40 

minuter långt samtal, där man pratat om 

allt möjligt, högt och lågt. Men jag bru-

kar fråga ”Vad tar du med dig från det här 

samtalet?”. Som kurator kan jag såklart 

ha en idé om vad som har varit hjälpsamt, 

men det är ju barnets behov som ska stå 

i fokus och därför behöver jag ställa just 

den frågan. Sen kan man även känna efter 

hur det känns i början och hur det känns 

i slutet. Många ringer och är i affekt, och 

om vi kan avsluta lugnt så är det oftast ett 

positivt tecken.”

Fem frågor till Jonas Söderlund – en av Bris 19 kuratorer. 

“MÅNGA BARN BLIR 
INTE SEDDA AV VUXNA”

OM JONAS
•  Jonas Söderlund, kurator med 

drygt 15 års yrkeslivserfarenhet. 
På Bris sedan 2013.

•  Möter barn och unga som hör av sig 
till Bris via telefon, chatt och mejl. 

• 44 år. 
• Har tre egna barn.

I AKUTA LÄGEN
Om kuratorn bedömer att barnet 
är i behov av ytterligare stöd, 
exempelvis från socialtjänst 
eller polis, så förklarar hen det 
för barnet på ett sätt som inte 
skrämmer. Om barnet inte vill ha 
hjälp så respekterar kuratorn 
det – Bris tvingar aldrig barn att 
göra något mot sin vilja. Men om 
barnet vill ha hjälp så förklarar 
kuratorn att barnet måste bryta 
sin anonymitet och att Bris 
hjälper i kontakten med ansvarig 
myndighet. I en del fall erbjuder 
sig kuratorn att fungera som ett 
stöd även under den fortsatta 
processen – för en del barn kan 
det vara nödvändighet för att 
vilja gå vidare.

BRIS KURATOR: 

SÅ SAMTALAR  
DU MED BARN

Det är svårt att prata med vuxna, upplever många barn. 
”Det är vanligt att man håller känslor och upplevelser inom sig av rädsla för  

att göra den vuxne arg, orolig eller ledsen”, säger Sara André, kurator på Bris. 

Här är hennes tips på vad föräldrar, skolpersonal och andra vuxna  
kan tänka på i samtal med barn.

STANNA UPP OCH TA DIG TID ATT LYSSNA
”Vuxna har en tendens att vilja agera och fixa saker di-

rekt. Men då riskerar vi att lämna barnet ensamt med sina 

känslor. Så lägg kraft på att lyssna och försöka förstå vad 

barnet känner och vad problemet handlar om.”

 
VÅGA REAGERA OCH AGERA
”Du som vuxen behöver samtidigt visa att du vill och kan 

hjälpa till, att barnet inte är ensamt längre. Barn tar ofta på 

sig ansvaret för allt möjligt, och därför behöver vi också vara 

tydliga: ”Jag ser och hör dig, och nu tar jag över ansvaret för 

att du ska må bra.”

 

VÄLKOMNA BARNETS EGNA IDÉER 
”Barn har ofta egna idéer och strategier för att lösa pro-

blem. Fråga om barnet har tankar och förslag, eller om 

hen kanske redan har agerat. Men gör det utan att lägga 

tillbaks ansvaret på barnet.”

SKAM- OCH SKULDBELÄGG INTE
”När ett barn råkar illa ut så är det vanligt att vuxna, oftast 

omedvetet, skuldbelägger barnet. ”Varför gjorde du så?”. 

Men då riskerar man att barnet inte berättar vid nästa till-

fälle. Fokusera istället på här och nu och vad barnet behö-

ver för att kunna lösa en situation eller må bra.”

SÄG INTE: ”VARFÖR HAR DU INTE  
BERÄTTAT DET HÄR TIDIGARE?” 
”När barn vågar öppna upp om svåra saker för vuxna be-

höver de istället få höra: ”Vad bra att du berättar!”.

 
VISA ATT VI VUXNA HJÄLPER  
BARNET TILLSAMMANS 

”Barn behöver se och förstå att vuxna samarbetar för bar-

nets bästa. Inget barn vinner på att höra en förälder tala 

illa om en annan förälder eller en lärare, till exempel.”

VÅGA TA HJÄLP
”Om du inte kommer vidare 

i samtalet med barnet, eller 

om du känner dig osäker på 

hur du kan stödja och skyd-

da barnet – våga ta hjälp 

från andra vuxna.”

Samtal till  
Bris är gratis. 

Barnet har alltid rätt 
att vara anonym.
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”VI FICK STÖD  
FRÅN BRIS – OCH 
KUNDE GÅ VIDARE”
När Viktoria Dürings make tog sitt liv var hennes första tanke: ”Hur berättar 
jag för vår dotter?” Tack vare Bris stödgrupp för suiciddrabbade familjer 
fick Viktoria och hennes dotter hjälp att läka och gå vidare. 

VIKTORIA BESKRIVER SAMTALEN med de övriga föräldrarna som ett 

uppvaknande. Alla delade samma erfarenhet, ingen ryggade tillbaka 

eller ifrågasatte. Det som hade drabbat henne och Hanna var inget 

konstigt och deras historia var inte unik. 

– Första stödhelgen handlade mycket om hur man går vidare, 

hur man pratar med sina barn och hur man hanterar sitt mående 

här och nu. Mötet med gruppen blev en check på att vi, Hanna och 

jag, kommit ganska långt och att vi var på rätt väg. Efter den första 

stödhelgen kände jag mig lugnare inför framtiden.

VÄNNER FÖR LIVET 

VIKTORIA OCH HANNA knöt snabbt starka band till två av familjerna 

som närvarade. När gruppen återvände till Finnåker ett halvår senare 

för en andra, avslutande stödhelg upplevde de alla, såväl vuxna som 

barn, att de hade fått vänner för livet. Samtalen tog vid där de slutade 

– vad hade hänt sedan sist? Hur klarade de av vardagen? Hur var rela-

tionen med barnen? 

– Någon övning handlade också om att sätta sig själv i fokus, 

minns Viktoria. När ditt barn hamnar i trauma åsidosätter du dig 

själv. Men om jag går sönder, går ju mitt barn sönder. Det hade jag 

inte tänkt på. 

Tre år efter stödhelgerna med Bris har Viktoria och Han-

na fortfarande regelbunden kontakt med familjer de träffade 

i Finnåker. Relationen mellan mor och dotter är fortsatt stark 

och tillitsfull. Hanna har också ett starkt stöd i ungdomarna 

från stödgruppen. 

– Samtalen med vännerna från Finnåker kan hon inte ha med 

andra kompisar. De förstår henne precis, vilket var exakt vad Hanna 

behövde. Det är ovärderligt.

DET VAR EN SÖNDAG, hösten 2013, som Viktoria Düring, 

47, fick beskedet att hennes man tagit sitt liv. De hade 

nyligen separerat och deras gemensamma dotter Han-

na var bara 10 år gammal. Viktoria minns hur hon i ett 

töcken åkte till platsen där maken dog och att en polisman gav 

henne numret till en präst, om hon behövde prata med någon. 

– Det var all hjälp jag erbjöds där och då, säger hon. Men det 

var inget alternativ för mig. 

Hon planerade att säga till Hanna att pap-

pa hade dött av en hjärtinfarkt.

– Att han själv tagit sitt liv skulle hon aldrig 

få veta. Den skammen ville jag bespara henne. 

DAGARNA SOM FÖRFLÖT präglades av sorg 

och förtvivlan. Hur är man ett stöd för sitt 

barn i sorg, när man själv slits sönder av frågor 

man inte kan få svar på? 

I ett och ett halvt dygn undanhöll Viktoria 

sanningen om makens död för dottern. Sedan 

förstod hon, tack vare en psykolog, att det inte 

skulle fungera att ljuga. 

– Jag ville skydda henne, men psykologen sa att det värsta som 

skulle kunna hända Hanna, redan hade hänt. Jag var tvungen att åka 

hem och säga som det var.

Resan hem från psykologen minns hon som den svåraste resa 

hon någonsin gjort. 

– Hanna blev inte så ledsen som jag trodde hon skulle bli. 

Hon blev heller inte arg på mig, och det var nog tack vare att jag 

berättade så snabbt. Hade jag väntat en månad hade hon aldrig 

mer kunnat lita på mig. 

SAKNADE VÄNNER SOM FÖRSTOD

HANNA VALDE SJÄLV att berätta vad som hänt för sina närmaste 

vänner och gick på samtalsstöd hos en psykolog. Men något sakna-

des – någon som delade samma erfarenhet.

 – Ta kontakt med Bris, sa psykologen när jag vände mig 

till honom för råd. 

Via Bris hemsida fick Viktoria kontakt med Sofia Grönkvist, 

chef för Bris Gruppstöd. 

– Jag blev bemött på ett helt fantastiskt 

sätt! Hon berättade om att de erbjuder 

stödhelger för familjer som förlorat en för-

älder i suicid och gav mig all information jag 

behövde utan att ifrågasätta.

Drygt en månad senare satte sig mor 

och dotter i bilen och körde till Finnåker i 

Fellingsbro, där Bris stödhelger är förlagda. 

– Vi var flera familjer med barn i skif-

tande åldrar. Gruppledarna tog emot oss 

med öppna famnen, det blev väldigt fa-

miljärt direkt. Deltagarna blev indelade i 

grupper, barn och vuxna för sig, och tilldelades olika upp-

gifter i syfte att öppna upp inför varandra och diskutera er-

farenheter, svårigheter och lärdomar.

– Vi vuxna pratade mest, barnen och ungdomarna fick i stäl-

let göra olika övningar och pyssel, exempelvis ett minnesskåp 

till föräldern de förlorat. På så sätt kom deras känslor och tan-

kar kring sorgen och förälderns betydelse fram på ett naturligt 

sätt. De fick också mycket tid till lek mellan aktiviteterna, så att 

de kunde tänka på annat en stund.

VIKTORIA DÜRING FÖRLORADE SIN MAN I SUICID

MÖTET MED GRUPPEN 
BLEV EN CHECK PÅ 
ATT VI, HANNA OCH 
JAG, KOMMIT GANSKA 
LÅNGT OCH ATT VI 
VAR PÅ RÄTT VÄG.

FOTO: Privat
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STÖDJA STÖDJA

 

STÖD TILL BARN – VIA VUXNA

En av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn och unga är trygga vuxna.  
Bris erbjuder därför professionellt stöd till vuxna, som ett indirekt stöd till barn. 

Bris 
vuxentelefon  
077-150 50 50 

Stödlinje  
för idrottsledare 

077-440 00 42

Öppet 
vardagar 9-12

(gäller båda telefonerna)

BRIS VUXENTELEFON – OM BARN 
Bris vuxentelefon erbjuder stöd, vägledning och information till vuxna som känner oro över ett barns livssituation. 

Samtalen utgår alltid från barnets perspektiv och rättigheter. Under 2018 tog vi emot 2 326 samtal, en knapp ökning 

jämfört med föregående år. 

Telefonnummer: 077-150 50 50

BRIS STÖDLINJE FÖR 
IDROTTSLEDARE
2017 öppnade vi en stödlinje för tränare, ungdomsledare och andra vuxna som 

är engagerade inom idrotten. Stödlinjen är en del i ett gemensamt projekt 

mellan Riksidrottsförbundet och Bris, finansierat av Arvsfonden, för att stärka 

idrottsledare i att möta barn och unga i utsatta situationer.

Telefonnummer: 077-440 00 42

KONTAKTER 
MED VUXNA OM BARN

KONTAKTOMRÅDEN

38%

38%

35%

27%

23%

20%

15%

8%

7%

6%

Våld, övergrepp & kränkningar

Familj & familjekonflikter

Skilda föräldrar

Samhällets stödinsatser

Psykisk ohälsa

Skolan

Vuxnas svårigheter

Stress

Vänner

Att vara ung

UNDER 2018 HADE  
BRIS KURATORER 

VUXENTELEFON -RELATION  
MELLAN VUXEN OCH BARN

72%
Förälder 4%

Bonus-
förälder

2%
Proffes-
sionell

13%
Mor- eller
farförälder

10%
Annan
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BRIS FINNS I HELA LANDET

T           ROTS ATT SVERIGE sedan många år tillbaka åtagit sig att 

följa FN:s konvention om barnets rättigheter får Bris lö-

pande rapporter från barn att deras rättigheter kränks. 

Den psykiska ohälsan ökar bland unga i Sverige och de 

geografiska skillnaderna är stora i hur barnets rättigheter tillgodoses. 

I vissa områden är utanförskapet större, kopplat till arbetslöshet, 

ekonomisk utsatthet och kriminalitet. Kunskapen om barns rättig-

heter varierar också kraftigt bland beslutsfattare och professionella 

i Sverige. Därför behöver vi på Bris se till att barnrättsfrågorna får 

det utrymme som de förtjänar på alla nivåer i samhället – varje dag. 

 

FRÅN FEM REGIONER (Stockholm, Linköping, Umeå, Göteborg och 

Malmö) utbildar vi, sprider kunskap och påverkar beslutsfattare att 

stifta lagar och skapa tryggare miljöer och säkrare rättsprocesser 

utifrån barns behov. Vi för ständigt och enträget dialoger med be-

slutsfattare inom kommuner och landsting, anordnar nätverksträffar 

och sprider kunskap om barns rättigheter till idrottsledare och vuxna 

som arbetar med barn. Under 2018 har stort fokus legat på frågan 

om psykisk ohälsa och hur vi ska minska den bland barn samt att öka 

förståelsen för barnkonventionen, som blir svensk lag 2020. 

FÖR ATT LYCKAS MED VÅRT ARBETE är våra förtroendevalda, 

medlemmar och volontärer en jätteviktig resurs. Ju fler vi är som 

mobiliserar för barns rättigheter, desto mer kan vi påverka både 

allmänheten och beslutsfattare och driva folkrörelsen i den takt 

som krävs.

EN AV VÅRA VIKTIGASTE PLATTFORMAR för kunskapsspridning 

och samverkan är ”Bris nätverk”. Här samlar vi samhällets alla aktörer 

som på olika sätt arbetar med och för barn. Nätverket samlar idag 

över 3 500 professionella runt om i Sverige som inom ramen för Bris 

nätverk kan samverka, ta del av kunskap och utbyta erfarenheter. 

5 HÖJDPUNKTER 

Inför riksdagsvalet i september satsade vi stort på volontärrekrytering. 
Tack vare ett engagerat och envist arbete lyckades vi tillsammans med 
våra regionråd dubblera antalet volontärer. Bris är en folkrörelse, det 
är vårt DNA, och 2018 fortsatte vi att öka vårt medlemsantal. Vi är idag 
fler än 6 000 medlemmar.

I valrörelsen arbetade alla våra volontärer med 
att få barnrättsfrågor högt upp på den politiska 
agendan. Genom ett massivt arbete från alla våra 
volontärer, anställda och regionråd lyckades vi 
dela ut 23 000 FYSISKA VALMANIFEST, innehål-
lande Bris åtta valkrav för en bättre barndom. 
Vi anordnade också flera valmöten och skickade 
hundratals mejl till politiker.

UNDER 2018 ANORDNADE BRIS 

NÄTVERK TIO TRÄFFAR RUNT OM I 

SVERIGE, SOM ALLA SNABBT BLEV 

FULLTECKNADE. I UMEÅ PROVADE 

VI FÖR FÖRSTA GÅNGEN ATT SÄN-

DA MÖTET VIA LÄNK OCH KUNDE 

DÄRMED NÅ UT TILL MÅNGA LOKA-

LA ”SATELLIT ”-NÄTVERK PÅ ANDRA 

ORTER I NORRLAND.

SOM ETT LED I ATT ETABLERA  

BRIS KONTOR SOM MÖTESPLATSER 

I KAMPEN FÖR BARNETS RÄT-

TIGHETER, FLY TTADE VI VÅRT  

REGIONKONTOR I ÖST FRÅN  

NORRKÖPING TILL STÖRRE LOKALER 

MITT I CENTRALA LINKÖPING.

DUBBELT SÅ MÅNGA  

OCH FORTSATT VÄXANDE MEDLEMSANTAL
VOLONTÄRER

23 000
VALMANIFEST DELADES UT UNDER VALRÖRELSEN

Kära politiker
BRIS VALMANIFEST 

- FÖR EN BÄTTRE BARNDOM

”BRIS INNOVATIONSLABB” 
STARTADE FÖR ATT MOTVERKA UTANFÖRSKAP

Socioekonomisk utsatthet växer på olika sätt bland 
barn och unga, och det är särskilt tydligt i vissa 
bostadsområden. Med stöd från Sveriges innova-
tionsmyndighet, Vinnova, kunde Bris under 2018, i 
samverkan med Göteborgs stad, skapa ett socialt in-
novationslabb i Tynnered. Syftet är att hitta lösningar för 
att minska utanförskap, för att sedan sprida kunskapen 
vidare i Sverige genom en metod som bygger på att 
lyssna på barn som lever i utsatta områden.

BRIS NÄTVERK I  
UMEÅ NÅDDE UT 
VIA LÄNK

REGIONKONTOR 
ÖST FLY TTADE  
TILL LINKÖPING
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BRIS INTERNATIONELLA  
ARBETE 2018 

EN STOR DEL AV lagstiftningen som omfattar barns rättig-

heter sker idag inte i Sverige, utan i EU. Och i takt med 

en ökad globalisering och digitalisering suddas lands-

gränserna för barnrättsfrågorna ut. Samverkan med 

internationella organisationer blir därför än mer viktigt för Bris 

– och för barnrätten generellt. Det internationella samarbetet 

med andra organisationer gör också att vi kan driva barnrätts-

frågan gemensamt och därmed få en högre röst och större på-

verkan, nationellt och internationellt. 

HJÄLPLINJER FÖR BARN är en viktig kanal för att leva upp till 

barnkonventionen om att lyssna på barn. Bris var en av grundar-

na till CHI (Children Helpline International), som är en nätverks-

organisation som idag samlar 183 hjälplinjer i 147 länder. Nätver-

kets hjälplinjer tar årligen emot över 20 miljoner kontakter med 

barn och unga som är i behov av stöd och skydd. Idag är det 

gemensamma telefonnumret 116 111 ett etablerat internationellt 

nummer för barns och ungas hjälptelefoner i Europa och Bris är 

den enda organisation i Sverige som får använda numret. Med 

vår långa erfarenhet av att utveckla direkt stöd för barn, spri-

der vi vår erfarenhet och kunskap till andra länder som etablerar 

hjälplinjer. På så sätt kan vi också bidra till att barn blir lyssnade 

på även i andra delar av världen. 

SOM ETT LED I VÅR långsiktiga plan 2021, har vi under 2018 sat-

sat mer på det internationella arbetet. Det har vi gjort genom 

större närvaro och kunskapsutbyte i CHI, samt genom att skapa 

fler och nya kontaktytor där Bris kompetens och erfarenheter 

kan spridas internationellt. Bris har också etablerat kontakt med 

biståndsorganisationer och andra barnrättsorganisationer.

Bris är en stark, svensk organisation som har närmare 50 års erfarenhet av att ge 
stöd till barn. För att fortsätta vara en lika stark kraft för barnets rätt de kommande 
50 åren behöver vi verka allt mer på den internationella arenan. Under 2018 har vi 
därför intensifierat vårt internationella arbete. 
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BRIS GÖR  
BARNS RÖSTER HÖRDA

EN AV BRIS VIKTIGASTE UPPGIFTER är att förmedla 

barns åsikter till politiker och beslutsfattare så att barns 

rättigheter stärks och prioriteras. Därför jobbar vi intensivt 

med påverkansarbete genom att sprida kunskap och väcka 

engagemang kring barnrättsfrågor, både bland vuxna och barn. Må-

let är att förändra strukturer och beteenden som påverkar barns 

situation i samhället, nu och i framtiden. Under valåret 2018, då poli-

tiska krafter, som inte ser till barns lika värde, hördes allt högre, blev 

detta arbete ännu viktigare.

ATT TRÄNGA IGENOM BRUSET med begränsade resurser är en 

ständig utmaning, och det ställer höga krav på innovation och kreati-

vitet. Vi jobbar hårt för att synas och höras i nyhetsdebatten, som är 

en viktig kanal i kommunikationen med givare, beslutsfattare och opi-

nionsbildare men också genom närvaro i sociala kanaler – här når vi ut 

genom att bland annat jobba med influencers med egna stora nätverk.

VÅRT STÖRSTA FOKUS under året har varit att sätta frågan om 

psykisk hälsa bland barn och unga högt upp på dagordningen hos 

beslutsfattare och i den allmänna opinionen, och inte minst, göra 

frågan till en del av valrörelsen. 

VI HAR OCKSÅ LAGT stor vikt vid barnkonventionen, som ef-

ter ett historiskt beslut i Sveriges riksdag den 13 juni – änt-

ligen – blev svensk lag. Det var en unik händelse, som vi på 

Bris har kämpat länge för att uppnå med olika former av på-

verkansarbete.

ATT NÅ UT BREDARE bland barn och unga har också varit ett pri-

oriterat område. Vi vet att exempelvis killar är underrepresente-

rade i vårt online-stöd, och därför har vi lagt extra stor kraft vid 

att nå ut till dessa grupper. Vi har bland annat gjort det genom 

att samarbeta med idrottsrörelsen.

5 HÖJDPUNKTER 

BARNS MÅENDE I 
FOKUS UNDER  
VALRÖRELSEN
I SAMBAND MED VALET 2018 lanserade 
vi ett valmanifest för att lyfta frågan 
om psykisk ohälsa bland barn och unga. 
Manifestet, med förslag på hur barns 
livsvillkor och rättigheter kan stärkas i 
Sverige, spreds genom sajten psykbryt.
nu, debattartiklar och genom våra  
volontärer som uppvaktade lokalpolitiker 
runt om i landet.

“BARNENS SPELREGLER” FÖR  
EN TRYGGARE BARN- OCH  
UNGDOMSIDROTT 
TILLSAMMANS MED RIKSIDROTTS-
FÖRBUNDET tog vi fram initiativet 
”Barnens spelregler” för en trygg 
och säker barn- och ungdoms- 
idrott. Det sammanfattar barn och 
ungas rättigheter i sju enkla regler 
utifrån barnkonventionen, och 
lanserades i form av en bok och 
en sajt. Vid årsskiftet hade över  
70 000 böcker nått föreningar 
runt om i landet och bidragit till 
viktiga diskussioner inom många 
olika idrotter. Initiativet nomin-
erades till flera priser, och fick 
stor uppmärksamhet i media.

BARNS PSYKISKA 
OHÄLSA PÅ AGENDAN 
I ALMEDALEN
BRIS ARRANGERADE välbesökta semi-
narier och deltog i en mängd debatter 
och samtal kring barns mående och rät-
tigheter. Dessutom uppmärksammade vi 
den yttersta konsekvensen av samhällets 
oförmåga att hantera psykisk ohälsa – 
självmord bland barn i samarbete med 
sandkonstnären Elisabeth Kristensen.
porträtt av barn som tagit sitt liv.

Kära politiker
BRIS VALMANIFEST 

- FÖR EN BÄTTRE BARNDOM

BARNENS
SPELREGLER
Riksidrottsförbundets och Bris initiativ för en  
tryggare barn- och ungdomsidrott.
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Idrott ska vara roligt! Fri från mobbning,  
trakasserier och övergrepp. Det är inte alltid 
så lätt att veta var gränsen mellan okej eller 
inte okej går. Eller vad man ska göra om 
nånting känns fel. Här sammanfattar vi det 
hela i sju enkla regler, som fungerar som 
stöd och guide till både barn och idrotts-
ledare. Regler som gäller för alla – oavsett 
vem du är, eller vilken idrott du ägnar dig åt.

STOR UPPMÄRKSAMHET  
KRING 20-ÅRSJUBILERANDE 
IDOLKORTSKAMPANJ
BRIS KLASSISKA IDOLKAMPANJj, med budskapet att alla har rätt 
till en bra barndom, firade 20 år. 2018 års idoler speglade en bre-
dare grupp av barn och unga jämfört med tidigare år, med syfte att 
nå fler barn som traditionellt sett inte kontaktar Bris. Idolerna var 
Ludwig Kronstrand, sångare i Hov1, Kosovare Asllani, fotbollsproffs, 
Hamza Bougamza, proffsfighter, Irene Ekelund, friidrottare, Nellie 
Berntsson, ryttare och influencer, och Mahmoud Bitar, influencer. 
Kampanjen fick stor uppmärksamhet, både i traditionella och sociala 
medier, och ledde bland annat till ett ökat antal Bris-konton, särskilt 
bland killar. 

KAMP IN I DET SISTA 
NÄR BARNKONVEN-
TIONEN BLEV LAG
DET PÅVERKANSARBETE som Bris be- 
drivit i nära ett decennium gav resultat när 
barnkonventionen äntligen blev svensk lag 
den 13 juni. Vi kämpade hårt in i det sista, 
bland annat genom att förse beslutsfat-
tare med information och kunskap inför 
omröstningen i Sveriges riksdag. Debattar-
tiklar och nätverksträffar ute i regionerna 
var också viktiga inslag i påverkansarbetet.
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VALERIA 
OCH VITA 

MÖTTE  
BRIS-IDOLEN 

IRENE 
EKELUND

Friidrottaren Irene Ekelund, 22, har länge varit öppen med sin kamp mot  
psykisk ohälsa, däribland tvångstankar. Under 2018 var hon en av årets 

Bris-idoler och inspirerade många unga med sin ärliga berättelse.

Hej Irene! Vad skulle du säga till ett barn som lider av tvångstankar?
– Först och främst att prata med någon eftersom det kan 

vara väldigt jobbigt. Sedan att komma ihåg att tvångstankarna 

inte är verkliga. För man kan ofta bli rädd för sina egna tankar 

men tankarna är ju baserade på något, man är inte helt galen. 

Även att träffa någon utbildad som kan lära dig att kontrollera 

dina tankar. 

Ser du något positivt i dina erfarenheter av tvångstankar?
– Jag lever ju i det varje dag så för mig är det ju normalt att 

tänka på ett sådant sätt. Så det positiva kan ju vara att jag alltid 

är beredd. I andras ögon är det ju helt galet hur man tänker och 

att det där jag tänker aldrig skulle hända. Men för mig är det ju 

vardag och alla dagar ser ut så.

Hur har dina tvångstankar påverkat det du gör idag?
– Jag har lärt mig att leva med dem så för mig är de något 

som alltid kommer gå runt i huvudet, men jag får bara accep-

tera det. Det är ju mest att man blir stressad för jag har ju 

katastroftankar hela tiden. Som när jag går till bilen så kan jag 

tänka att det sitter någon där. Så man får någon typ av inre 

stress. ”Om det här händer vad gör jag då och vad finns det 

för utvägar?” Så när bollen börjar rulla får man mycket ångest.

Om du hade fått göra om något i din kamp för att bli frisk, vad 
hade du då ändrat?

– Jag hade sökt hjälp tidigare! Men det är svårt för jag har 

insett att jag har haft tvångstankar sedan jag var sju år. Men då 

var det så nytt och psykisk ohälsa var inget man pratade om. 

Jag är en sådan person som bara håller allt för mig själv så det 

är därför jag har blivit så duktig på att hantera min ångest. Men 

det är ju inte många i min omgivning som accepterat att jag 

gjort det, så jag skulle absolut ha skaffat hjälp tidigare.

Vad skulle du vilja säga till alla vuxna som vill hjälpa?
–  De som vill hjälpa är ju bra. Men allmänt måste folk bli bättre 

på att lyssna och inte tro att de vet allting, för allas psykiska ohälsa 

ser så olika ut. Jag kan lyssna på någon med psykisk ohälsa och 

inse att den är helt olik min, eller så känner jag igen mig. Så lyssna,  

ta in samt hjälp folk att söka hjälp. Det gäller framförallt de 

TEXT: Valeria Hammar och Vita Fornstedt  FOTO: Frida Ekman

Valeria Hammar och Vita Fornstedt intervjuade Bris-idolen Irene Ekelund
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som inte vill acceptera att någon i ens 

närhet lider av psykisk ohälsa. Jag hade 

jättesvårt med min mamma. Hon var så 

här: “Nej depression det är inget, det blir 

bra”. Så var mer accepterande. Berättar 

någon att hen mår dåligt se till att ni kol-

lar upp det direkt. 

Vad var det jobbigaste med att din familj 
inte förstod dig? 

– När jag var 19 så bestämde jag mig 

för att gå till mina föräldrar och säga 

”Nu behöver jag skaffa hjälp för jag mår 

inte bra”. De var väldigt på mig om att 

jag alltid var inne på mitt rum och inte 

berättade så mycket om hur jag mådde. 

Jag hade verkligen jättesvårt för det för 

samtidigt ville de inte förstå varför det 

var så. Det var därför jag inte skaffade 

hjälp tidigare.

Visste någon kompis om hur du mådde?
– Nej, det var bara jag som visste fram 

till typ förra året då jag hade en jättedjup 

depression. Då märkte min syster det och 

hon sa ”Nu måste du skaffa hjälp, det här 

går inte längre”. Min tränare påpekade 

också det och hänvisade mig till en psy-

kolog, ”Om inte du ringer idag, så gör jag 

det”. Om de inte hade hjälpt mig hade 

jag fortfarande inte skaffat hjälp, jag be-

hövde den pushen. Jag tänkte ”Varför 

ska jag sitta och prata med någon jag inte 

känner om mitt liv?”, men det hjälpte att 

prata med någon professionell. 

Vem var din förebild när du var 14 år?
– Jag har alltid varit lite udda, så jag har 

aldrig riktigt haft en förebild. Jag inspireras 

av olika människor inom olika grejer. Om 

jag till exempel lyssnar på någon artist så 

inspireras jag av den. Jag inspireras allmänt 

av alla människor som gör någonting bra!

Hur vill du inspirera dina följare och fans?
– Jag vill göra någonting mer än att bara 

vara snygg på bild. Till exempel valde jag nu 

att gå ut med min psykiska ohälsa och det 

har hjälpt många. Många känner igen sig 

och flera föräldrar har skrivit till mig och 

berättar att deras barn pratar om mig när 

de går till sin psykolog och de är jätteunga 

och har redan skaffat hjälp. Det gör mig 

jätteglad. Bara att jag kan påverka folk med 

något annat än att bara visa upp en tröja 

på sociala medier. Jag vill nå längre än så, 

det är väldigt viktigt för mig.

Vad vill du att politikerna ska göra för att 
barn ska må bra under skoltiden?

– Lyssna på vad elever och ungdomar 

uttrycker. Se till att de får den hjälp de kan 

behöva. Det finns de som kan plugga och 

koncentrera sig, men det finns också sådana 

som mig som verkligen inte kan ta in saker 

och sitta och lyssna i flera timmar och då är 

de kört. Skaffa fler pedagoger som hjälper 

till och se till att ge elever stöd. Bara för att 

ett barn inte kan göra något så beror det inte 

på att barnet är lat eller inte har någon mo-

tivation, utan det kan bero på något annat.

Jag vill göra någonting mer än att bara 
vara snygg på bild. Till exempel valde jag 
nu att gå ut med min psykiska ohälsa och 
det har hjälpt många. 

 
IRENE EKELUND

Ålder: 22 år.

Yrke: Friidrottare på elitnivå.

Något ingen vet om dig:  
”De flesta tror nog att jag  

är ganska lugn, men egent-

ligen är jag sprallig med 

mycket energi”.

IRENES TIPS TILL DIG SOM 
LIDER AV PSYKISK OHÄLSA:

• Våga skaffa hjälp.

• Våga prata.

•  Ha folk i din närhet som  

är där för dig och vill se  

dig lyckas.

•  Ha inte bara 100 vänner bara 

för att, de ska finnas där för dig 

lika mycket som du finns där 

för dem.

OM IRENE FÅR VÄLJA

HUND        KATT

GLASS        GODIS

STAD        LANDSBYGD

BOK          FILM

PEST         KOLERA

RINGA        SMS:A

SE UT SOM KALLE ANKA
PRATA SOM KALLE ANKA

KVÄLL       MORGON
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Osäker

Agnes

Danny
116 111 flerspråkig

Kodjo Akolor
116 111 annorlunda

Linnea Henriksson
116 111 duktig fl icka

Sean Banan
116 111 glasögonorm

Maria Montazami
116 111 skrivkramp

Pär Lernström
116 111 osäker

Clara Henry
116 111 Ensam

Nour El Refai
116 111 Ville gå sin egen väg

Bill Skarsgård
116 111 osäker

September
116 111 ätstörningar

Henrik Dorsin
116 111 klumpig Lykke Li

116 111 underlig

Orolig

Johan Glans

Grubblande

Laleh

Blyg

Sanna Nielsen

Ängslig

Timbuktu

Utanför

Veronica Maggio

116 111
Darin

ledsen 116 111

Sarah Dawn 
Finer 
utanför

116 111
Tilde de Paula

ängslig

Alexandra Pascalidou, 11 år

Svartskalle
Peter Jihde, 11 år

Retsticka Josefine Sundström

Retad

Susanna Kallur

Tönt

Anna Book

Saknade sin pappa Marta

Ensam

Peter Siepen

Skräckslagen

Tobbe Trollkarl

Retad

HÅKAN HELLSTRÖM, 8 ÅR

Klen
PERNILLA WAHLGREN, 12 ÅR

Utanför

BRISIDOLER 1998-2018

Du hittar 
samtliga

Bris-idoler på 
brisidoler.se
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INSAMLING

GÅVOR OCH BIDRAG  
GÖR HELA SKILLNADEN

BRIS VERKSAMHET BYGGER uteslutande på intäkter från 

företag, privatpersoner, fonder och bidrag. Pengarna vi 

får in står i direkt relation till vår kapacitet att stödja 

barn samt att driva barnrättsfrågor. 

KONKURRENSEN ÄR HÅRD. Allt fler aktörer, många av dem 

betydligt större och mer resursstarka än Bris, är beroende 

av månadsgivare och sponsorer. För att möta utvecklingen 

lägger vi stor kraft på att förfina våra insamlingsmetoder, och 

ständigt testa nya vägar. Vi jobbar också kontinuerligt med att 

anpassa kommunikationen till olika målgrupper utifrån deras 

olika intressen och perspektiv. På så sätt kan vi skapa större 

engagemang – och få in mer pengar.

EN ANNAN UTMANING är missuppfattningen att Bris är en statlig 

myndighet som finansieras med skattemedel. Den felaktiga bild-

en, som vi stöter på titt som tätt, kan sannolikt kopplas till att 

Bris är en känd och väletablerad organisation. Men den höga kän-

nedomen och trovärdigheten måste omsättas till intäkter. Därför 

handlar en stor del av insamlingsarbetet om att berätta om allt vi 

gör och få människor att förstå att vi behöver pengar för att kunna 

ha kuratorer som svarar när barn och unga kontaktar oss.

VÅRT FOKUS UNDER 2018 var att intensifiera insamlingen från 

privatpersoner, främst genom att öka antalet månadsgivare. 

Målet är att bygga en större och tryggare plattform – ju fler 

månadsgivare desto mindre sårbara blir vi för plötsliga föränd-

ringar i andra givargrupper. Satsningen ligger i linje med Bris 

långsiktiga mål om att huvuddelen av intäkterna ska komma 

från privatpersoner 2021. I slutet av året kunde vi konstatera 

att satsningen givit mycket gott resultat –  antalet månadsgiva-

re hade ökat med hela 76 procent.

INSAMLINGSARBETET RIKTAT MOT FÖRETAG tog fasta på att 

allt fler sponsorer vill synliggöra sitt samhällsengagemang 

och engagera medarbetare. Vi lade stor kraft på att utveckla 

och skapa nya samarbetsformer utifrån sponsorernas för-

ändrade behov och önskemål. Parallellt satsade vi på att ut-

veckla och bättre anpassa våra erbjudanden till potentiella 

och nya supportrar. Båda dessa satsningar ledde till fler och 

fördjupade kontakter med företag på olika intäktsnivå, och 

ytterst till bättre insamlingskampanjer.

HÖJDPUNKTER 2018

Vår satsning på att att nå nya månadsgivare 
och nya insamlingskonceptet ”Barndomsvän” 
gav mycket gott resultat. Under året lyckades 
vi öka antalet månadsgivare med 76 procent.

JULKAMPANJEN, DÄR VÅR  
AMBASSADÖR CHARLOTTE KALLA 
lyfte frågan om psykisk ohälsa och 
uppmanade företag att ge årets jul-
gåva till Bris, var mycket lyckosam. 
Satsningen gav 500 000 kr. 

Många privatpersoner valde att starta egna insamlingar till Bris via 
Facebook, vilket gav oss drygt 1 miljon kronor under året. Det blev des-
sutom enklare för människor att bli månadsgivare via digitala kanaler, 
tack vare annonsering med direktrespons till bris.se. Satsningen gav 
goda resultat och fortsätter under 2019. 

1 MILJON
KRONOR

500
tusen

kronor

 22%
BRIS SYNTES T YDLIGARE I SPON-

SORFÖRETAGENS KOMMUNIKATION 

OCH MARKNADSFÖRING. ETT AV 

FÖRETAGEN SOM VALDE ATT LYFTA 

BRIS Y TTERLIGARE VAR CIRCLE K, 

VILKET BIDROG TILL 22 PROCENT 

MER I INTÄKTER JÄMFÖRT MED 

2017. ÄVEN KAPPAHL VALDE ATT 

GÖRA BRIS SYNLIGARE I FLERA 

KAMPANJER, MED ÖKADE INTÄKTER 

SOM RESULTAT.

76
PROCENT

490
NYA MÅNADSGIVARE

För första gången i Bris historia 
testade vi att värva nya månadsgiva-
re genom att knacka dörr. Aktiviteten 
togs mycket väl emot och gav 490 
nya månadsgivare, snuddande nära 
målet på 500. Satsningen kommer att 
fortsätta under 2019. 
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Det finns mängder av ideella organisatio-
ner att stödja, hur kommer det sig att du 
väljer just Bris?

– Jag vill bidra till att fler barn får en 

tryggare uppväxt, eftersom det i sin tur 

kan bidra till ett bättre samhälle och en 

bättre framtid. En annan viktig anledning 

till att jag väljer Bris är de lokala och nära 

insatserna de gör för barn och unga, det 

känner jag varmt för. Det i kombination 

med Bris engagemang på andra plan, 

exempelvis politiskt och i olika nätverk, 

tycker jag är helt fantastiskt.

Är det någon del av Bris verksamhet som 
du tycker är särskilt viktig?

– Om jag måste välja så säger jag stöd-

verksamheten för barn och unga, som ju 

även finns för föräldrar. Att få kontakt 

med en professionell kurator som lyssnar 

och bryr sig när det är som svårast måste 

betyda oerhört mycket.

Vad får du ut personligen av att stödja 
Bris? Vad tycker du att du får tillbaka?

– Det är känslan att jag får vara med 

och bidra till en tryggare uppväxt för barn 

och unga. Mer än så behöver jag inte. Men 

som givare får jag även mycket informa-

tion och insyn i det konkreta arbetet och 

det är också bra. De gör ett viktigt jobb 

och uppnår fantastiska resultat.

Ni har samarbetat med Bris i flera år – hur utmärkte sig 2018?
– Det har varit ett bra år! Vi tog samarbetet ett steg längre 

med nya kampanjer och aktiviteter. Bland annat introducerade 

vi ”Bristanken”, en kampanj där 50 öre per liter av vårt premi-

umdrivmedel milesPLUS gick till Bris under en helg. Vi genom-

förde ”Bristvätten”, med nära två miljoner insamlade kronor, 

och genererade en hel del pengar via ”Brispanten” på våra 297 

stationer. Det totala bidraget 2018 blev 2,8 miljoner kr, vilket 

motsvarar fyra och en halv heltidsanställda kuratorer hos Bris.

Vilken respons har ni fått från kunderna?
– Vi märker tydligt att Bris arbete för barn och unga enga-

gerar – våra kunders vilja att bidra är stor. Dessutom är våra 

medarbetare väldigt engagerade, och det är en framgångs-

faktor när vi genomför våra kampanjer. När säljarna på våra 

stationer berättar om Bris arbete så väljer kunderna oftast de 

produkter som innebär att man är med och bidrar.

Hur kommer ni att utveckla samarbetet under 2019? 
– Vi kommer att fortsätta utveckla idéer kring hur vi kan 

skapa engagemang till förmån för Bris viktiga arbete. Komman-

de kampanjer kommer att omfatta ännu fler av de kategorier 

som ingår i vårt erbjudande, exempelvis kaffe och fika.

Vad är ditt råd till andra företag som funderar på att 
engagera sig som sponsor?

– När Circle K 2013 bestämde sig för att börja samarbeta 

med en organisation så fick medarbetarna vara med och rösta. 

Valet föll på Bris. För oss har det varit otroligt framgångsrikt 

med ett internt engagemang. Vi ser hur kollegorna ger det lilla 

extra för att aktiviteterna ska bli så bra som möjligt, och att 

man verkligen är stolt över att vi sponsrar Bris. Så mitt bästa 

råd är att engagera alla medarbetare. Det man får tillbaka är 

något utöver det vanliga.

Stefan Boberg, 48, från 
Nacka är månadsgivare 
hos Bris sedan drygt  
15 år. Drivkraften är  
att få vara med och ge 
barn möjlighet till en 
bättre framtid. 

– Känslan att jag  
faktiskt är med och  
bidrar till en tryggare 
uppväxt för barn och 
unga räcker för mig.

Circle K är en av Bris huvudsponsorer. Sedan 2013 har företaget, tillsammans med sina  
kunder, samlat in över 13,7 MILJONER KRONOR till Bris.
– Nyckeln är det interna engagemanget. Våra medarbetare ger det lilla extra för att  
aktiviteterna ska bli så bra som möjligt, och är verkligen stolta över att vi sponsrar Bris, 
säger MARIA PHILIPSON, kommunikationschef på Circle K i Sverige.

“JAG VILL BIDRA TILL  
ATT FLER BARN FÅR EN 
TRYGGARE UPPVÄXT”

“NYCKELN ÄR VÅRA 
ENGAGERADE MEDARBETARE”

ATT FÅ KONTAKT MED EN 
PROFESSIONELL KURATOR 
SOM LYSSNAR OCH BRYR 
SIG NÄR DET ÄR SOM 
SVÅRAST MÅSTE BETYDA 
OERHÖRT MYCKET.

13,7
miljoner
insamlade kronor 

sedan 2013
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INSAMLING INSAMLING

2018 - VÅRT STARKASTE  
INSAMLINGSÅR NÅGONSIN

Nya kanalen ”Egen insamling” på Facebook 
genererade ca 1 miljon kr.

20182017

SVENSK INSAMLINGSKONTROLL  
kontrollerar Bris PlusGiro för  

att säkerställa att insamlade 

medel används på rätt sätt  

och att minst 75 procent av 

intäkterna går till ändamålet.  

Övriga 25 procent går till  

administration och till det  

insamlingsarbete som syftar  

till att Bris ska kunna hjälpa 

ännu fler barn.

INSAMLING FRÅN ALLMÄNHETEN:

VARAV:  SPONTANA GÅVOR:  

 MINNES- OCH HÖGTIDSGÅVOR: 

 STORA GÅVOR (ÖVER 20 000 KR):

ARV: 

INSAMLING FRÅN FÖRETAG: 

14,5 Mkr

2,5 Mkr

0,9 Mkr

225  000 kr

0,8 Mkr

20,8 Mkr

exkl. arv.

52,6
insamlade kronor 

totalt

miljoner

17,4 Mkr

4,2 Mkr

1,1 Mkr

2 Mkr

14,9 Mkr

20,3 Mkr

exkl. arv.
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RESULTATRÄKNING (TSEK) Utfall Prognos* Budget Prognos

BRIS 2017 2018 2019 2020

Medlemsavgifter 1 977 2 164 2 244 2 340

Gåvor
 - Gåvor från allmänheten 15 271 32 353 23 867 25 700

 - Gåvor från företag och företagssamarbeten 20 815 20 263 24 826 26 600

 - Postkodlotteriet basstöd 10 000 10 000 8 000 8 000

 - Stiftelser/organisationer 1 139 1 098 1 500 1 500

Summa gåvor 47 225 63 715 58 193 61 800

Bidrag
 - Verksamhetsbidrag Socialstyrelsen 3 400 4 250 4 250 4 300

 - Övriga statliga bidrag 3 349 3 662 3 716 3 100

 - Projektbidrag stiftelser och föreningar 8 829 9 200 8 950 4 500

 - Bidrag från kommuner/landsting 7 383 7 044 7 500 7 500

Summa bidrag 22 962 24 155 24 416 19 400

Nettoomsättning 657 843 900 700

Övriga intäkter 163 30 0 0

Finansiella intäkter 96 32 40 100

TOTALA INTÄKTER 73 080 90 938 85 793 84 340

KOSTNADER Utfall Prognos Budget Prognos

Enhetsskostnader exkl. internfördelningar 2017 2018 2019 2020

Direkta verksamhetskostnader
 - Stöd- och regional verksamhet samt Kommunikation/Opinion/Påverkan -45 894 -48 851 -53 961 -54 019

 - Insamling -10 126 -12 826 -15 707 -15 707

 - Administration -1 683 -1 744 -2 284 -2 184

Totalt direkta verksamhetskostnader -57 703 -63 421 -71 952 -71 910

Kostnader för fördelning till verksamheten
 - Ekonomi/HR/IT/Stab -10 332 -12 549 -13 830 -13 330

 - Gemensamma kostnader BRIS -3 224 -3 738 -3 382 -3 382

Totala kostnader för fördelning -13 556 -16 287 -17 212 -16 712

TOTALA KOSTNADER -71 260 -79 708 -89 163 -88 622

RESULTAT** 1 820 11 231 -3 370 -4 282

*Bokslut publiceras i april 2019

**Bris har under 2018 erhållit ett större arv om 10 600 tkr.
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BRIS STADGAR 
 

1 §  Föreningens namn  

Föreningens namn är Bris – Barnens rätt i samhället. 

 

2 §  Ändamål 

All verksamhet i Bris utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) 
och barnsynen i denna.   
 
Bris är en barnrättsorganisation där syftet med verksamheten är att stärka barnets rättigheter 
och förbättra barns och ungas livssituation. Bris yttersta intressenter är barn och unga under 
18 år. 
 
Utgångspunkten för Bris arbete är efterlevnaden av varje barns mänskliga rättigheter. Bris 
ska vara tillgängligt för varje barn som uttrycker ett behov av hjälp och särskilt bistå barn och 
unga i utsatta situationer.  
 
Bris syfte att stärka barnets rättigheter ska genomföras bl.a. genom att:  
 

 Bris ska fungera som en länk mellan barn, vuxna och samhället. 
 

 Bris ska stödja barn och unga individuellt under former som präglas av hög 
tillgänglighet. Stödet är alltid kvalificerat och utgår från det enskilda barnets behov.  

 

 Bris ska verka för att olika samhällsinstanser efterlever FN:s konvention om barnets 
rättigheter.  

 

 Bris ska påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda och förmedla 
kunskap om barns behov, livssituation och upplevelser till omvärlden. Kunskapen om 
barnets livssituation kommer från Bris egna kontakter med barn, genom barns 
delaktighet, från barn som berättar för andra vuxna där Bris får del av kunskapen 
genom exempelvis omvärldsbevakning, forskning och samarbeten med andra 
organisationer. 

 
Bris ska ha en närvaro i hela landet, för barn, vuxna, politiker, myndigheter, allmänheten och 
andra intressenter. Bris ska ha kunskap om barns livssituation i hela landet och vara 
tillgängligt för barn och unga i hela landet. Bris ska finnas på de arenor där barn är. 

 

3 §  Organisation 

Bris är en ideell medlemsorganisation som är partipolitiskt och religiöst obunden.  
 
Kongressen är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är föreningens verkställande 
organ. Bris är indelat i regioner. 
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4 §  Säte 

Bris och styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. 

 

5 §  Medlemskap 

Den som delar Bris värderingar och vill stödja Bris kan bli medlem genom att betala 
medlemsavgift. Medlemsavgiften fastställs av kongressen. Avgift som inkommer till 
föreningen under tiden januari-september avser innevarande kalenderår, om inte avgift för 
innevarande kalenderår redan är betald. I sådant fall ska den avse påföljande kalenderår. 
Avgift som inkommer till föreningen under tiden oktober-december avser påföljande 
kalenderår. Medlemskap gäller till och med mars månad året efter det för vilken 
medlemsavgiften betalats.  
 
Endast fysiska personer kan vara medlemmar i Bris. Medlemskapet är personligt. 
Vårdnadshavare till barn kan teckna medlemskap för barns räkning endast med barnets 
samtycke. Föreningens enskilda medlemmar tillhör en av föreningens regioner. 
 
Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses 
därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte erlagt årsavgift anses även ha 
utträtt ur föreningen per utgången av mars månad året efter det kalenderår för vilken 
årsavgift inte har betalats. 
 
Medlem som skadar föreningen, bryter mot föreningens stadgar eller mot beslut som 
föreningen fattat eller på annat sätt agerar på sätt som uppenbart strider mot föreningens 
mål eller intressen kan uteslutas som medlem av styrelsen. Medlem äger rätt att yttra sig före 
ett sådant beslut.  

 

6 §  Säkerhet  

Bris ska ha rutiner för att barn skyddas och är trygga i Bris verksamhet. 
 
Vuxna medlemmar som innehar förtroende- eller volontäruppdrag inom Bris ska redovisa ett 
utdrag ur Polismyndighetens register för föreningar enligt bestämmelser i lagen (2013:852) 
om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. Utdrag ska förnyas vartannat år.  

 

7 § Kongress 

Ordinarie kongress ska hållas vartannat år under andra kvartalet på tid och plats som 
styrelsen bestämmer.  
 
Extra kongress ska hållas när styrelsen anser det erforderligt eller om föreningens revisorer 
eller minst hälften av det totala antalet kongressombud som valts vid det senaste 
medlemsmötet i vardera region, gör en skriftlig framställan om detta till styrelsen. Extra 
kongress ska hållas senast två månader därefter.  
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8 §  Ärenden vid kongress 

Vid ordinarie kongress ska följande ärenden behandlas:  
 

1. kongressens öppnande  
2. fastställande av röstlängd samt förteckning över övriga närvarande 
3. val av ordförande vid kongressen 
4. val av protokollförare 
5. val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet 
6. val av en eller två rösträknare 
7. kongressens behöriga sammankallande  
8. fastställande av dagordning 
9. föredragning av granskningsutskottets rapport 
10. föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse för 

vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
11. fastställande av resultat- och balansräkning 
12. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för vart och ett av de senaste två 

räkenskapsåren  
13. långsiktig plan (fyra år) för Bris,  
14. förslag från styrelsen (propositioner) samt inkomna övriga förslag (motioner)  
15. val av styrelseordförande 
16. fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen  
17. val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen för tiden fram till och med 

nästkommande ordinarie kongress  
18. fastställande av arvode för styrelsen 
19. val av revisorer och revisorssuppleanter för tiden fram till och med nästkommande 

ordinarie kongress  
20. val av regionernas representanter till granskningsutskottet, samt ersättare till dessa, 

för tiden fram till och med nästkommande ordinarie kongress 
21. fastställande av antalet ledamöter i den nationella valberedningen  
22. val av ledamöter i den nationella valberedningen för tiden fram till och med 

nästkommande ordinarie kongress 
23. fastställande av uppdragsbeskrivning för den nationella valberedningen 
24. fastställande av medlemsavgiftens storlek för nästkommande två kalenderår 
25. övriga ärenden 
26. kongressens avslutande. 

 

9 §  Kallelse till kongress 

Kallelse till kongress utfärdas av styrelsen genom brev eller e-post till kongressombud, 
styrelseledamöter, valberedning, granskningsutskott, revisorer och revisorssuppleanter samt 
till av styrelsen utsedda arbetsgrupper.  

 
Kallelse till ordinarie kongress ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 
kongressen.  
 
Kallelse till ordinarie kongress ska innehålla uppgift om tid och plats för kongressen. Till 
kallelsen fogas; förslag till dagordning, årsredovisning med revisions- och 
verksamhetsberättelse för de två senaste räkenskapsåren, långsiktig verksamhetsinriktning 
för Bris, valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisorer, 
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granskningsutskottets rapport, förslag till uppdragsbeskrivning för valberedning samt 
inkomna motioner och styrelsens yttrande över motionerna. 
 
I kallelse till ordinarie kongress ska särskilt anges de ärenden som ska behandlas enligt 8 
§14. Ärenden som inte upptagits i kallelsen och som inte uttryckligen enligt dessa stadgar 
ska behandlas vid kongressen, får inte företas till avgörande om inte samtliga kallade 
kongressombud eller dessas ersättare närvarar vid kongressen och medger att ärendet 
avgörs. 
 
Kallelse till extra kongress ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före 
kongressen.  
 
Kallelse till extra kongress ska innehålla uppgift om tid och plats för kongressen samt det 
eller de ärenden som ska behandlas vid kongressen. Extra kongress får inte fatta beslut i 
andra ärenden än de som uppgivits i kallelsen om inte samtliga kallade kongressombud eller 
dessas ersättare närvarar vid kongressen och medger att ärendet avgörs. 

 

10 §  Motioner 

Motionsrätt till kongressen tillkommer medlem. Motioner ska vara skriftliga och inlämnas till 
styrelsen senast den 25 mars samma år som kongressen ska hållas.  
 
Styrelsen ska behandla varje motion och upprätta ett yttrande med förslag till beslut. 

 

11 §  Beslutsordning vid kongress  

Beslut och omröstning vid ordinarie och extra kongress sker genom kongressombud. Totalt 
utses 7 kongressombud per region för två år i taget vid respektive regions ordinarie 
medlemsmöte enligt 22 §. Kongressombuden har yttrande-, förslags- och rösträtt vid 
kongressen. Varje ombud har en röst. Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt.  
 
Styrelseledamot har yttrande-, förslags- och rösträtt vid kongressen, dock inte i frågan om 
ansvarsfrihet för styrelsen (8 § p. 12), val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen 
(8 § p.17), fastställande av arvode för styrelsen (8 § p. 19), val av revisorer och 
revisorssuppleanter (8 § p. 20) eller val av regionernas representanter till 
granskningsutskottet samt ersättare till dessa (8 § p. 21).  
 
Revisorer, ledamot av granskningsutskottet samt eventuella ledamöter i av styrelsen utsedda 
utskott har yttrande- och förslagsrätt. Kongressen kan välja att ge gäster och experter 
yttrande och förslagsrätt. 
 
Med undantag för vad som anges i 24 och 25 §§ och vid personval, fattas beslut i sakfråga 
med enkel majoritet, vilket innebär att ett förslag vid en omröstning måste stödjas av mer än 
hälften av det totala antalet avgivna röster. Vid personval anses den vald som fått flest röster 
(relativ majoritet). Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid personval och 
frågor där styrelsen inte äger rösträtt, då lotten avgör. Beslut fattas efter öppen omröstning. 
Personval ska dock ske med slutna röstsedlar om någon så begär. 
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12 § Protokoll vid kongress 

Vid kongress ska det föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det 
ska justeras av ordföranden vid kongressen om hen inte har fört protokollet, och av minst en 
justeringsperson som kongressen har utsett.  

 

13 §  Nationell valberedning  

Den nationella valberedningen ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter, med 
personliga ersättare, och ha en bred representation från regionerna. Valberedningens 
ledamöter nomineras av vardera regions medlemsmöte och utses av kongressen. 
Valberedningens uppgift är att föreslå ledamöter till styrelsen samt att föreslå val av 
revisorer. Mandatperioden motsvarar en kongressperiod. Särskild uppdragsbeskrivning för 
valberedningen fastställs av kongressen. 

 

14 §  Styrelsen 

Styrelsen ska bestå av ordförande samt det antal ledamöter och suppleanter som 
kongressen beslutat om. Endast medlem kan vara ledamot eller suppleant i styrelsen. 
Ledamöterna och suppleanterna utses av kongressen. Mandattiden för styrelseledamöterna 
och suppleanterna är två år. Styrelsen sammanträder omedelbart efter kongressen för 
konstituering.  
 
Styrelsen utser inom sig en vice ordförande. Styrelsen ska förordna två eller flera personer 
till firmatecknare. Styrelsen ska utfärda attestregler. Styrelsen kan utse en eller flera 
arbetsgrupper med uppgift att bereda frågor som styrelsen ansvarar för. Styrelsen upprättar 
förslag till uppdragsbeskrivning för valberedningen inför ordinarie kongress. 
 
Kongressen beslutar om en långsiktig plan för Bris, styrelsen fastställer budget samt 
verksamhetsplaner inom ramen för denna och andra av kongressen fastställda beslut.  

 

15 §  Styrelsesammanträden 

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år samt då ordföranden eller en ledamot 
begär det.  
 
Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Som 
styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för eller, vid 
lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid personval gäller som styrelsens 
beslut det förslag som fått flest röster eller, vid lika röstetal, lotten. Röstning sker öppet. 
Sluten omröstning sker vid personval om ledamot så begär. 
Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll. Det ska undertecknas av protokollförare 
och justeras av ordföranden, om hen inte har fört protokollet samt av ytterligare en ledamot 
som styrelsen därtill utsett. 
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16 §  Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser. 

 

17 §  Kansli och generalsekreterare 

Den dagliga verksamheten utövas genom föreningens kansli och ska ledas av en 
generalsekreterare, som utses av styrelsen. Generalsekreteraren är föredragande i 
styrelsen, har yttranderätt i styrelsen samt äger rätt att till protokollet föra avvikande mening. 
Generalsekreteraren fattar beslut i enlighet med den delegationsordning som styrelsen 
fastställer. 

 

18 §  Räkenskapsår  

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 

 

19 §  Revision 

För varje räkenskapsår ska styrelsen avsluta den löpande bokföringen med en 
årsredovisning. Styrelsen ska även för varje kalenderår upprätta en verksamhetsberättelse.  
 
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska finnas två 
revisorer och två revisorssuppleanter. Av revisorerna ska minst en ordinarie och en 
suppleant vara auktoriserad revisor. Styrelsen ska till revisorerna senast den 1 mars 
överlämna erforderliga handlingar för att revision ska kunna fullgöras. Revisorerna ska 
avlämna revisionsberättelse senast en månad före kongressen.  

 

20 §  Granskningsutskott 

I föreningen ska finnas ett särskilt granskningsutskott. Granskningsutskottet ska bestå av en 
representant och en ersättare för varje region. Ledamöterna i granskningsutskottet 
nomineras av medlemsmötet för vardera region och utses av kongressen. 
Granskningsutskottet har till uppgift att granska att Bris stadgar efterlevs, samt att beslut på 
kongressen genomförs av styrelsen. Granskningsutskottets rapport ska delges styrelsen och 
föredras vid kongressen. Ledamöter i granskningsutskottet kan inte samtidigt inneha andra 
förtroendeuppdrag i Bris. 

 

21 §  Regioner 

Bris är indelat i regioner som varje medlem tillhör. Antalet regioner i Bris och deras 
geografiska verksamhetsområde fastställs av kongressen.  
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Vartannat år hålls ett ordinarie medlemsmöte, och däremellan då det bedöms erforderligt 
extra medlemsmöte, enligt 22 § inom varje region. På så sätt arbetar Bris för att ta till vara på 
det ideella engagemanget hos medlemmarna samt utveckla relationen mellan Bris anställda 
och Bris medlemmar. 
 
Regionen har att följa de policys, riktlinjer och strategier som fastställs av styrelsen inom 
ramen för av kongressen fastställda beslut. Var för sig och tillsammans företräder regionerna 
hela Bris. 
 
I varje region ska det finnas ett regionråd (advisory board) bestående av minst fem och högst 
tio personer som väljs vid regionens medlemsmöte. Styrelsen har till uppgift att fastställa en 
övergripande arbetsbeskrivning för regionråden. Regionrådet har till uppgift att, utifrån av 
styrelsen fastställd arbetsbeskrivning, mobilisera samhället regionalt för barnets rättigheter. 
Chefen för regionenheten sammankallar regionrådet till möten.   
 

 

22 §  Medlemsmöte 

Ordinarie medlemsmöte ska hållas per region, senast under mars månad vartannat år, det år 
då ordinarie kongress ska hållas. Styrelsen kallar medlemmar samt den regionala 
valberedningen till ordinarie medlemsmöte skriftligt genom Bris nyhetsbrev, Bris hemsida, 
eller på annat sätt minst fyra veckor före medlemsmötet. I kallelsen ska anges tid och plats 
för mötet. Till kallelsen ska bifogas dagordning med angivande av de ärenden som ska 
behandlas vid mötet.  
 
Vid ordinarie medlemsmöte ska följande ärenden behandlas: 
 

1. medlemsmötets öppnande  
2. fastställande av röstlängd  
3. val av mötets ordförande 
4. val av protokollförare 
5. val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet 
6. val av en eller två rösträknare  
7. medlemsmötets behöriga sammankallande  
8. fastställande av dagordning 
9. föredragning av Bris verksamhetsberättelse  
10. motioner till kongressen 
11. val av medlemmar i regionråd (advisory board) 
12. val av ledamöter till den regionala valberedningen fram till och med nästa ordinarie 

medlemsmöte 
13. den regionala valberedningens framläggande av förslag till val av kongressombud 

samt dessas ersättare 
14. val av kongressombud samt ersättare för dessa att representera regionen vid 

föreningens kongress under nästkommande två år. 
15. den regionala valberedningens framläggande av förslag till nominering av ledamot 

samt ersättare i den nationella valberedningen 
16. nominering av en ledamot samt ersättare till den nationella valberedningen 
17. den regionala valberedningens framläggande av förslag till nominering av ledamot 

samt ersättare till granskningsutskottet 
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18. nominering av en ledamot samt ersättare till granskningsutskottet 
19. övriga ärenden 
20. medlemsmötets avslutande. 

 
Extra medlemsmöte ska hållas när det bedöms erforderligt. Styrelsen kallar medlemmar till 
extra medlemsmöte skriftligt genom Bris nyhetsbrev, Bris hemsida, eller på annat sätt minst 
fyra veckor före medlemsmötet. I kallelsen ska anges tid och plats för mötet. Till kallelsen 
ska bifogas dagordning med angivande av de ärenden som ska behandlas vid mötet.  
  
Varje medlem har yttrande- förslags- och rösträtt vid medlemsmöten. Rösträtt kan inte 
utövas genom fullmakt. Beslut kan endast fattas i de frågor som upptagits på dagordningen.  

 

23 §  Protokoll vid medlemsmöte 

Vid medlemsmöte ska det föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. 
Det ska justeras av ordföranden vid medlemsmötet om hen inte har fört protokollet, och av 
minst en justeringsperson som medlemsmötet har utsett. 

 

24 §  Regionala valberedningar 

De regionala valberedningarna ska bestå av minst två och högst fyra ledamöter, [med 
personliga ersättare]. Ledamöterna och dessas ersättare utses av medlemsmötet i 
respektive region. De regionala valberedningarnas uppgift är att till medlemsmötet föreslå val 
av kongressombud och medlemmar i regionråd (advisory board), samt att till medlemsmötet 
föreslå ledamöter till granskningsutskottet som medlemsmötet ska nominera till kongressen 
för beslut.  

 

25 §  Stadgeändringar 

Beslut om ändring av stadgarna fattas antingen med två tredjedels majoritet vid ordinarie 
kongress eller med enkel majoritet vid två på varandra följande kongresser varav en ska vara 
ordinarie.  

 

26 §  Föreningens upplösning 

Beslut om föreningens upplösning kan fattas med fyra femtedelars majoritet vid två på 
varandra följande kongresser varav den första ska vara ordinarie. Vid upplösande av 
föreningen ska styrelsen ansvara för att föreningens tillgångar används till sådana ändamål 
som överensstämmer med Bris ändamål. 
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Gå med  
i folkrörelsen 
för barnets 
rättigheter!

#psykbryt 
SÅ VILL BRIS STOPPA ÖKAD PSYKISK OHÄLSA

Gruppstöd
ETT UNIKT ERBJUDANDE FRÅN BRIS



VINJETT

När vi nu går in i ett nytt år gör vi det med större  
kraft än någonsin. Allt fler barn får stöd, medlems- 
antalet växer, våra regionala nätverk expanderar  
och vår sakkunskap om barns livs situation efterfrågas 
mer än någonsin. Bris röst för varje barns rätt att  
må bra här och nu kommer  aldrig att tystna.
Magnus Jägerskog, generalsekreterare 
Annabella Kraft, styrelseordförande
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Barnen på bilderna har ingen koppling till 
innehållet i rapporten.  
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hos beslutsfattare. Vårt strategiska påverkansarbete liksom vårt 
arbete för att ena engagerade medborgare i kampen för barnets 
rättigheter pågår oförtrutet.  

Trots en enorm utveckling är Bris anda fortfarande densamma 
– civilkurage, medmänsklighet och solidaritet. Och vi behövs 
mer än någonsin. Samhället är i förändring, vår befolkning har 
vuxit drastiskt på senare år, psykisk ohälsa ökar bland barn och 
unga liksom ojämlikhet vad gäller barns uppväxtvillkor. Bris 
behöver ständigt utvecklas och ligga i framkant för att möta nya 
målgrupper av unga som behöver stöd och hjälp av oss. 

Vi är tacksamma och stolta över att vi under årens lopp byggt 
upp ett förtroende bland barn i utsatta livssituationer. Varje år 
har Bris i genomsnitt 25 000 kontakter med barn i behov av 
stöd, barn vars erfarenheter och berättelser vi tar på allvar och 
förvandlar till nya lagar, bättre utbildad barn- och ungdoms-
personal, tryggare miljöer och säkrare rättsprocesser. 

När vi nu går in i ett nytt år gör vi det med större kraft än 
någonsin.AlltflersökersigtillfolkrörelsenBris–medlems
antalet växer, våra regionala nätverk expanderar och vår 
sakkunskap om barns livssituation efterfrågas mer än någonsin. 
Bris röst för varje barns rätt att må bra här och nu kommer 
aldrig att tystna.

Magnus Jägerskog Annabella Kraft  
Generalsekreterare, Bris Styrelseordförande, Bris

N
är treåriga Maria misshandlades till döds av sin 
styvfar i Stockholm 1971 var barnaga fortfarande 
lagligt. Fallet väckte starka reaktioner – hur kunde 
barn vara skyddslösa i ett modernt land som Sverige? 
Många var upprörda, bland dessa författaren 

 Gunnel Linde och journalisten Berit Hedeby. De nöjde sig dock 
inte med att vänta på att politiker skulle agera. I stället arran-
gerade de en utställning på Kulturhuset bestående av bilder på 
barn som utsatts för vuxnas våld, vilket blev startskottet för or-
ganisationen Bris. År 1979, efter åtta år av idogt lobbingarbete, 
skrevs lagen mot barnaga in i föräldrabalken. Barnens hjälptele-
fon öppnade ett år senare och bollen var i rullning.  

Tack vare två engagerade och modiga samhällsmedborgare. 
Och det är så verklig förändring ofta börjar – på initiativ 

av människor med civilkurage och engagemang som vägrar 
acceptera orättvisor. Idag, 46 år senare, har Bris utvecklats till 
en professionell barnrättsorganisation som är mycket mer än en 
telefonlinje. 

Vår stödverksamhet har breddats och effektiviserats i takt 
med ny teknik. Fler barn än någonsin når oss via telefon, chatt, 
mejl, Brisboten och i direktkontakt med riktade målgrupper.  
Vi stöttar föräldrar och andra vuxna med frågor om barn via 
BrisVuxentelefon.Viutbildar,spriderkunskapochharfin-
maskiga nätverk över hela landet, såväl bland allmänheten som 

FÖRORD

Bris – en folkrörelse 
för barnets rättigheter 

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

Bris årsberättelse 2017



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Bris verksamhetsberättelse 2017
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.

av kontakterna med 
Bris  handlade om 

psykisk ohälsa

36%

ökade antalet medlemmar 
under 2017

20%

Under 2017 syntes 
Bris i media över 

3 000 gånger

3 000
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”Mitt starkaste möte var med en 
9-årig tjej som ville ha mitt jobb”

Vad gör Bris högsta chef för att barn och 
unga ska må bättre? Thea och Johannes 
från Expertgrupp Barn ställde general-
sekreterare Magnus Jägerskog mot väggen.
Text: Thea Ekholm Wretenby och Johannes Lindh
Foto: Paola Lindahl

Hur har du förberett dig på den här intervjun?
– Jag har inte förberett mig så mycket. Jag är väldigt van vid 
intervjuer men inte att bli intervjuad av barn så jag ser fram emot 
det.Mittstarkastemötevarnärjagfickettmejlfrånen9åring
som ville bli generalsekreterare på Bris. Hon kom senare hit till 
kontoret och intervjuade mig. 

Hur kommer det sig att just du blev 
Bris generalsekreterare?
– Jag har jobbat på stiftelsen Friends i många år och har alltid 
haft ett stort engagemang för barn och unga. Jag har också varit 
chef för IQ. Egentligen bör man kanske fråga någon annan 
än mig, men om jag ska gissa så tror jag att det var för att jag 
har ett engagemang för barn, har jobbat med den här typen av 
frågor och jag har varit chef länge. Jag har erfarenhet av att 
utveckla organisationer och påverka politiker. 

Trivs du?
– Ja, fantastiskt bra! Det vi gör är att skapa skillnad för barn och 
unga och det känns bra. Det är ett gott gäng att jobba med, vi har 
roligt och gör skillnad. Jag trivs i den här typen av organisation.  

Varför valde du att jobba med barn mot mobbning?
– Jag pluggade ekonomi när en kompis föreslog att jag skulle 
jobba på Friends. Först tyckte jag att det inte var min grej, men 
sedan stannade jag kvar för det är roligare att jobba med barn 
och unga och göra skillnad än att plugga ekonomi för att tjäna 
pengar. När jag pluggade till ekonom fanns det nog egentligen 
något annat jag ville inombords.

Hur var du själv som barn och tonåring? 
Hade du någon relation till mobbning?
– Om man gått i skolan har man en relation till mobbning. 
Antingen var man offret, mobbaren eller en del av den tysta massan. 
Jag har haft en väldig lyx att få växa upp med föräldrar som 
 stöttat mig. Jag kan se tillbaka och tänka att jag är lyckligt lottad 
och det märker jag tydligt när jag jobbar med utsatta grupper. 

Är ni ofta oense i Bris vad gäller beslut som måste fattas?
–Införstörrebeslutfinnsalltidenprocessdärmanärosäker.När
man tagit ett beslut har man gjort det. När det gäller stora beslut 
finnsdetalltidendiskussioninnan,mennej,viäroftastinte
 oense men det händer att vi har olika syn på vad beslutet kommer 
att leda till. Vi har olika sektioner för stöd, politik och insamling 
på Bris så alla har en synpunkt utifrån sitt arbetsområde.

Vilka beslut är svårast att ta?
 – Bra fråga! Beslut som påverkar andra människor kan  
vara  svåra att ta. Det kan vara personalfrågor till exempel.  
Att fatta beslut när det går bra och man får välja om man ska 
satsa på något kan också vara jobbigt, men de är inte svåra  
på samma sätt.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
EXPERTGRUPP BARN INTERVJUAR 
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[2]  



Ungefär hur många barn och unga kontaktar Bris varje dag?
– Förra året genomförde vi 26 000 kurativa samtal, 80 samtal 
varje dag ungefär, via chatt, mejl och telefon med barn, men vi 
ger också gruppstöd. Det vi sett blivit stort är också Brisboten, 
som är en chattbot som ger snabba svar på vanliga frågor direkt 
i mobilen. 

Vad gör ni för att sänka de siffrorna?
– Egentligen tycker vi att det är bra att barn kontaktar Bris. Det 
vi oroar oss för är orsaken till att barn kontaktar oss. Fyra av tio 
samtal handlar om psykisk ohälsa. Trenden att psykisk ohälsa ökar 
är något som vi måste bryta. Många samtal handlade också om 
våld mot barn förra året. Bris startade ju år 1971 på grund av att en 
man slog ihjäl sin 3-åriga styvdotter. Att det kommer in så många 
samtal som handlar om våld mot barn visar att vi fortfarande är 
långt ifrån mål.

Jag, Johannes, har testat Brisboten och tyckte inte att den 
var till så stor hjälp, i alla fall inte för mig. Vad gör ni för att 
utveckla Brisboten?
– Det är ingen annan internationell barnrättsorganisation som 
har en sådan stödfunktion som Brisboten.Vi undersöker hela 
tiden hur vi kan göra boten smartare, om det skulle vara möjligt 
att göra den mer interaktiv så att barn till exempel skulle kunna 
prata med boten. Det tycker jag vore bra.

Finns det en tolk på Bris när barn med 
annat modersmål kontaktar er?
– Våra kuratorer kan ta samtal på svenska och engelska och vi 
har släppt en ny tjänst där barn kan tidsboka samtal på arabiska. 
Vi har inte alla språk, men vi måste fortsätta utvecklas, särskilt 
nunärsåmångabarnharflytttillSverige.

Varför kan inte barn komma direkt till Bris kontor 
när de behöver hjälp?
– Något som gör Bris unikt är att vi kan genomföra så många 
stödjande samtal med barn. Jämför man med primärvården 
så tar de 3 000 samtal om året i Stockholms län, medan Bris 
årligen tar emot 9 000 samtal från just Stockholm. När vi jobbar 
medchatt,mejlellertelefonsåkanvihjälpaflerbarn.Idaghar
vi inte möjlighet att ha en mottagning för barn i behov av stöd. 
Skulle vi ha en mottagning i exempelvis Norrköping så skulle 
den kanske bara vara tillgänglig för barn i närområdet. Med 
telefon, chatt och mejl når vi barn och unga i hela Sverige.

Vad är viktigast för dig i ditt arbete och vilken är 
din viktigaste arbetsuppgift?
– Det viktigaste för mig är att skapa förutsättningar så att alla 
som jobbar på Bris kan göra ett bra jobb. Det viktigaste i min 
roll är att alla trivs på Bris för det leder till att vi kan göra mer 
för barn. 

Hur jobbar Bris med barn med neuropsykiatriska diagnoser?
– Många samtal till Bris kommer från barn som har en diag-
nos och som lider av psykisk ohälsa. Det barn med diagnoser 

behöver är behandling, men det Bris jobbar med är att ge stöd 
till barn här och nu, det som är steget före att söka hjälp inom 
vården. Om barnet vill kan Bris hjälpa till att ta kontakt med 
sjukvården där barnet bor.  

 Hur jobbar ni med icke-binära och transungdomar?
– Vi vet att icke-binära barn är en riskgrupp för psykisk ohälsa. 
Bris jobbar för att varje barn ska få vara den hen är och bli 
accepterad för det. Vi har uppgraderat Bris dokumentations-
system så att vi bättre kan följa statistik vad gäller icke-binära 
och transungdomar.

Gör ni något speciellt arbete för trans och icke-binära?
– Vi jobbar inte med något riktat projekt i nuläget, men vi försö-
kerjobbaförattdetskafinnastydligainsatserfördengruppen
precis som för alla andra grupper av barn.

Var har Bris fokus legat under år 2017?
– Vår största fråga är psykisk ohälsa. Det rör många barn och 
den psykiska ohälsan har ökat bland unga. Andra frågor som vi 
fokuserat på är sexuella övergrepp mot barn inom idrotten och 
psykiskohälsahosbarnsomflytt.

Hur känns det att representera barn och unga?
– Det handlar mycket om att vara ödmjuk, det är en stor förmån 
att få jobba för barn och unga. Barn är utsatta i samhället på så 
många olika plan, samhället sviker barn på olika sätt. För mig 
är det viktigt att lyfta fram att barn ska få komma till tals. Mitt 
jobb handlar mycket om att påverka politiker, att få politiker 
att göra barnkonventionen till lag till exempel. Jag är aldrig 
nöjd, jag är en tävlingsmänniska, jag vill alltid kunna göra mer. 
Om man blickar tillbaka på 2017, är jag stolt över Bris arbete. 
Engagemanget i samhället har blivit större vad gäller barns 
rättigheter. Det som påverkar mig mest är mejl från barn som 
fått hjälp av Bris, det är det som är viktigast. Att man känner att 
man verkligen gör skillnad.

Känner du ansvar för att barn och unga mår dåligt?
– Jag känner ett stort ansvar för att Bris gör allt vi kan för barn 
som mår dåligt. När saker inte funkar i samhället är det viktigt 
att ställa politiker till svars.

Vad gör ni för att barn och unga ska veta att Bris finns?
– Vi gör till exempel varje år en idolkortskampanj som riktar sig 
till barn och unga. Den typen av satsningar gör vi för att visa att 
Brisfinnsochattbarnkanfåstöd.93procentavbarnochunga
i Sverige känner till Bris. Nästa års idolkorts kampanj kommer 
att handla mycket om idrott och vart man ska vända sig om 
något känns fel.

 Har du något att tillägga?
– Nej, jag tycker ni hade bra frågor. Tack!
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I över 46 år har Bris arbetat för att 
stärka barnets rättigheter. Från början 
erbjöds enbart stöd via hjälptelefon. 
Idag verkar Bris utifrån tre plattformar 
– att stödja, att mobilisera och att 
bedriva påverkans arbete.

Sedan starten i september 1971 har Bris varit sy-
nonymt med vuxna som lyssnar och erbjuder stöd 
till barn i utsatta livssituationer. Då som nu är vi 
nära barn. Vi lyssnar och agerar utifrån vad barnet 

berättar. Bris barnsyn och arbete utgår från barnkonven-
tionen, enligt vilken varje barn är bärare av mänskliga 
rättigheter och särskilda rättigheter i egenskap av att 
vara barn. Barnets rättigheter är universella, ej villkor-
ade och gäller varje barn. Bris arbetar inte bara med att 
erbjuda stöd till barn. Organisationens uppdrag är även 
att mobilisera samhället för en bättre barndom samt att 
påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. 
Bris vision är att varje barn känner till sina rättigheter 
och lever i ett samhälle där barnets rättigheter tillgodoses. 
Brisverksamhetfinansierasviainsamlingfrånprivatper-
soner och företagssponsring, stöd från kommuner och 
olika stiftelser och via medlemsavgifter. Vårt uppdrag – 
att stödja, mobilisera och bedriva påverkansarbete står i 
direkt relation till våra insamlade medel och varje krona 
gör skillnad i verksamheten.

Bris – på 
barnens 
sida i 46 år
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STÄRKA BARNETS RÄTTIGHETER

INSAMLING

Mobilisera PåverkaStödja 

Bris arbete   

STÖD UTIFRÅN BARNETS BEHOV

Stöd direkt 
till barn

Indirekt stöd 
till barn via 
vuxna

Gruppstöd

Uppdragsarbete

Kurativa samtal

Kunskap & råd

Påverkansarbete

    Stödhelger, gruppstöd 
online samt fysiska möten

    Upprättar anmälningar, företräder  
barnet, hjälper barnet vidare

Appar, Instagram, Youtube, idolkort, bris.se m.m.

Stöd-
helger

Utbildningar

TelefonChatt, mejl, telefon

För att barnets rättigheter ska tillgodoses

Medienärvaro, Facebook, 
böcker, bris.se m.m.
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Bris mobiliserar
Kampen för att stärka barnets rättigheter angår alla vuxna i samhället. Därför 
 startades Bris nätverk under 2016, en mötesplats för alla som aktivt arbetar för och 
med barn. Syftet är att skapa möten, dialog och samverkan mellan professio nella 
från olika delar av landet. Ideella, privata och offentliga sektorn samt även företag 
bjuds in till Bris nätverksträffar två gånger om året. Mobiliseringsarbetet utgår från 
Bris regionala kontor i Malmö, Göteborg, Umeå, Norrköping och Stockholm.

BRIS  
NÄTVERK  
Mötesplatsen för barns 
rättigheter.

ONLINESTÖD
Bris erbjuder stöd till alla barn under 18 år, anonymt och uti-
från barnets behov. Sedan hösten 2017 är stödverksamheten 
uppdelad i två enheter – stöd online och gruppstöd. Stöd 
online ges via telefon 116 111, chatt och mejl av utbildade och 
erfarna kuratorer. Bris onlinestöd har öppet varje dag, året om. 
Samtalet sker på barnets villkor och kuratorns uppgift är att ge 
känslomässigt och praktiskt stöd samt informera om barnets 
rättigheter och vilket stöd som samhället kan erbjuda. Ibland 
behövs stöd från en annan aktör än Bris för att barnet ska få 
sitt hjälpbehov tillgodosett. Om barnet vill eller om kuratorn 
gör en professionell bedömning att det behövs, erbjuds barnet 
konkret hjälp till en fungerande kontakt med samhällets övriga 
stödinsatser, till exempel BUP, socialtjänst eller elevhälsa. 

GRUPPSTÖD
Den andra delen av Bris stödverksamhet utgörs av gruppstöd, 
både fysiska träffar och onlinestöd. Via gruppstöd får barn 
träffa andra barn i samma situation, barnet 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. 

Bris gruppstöd innefattar stödhelger till familjer där en 
förälder tagit sitt liv, gruppstöd till familjehemsplacerade 
barn (i samarbete med Stockholm stad), gruppstöd via nätet 
(Grubbel.se) riktat till barn till en förälder med missbruk och 
psykisk ohälsa (tillsammans med STAD, Stockholm förebygger 
alkohol- och drogproblem) samt gruppstöd till barn som flytt, 
som bedrivs utifrån samarbetsprojektet Tillsammans för barn 
som flytt, finansierat av Familjen Erling Perssons stiftelse.

BRIS FORUM OCH BRISBOT
På Bris.se finns Bris forum där barn och unga anonymt kan 
diskutera allt från vardagliga tankar till problem med varandra. 
Bris kuratorer modererar forumet och varje inlägg granskas 
före publicering. Brisbot är en automatisk chattbot som ger 
svar på vanliga frågor direkt i mobilen. Boten nås via KiK och 
Messenger. 

STÖD FÖR VUXNA OM BARN
Bris Vuxentelefon – Om barn (BVT) erbjuder stöd, vägledning 
och information till vuxna som känner oro över ett barns livs-
situation. Samtalet har ett tydligt fokus på barnets perspektiv 
och rättigheter. På bris.se finns mer information till vuxna om 
frågor som rör barn och unga.

Detta erbjuder Bris:

Bris 
påverkans arbete 

gör  skillnad

Vid sidan om stöd till barn och 
unga och mobilisering av  samhället, 
 bedriver Bris ett strategiskt 
opinions- och påverkansarbete 
med fokus på beslutsfattare och 
myndigheter. Lagen om förbud 
mot barnaga (1979) och lagen som 
kriminaliserar barnpornografi (1998) 
är två exempel där Bris påverkans-
arbete gjort skillnad och stärkt 
svensk barnrätt. Bris gör barns 
röster hörda och arbetar aktivt för 
att öka allmänhetens kunskap om 
barnets rättigheter så att de bättre 
tillgodoses. 
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1971
En treårig flicka i Stockholm 
misshandlas till döds av sin 
styvpappa i mars. Författaren 
Gunnel Linde och journalisten 
Berit Hedeby skapar därför 
utställningen ”Barnmisshandel 
i Sverige” på kulturhuset. I 
september samma år bildas 
Bris. 

1972
Bris jourtelefon, dit både barn och vuxna 
kan ringa, öppnar i Stockholm.

1979
Efter ett intensivt påverkansarbete från 
bland annat Bris, klubbar riksdagen 
 igenom en lag som förbjuder barnaga. 

1980
Bris startar Barnens hjälptelefon som 
ett direkt stöd till barn och unga.

Bris historik

1989
Bris får ett rikstäckande 
telefonnummer.

2001
Bris-mejlen startar.

2005
Efter flodvågen i Thailand 
startar Bris samtalsgrupper 
för barn tillsammans med 
Rädda Barnen och Ersta 
Diakoni.

2007
Bris-chatten startar.

2013
Bris anställer 17 kuratorer och 
utökar öppettiderna för tele-
fon och chatt.

1987
Bris kräver att pornografi 
med barn ska kriminaliseras.

1998
All befattning med barn-
pornografi blir olaglig. 
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Tio steg mot ett samhälle där  barnets 
rättigheter respekteras
BRIS LÅNGSIKTIGA PLAN 2017–2021

1. Bris ska bredda stödverksamheten och göra den mer attraktiv för en större 
 mångfald av barn. 

2. Bris ska arbeta förebyggande genom stöd till vuxna som ett indirekt stöd till barn. 
Vuxna som ser och agerar för barnets bästa är en skyddsfaktor. 

3. Genom kommunikation, opinionsbildning och påverkansarbete ska Bris påvisa 
samhällets brister när det gäller att tillgodose barnets rättigheter. Bris ska kräva 
åtgärder från beslutfattare på nationell och regional nivå för en förbättring av barnets 
rättigheter.

4. En stark medlemsorganisation ger kraft och engagemang för barnets rättigheter. 
Det är prioriterat att öka antalet medlemmar och att stärka medlemsinflytandet 
i Bris. Kopplat till principen om delaktighet i Agenda 2030 och artikel 12 i barn-
konventionen ska Bris stärka barns möjlighet till inflytande i Bris.

5. Bris ska aktivt bidra till måluppfyllelsen av målen i Agenda 2030, lokalt, regionalt, 
nationellt och globalt. 

6. Bris ska särskilt fokusera på att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan 
hos barn och unga, att stödja barn som flytt och att arbeta för varje barns rätt att 
slippa våld. 

7. Bris ska genom Bris nätverk öka kunskapen om barns livsvillkor, stärka samverkan 
nationellt och regionalt för att mobilisera samhället i arbetet med att stärka barnets 
rättigheter. 

8. Bris ska stärka sin internationella samverkan. Genom samverkan med omvärlden 
ökar förutsättningarna att stärka barnets rättigheter i Sverige, såväl som i andra 
länder.

9. En förutsättning för Bris verksamhet, att stärka barnets rättigheter, är finansiering 
genom insamling från privatpersoner, företag, stiftelser, kommuner, landsting och 
andra organisationer. Bris ska tydligt fokusera på insamling från privatpersoner. 

10. Bris ska eftersträva hög medvetenhet kring den skillnad varje insamlad krona gör 
för verksamheten. 

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

Bris.se
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E
n vanlig fråga bland barn som 
kontaktar Bris är ”Varför frågar 
ingen vad jag vill?”. Problem i 
skolan, vårdnadstvister, behov 

av stöd – oavsett vad det handlar om 
brister vuxenvärlden rejält vad gäller 
atttillgodosebarnsrätttillinflytande.I
barnkonventionen benämns rättigheten 
under artikel 12 och är en av konventio-
nens grundprinciper; varje barn har rätt 
att säga vad de tycker i frågor som berör 
dem. Och vuxna är skyldiga att lyssna. 
Bris har drivit frågan hårt i över 45 år 
– men vad gör vi själva för att ge barn in-
flytandeiorganisationen?MarieAngsell,
socionom, sakkunnig och ansvarig för 
metodutvecklingavbarnsinflytandepå
Bris,hartagitframenmodell,inflytan-
depaletten. Det är ett arbetsverktyg som 
används internt på Bris enheter för att 
säkerställa att barn och unga får reellt in-
flytande,detvillsägachansattpåverka,
verksamheten. 

– Att barn ges möjlighet att påverka 
vårt arbete är en kvalitetssäkring för 
Bris. Endast barn är experter på att vara 
barn, och det är ju för deras rättigheter vi 
jobbar, säger Marie Angsell.
KärnaniBrisinflytandepalettäratt

ge barn reell möjlighet att påverka. Att 
rådfråga barn genom att ställa ledande 
frågor, där hänsyn endast tas till svar 
som bekräftar den vuxnes hypotes, eller 
att använda barn som ”dekoration” 
eller PR-redskap i arbetet, är skenbart 
inflytande.Förattsäkerställaverkligt
inflytandekrävsattbarnetharfåtttill-
räcklig information om bakgrunden till 
uppdraget, förstår sammanhanget och 

Vad har barn för 
inflytande i Bris?

I drygt 45 år har Bris arbetat för att stärka barns inflytande i samhället. Barn har rätt 
att komma till tals i alla frågor som påverkar deras liv. Det innebär bland annat rätt att 
påverka Bris arbete.

på vilket sätt hens åsikter kommer att 
påverka de beslut som fattas.

Vidare måste vuxna varaflexiblavad
gäller sättet att låta barn komma till 
tals och vara tydliga med vad barnet 
kan påverka och inte. Allt deltagande i 
Brisinflytandegrupperärfrivilligt,det
går också att dra sig ur när som helst. 
Efter avslutat uppdrag har barnet rätt 
till återkoppling. Hur tog Bris hänsyn 
tillbarnetsåsikter?Atthainflytandeär
inte samma sak som att bestämma, men 
 barnet som rådfrågas har rätt att bli tagen 
på allvar på samma sätt som en  vuxen. 
BrisInflytandepaletterbjuderflera
olikametoderförattgebarninflytande,
 beroende på vad frågeställaren vill veta.

Att barn ges möjlighet att påverka 
vårt arbete är en kvalitetssäkring 
för Bris. 

Marie Angsell, sakkunnig Bris

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
BARNS INFLYTANDE

Bris årsberättelse 2017

[9]  



Expertgrupp Barn

En väl fungerande metod för att ge barnet en hög grad av 
inflytande, är att konsultera en mångfald av barn med olika 
perspektiv, erfarenheter och synpunkter. På Bris kallas metoden 
Expertgrupp Barn och utgörs ofta av hela skolklasser, där barnen 
slumpvis väljs ut att deltaga vid behov av konsultation. 

En av fördelarna med metoden är att den underlättar delta-
gande av barn som ej är vana att ta plats och som vanligtvis inte 
skulle anmäla sig. Samarbetet är dock frivilligt och barnet har rätt 
att hoppa av när som helst i processen. Innan arbetet med Bris 
påbörjas ska berörda barn ha fullständig information om sina rät-
tigheter, om Bris verksamhet, expertgruppens syfte och hur sam-
arbetet kommer att gå till. Barnen har även rätt att veta vilken 
grad av inflytande de har i arbetet och i vilket skede av processen 
deras åsikter inhämtas. Det faktiska arbetet görs sedan i kreativa 
workshops, så kallade ”höringar”, inspirerade av en norsk modell. 
Antal barn som deltar beror på den frågeställning Bris har gjort 
och dess omfattning. En höring går ut på att gruppledarna lyssnar 
systematiskt på barn, låter dem tala till punkt och inte går emel-
lan med egna åsikter och värderingar. Workshopsen genomförs 
alltid under skoltid, involverar olika övningar och det är alltid 
barnen som deltar som bestämmer vad uppdragsgivaren, Bris, 
ska ta med sig från arbetet. Slutligen – när Bris inhämtat barnens 
åsikter, råd och idéer och integrerat dem i det aktuella projektet, 
har de berörda barnen rätt till återkoppling. Hur blev resultatet? 
Hur stor hänsyn togs till barnens synpunkter?

Expertgrupper med barn som har särskild 
 erfarenhet, intresse eller kunskap

Som opinionsbildare måste Bris kontinuerligt inhämta extern kun-
skap kring ämnen som berör barn och unga, dels via aktuell forsk-
ning men även genom att konsultera barn med egna erfarenheter 
av frågorna. Det gäller även när Bris ska utveckla nya former för 
stöd riktade till en viss målgrupp. För att säkerställa en trygg 
och barnrättssäker arbetsprocess vänder vi oss i första hand till 
etablerade barn- och ungdomsorganisationer som besitter den 
kompetens vi efterfrågar, exempelvis ett ungdomsråd. Ett annat 
alternativ är att uppsöka verksamheter och nätverk som vänder 
sig till den målgrupp vi vill komma i kontakt med. Precis som 
metoden Expertgrupp Barn, genomförs samarbetet med hjälp 
av höringar vid ett eller flera tillfällen. Graden av inflytande från 
de deltagande barnen är hög. Bris ska i största möjliga mån utgå 
från barnens råd, synpunkter och tankar när vi sedan beslutar om 
vilka frågor vi ska bedriva opinion kring och på vilket sätt vi vill 
förbättra livssituationen för barn och unga. 

4 metoder för inflytande

Enkätfrågor 

En bra och enkel metod för inflytande är att ställa frågor till barn 
via webbenkäter. Bris använder sig ofta av metoden när vi vill ha 
tips och råd från barn som är bekanta med vår stödverksamhet. 
Med hjälp av ett enkätverktyg som tillåter såväl öppna som slutna 
frågor och som ger deltagaren möjlighet att själv välja vilka frågor 
hen vill besvara, kan Bris få kunskap om hur barn tycker att stö-
det fungerar, om de saknar något och hur och varför vi behöver 
förbättra något. Metoden används även i de fall Bris vill ha råd 
som vi sedan kan omvandla till kunskap och förmedla till andra 
vuxna, exempelvis i en rapport. Premisserna för metoden är de-
samma som för Expertgrupperna. Barnen ska vara fullt inbegripna 
med frågornas syfte, vad Bris gör med informationen och hur de 
får återkoppling på sitt deltagande när arbetet är slutfört. Den 
största fördelen med ett enkätverktyg är möjligheten att nå ut till 
en stor mängd barn. Det som begränsar metoden är att barnet 
som deltar måste vara klar över sina svar i en enkät, till skillnad 
från expertgrupperna som ges möjlighet att forma sina tankar 
genom olika övningar. 

1

3

Enkätfrågor till en riktad grupp barn

Den här metoden är ett alternativ och/eller ett komplement till 
expertgrupper för barn med särskild erfarenhet, kunskap eller 
intresse. Bris mejlar en enkät till en riktad grupp barn, som ges 
möjlighet att svara på öppna eller slutna frågor och/eller frågor 
med förbestämda svarsalternativ. Metoden är enkel och lätt-
hanterlig, men eftersom barn som svarar på en öppen fråga inte 
kan vara anonyma, lämpar den sig inte för frågor av känslig eller 
privat karaktär. Precis som i Bris övriga metoder för inflytande 
har berörda barn rätt till fullständig information kring projektet, 
enkätens syfte, kännedom om vad Bris gör med materialet samt 
återkoppling om resultat och grad av inflytande efter slutfört 
projekt. Metoden har ännu inte testats av Bris.

4

2

EXEMPEL: Metoden har bland annat använts i arbetet med 
Bris-filmen ”Du är viktig” 2015, i projektet ”Nästa genera-
tions stöd på nätet” 2016, utvecklingen av Bris Instagram 
samt i arbetet med 2017 års verksamhetsberättelse.

EXEMPEL: I arbetet med projektet ”Nästa generations stöd 
på nätet” konsulterade Bris barn via enkät på bris.se.

EXEMPEL: År 2012 konsulterade Bris barn som levde i ekono-
misk utsatthet. Barnens arbete resulterade i rapporten ”När 
pengarna inte räcker till” som går att läsa på bris.se.
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Under 2017 inledde Bris ett samarbete 
med klass 8C på Kulturama i Stockholm. 
Eleverna utgjorde Expertgrupp Barn i flera 
Bris-projekt under året, både vad gäller 
utvärdering av vår kommunikation till barn 
som produktion av årets verksamhets-
berättelse. 

Under våren engagerades hela klassen i arbetet med att 
 utvärdera Bris Instagram, Bris 116 111 samt att ge råd och tips 
kring hur Instagram-kanalen kunde förbättras. Vad är bäst – 
filmadeklippellertext?Ärhashtagsfortfarandegångbart?Ska
Bris kuratorer presenteras på Instagram?
ExpertgruppenfickiuppdragattgöratreolikainläggförBris

Instagram utifrån följande teman; Vad är Expertgrupp Barn och 
varför är den viktig?, presentation av nuvarande expertgrupp 
samt redovisning av hur gruppen tycker att Bris Instagram kan 
förbättras. 

Expertgruppens 
arbete  under 2017

Nästa uppdrag för gruppen blev att medverka i produktionen 
av verksamhetsberättelsen för 2017. Uppdragen var tre till 
 antalet – att intervjua Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog 
om hans yrkesroll och om året som gått (sid.5), att intervjua en 
av Bris kuratorer (sid.22) och att testa och utvärdera  Brisboten, 
en chattbott som svarar på barns vanligaste frågor direkt i 
mobilenviaKiKochMessenger.Inledningsvisfickgruppenen
genomgång av Bris verksamhet, information om uppdraget och 
desssyfte,gradavinflytandeochvalavmetod.Barnenvaldes
ut via lottning och arbetet delades upp i två tillfällen. 
Förstagångenfickbarnensomskullegöraintervjueren

genomgångavintervjuteknik,varefterdefickiuppdragatt
 diskutera fram relevanta frågor till intervjupersonerna samt 
testintervjuavarandra.Nästatillfällefickreportrarnakomma
till Bris kontor och genomföra intervjuerna i par om två, där de 
turades om att ställa frågor och att anteckna. Varken Magnus 
Jägerskog eller Bris-kuratorn Jonas Söderlund hade fått 
kännedomomfrågornaiförväg.Efteravslutadeintervjuerfick
reportrarna tid att redigera sina texter.   
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F
acebook, Instagram, Snapchat, 
KiK, Musically – Idag erbjuds 
barn och unga ständigt nya 
plattformar för digital kommu-

nikation. Ett forum som är populärt ena 
dagen kan därför vara helt ute den andra. 
Det ställer höga krav på en barnrättsor-
ganisation som Bris som eftersträvar att 
nå så många barn som möjligt. Tack vare 
projektet Nästa generations stöd på nätet, 
finansieratavPKL(SvenskaPostKod-
Lotteriet), kunde Bris sjösätta en helt ny 
digital plattform under våren 2017. En 
satsning som föregåtts av barn och ungas 
egna önskemål och behov men också 
utifrån Bris kuratorers erfarenhet och 
kunskap kring stödjande samtal online.

– Vi har helt nya system att jobba i nu, 
vilket ökar vår tillgänglighet, säger  Ulrika 
Eriksson, chef för Bris Stöd  Online. Tek-
niken är snabbare och mer hållbar, chatten 
och mejlen är uppgraderade, vilket bland 
annat innebär en möjlighet att använda 
bilder och rörligt material i våra stödjande 
kontakter med barn. 

Nytt är även erbjudandet om tidsbok-
ning med en kurator, vilket efterfrågats av 
barn som inte vill stå i kö. Vid tidsbokning 
kan barn numera också välja om de vill ha 
stöd på svenska, engelska eller arabiska.

Efter 21.00 när telefon, chatt och mejl 
stänger, öppnar i stället Natt på Bris, 
ett informationsbaserat stöd på Bris.se 
bestående av sömntips, avslappnings-
övningar och olika råd från  kuratorerna.  

Bris-chatten är sedan länge den mest 
populära kontaktkanalen för barn och 
unga.Nufinnsennychattapp,somär

gratis och som dessutom talar om när 
barnet har kommit fram i chattkön så att 
hen kan göra annat under tiden. 

– Ett annat nytt erbjudande för i år är 
live-chattar, där våra kuratorer chattar 
medbarnutifrånettspecifiktämne.
Barnen är givetvis anonyma, men live- 
chattarna är offentliga och publiceras 
i efterhand på Bris.se. Tanken är att vi 
ska bygga upp en informationsbank med 
live-chattar så barn kan gå in och söka på 
specifikaämnen,sägerUlrikaEriksson.

Rörligt material, i form avfilmeroch
grafikharkommitattutgöraenalltstörre
del av informationsbaserat stöd på nätet. 
Bris har hörsammat barns önskemål om 
detta genom Bris Play, en plats på bris.
sedärvisamlarinformationsfilmerom
 vanliga ämnen till barn och unga samt 
olika voddar där Bris kuratorer sam-
talar med gäster. Målet är att barn ska 
hitta till Bris Play via hemsidan eller 
att  kuratorerna ska kunna skicka Bris 
Play-material till barnet via chatten 
utifrån ämne. 

Bris stöd  förnyat 
efter barns  önskemål

Bris ska vara tillgängliga för så många barn som möjligt. Det innebär att vår stödverk-
samhet är under ständig utveckling. Nytt för i år är att barn kan boka tid med en kurator 
i förväg, få informationsbaserat stöd via live-chattar, Natt på Bris och Bris Play. 
 Dessutom har Bris breddat utbudet av gruppstöd. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
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Vid sidan av projektet Nästa generations 
stöd på nätet har Bris utvecklat stöd-
verksamhetens dokumentationssystem. 
Barnkonventionen förväntas bli lag 2020, 
vilket föranlett en ny rättighetsbaserad 
del i dokumentationen av barns kontakter 
med Bris. 

– Det är viktigt att vi har ett bra under-
lag för att vi ska kunna ge barn det stöd 
de har rätt till och för att kunna använda 
dokumentationen i vårt påverkansarbete. 
Delen som handlar om att dokumentera 
utifrån ett barnrättsperspektiv blir extra 
viktig nu när konventionen är på väg att 
bli lag, säger Ulrika Eriksson. Det ger 
oss ett perspektiv på vilka rättigheter 
som berörs i de ämnen barn tar upp. 

Ett annat stort steg framåt är att Bris 
stödverksamhet, från och med augusti 
2017, är i uppdelat enheterna Stöd online 
och Gruppstöd. Anledningen är ett ökat 
intresse för riktat stöd i grupp, även om 
trycket på onlinestöd fortfarande är stort. 

– Flera av Bris kuratorer har varit 
involverade i gruppstöd till exempelvis 
familjehemsplacerade barn och till barn 
somflytt,ochdekommerdeävenfort-
sättningsvis att vara. Det är stöd till barn 
fast på olika sätt, säger Ulrika Eriksson.

Under 2017 påbörjade Bris ett sam-
arbete med Riksidrottsförbundet, ett 
projekt vid namn ”Nyanlända, barn, 
idrottochinkludering”somfinansieras
av Arvsfonden. En del av satsningen 
innebär att Bris har kunnat öppna en 
telefonlinje som riktar sig till ledare och 
tränare inom idrottsrörelsen. Hit kan 
alla inom idrotten, ideella som anställda, 

ringa om de har oro för ett barn. Särskild 
kompetenskommerattfinnasförattge
stöd till de som möter barn med trauma 
ellererfarenhetavflykt.Linjenblirett
komplementtillBrisbefintligaVuxen
telefon – Om barn, dit föräldrar och 
andra kan höra av sig med frågor kring 
egna och andras barn.

De senaste årens stora insatser för att 
öka Bris tillgänglighet innebär inte att 
stödverksamheten nu kan slå sig till ro. 
Enligt Ulrika Eriksson kräver ny teknik 
ständig metodutveckling för att säker-
ställa att stödet är rättssäkert och profes-
sionellt. Parallellt pågår ett långsiktigt 
planeringsarbeteförattnåännuflerbarn,
inte minst att öka mångfalden av barn. 
Ett annat mål är att nå äldre ungdomar 
(över 14 år), framför allt pojkar.

– Det är en utmaning! Killar hittar 
till Bris, men inte i samma utsträckning 
som tjejer. Vi behöver se över hur vi kan 
kommunicera våra ämnen så att de blir 
relevanta för den målgruppen, vi behöver 
också vara synliga på de plattformar där 
killarfinns.Någrasättskulleexempelvis
kunna vara riktat stöd till killar via tids-
bokning eller via live-chattar, säger Ulrika 
Eriksson.  

Slutligen ska även stödet till vuxna med 
frågor om barn göras mer tillgängligt, 
bland annat via en Brisbot motsvarande 
densominulägetfinnsförbarnochunga.

Vi har helt nya system att jobba i 
nu, vilket ökar vår tillgänglighet.

Ulrika Eriksson, chef för Bris Stöd online
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A
v Bris samtliga kurativa kontakter är 9 av 10 tagna av 
ett barn. Under 2017 uppgick de till 26 113  kontakter 
vilket innebär en ökning av barnkontakter med 
6 procent jämfört med föregående år. Antalet kontak-

ter från vuxna till Bris vuxentelefon om barn och till stöd-
linjen för idrottsledare var under 2017 2 302 stycken, vilket är 
oförändratantalkontakterjämförtmedföregåendeår.Deflesta
 kurativa kontakterna tagna av ett barn har skett via mejl som 
också är den kanal som ökat mest under året. En bidragande 
 orsak till detta är att mejlen är öppen dygnet runt och tillgäng-
ligheten begränsas inte av Bris resurser. Under 2017 har Bris 
varit aktiva och synliga i många viktiga frågor som rör barn 
vilketbedömshaletttillattflerbarnönskatkontaktmedBris.
Mejlen är för många ett enkelt sätt att prova kontakta Bris och 
många övergår sedan till kontakt via telefon eller chatt.

De flesta kontakterna är från barn och unga i åldersgruppen 
13–15 år. Dessa står tillsammans för 42 procent av de kurativa 
kontakterna. Snittåldern är 14,0 år, föregående år var snittåldern 
14,2. Den åldersgrupp som ökat mest sett till antal är 12-åringar 
och den åldersgrupp som minskat mest är 16-åringar. I sam-
bandmedattBrislanseradeennyhemsidaifebruari2017fick
allabarnregistreranyakonton.Dekundefåväljamellanfler
könsalternativ än tidigare. Sett till samtliga kurativa kontakter 
ärnästan8av10frånbarnsomvaltattidentifierasigsomtjej.

Samtalen till Bris 2017
Under 2017 besvarade Bris 40 639 kontakter från barn, unga och vuxna. Utav dessa 
kategoriserades 28 415 som kurativa kontakter, där kontaktorsaken är känd och barnet 
eller den vuxne har fått stöd från någon av Bris kuratorer. Jämfört med 2016 har Bris 
kurativa kontakter från barn och vuxna ökat med 5 procent. 

14 procent av kontakterna var från en kille, 2 procent icke- 
binär, 4 procent ville inte välja samt 2 procent saknade uppgift 
om barnets kön. Sett till antal ökar både kontakter från killar 
och tjejer, men tjejer ökar mest. Åldersfördelningen skiljer sig 
ej märkbart åt beroende på kön. Dock kan vi se en viss skillnad 
ivaltkontaktsättbaseratpåköndärflerkillarväljeratttakon-
taktviachattellertelefon,medanflertjejertarkontaktviamejl
och chatt. De besvarade kontakter som inte kategoriseras som 
kurativa består till största del av tysta samtal, påläggningar och 
testsamtal via 116 111. 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.

Barn kontaktar Bris om många olika ämnen, känslor och 
 situationer. Det är barnet som kontaktar Bris som styr vad 
samtalet handlar om, utifrån barnets behov av stöd och råd. Bris 
stödverksamhet är därför mycket bred, och kontaktinnehållet 
förallakurativasamtaldefinierasutifrån55valbarakategorier.
Deflestasamtalenberörfleraämnesområden,isnitt2,5
 kategorier/kontakt. 

Det allra vanligaste är att barn kontaktar Bris och söker stöd 
utifrån problem och svårigheter i sin egen situation men utöver 
detta söker barn stöd när en person i dess närhet, exempelvis en 
vän eller ett syskon, har det svårt. 

Jag vill bara tacka er för all 
hjälp. Det finns ingen som 
har funnits där för mig på 
sättet ni gör! Tack så sjukt 
mycket för allt. För att ni 

står ut med mig.

Hej Bris. Jag vill tacka er som 
alltid finns där för oss. Ni har 
varit en del av min utveckling 
från nedstämd och redo att 
dö till en person som älskar 

livet. TACK. 

Ni är så underbara och har 
hjälpt mig så mycket med 

era tips och allt. Perfekt att 
kunna skriva med någon 

när man är för feg för att gå 
till kuratorn. Jag vill verkligen tacka er 

på Bris för allt ni gör för 
oss. Ni är hjältar. 

Tack! Tack! Tack! Tack!!!

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
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Kontaktområden Förekomst kurativa kontakter

Psykisk ohälsa 36 %

Familj & familjekonflikter 27 %

Vänner 22 %

Skolan 21 %

Våld, övergrepp & kränkningar 20 %

Att vara ung 17 %

Kärlek 11 %

Samhällets stödinstanser 9 %

Stress 8 %

Vuxnas svårigheter 6 %

2017 ÅRS VANLIGASTE KONTAKTOMRÅDEN FÖR BARN

Enbart nya systemet, dvs 14/2 - 31/12
Psykisk ohälsa var, liksom föregående år, det vanligaste kontaktområdet 2017.

Helår 2017 Helår 2016 Jämförelse %

Mejl 9 592 8 508 13 %

116111 7 216 6 313 14 %

Chatt 9 305 9 869 -6 %

BVT 2 302 2 306 0 %

Totalt 28 415 26 996 5%

2017 ÅRS KURATIVA KONTAKTER MED BARN OCH UNGA 
OCH VUXNA:

Bris dokumenterar alla kurativa kontakter utifrån kontaktsätt, kön och ålder samt vad 
barnet eller den vuxne har sökt hjälp med utifrån 55 ämneskategorier. 

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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ANTAL KONTAKTER MED EN KURATOR TAGNA AV BARN

Under 2017 hade Bris kuratorer 26 113 kontakter med barn och unga via chatt, 
mejl eller telefon.

26 113

Barn kontaktar Bris om många olika ämnen, känslor och situationer. 
Det är barnet som kontaktar Bris som styr vad samtalet handlar om, 
utifrån barnets behov av stöd och råd. 

Chatt – 35% 

Mejl – 37%

116 111 – 28%
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Hej Jonas, vad gör du på Bris?
– Jag jobbar som kurator på Bris stödenhet, vilket betyder att 
jag via chatt, mejl och telefon pratar med de barn som hör av 
sig till oss, och svarar på deras frågor. Jag jobbar också för att 
deras rättigheter ska bli tillgodosedda och hjälper dem att lösa 
problem. Utöver det gör jag lite media-grejer för Bris räkning, 
nyligen var jag till exempel med i ett program på barnkanalen 
där vi pratade om sorg.   

Hur länge har du jobbat på Bris?
– Jag började i juni år 2013, så i ungefär fyra och ett halvt år.

Hur många dagar i veckan jobbar du?
– Det är en bra fråga. Jag jobbar egentligen heltid, alltså fem 
dagar i veckan, men den här veckan jobbar jag sex dagar och 
förra veckan jobbade jag bara tre dagar. Ni i skolan jobbar ju 
med schema, där vissa dagar är kortare och vissa är längre. Bris 
kuratorer jobbar också så, men vi jobbar också helger. Den här 
veckan ska jag jobba helg, men då är jag ledig måndag och 
tisdag så det är ju värsta lyxen!

Hur många mejl, chattar och samtal får du varje dag?
– Bris har totalt cirka 27 000 kontakter med barn och unga per 
år. Det blir i genomsnitt cirka 74 kontakter per dag. Jag svarar 
såklart inte alla barn själv. Vi är 17 kuratorer på Bris och under 
en timme hinner jag chatta med en och prata i telefon med en 
person. På en hel dag blir det ungefär åtta chattar och åtta samtal. 

Kan man chatta med flera samtidigt?
– Ja, Bris har precis börjat med gruppchattar live, vi kallar det 
för tema-chattar. Många barn har efterfrågat det! För ett tag 
sedan hade vi en chatt med tema självkänsla. Vanligast är dock 
att vi chattar med en åt gången.

Vad är det vanligaste problemet som barn kontaktar dig om?
–Psykiskohälsa.Detlåterliteflummigteftersomdetärett
sådant omfattande begrepp. Det kan handla om allt i från att 
man mår dåligt på grund av att en relation har tagit slut eller att 

”Barn har en förmåga 
att läka snabbt”

Självmordstankar, mens eller sorg över en död katt – Bris kurator Jonas Söderlund får 
samtal från barn om precis allt. Här berättar han för Expertgruppens reportrar om 
varför jobbet på Bris är det bästa som finns.

Text: Lea Tappertlilja och Ella
Foto: Paola Lindahl

ens katt har dött, till problem som depression, ångest och själv-
skadebeteende.

Hur jobbar Bris med HBTQ-frågor? 
– Vilken bra fråga, vad glad jag blir att ni ställer den! Vi kura-
torer på Bris ska kunna prata om vad som helst, men alla är ju 
bra på olika saker, Kanske har ni någon i er klass som är bättre 
påmatteänallaandra?Påsammasättfinnsdetkuratorerhär
som är bättre på till exempel transfrågor. Det betyder inte att jag 
bara kan koppla barnet vidare till den personen, men jag kan ju 
diskutera ämnet med andra kuratorer här på Bris. 

Har ni personer som specialiserar sig på olika ämnen 
som till exempel kön, religion och etnicitet?
– Jag får ibland samtal från tjejer som säger att de vill prata 
med en kvinnlig kurator för de vill inte diskutera till exempel 
mens med en kille. Jag förstår det! Då brukar jag ändå fråga om 
 personen vill pröva att prata med mig först. Oftast funkar det, 
men ibland gör det inte det och om personen absolut inte vill 
prata med mig tvingar jag såklart ingen.

Vi har ju även kuratorer som pratar arabiska, vi har även några 
som är bättre än andra på engelska så när det gäller språkkom-
petens kan barnet som hör av sig kopplas till den bäst lämpade 
kuratorn. När det gäller religion har vi bland Bris anställda både 
troende muslimer och ateister och andra som har olika idéer om 
hur vår värld är beskaffad. Men vi har inga fundamentalister! Vi 
jobbar ju inte utifrån något religiöst perspektiv, däremot är det 
jätteviktigt att vi ska kunna bemöta barn som har en tro.

Om ett barn ringer och berättar att hen är 
 självmordsbenägen, hur agerar du då?
– Det här kommer låta jättekonstigt, men när ett barn som inte 
vill leva ringer till Bris blir jag liksom glad. Inte för att hen är 

Vi är 17 kuratorer på Bris och under en 
timme hinner jag chatta med en och prata i 
telefon med en person. På en hel dag blir det 
ungefär åtta chattar och åtta samtal. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
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självmordsbenägen såklart, utan för att då får hen en chans att 
få hjälp. Forskning visar att man ska vara bestämd i en sådan 
situation och säga ”Nej, du ska inte dö du ska leva”. Om barnet 
säger: ”Nej, jag vill inte leva alls” brukar jag säga att någon del 
av dig vill ju leva, annars skulle du inte ha ringt till Bris? 

Om ett barn som du har pratat med står utanför Bris kontor 
och frågar om hen får komma in, vad säger du då?
– Det är inte jättevanligt att barn kommer hit, men det förekom-
mer. Och står ett barn utanför dörren så får hen såklart komma 
in!Vivilljuintevaravärsta,suramyndigheten.Viskajufinnas
här för alla barn och för att det ska funka måste vi ibland gå över 
vuxnas gränser för vad som är okej. Många barn som söker hjälp 
berättar att de blir bortskuffade – socialtjänsten skickar dem vidare 
till kuratorn som skickar dem vidare till BUP och så håller det 
på… Och så ska det inte vara, så vi skulle självklart släppa in dem.

Hade du problem när du var liten och, i så fall, 
skulle Bris ha kunnat hjälpa dig? 
– Ja, jag hade problem när jag var liten. Jag tror alla människor 
har haft problem någon gång. När jag växte upp var jag retad i 
perioder, de kallade mig ”skelett” för att jag var lång och smal. 
Men jag kände mig aldrig så retad att jag inte ville gå till sko-
lan. När jag var 11 år separerade mina föräldrar, det tycker jag 
var jättejobbigt och då hade det hjälpt att få prata med någon 
utanför familjen. Då hade Bris kunnat hjälpa mig jättemycket. 

Kan barn som ringer be att få prata med en 
specifik person på Bris?
– Ja, i vissa fall, som när vi jobbar på uppdrag av barn, vilket 
betyder att kuratorn får i uppdrag av barnet att ta kontakt med 
någon som kan ge barnet mer hjälp, exempelvis en myndighet 
eller socialen. Då bokar kuratorn en ny tid med barnet för ett 
trepartssamtal, då kuratorn, barnet och exempelvis socialen 
pratar tillsammans. Barnet kan då välja att bara vara med och 
lyssna. I annat fall, vid vanliga samtal kan man inte be om att få 
prata med en viss kurator, då får man prata med den som svarar. 

Är Bris samtal tidsanpassade? 
– Ja, vi säger ofta till barn som hör av sig att det inte hjälper mer 
om man snackar för länge. En chatt brukar vara i max 50 minuter 
och när det har gått runt 40 - 45 min brukar vi försöka avrunda.

Har du barn? Tror du att ditt arbete på Bris har hjälpt 
dig att hantera situationer bättre med dina barn?
– Jag har massa barn, tre egna och en bonusson. Jag önskar att 
jag hade kunnat säga att mitt jobb på Bris gör mig till en bättre 
förälder, men när man är kurator är det så enkelt. Man pratar 
medettbarni40minuteromenspecifiksak,sedanläggerman
på. Som pappa är det annorlunda. I morse exempelvis skulle 
jag ta mina, ganska små, barn till skolan med gympapåsar och 
 cyklar och hit och dit. Då tror jag inte att jag är  kurator-Jonas 
utan lite mer som en ”surpappa”, vilket jag aldrig är som kura-
tor. Men jag tycker till exempel att det är viktigt som pappa att 
prata mycket om känslor. Alla mina barn är söner och jag tycker 

att killar ska lära sig att prata om känslor så att de inte blir 
knäppaochokänsligapersoner.Detfinnssåmånga,framförallt
män, som beter sig dåligt och okänsligt, vilket jag tror beror på 
att man inte har fått lära sig att prata om känslor.

Har ni tystnadsplikt? Vad krävs för att ni ska koppla 
in polis och/eller vårdnadshavare?
– Ja vi har tystnadsplikt. Barn som hör av sig är helt anonyma 
så man kan prata om vad som helst. Men berättar ett barn att 
hen blir misshandlad exempelvis så uppmanar jag barnet att be-
rätta för någon i hens närhet och bryta anonymiteten. Vi kopplar 
nästan aldrig in vårdnadshavare, men polis och socialen kopplas 
inombarnetbefinnersigiensituationdärbarnetellernågon
annan är i fara. Det är dock svårt eftersom vi inte kan se vilket 
nummer barnet ringer från. Det enda sättet för oss att hjälpa 
någonpåplatsärifallhenberättarvarhenbefinnersig.Dethar
också varit tillfällen när man verkligen vill veta vem barnet är 
ochvarhenbefinnersigförattmanskakunnahjälpatill,men
när man frågar lägger barnet på.

Trivs du på Bris?
– Ja! Det är jätteroligt att jobba på en organisation där barn 
går först. Det är kul att chatta och prata i telefon med barn, 
jag är ju utbildad socionom. Jag tycker också att det är kul att 
lösa  problem, det är intressant att jobba med känslor och få ta 
del av hur barn ser på svåra situationer. Barn har verkligen en 
förmåga att läka snabbt, och barn är enligt mig klokast av alla i 
 samhället. Barn ser på samhället ur ett perspektiv där de inte har 
makt. Makt gör folk galna, men barn har så lite makt jämfört 
med vuxna. Det är något så friskt med barn.

Har du något mer att tillägga?
– Ja, det var roligt att bli intervjuad! Jag vill verkligen uppmärk-
samma alla barn som mår dåligt att kontakta Bris, eller prata 
med en kompis eller med någon annan de litar på. Att prata är det 
bästasomfinns,fastja,godisärjuganskagottdetmed.

När jag var 11 år separerade mina föräldrar, 
det tycker jag var jättejobbigt och då hade 
det hjälpt att få prata med någon utanför 
familjen. Då hade Bris kunnat hjälpa mig 
jättemycket. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
EXPERTGRUPP BARN INTERVJUAR 
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I många år var Bris telefonlinje den enda vägen till kontakt för 
barn i behov av stöd. I takt med den tekniska utvecklingen 
tillkom senare möjligheten att chatta och mejla till Bris. Ett 
annat stort steg i utvecklingen var bildandet av Bris stöd-
grupper år 2004. Ett initiativ som föranleddes av tsunami-

katastrofendåsamhälletsbefintligastödintevartillräckligt
eller saknades helt. Bris stödgruppsarbete kom att breddas och 
riktastillfleramålgruppervarförBrisstödverksamhetombild-
ades till två enheter hösten 2017 – Stöd online och Gruppstöd. 

– Arbetet med gruppstöd har vuxit och för att möjliggöra 
fortsatt utveckling behövde vi därför bygga upp en ny struktur 

Bris breddar stödet för barn 
i utsatta situationer!

Bris stödverksamhet växer och sedan hösten 2017 utgörs den av två 
enheter – Stöd online och Gruppstöd. Syftet med uppdelningen är att 
möta behovet av ett fördjupat och riktat stöd till utsatta målgrupper.  
En satsning som mötts av stort intresse. 

förBrisstödverksamhet,sägerSofiaGrönkvist,chefförBris
Gruppstöd. 

Grupperna leds av Bris kuratorer och är en hälsofrämjande 
insats i syfte att stärka barnets psykiska hälsa och att förebygga 
psykisk ohälsa över tid. Barn som deltar får möta andra barn i 
samma situation och målet är att de genom stödgrupperna ska få 
ökad kunskap och förståelse för sin livssituation samt få verk-
tyg att hantera sitt liv på kort och lång sikt. I nuläget erbjuder 
Bris gruppstöd till barn och föräldrar i familjer som förlorat en 
förälder i suicid, familjehemsplacerade barn, barn med föräldrar 

Nytt på 
Bris!

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
GRUPPSTÖD
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meddrogberoendeochpsykiskohälsaochtillbarnsomflytt.
Några av stödgrupperna drivs i samarbete med externa aktörer, 
till exempel projektet med gruppstöd till familjehemsplacerade 
barn där Bris har ett samarbetsavtal med Stockholm stad, ett så 
kallat idéburet offentligt partnerskap. Gruppstödet till barn med 
föräldrar med drogberoende och psykisk ohälsa görs i samar-
bete med STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drog-
problem) och bedrivs online under namnet Grubbel. Nytt för 
iårärgruppstödtillbarnsomflytt,enstormålgruppdärBris
jobbar utifrån metoden, Teaching Recovery Tecniques (TrT) 
som har utvecklats av Children and War och använts internatio-
nelltiflyktingläger.
–Barnsomflyttbärpåerfarenheterochleverunderom-

ständigheter som påverkar deras psykiska hälsa. TrT är manual-
baserade självhjälpstekniker för att hantera stressreaktioner 
och traumasymptom. Vi ger barnen redskap att hantera sitt 
mående här och nu för att kunna sova, gå i skolan, skapa sociala 
relationerochhanterasinvardagistort,sägerSofiaGrönkvist.

Satsningen på denna nya målgrupp har möjliggjorts tack vare 
samarbetsprojektetTillsammansförbarnsomflytt,somfinansie-
ras av Familjen Erling Perssons stiftelse. Tanken med denna form 
av gruppstöd är att det ska bedrivas i samverkan med kommuner. 
PåsåsättnårBrisflerbarnochungaochstödgruppsmodellen
får spridning nationellt. Bris arbete med att sprida metoden är ett 
samarbete med Uppsala universitet som har översatt manualen 
och forskar i ämnet. Bris startade ett pilotprojekt i höstas med 
Eskilstunakommunovhframöverstårflerakommunerpåtur,
däribland Haninge, Landskrona och Malmö.

SofiaGrönkvistärmycketpositiv
till projektet även om det alltid 
innebär utmaningar att arbeta 
med nya mål grupper. 

– Det har krävts en del arbete 
att få barn att våga och orka 
delta i grupperna. Sedan är det 
ju alltid en utmaning att jobba 
med tolk, särskilt när man bedri-
ver stöd i grupp. Många av barnen 
lär sig svenska relativt snabbt, men 
när det handlar om svåra saker vill man 
prata på sitt ursprungsspråk. De som har deltagit har dock varit 
mycket positiva till den hjälp som erbjudits. 

Ett av Bris mål för 2018 är att stödgruppsmodellen för barn 
somflyttskavaraverksamiminsttiokommuner.Detfinns
även planer på att utveckla ett långsiktigt stöd till målgruppen, 
samt att utöka stödet till ett stöd för barn och föräldrar.

– Vi hoppas också kunna påbörja metodutveckling kring 
någon form av familjestöd inom migrationsområdet, avslutar 
SofiaGrönkvist.

Vi hoppas också kunna påbörja metod-
utveckling kring någon form av familjestöd 
inom migrationsområdet.

Sofia Grönkvist, chef för 
Bris Gruppstöd

Kursgården Finnåker där Bris 
ofta förlagt stödgruppshelger.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
GRUPPSTÖD
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D
et var en söndag, hösten 2013, som Viktoria 
Düring,46,fickbeskedetatthennesmantagitsitt
liv. De hade nyligen separerat och deras gemen-
samma dotter Hanna var bara 10 år gammal. 
 Viktoria minns hur hon i ett töcken åkte till 
platsen där maken dog och att en polisman på 

plats stack till henne ett visitkort. Numret till en präst, om hon 
behövde prata med någon. 

– Det var all hjälp jag erbjöds där och då, säger hon. Men det 
var inget alternativ för mig.  

Viktoria åkte och hämtade sina föräldrar och körde därefter 
hem till sin dotter för att berätta vad som hänt.

– Min plan då var att säga till Hanna att hennes pappa dött av 
en hjärtinfarkt, att något gått sönder i hans kropp. Att han själv 
tagit sitt liv skulle hon aldrig få veta. Den skammen ville jag 
bespara henne. 

Hon skakar på huvudet: ”Jag hanterade det fel från början.”
Dagarnasomförflötprägladesavsorgochförtvivlan.Hur

är man ett stöd för sitt barn i sorg, när man själv slits sönder av 
frågor man inte kan få svar på?  

Viktoria förstod att dottern behövde professionellt samtals-
stöd. Via BUP kom hon i kontakt med barntraumateamet där de 
ficktidhosenpsykolog.

– Lars, psykologen, blev väldigt irriterad över att polisen inte 
hade tagit kontakt med honom direkt. Ingen fångade upp oss! 
Jagficksjälvsörjaförattvifickhjälp.

I ett och ett halvt dygn undanhöll Viktoria sanningen om 
makens död för dottern. Sedan förstod hon, tack vare Lars, att 
det inte skulle fungera att ljuga.

– Jag ville skydda henne, men Lars sa att det värsta som 
 skulle kunna hända Hanna, redan hade hänt. Jag var tvungen att 
åka hem och säga som det var.

”Bris stödgrupp 
hjälpte mig och min 
dotter att gå  vidare”

När Viktoria Dürings make tog sitt liv var hennes första tanke: ”Hur berättar jag för vår 
dotter?” Tack vare en klok psykolog och Bris stödgrupp för suiciddrabbade familjer, 
fick Viktoria och hennes dotter hjälp att läka och gå vidare. 

VIKTORIA DÜRING FÖRLORADE SIN MAN I SUICID.

Resan hem från psykologen minns hon som den svåraste resa 
hon någonsin gjort. I huvudet var allt kaos, kroppen gick på 
auto pilot, hon körde hem, parkerade, tog hissen upp till lägen-
heten och drog ett djupt andetag. Det värsta har redan hänt.

– Jag sa till Hanna att hennes pappa själv valt att dö och att 
jag inte vågat berätta sanningen för henne, berättar Viktoria. 
Hanna blev inte så ledsen som jag trodde hon skulle bli. Hon 
blev heller inte arg på mig, och det var nog tack vare att jag 
berättade så snabbt. Hade jag väntat en månad hade hon aldrig 
mer kunnat lita på mig.

Där och då kom de överens om att allt som Hanna ville veta, 
skulle Viktoria berätta, men Hanna måste själv fråga. På så sätt 
kunde Viktoria släppa fram sanningen i omgångar, på dotterns 
villkor. 

Saknade vänner som förstod
Hannas skola hanterade situationen bra, hon valde själv att 
berätta vad som hänt för sina närmaste vänner och fortsatte att 
gå på samtalsstöd hos psykologen. Men något saknades. En 
kompis som verkligen förstod, någon som inte ryggade tillbaka 
Någon som delade samma erfarenhet.

– ”Ta kontakt med Bris”, sa psykologen när jag vände mig 
tillhonomförråd.ViaBrishemsidafickjagkontaktmedSofia
Grönkvist som är chef för Bris Gruppstöd. Jag blev bemött på 
ett helt fantastiskt sätt! Hon berättade om att de erbjuder stöd-
helger för familjer som förlorat en förälder i suicid och gav mig 
all information jag behövde utan att ifrågasätta.

Via Bris hemsida fick jag kontakt med Sofia 
Grönkvist som är chef för Bris Gruppstöd. 
Jag blev bemött på ett helt fantastiskt sätt! 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
BRIS STÖDHELG
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EfterentidsmejlkontaktgjordeSofiaGrönkvistetthembesök
hosViktoriaochHanna,dådefickberättaomdetsomhäntoch
vaddebehövdeförattkunnagåvidare.Sofiagickidetaljige-
nom stödhelgernas syfte och upplägg, vad de kunde förvänta sig 
och hur stödgruppsledarna arbetar. Drygt en månad senare satte 
sig mor och dotter i bilen och körde till Finnåker i Fellingsbro, 
där Bris stödhelger är förlagda. 

– Det var ett helt suveränt ställe, väl valt för ändamålet, 
berättarViktoria.Vivarflerafamiljermedbarniskiftandeåldrar.
Gruppledarna tog emot oss med öppna famnen, det var som att 
återse sitt gamla kompisgäng. Det blev väldigt familjärt direkt.

Deltagarna blev indelade i grupper, barn och vuxna för 
sig, och tilldelades olika uppgifter i syfte att öppna upp inför 
 varandra och diskutera erfarenheter, svårigheter och lärdomar.

–Vivuxnapratademest,barnenochungdomarnafickistället
göra olika övningar och pyssel, exempelvis ett minnesskåp till 
föräldern de förlorat. På så sätt kom deras känslor och tankar 
kring sorgen och förälderns  betydelse fram på ett naturligt sätt. 
Defickocksåmyckettidtilllekmellanaktiviteterna,såattde
kunde tänka på annat en stund.

Viktoria beskriver samtalen med de övriga föräldrarna 
som ett uppvaknande. Alla delade samma erfarenhet, ingen 
 ryggade tillbaka eller ifrågasatte. Det som hade drabbat henne 
och  Hanna var inget konstigt och deras historia var inte unik. 
 Gruppen kunde också förenas i en ilska över samhällets stigma 
kring psykisk ohälsa. Hur är det ens möjligt att människor som 
löper risk att ta sitt liv inte får bättre stöd av sjukvården?

– Första stödhelgen handlade mycket om hur man går vidare, 
hur man pratar med sina barn och hur man hanterar sitt mående 
här och nu. Mötet med gruppen blev en check på att vi, Hanna 
och jag, kommit ganska långt och att vi var på rätt väg. Efter 
den första stödhelgen kände jag mig lugnare inför framtiden.

Vänner för livet
Viktoria berättar om hur hon och Hanna snabbt knöt starka band 
till två av familjerna som närvarade. När gruppen återvände till 
Finnåker ett halvår senare för en andra, avslutande stödhelg i 
Bris regi, upplevde de alla, såväl vuxna som barn, att de hade 
fått vänner för livet. Samtalen tog vid där de slutade – vad hade 
hänt sedan sist? Hur klarade de av vardagen? Hur var relationen 
med barnen? 

– Någon övning handlade också om att sätta sig själv i fokus, 
minns Viktoria. 

När ditt barn hamnar i trauma åsidosätter du dig själv. Men om 
jag går sönder, går ju mitt barn sönder. Det hade jag inte tänkt på. 

Hon återkommer ofta till betydelsen av att våga öppna upp 
och lita på människor som har erfarenhet av kris- och sorg-
bearbetning. 

– Bris har gjort det här förut, de vet att det funkar. Allt med 
stödhelgerna var så genomtänkt, inte minst kombinationen av 
Bris-kuratorer som ledde arbetet. Alla hade olika  personligheter, 
vilket gjorde att vi som deltog kunde hitta någon att känna 
särskild samhörighet med.

Tre år efter stödhelgerna med Bris har Viktoria och Hanna 
fortfarande regelbunden kontakt med familjer de träffade i 
Finnåker. Relationen mellan mor och dotter är fortsatt stark 
och tillitsfull. Hanna vet att Viktoria är öppen och ärlig om hon 
behöver svar på svåra frågor – men hon har också ett starkt stöd 
i ungdomarna från stödgruppen.

– Samtalen Hanna har med vännerna från Finnåker kan hon 
inte ha med andra kompisar. De förstår henne precis, vilket var 
exakt vad Hanna behövde. Det är ovärderligt.

Bris har gjort det här förut, de vet att 
det funkar. Allt med stödhelgerna var så 
genomtänkt, inte minst kombinationen 
av Bris-kuratorer som ledde arbetet. 

Viktoria Düring och hennes dotter deltog  
i Bris stödgruppshelg efter makens självmord.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
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I 
sambandmedflyktingkrisen2015
kom ett stort antal ensamkommande 
unga till Sverige. Många av ungdo-
marna bär på svåra erfarenheter och 

trauman och är i stort behov av stöd och 
vård. En uppgift det svenska samhället 
långt ifrån var rustat för. Bris, som har 
gedigen erfarenhet av gruppstöd, kontak-
tades då av Eskilstuna kommun som var 
intresserade av ett samarbete – ett pilot-
projekt i syfte att erbjuda gruppstöd till 
barnsomflytt.Metodenförgruppstödet
är TrT, Teaching Recovery Techniques, 

Tillsammans 
för barn som flytt

Under 2017 startade Bris 
gruppstöd för barn som 
flytt – ett unikt erbjudande 
som möjliggjorts tack vare 
Familjen Erling  Perssons 
stiftelse. Nu ska stöd-
modellen spridas i hela 
landet!

Nytt på 
Bris!

som går ut på att barn får hjälp med 
olika tekniker för att hantera traumatiska 
minnen. Det kan exempelvis handla om 
avslappningsövningar, andningsövningar 
och imaginära tekniker. Målet är att ge 
varje barn strategier för att förhålla sig 
till det som varit och för att må bra här 
och nu. TrT-metoden är utvecklad av 
Children and War Foundation i Norge 
och har gett goda resultat i behandling av 
traumatiseradebarnikonfliktdrabbade
länder. Metoden togs sedan till Sverige år 
2016 av forskare på Uppsala universitet.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
NYTT PÅ BRIS
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Bris och Eskilstuna kommuns pilot-
projekt föll väl ut och med hjälp av stöd 
från Familjen Erling Perssons stiftelse 
kunde Bris vidareutveckla och sprida 
gruppstöds modellen över hela landet, 
under namnet Tillsammans för barn som 
flytt.Projektstödetliggerpåcirka15mil-
joner kronor, fördelade under en treårs-
period och målsättningen är att erbjuda 
professionella evidensbaserade stöd-
grupper, mobilisera samhällets aktörer 
ochstärkanätverkenkringbarnsomflytt.

– Tillsammans med Uppdrag Psykisk 
Hälsa (SKL) utbildar vi kommuner och 
personal inom primärvård i TrT-meto-
den, säger Mikael Drackner på Bris som 
projektleder arbetet. Boendepersonal, 
elevhälsa och gode män är nyckelperso-
ner i arbetet för att barnen som deltar i 
ska få bästa möjliga stöd. 

Den största utmaningen i arbetet är 
rekryteringsprocessen, att få berörda 
ungdomar intresserade av att deltaga. 

– Vad lockar mest – att spela fotboll 
eller att prata om svåra saker i grupp? 
Man får göra en hel del motiveringsarbe-
te för att få med ungdomarna. Vi vet av 
erfarenhet att vi måste förankra projektet 
hos de vuxna i barnens närhet, så att de 
är inbegripna med syftet. Om inte de 
vuxna som barnen litar på förstår vikten 
av gruppstöd, kommer inte heller barnen 
förstå, säger Mikael Drackner.

Som ett led i rekryteringsprocessen har 
Brisproducerattrefilmertillsammans
med produktionsbolaget Make Your 
Mark, där ungdomar som deltagit i Bris 
gruppstöd berättar om sina erfarenheter 
och hur de har blivit hjälpta.

En annan viktig del av projektet Till-
sammansförbarnsomflyttärpåverkans-
arbete. Under hösten 2017 släppte Bris 
rapportenBarnsomflytt–enriskgrupp
för psykisk ohälsa, vilken spreds till 
relevanta målgrupper med hjälp av Bris 
regionala nätverksträffar. I skrivande 
stund har Bris redan skrivit avtal med 
fem kommuner som ska ingå i projektet: 
Ekerö, Haninge, Landskrona, Sollentuna 
och Danderyd. Överenskommelser har 
nåtts med ytterligare ett par kommuner, 
däribland Malmö och Linköping.  

– Intresset är mycket stort bland kom-
muner eftersom behovet av stöd är stort 

och alternativen är så få. Bris gruppstöd 
är ett slags första linjen-intervention, ett 
alternativ i väntan på fördjupad vård. 
För en del kan det räcka med gruppstöd, 
andra behöver mer stöd. Upplägget för 
gruppstödet är sju träffar för ungdomar-
na och två träffar för omsorgspersoner. 
Grupperna består av cirka 6-8 ungdomar 
som får skatta sitt mående såväl före 
som efter insatsen. Två gruppledare från 
Bris är alltid närvarande, liksom en tolk, 
eftersom kunskapen i svenska varierar 
bland deltagarna. 
–Deflestasomhardeltagitharvarit

ensamkommande afghaner i övre tonår-
en, säger Mikael Drackner. Vi har dock 
en målsättning att även nå yngre barn.  

Det har gått över förväntan, 
gruppkänslan bland ungdomarna 
har blivit väldigt fin.

Stödet utgörs av tre delar – att lära 
sig självhjälpstekniker för att hantera 
svåra minnen, tankar och känslor, att lära 
sig avslappningstekniker samt att hitta 
strategier för att hantera vardagen så att 
man inte begränsas på grund av tidigare 
trauman. Enligt Mikael Drackner har re-
sultatet av gruppstödet hitintills varit gott.

– Det har gått över förväntan, grupp-
känslan bland ungdomarna har blivit 
väldigtfin.Sedanmåstemanalltidha
beredskap när det handlar om unga som 
bär på tunga erfarenheter. Att öppna upp 
om svåra saker sätter igång processer, 
dessutom påverkas de av sin nuvarande 
livssituation.Mångatvingasflyttaeller
blir åldersuppskrivna och de berörs gi-
vetvis av när andra ungdomar får avslag 
på asylansökan eller utvisas.  

En annan utmaning är att hitta  tolkar 
som pratar dari, som är det språk 
 afghanska ungdomar talar. Dessutom 
finnsalltidenriskatttolkarläggerin
egnareflektionerochtankarnärde
översätter, vilket kan leda till missför-
stånd. Bris gruppledare lägger därför 
ner en hel del tid på att förbereda och 
briefa tolkarna om arbetsmetoden inför 
 gruppsammankomsterna.

Tillsammans för barn somflyttpro-
jektet kommer under år 2018 att arbeta 
förattskrivaavtalmedflerkommuner.
Dessutom pågår ett utvecklingsarbete 
för att även kunna erbjuda gruppstöd till 
barn som kommit till Sverige tillsam-
mans med sina familjer. 

– Vi kommer även att fördjupa vårt 
samarbete med skolor, fortsätta sprida 
TrT-metoden, bedriva påverkansarbete 
och utvidga vårt utbildningsprogram, 
avslutar Mikael Drackner. 

Mikael Drackner, projektledare Bris

Här kan du se ett exempel på  filmerna 
där ungdomar som deltagit i Bris 
Gruppstöd berättar:
https://www.youtube.com/
watch?v=m_Zb60FcgdU

Vill din kommun samarbeta 
med Bris?

Gå in på bris.se för mer 
information.
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NYTT PÅ BRIS

Så kan idrotten stötta nyanlända
Nyanlända, idrott och inkludering. Det är temat för ett nytt projekt 
som Bris startat tillsammans med Riksidrottsförbundet. Syftet är att 
ge idrotts ledare verktyg att stötta barn i utsatta situationer – med 
särskilt fokus på barn som flytt.

Barn som flytt är en riskgrupp för psykisk ohälsa, vilket bland annat Bris rapport från 
år 2017 visar. År 2015 sökte 70 384 barn asyl i Sverige, varav hälften kom utan föräldrar 
eller andra omsorgspersoner. Målgruppens behov av stöd och hjälp är stort. Utöver 
satsningen på gruppstöd till ensamkommande har Bris även inlett ett samarbete med 
Riksidrottsförbundet (RF) i syfte att mobilisera idrottsrörelsen att stötta unga i utsatta 
livssituationer, med särskilt fokus på att möta barn som flytt. Nästan hälften av alla 
barn i åldrarna 13-19 år är engagerade i en idrottsförening och gruppen killar med 
utländsk bakgrund är de som värderar idrott högst i livet. Projektet är treårigt och 
finansieras av Allmänna Arvsfonden genom ett bidrag på 4,2 miljoner kronor. 

Det långsiktiga samarbetet innebär att Bris och RF tar fram ett kunskapsunderlag 
med konkreta verktyg som vuxna inom idrottsrörelsen kan ha till hjälp när de möter 
barn och unga. Hur pratar man med barn? Vad gör man om man misstänker att ett 
barn far illa och/eller mår dåligt? Hur kan man se tecken på att ett barn inte mår bra? 
Kunskapsunderlaget kommer bland annat att innehålla föreläsningar och webbina-
rier, kortfilmer och informationsmaterial. Dessutom kommer boken Du behövs som 
vuxen (Gothia Fortbildning) av Bris medarbetare Petter Iwarsson, att distribueras 
till idrottsföreningar runt om i landet. Projektet har även möjliggjort att Bris kunnat 
 stärka stödverksamheten genom en särskild stödlinje för alla frågor kring barn och 
idrott, riktad till idrottsledare och tränare. Bris och RF satsar även på digital infor-
mation till nyanlända barn och unga om det stöd som finns från Bris och från andra 
samhällsinstanser. 
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P
risvinnande kampanjer, brett genomslag i media och 
ett stort kliv framåt vad gäller digital kommunikation. 
Så såg år 2017 ut för Bris kommunikationsenhet vars 
uppdrag är att bedriva påverkansarbete utifrån analyser 

av barns berättelser till Bris, att höja kunskapen om barnrätt 
i samhället till såväl barn som vuxna, att påverka opinionen 
och attityder och att paketera sakfrågor och forskning till olika 
målgrupper i samhället. Ett omfattande arbete som kräver rätt 
kompetens och god kännedom om relevanta målgrupper.

– Det är en utmaning att få ihop alla dessa bitar, säger 
Silvia Ernhagen, kommunikationschef på Bris. Vi vill  belysa 
de svårigheter barn upplever utan att exploatera barnens 
 berättelser. Ett sätt att göra det är att analysera vad barn berättar 
för Bris och hitta gemensamma nämnare så att man kan lyfta 
upp frågorna på strukturell nivå. På så sätt kan vi påverka 
beslutsfattare att stärka och prioritera barns rättigheter. När vi 
kommunicerar med givare måste vi paketera vår kunskap så 
att den träffar rakt i hjärtat. Det är en balansgång, men vi har 
sakkunskap och kompetens på enheten.

Produktionstakten under året har varit hög, inte minst tack 
vare Bris stöd från PostKodLotteriet som möjliggjorde projektet 
Nästa generations stöd på nätet. Genom att öka Bris digitala 
kommunikationharflerbarnfåttkännedomomBrisverksam-
het och informationsbaserat stöd genom exempelvis en chatt-
appochfilmer.

– Min ambition för året var att bygga ett starkt team och 
tillsammans skapa bra kommunikation för att nå ut till alla 
våra målgrupper. Vi nådde det målet med råge, avslutar Silvia 
Ernhagen.

Så gör Bris 
politik av 
barns röster
Bris viktigaste uppgift är att ge barn och unga stöd – men också att förmedla 
barns åsikter till politiker och besluts fattare så att barns rättigheter stärks 
och  prioriteras. 

När vi kommunicerar med givare måste vi paketera 
vår kunskap så att den träffar rakt i hjärtat. 

Silvia Ernhagen, kommunikations chef Bris

Under 2017 syntes Bris i media 
över 3 000 gånger.

3 000
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FLER FÖLJARE
Till vår stora glädje upptäcker alltfler Bris sociala medier där vi kommunicerar med 
såväl barn som vuxna. Samtliga kanaler – Facebook, Instagram, bris.se, LinkedIn och 
Youtube har ökat i följarantal. Till exempel har Bris Instagram-konto Bris 116 111 i skri-
vande stund över 12 000 följare! Kanalen har under året utvecklats vad gäller tilltal 
och manér och framgångsrika samarbeten med olika influencers.

Året som gick  

SUCCÉ FÖR #PSYKBRYT
I samband med lansering av rappor-
ten Barns psykiska ohälsa – det är 
dags att bryta trenden, byggde Bris 
en extern kampanjsajt, psykbryt.nu. 
Sajten fyllde både ett påverkans- 
och ett insamlingssyfte. Besökare 
uppmanades att skriva under ett 
upprop för att stoppa den ökade 
psykiska ohälsan hos barn och unga, 
och att skänka en gåva till Bris verk-
samhet. Psykbryt.nu var välbesökt 
och kampanjens hashtag #psykbryt 
fick stor spridning. 

Filmer om ensamkommande 
Sedan 2017 erbjuder Bris gruppstöd till ensamkommande. För att rekrytera 
ungdomar till stödgrupperna gjorde vi tre filmer tillsammans med produk-
tionsbolaget Make Your Mark. Filmerna utgörs av berättelser från  ungdomar 
som deltagit i gruppstödet, och som var och en hade stort inflytande i 
 produktionen av filmerna. Deras egna vittnesmål om vad stödet från Bris 
inneburit och betytt är oerhört värdefulla i vårt arbete för att kunna hjälpa fler 
 ensamkommande.

Brisboten vann 
100-wattaren! 
Att Brisboten var en lyckad satsning 
visar inte bara statistiken över  antalet 
 kontakter till stödverksamheten (en 
20-procentig ökning under 2017). 
 Kampanjen för chatt-boten fick också 
ett enormt medialt genomslag, vilket 
renderade Sveriges Annonsörers pris, 
100- wattaren, i november. 

Boten är tillsammans med projektet Nya 
generationens stöd, en viktig milstolpe i 
Bris digitala utveckling som tog avstamp 
2015 med Abused emojis. 

ROSADE  RAPPORTER
Bris starkaste bidrag till samhällsdebatten 
utgjordes av tre rapporter som släpptes 
under året; Barns psykiska ohälsa – det är 
dags att bryta trenden, Sexuella över-
grepp inom idrotten – om barnets rätt 
till en trygg idrott och Barn som flytt 
– en riskgrupp för psykisk ohälsa. Bris 
rapporter bygger på våra kontakter med 
barn, forskning och omvärldsanalys. Rap-
porterna är viktiga verktyg för att belysa 
samhällets brister vad gäller att tillgodose 
barnets rättigheter och för att lyfta Bris 
förslag på hur barnrätten kan stärkas. 

Bris regionala nätverksträffar har 
möjliggjort stor spridning av rapporternas 
budskap och viktiga diskussioner med 
relevanta målgrupper. 

Uppdaterat 
 varumärke
Bris varumärke har i alla år förknip-
pats med trovärdighet, styrka och 
mod. Regelbundna undersökningar 
visar också att kännedomen om Bris 
och vår verksamhet är mycket hög 
bland barn och vuxna. För att bli 
ännu vassare och tydligare har vi nu 
tagit fram en ny varumärkesplatt-
form där vi lyfter fram Bris kraft 
som folkrörelse. Bris mobiliserar 
människor i alla samhällsgrupper att 
kämpa för och visa medmänsklighet 
mot barn i utsatta livssituationer. 
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BLINKA LILLA BRIS-STJÄRNA
Alla som bor eller som befann sig i Stockholm i julas kunde se 
den 2 x 2 meter stora blå Bris-stjärnan som lyste i Katarina- 
hissen. Bris-stjärnan var en del av årets julkampanj i syfte att 
skänka hopp till barn som var ensamma under julen. Stjärnan 
gick att köpa på bris.se, Åhléns, Babyland, Lekia och flera 
 företag, däribland Castellum, köpte den som julgåva. Det 
fanns även möjlighet att köpa en digital stjärna att skicka till 
nära och kära. 

NY FORM FÖR WEBB
Bris.se, som är välbesökt av samtliga 
målgrupper, gjordes om helt under 
2017. Sajten har blivit mer lättnavige-
rad, den grafiska profilen mer modern 
och kraftfull och givarsidan har blivit 
ännu enklare och snabbare för den som 
vill skänka en gåva. 

Samarbete för 
en trygg idrott
Riksidrottsförbundet (RF) är 
en viktig aktör i kampen för att 
 stärka barns rättigheter. Under 
2017 skrev Bris ett avtal med för-
bundet med ett starkt och tydligt 
mål – en trygg och säker idrott för 
alla barn. Samarbetet är långsik-
tigt och har hittills bland annat 
innefattat att Bris utbildat RF:s 
medarbetare i barnrätt och hur 
man pratar med barn om svåra 
ämnen. Vi har också tagit fram 
informationsmaterial till både 
barn och vuxna.

Bris-idoler bröt tystnaden
Underhållarna Emil och Daniel Norberg, handbollsproffset och 
nätaktivisten Linnéa Claeson, artisten Miriam Bryant, thaibox-
ningsstjärnan Sofia Olofsson och Youtubern Thomas Sekelius 
utsågs till 2017 års Bris-idoler. Syftet med Bris idolkampanj 
är att visa barn och unga att även stora idoler varit små och 
brottats med svårigheter. Kampanjen som genomfördes för 
19:e gången i ordningen fick sitt största genomslag någonsin, 
såväl i press som digitalt. Idolerna medverkade exempelvis 
i Nyhetsmorgon, i en artikelserie i Expressen och på SvD- 
juniordagarna. Dessutom sponsrade och designade Canon en 
välbesökt utställning om kampanjen i Gallerian i Stockholm. 
Idolkorten på de medverkande, togs detta år även fram på 
arabiska. 

SÄG HEJ TILL 
BRIS PLAY! 
Bris har under 
året producerat 
en  ansenlig mängd 
rörligt material 
som ska fungera 
som ett kom-
plement till vårt 
samtalsstöd online. 
Vi erbjuder infor-
mationsfilmer om 
vanliga ämnen på 
Bris, och voddar 
där våra kurato-
rer samtalar med 
gäster. Allt rörligt 
material finns 
 samlat på bris.se 
under Bris Play.

Paneler och politik
Starka nätverk med politiker och beslutsfattare är en förutsättning för Bris påver-
kansarbete. Under årets politikervecka i Almedalen deltog Bris i flera paneler – från 
barnrätt till hackathons. Vi överlämnade också över 10 000 namnunderskrifter 
till  socialminister Annika Strandhäll – ett upprop, som var en del av kampanjen 
#psykbryt, för att stoppa den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga. Bris 
 strategiska påverkansarbete innefattar även medverkan i barnrättsdelegationen, 
arbete med tvärpolitiska barnrättsgruppen och regelbundna möten med olika riks-
dagsledamöter och ministrar. 
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B
ris rapporter är en central del av organisationens 
 påverkansarbete. Kombinationen av aktuell  forskning 
och unik kunskap om barn och ungas tankar och 
erfarenheter gör rapporterna efterfrågade och uppmärk-

sammade såväl nationellt som regionalt. För att öka spridning 
av Bris kunskap och budskap och för att mobilisera ett engage-
mang, kommer varje ny rapport numera med ett tillhörande 
diskussionsmaterial som går under namnet #ärdumed. 

Vad? 
Diskussionsmaterialet #ärdumed lanserades hösten 2017 under 
Bris nätverksträff i Malmö och kommer fortsättningsvis att vara 
en kompletterande del till samtliga Bris rapporter. Materialet 
utgörs av en pdf bestående av fyra olika delar – en pratstartare, 
diskussionsfrågor, citatdiskussioner samt en avslutande läsdel 
för den som vill veta mer om ämnet. Man har också möjlighet 
att skriva egna diskussionsfrågor utifrån rapporten.  Upplägget 
i #ärdumed är alltid detsamma för att materialet ska vara 
 l ättillgängligt och överskådligt.  

Varför?
#ärdumed vänder sig till såväl vuxna 
som unga, och syftar till att engagera 
läsarna i samhällsutvecklingen och att 
ökainflytandeblandunga.Måletär
att sprida Bris kunskap och budskap 
och att med hjälp av engagerade människor omsätta Bris mål i 
praktiken.

Hur använder jag #ärdumed? 
Diskussionsmaterialet sprids framför allt med hjälp av Bris 
nätverksträffar, där deltagarna får en dragning av aktuell 
rapport varefter möjlighet till diskussion i grupp ges. Eftersom 
#ärdumedfinnsattladdanersompdfpåbris.segårdetgivetvis
bra för vem som helst som är intresserad att skriva ut materialet 
och använda det som underlag i diskussioner med kollegor, 
vid föreningsmöten, med elever, tillsammans med vänner eller 
i andra sammanhang. På så sätt vill Bris skapa engagemang 
och mobilisera alla som möter barn och unga i sitt yrke men 
även andra engagerade vuxna, och barn själva. Diskussions-
frågorna i materialet är framtagna i syfte att passa både barn och 
vuxna. Med hjälp av hashtagen #ärdumed kan information och 
 diskussioner om rapporten enkelt spridas även på nätet. 

Var hittar jag #ärdumed?
Iskrivandestundfinnsföljandediskussionsmaterialtillgängligt
som pdf på bris.se:
#ärdumed – för allas rätt till hälsa. 
#ärdumed – för en trygg idrott.
#ärdumed – #psykbryt.

Användarvänligt, enkelt och engagerande 
– så kan man sammanfatta #ärdumed. Ett 
unikt diskussionsmaterial som från år 2017 
medföljer samtliga Bris-rapporter.

Nytt på 
Bris!
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BARNKONVENTIONEN

 Regeringens lagrådsremiss som presenterades i juli 2017 
 speglar väl förslagen i utredningen. Laure Abado, barnrättsju-
rist på Bris, ser positivt på utredningens förslag.

– I många länder står internationell lag över nationell 
lag, men inte i Sverige. Rättstillämparen borde tolka 
beslut och lagar i ljuset av barnkonventionen 
men gör inte det tillräckligt idag. Barnkonven-
tionen behöver bli svensk lag för att den ska tas 
på allvar i rättstillämpningen. 

Bris har, som en av få organisationer, suttit 
med i utredarens referensgrupp (BKUR) och 
lämnat remiss på förslaget. 
– Vårt remissvar till utredningen baserades på vår 
sakkunskap men också på vad vi vet genom Bris kontakter med 
barn och unga. Nu bedriver vi påverkansarbete för att främja att 
barn konventionen blir lag, säger Laure Abado.

För att ytterligare öka kunskapen om myndigheters bemö-
tande av barn har Bris uppdaterat sitt dokumentationssystem. 
Kontakter med barn gällande exempelvis socialtjänst, sko-
la, sjukvård och asylfrågor kommer att dokumenteras mer 
utförligt. Bris kommer även att fördjupa kunskapen om vad 
barnkonventionen som lag skulle innebära i praktiken.

– Att konventionen blir lag är bara en början, säger Laure 
Abado. Bris vill även att Sverige inkorporerar de protokoll 
tillbarnkonventionensomSverigeratificerade2003och2007

SVERIGES 
RIKES 
LAG

T
rotsattSverigeratificeradebarnkonventionen1990
får Bris dagligen vittnesmål från barn och unga att 
samhället brister i att tillämpa konventionens rättig-
heter och principer. Barnrättsutredningen som kom 
i februari 2016 bekräftade detta faktum. Utredning-

en hade fokuserat på särskilda områden; våld mot barn inom 
familjen (barn som bevittnat våld och de som utsatts för våld), 
LSS, migrationsprocessen, förvaltningsprocessen och förvalt-
ningslagen. Inom samtliga områden fann utredaren stora brister, 
bland annat vad gäller ett entydigt resonemang kring principen 
om barnets bästa, barns rätt att bli lyssnade på och att komma 
till tals. Enligt utredaren räcker inte konventionen som sådan 
för att garantera barnets rättigheter, varför en inkorporering av 
barnkonventionen i svensk lag föreslås. I utredarens förslag 
ingår en rad kompletterande åtgärder för att stärka barnrätten, 
bland annat ökad kunskap om densamma hos myndigheter som 
kommer i kontakt med barn och unga. Till exempel föreslogs 
att Barnombudsmannen (BO) ges mandat att utbilda s  ärskilda 
myndigheter i barnrätt genom ett så kallat ”kunskapslyft”. 

Världens viktigaste lag
År 2020 förväntas barnkonventionen bli 
svensk lag. Ett beslut som mötts av såväl 
lovord som kritik. Bris följer processen 
noga och arbetar aktivt för att främja 
lagförslaget.

Laure Abado, 
barnrättsjurist Bris.
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och att Sverige skriver under Tredje tilläggsprotokollet som ger 
barn, eller deras ombud, möjlighet att lämna in klagomål till FN:s 
barnrättskommitté om deras rättigheter blir kränkta och de inte får 
upprättelse i hemlandet. Har du inte möjlighet att klaga blir dina 
rättigheter verkningslösa. Barns rättigheter ska ses som en helhet.

Lagförslaget har dock väckt en del kritik. Många menar att 
barnsrättigheterredanskyddasavbefintliglag.Barnkonventio-
nens artiklar och dess allmänna kommentarer har även kritise-
rats för att vara otydliga och alltför generella. En uppfattning 
som delas av Lagrådet.

–  Man ifrågasätter att FN:s tolkningar inte är juridiskt 
bindande,sägerLaureAbado.Detfinnsenrädslaförattdom-
stolarna ska få för mycket jobb med att tolka konventionen. I 
vissa aspekter kan barnkonventionen upplevas som otydlig. Till 
skillnad från Europakonventionen innehåller barnkonventionen  
även ekonomiska, sociala och kuturella rättigheter som är lång-
siktiga till skillnad från exempelvis röstningsfrågor. Det innebär 
dock inte att rättigheterna inte kan tolkas av domstol.
LaureAbadopåpekarattdetidagfinns94länderivärldendär

barnkonventionen tillämpas direkt i domstolar och att regering-
ens proposition tillsammans med FN:s allmänna kommentarer 
kommer att vara vägledande för hur lagen ska tolkas. 

År 2020 förväntas barnkonventionen bli svensk lag. Vad tror 
Bris att en inkorporering kommer att innebära konkret för barn 
och unga? 

– Barns rättigheter kommer att ses som en helhet och få större 
tyngd i myndighetsbeslut och rättstillämpning. Samhällets 
kunskap om barnrätt kommer att öka hos såväl vuxna som barn. 
Det kommer förhoppningsvis öka barns möjlighet att bli aktiva 
bärare av sina rättigheter, avslutar Laure Abado.

Barnkonventionens väg 
till svensk lag 
– DETTA HAR HÄNT:

1990 Sverige ratificerar barnkonventionen.

2013 Regeringen tillsätter en barnrättsutredning för 
att kartlägga hur väl barnkonventionen tillämpas i 
 praktiken inom några särskilda områden. I uppdraget 
ingår även att undersöka för- och nackdelar med att göra 
 barnkonventionen till svensk lag. 

2015 Regeringen ger utredaren i uppdrag att lämna ett för-
slag till en inkorporering av barnkonventionen i svensk lag. 
Samt att kartlägga konsekvenserna av ett sådant lagförslag. 

2016 I februari presenterar barnrättsutredningen ett lag-
förslag. Civilsamhället och myndigheter lämnar remissvar 
på utredningen. 

2017 Med utgångspunkt från dessa lämnar regeringen där-
efter en lagrådsremiss till lagrådet (juli). Lagrådet skriver 
ett yttrande att de avstyrker förslaget till lag (september). 

2018 Regeringen kommer att skriva en proposition baserad 
på lagrådets yttrande till riksdagen som därefter fattar 
beslut. I skrivande stund förväntas barnkonventionen bli 
svensk lag år 2020.

Barns rättigheter 
kommer att ses 
som en helhet och 
få  större tyngd i 
myndighetsbeslut 
och rättstillämpning. 
Samhällets kunskap 
om barnrätt kommer 
att öka hos såväl 
vuxna som barn.
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Bris årsrapport för 2016 bygger på aktuell forskning om 
 psykisk ohälsa hos barn och unga och på barns egna berättelser 
om detsamma, till Bris. Vi vet sedan tidigare att psykisk ohälsa 
hos barn har ökat i Sverige sedan 1980-talet, vilket  bekräftas i 
Bris statistik. Störst ökning märks i åldersspannet 16-18 år, där 
nästan 50 procent av kontakterna handlar om psykisk ohälsa. 
Rapportenbelyserdesambandsomfinnsmellanbarnsmående
och exempelvis familjesituation och förutsättningar i skolan. 
Orsakerna till ökad psykisk ohälsa i åldersgruppen kan vara 
flera.Delsharäldrebarnlättareattsättaordpåhurdemårmen
detfinnsävenenkopplingtilloroinförframtiden,exempelvis
vad gäller möjlighet att få jobb och egen bostad.  Rapporten 
uppmärksammar även suicid, där det skett en ökning av 
självmord bland barn och unga vuxna. Från 25 år uppåt avtar 
trenden. Enligt forskare har det skett en fördubbling bland både 
killar och tjejer men förekomsten av suicid är högre bland tjejer. 
Liksomvadgällerpsykiskohälsaöverlagfinnsingentydlig
orsak. Det kan bero på familjesituationen barnet lever i, att 
föräldrar har missbruk eller att barnet utsätts för våld. 

Bris lyfter fram skolans roll som hälsofrämjande faktor. 
Skolans arbetsmiljö, betygssystem och tillgång till elevhälsa 

behöver ses över. Tidiga insatser 
ärviktigt,dessvärrefinnsregionala
skillnader vad gäller möjlighet 
att få vård när ett barn mår dåligt. 
BUP har långa kötider, endast 
ett fåtal landsting lever upp till 
målsättningarna i den förstärkta 
vårdgarantin för barn och unga 
inom psykiatrin. Parallellt med 
rapporten marknadsfördes sajten 
psykbryt.nu, där Bris  uppmanade 
besökare att skriva under för 
varje barns rätt att må bra, och att 
 skänka en gåva till Bris.

Resultatet blev 10 000 namnunderskrifter som  överlämnades 
till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, och över 
100 000 kronor i insamlade medel.

Tre rapporter som 
tar  pulsen på 
svensk barnrätt
Psykisk ohälsa, sexuella övergrepp inom 
idrotten och barn som flytt – Det var fokus 
för de tre rapporter som Bris släppte under 
2017. Samtliga visar att samhället brister på 
flera områden vad gäller barnrätt.

Barns egna berättelser till Bris utgör tillsammans med aktuell 
forskning alltid grundstommen i Bris rapporter. Under år 2017 
släppte Bris tre rapporter som samtliga visar hur barns rätt 
till stöd och hjälp inte tillgodoses av samhället. Låg kunskap 
om barns rättigheter, en bristande vårdkedja och avsaknad 
av nationell samordning, är några av orsakerna som belyses i    
 rapporterna. 

  Barns psykiska ohälsa – det är 
dags att bryta trenden 

Bris årsrapport (mars 2017)

av kontakterna i åldersspannet 
16-18 år handlar om psykisk 
ohälsa.

50%

VAD HÄNDER NU? Rapporten kommer att utgöra en del av 
Bris underlag inför kommande valdebatter under 2018.
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Idrott är nyttigt och berikande, dessvärre visar forskning samt 
Bris kontakter med barn och unga att föreningar i landet brister 
i att förebygga och hantera sexuella övergrepp mot barn. Bris 
rapport visar att uppförandekoder saknas inom föreningslivet, 
barn får ingen eller bristfällig information om vem de kan vända 
sig till inom föreningen om de blir utsatta för övergrepp. Det 
saknas även rutiner för att fånga upp barns åsikter kring regler 
och förhållningssätt på klubbarna. Idrottsrörelsen har dessutom 
präglats av en tystnadskultur vad gäller den här typen av frågor. 
Sexuella övergrepp mot barn sker inom alla typer av idrotter 
och på alla nivåer, dock något oftare på elitnivå. Både tjejer och 
killar utsätts, fast tjejer i högre grad. Barn som utsatts tar ofta 
själva på sig skulden och vågar därför inte berätta för någon 
vuxen vad som hänt. Många som utsätts uttrycker också oro för 
att inte bli trodda om de berättar. En annan vanlig farhåga bland 
barn som drabbats är att de ska förlora idrotten om övergrepp 
kommer fram. För att säkerställa att barn är trygga inom idrotten 
vill Bris exempelvis att regeringen ska skrota preskriptionstiden 

Barn som flytt på egen hand eller med sin familj till Sverige 
är en utsatt grupp som har svårt att hävda sina rättigheter. Ofta 
mår de psykiskt dåligt och får inte det stöd de behöver. Bris 
rapportBarnsomflytt–Enriskgruppförpsykiskohälsaären
forskningsöversikt som även innehåller intervjuer som Bris har 
gjortmedbarnsomflytttillSverige.Rapportenvisarattmånga
barn i denna grupp bär med sig traumatiska upplevelser från 
tiden i hemlandet, vilket påverkar deras psykiska hälsa. Bris 
ser också att Sverige har brustit i mottagandet av barnen genom 
exempelvis långa och otydliga asylprocesser, tillgång till stöd 
varierarstortberoendepåvardehamnarochbarnenflyttasofta
runt mellan boenden och kommuner utan tydlig information om 
varför och utan möjlighet att göra sin åsikt hörd. Sverige lever 
inte upp till sitt åtagande vad gäller dessa barn, enligt barnkon-
ventionen. Rapporten innefattar även de barn som kommit till 
Sverige med sina familjer eller med omsorgspersoner. Denna 
grupp är mer utlämnade till föräldrarnas förmåga och kunskap 
om att få stöd till skillnad från ensamkommande som har en god 
man som bevakar deras rättigheter.

Den psykiska ohälsan ärutbreddblandbarnsomflytt,sui-
cidförsök har förekommit, några har också begått självmord. 

BRIS RAPPORT 2017:2

Sexuella övergrepp  
inom idrotten

– om barnets rätt till en trygg idrott

Bris rapport sexuella övergrepp_Tilltryck.indd   1 2018-02-08   13:04

  Sexuella övergrepp inom 
idrotten – om barnets 

rätt till en trygg idrott 
Bris rapport (juni 2017)

  Barn som flytt – En risk-
grupp för psykisk ohälsa

Bris rapport (September 2017)

för  sexualbrott mot barn, införa 
återbetalningskrav av bidrag från 
föreningar som misslyckas att 
skydda barn och att säkerställa att 
barn som utsätts snabbt får stöd 
och behandling. Bris uppmanar 
även Sveriges idrottsföreningar att 
exempelvis alltid begära utdrag ur 
brottsregistret vid anställningar, 
införa tydliga policys för upp-
förande inom föreningar och att 
öka kunskapen bland föreningars 
vuxna om barnrätt och hur man ska 
hantera om man misstänker att ett barn utsätts eller har utsatts för 
sexuella övergrepp. 

Forskning visar att suicidrisk är 
direkt kopplad till asylprocessen. 
Barnsomflyttvillhabesked
om de får stanna så att de kan 
fokusera på att börja leva. Ensam-
kommande vill också återförenas 
med sina familjer, vilket tillfälliga 
 uppehållstillstånd och tillfälliga 
asyllagen omöjliggör. Bris vill 
att den tillfälliga asyllagen ska 
utvärderas i syfte att se hur den 
påverkat berörda barn. Myndighe-
ter och organisationer måste också 
bli bättre på att samordna sina insatser så att inget barn hamnar 
mellanstolarna.Barnsomflyttharocksårätttilllikvärdigvård,
BUP behöver rustas upp liksom primärvården. Bris vill även att 
de barn som fått sin ålder uppskriven ska få stöd även efter att 
de har fyllt 18 år.

 

VAD HÄNDER NU? Under året inledde Bris ett samarbete med 
Riksidrottsförbundet (RF) kring barns rätt till en trygg idrott. 
Bris har även utvecklat stödverksamhetens dokumentations-
system för att få ännu bättre kunskap om samtal kopplade 
till idrott. Från och med november 2017 finns en ny stödlinje 
på Bris, som riktar sig till idrottsledare som behöver råd och 
kunskap för att garantera barns trygghet. Inom ramen för 
 samarbetet med RF finns även planer på webbkurser och före-
läsningar på temat.

VAD HÄNDER NU? Rapporten kommer att fortsätta att 
 spridas via de nätverksträffar som Bris drog i gång hösten 
2017. Bris erbjuder även gruppstöd till barn som flytt i sam-
arbete med kommuner i hela Sverige. Gruppstödsprojektet 
genomförs i syfte att mobilisera civilsamhället och att sprida 
TrT-modellen (Teaching Recovery Techniques).

2
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V
arje år samlar Bris i genomsnitt in cirka 70 miljoner 
kronorfrånfleraolikagivarkategorier–företag,
privata givare, fonder och statliga bidrag. Svensk 
 Insamlingskontroll kontrollerar Bris PlusGiro för 

att säkerställa att insamlade medel används på rätt sätt och att 
minst 75 procent av intäkterna går till ändamålet. Övriga 25 
procent går till administration och insamlingskostnader. Många 
som skänker gåvor ställer den helt berättigade frågan hur 
pengarna fördelas inom organisationen. Vad gör Bris för alla 
insamlade medel?

När du skänker pengar till Bris är du med och stöttar samtliga 
verksamhetsområden inom organisationen – stöd till barn 
ochunga,onochoffline,insamlingsaktiviteterochspons-
ring,  kommunikation, opinion och påverkan samt utbildning 
och kunskapsspridning. Du bidrar med andra ord till att Bris 

Bris verksamhet har i alla år finansierats av intäkter från företag, privata givare,  fonder 
och statliga bidrag. Det är en förutsättning för att Bris stödkanaler ska kunna hålla 
öppet. Men vart tar de insamlade pengarna egentligen vägen?

stödverksamhet kan vara bemannad med utbildade och erfarna 
kuratorer varje dag, året om, att Bris kan erbjuda gruppstöd till 
exempelvis barn och vuxna i familjer som drabbats av självmord, 
gruppstödtillbarnsomflyttochtillfamiljehemsplaceradebarn.
Tack vare dig kan Bris även ta tillvara barns viktiga berättelser i 
form av rapporter och studier i syfte att öka kunskapen om barns 
livs situation och genom att bedriva politisk påverkan. Insamlade 
medel möjliggör även Bris att öka kännedom om vår verksamhet 
och vår kunskap, genom exempelvis events och nätverksträffar 
där målgruppen är potentiella samar-
betspartners och sponsorer. Sist men inte 
minst ger du Bris möjlighet att nå ut till 
barn och unga och informera om att vi 
finnsochomvadvigör.

Tack! 

Så fördelas Bris intäkter

Hög frekvens på aktiviteter, gott självförtroende 
och tillförsikt inför framtiden. Så sammanfattar Bris 
insamlings- och sponsringschef Helene Tibblin året 
som gått. Ett verksamhetsår som varit omöjligt utan 
alla generösa givare och samarbetspartners!

Vad betyder de insamlade pengarna för Bris konkret?
– De betyder att Bris kan vara ett stöd här och nu för de barn 
och unga som behöver oss. De ger oss också möjlighet att 
jobba långsiktigt med exempelvis utveckling av Bris digitala 
stöd och gruppstöd. Fler grupper av barn kan nu få hjälp tack 
vare alla generösa och trogna givare och samarbetspartners. 
Intäkterna möjliggör även vårt viktiga opinions- och påver-
kansarbete för att stärka barns rättigheter. Varje insamlad 
krona kommer barn och unga till nytta på flera olika sätt. 

Vad är den största utmaningen för Bris på 
 insamlingssidan?
– Vi har många engagerade och trogna givare, men vi behöver 
öka antalet privata givare för att även fortsättningsvis kunna 
erbjuda stöd och hjälp till barn. Vårt mål är att ha ett stabilt 
intäktsflöde, med många olika intäktsströmmar, det minskar 
sårbarheten hos en ideell organisation som Bris. Det är ett 
långsiktigt arbete att nå dit, vi har en bra strategi, gott själv-
förtroende och jag känner stor tillförsikt inför framtiden. 
 

Varje insamlad krona  kommer barn till nytta!

Fler grupper av barn kan nu få 
hjälp tack vare alla generösa och 
trogna givare och samarbets-
partners. 
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Så finansieras Bris

l Hade 28 415 kurativa kontakter med 
barn, unga och vuxna i online-kanalerna 
116 111, chatt, mejl och BVT (2017). 

l Genomförde flera olika typer av stöd-
helger vid flera olika tillfällen.

l Utbildade gruppstödsledare i metod, 
exempelvis TrT (Teaching Recovery 
 Techniques).

l Lanserade en helt ny digital plattform 
som effektiviserat och gjort stöd-
verksamheten ännu säkrare.

l Utvecklade Bris digitala stöd genom 
bland annat informationsbaserat stöd på 
Natt på Bris, live-chattar, möjlighet till 
tidsbokning på nätet, en ny chatt-app 
och Bris Play där vi samlar informations-
filmer. 

l Startade stödlinje för idrottsledare.

l Påverkar politiker och andra besluts-
fattare att förbättra livsvillkoren för barn 
och unga.

l Producerar rapporter, artiklar och deltar 
i media för att sprida kunskap om barn 
och ungas situation i Sverige.

l Kommunicerar till barn och unga att Bris 
finns och vad Bris gör.

l Förmedlar kunskap och mobiliserar 
engagerade vuxna via nätverksträffar, 
seminarier och genom tryckt material.

l Gör opinionsbildande kampanjer för att 
öka kännedom om Bris och skapa för-
ändring för ett bättre samhälle för barn.

l Utbildar relevanta målgrupper i barn-
konventionen.

l Stärker Bris närvaro i internationella 
barnrättsnätverk.

l Gör insamlingskampanjer till olika 
målgrupper för att skapa intäkter och 
möjligheter att samla in mer pengar. 

l Skapar aktiviteter och möten riktade till 
företag för att uppmuntra dessa att ingå 
samarbete med Bris.

l Skapar aktiviteter och events med 
samarbetspartners i syfte att visa upp 
samarbetet och föra ut Bris kunskap.

Intäktskällor:
Stat, kommun, landsting 19%
Medlemsavgifter 3%
Organisationer/Stiftelser 8%
Övriga intäkter 1%
Företag och Postkodlotteriet 48%
Enskilda givare 21%

STAT, K
OMMUN 

OCH LANDSTING    

ORGANISATIONER 
STIFTELSER

19%

MEDLEMS-

AVGIFTER
3%

ÖVRIGA
INTÄKTER 1%

8%

FÖRETAG OCH 

 POSTKODLOTTERIET  

1. STÖDVERKSAMHETEN 3. INSAMLING2. KOMMUNIKATION,  OPINION, 
     PÅVERKAN

Totalt: 73 miljoner 
kronor (2017)

48%

ENSKILDA GIVARE 21%

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
INSAMLINGSENHETEN

Bris årsberättelse 2017

[36]  



Jag är så ensam här inne
Bris medlemmar är ovärderliga! Varje medlemskap bidrar till 
att Bris stödverksamhet kan hålla öppet för barn och unga 
i behov av stöd. I februari gick medlemskampanjen ”Jag är 
så ensam här inne” ut, i syfte att värva nya medlemmar och 
uppmuntra befintliga att fortsätta att ge stöd. Temat för 
kampanjen var psykisk ohälsa, som är det vanligaste ämne 
barn kontaktar Bris om, och som är Bris fokusområde fram 
till år 2021. Till vår glädje ökade antalet medlemmar stadigt 
under hela det gångna året, en total ökning med 20 procent.

Bris Lilla stjärna
Många ville visa sitt stöd till Bris före jul genom att köpa Bris 
Lilla stjärna – vår specialdesignade blå adventsstjärna. Stjärnas 
syfte var att sprida ett medmänskligt ljus i alla fönster, som 
en signal till barn i utsatta livssituationer att Bris finns och 
står på deras sida. Bris Lilla stjärna såldes på bris.se, på 
Åhléns och på Babyland till priset av 199 kronor. Det fanns 
också möjlighet att skicka en digital julstjärna som gåvobrev 
till någon man tycker om, till priset av 99 kronor. Intäkter 
som bidrog till att Bris kunde hålla öppet under julhelgerna. 
Som en del i kampanjen tändes en 2 x 2 meter stor variant 
av Bris stjärna i Katarina-hissen den 1 december. Den blå 
stjärnan pulserade för varje barn som kontaktar Bris, som 
en påminnelse om att många barn behöver stöd under årets 
största helg. 

Hallå där!
Lisa Vejlo Degerman, kommunika-
tionschef på Circle K Sverige, som är 
en av Bris största sponsorer som 
donerat totalt 9,3 miljoner kronor. 
 Berätta om Circle K Sveriges stöd till 
Bris under 2017!

– Under 2017 fortsatte Circle K  Sverige 
att genomföra olika aktiviteter till 
förmån för Bris. För fjärde året i rad 
genomfördes årets Bris-kampanj i 
slutet av året. Vi fortsatte vår lyckade 
satsning med Bristvätten och lägger i 
år till Brisfikat. För varje såld biltvätt i 
något av våra premiumprogram går 25 kr 
till Bris och för varje såld fika, stor kopp 
kaffe och bulle med Bris-oblat, går 5 kr till Bris. I år har 
vi dessutom producerat två filmer för att lyfta kampan-
jen. Filmerna är inspelade på Circle K Frescati och utgår 
från barn och ungdomars perspektiv och är baserade på 
verkliga berättelser från unga till Bris kuratorsverksamhet. 
Under denna kampanjperiod erbjöd vi även våra privat-
kortskunder att donera en valfri summa till Bris i samband 
med fakturautskick. Dessutom pågick Brispanten på alla 
våra Circle K-stationer under hela året, där all pant går till 
Bris verksamhet.

Vad har era insatser genererat i  pengar?
-Vi kan ännu inte se resultatet för 2017  eftersom vår stora 
Bris-kampanj i skrivande stund ännu inte är avslutad. Men 
från att vi startade vårt samarbete med Bris år 2013 och 
fram till 2016 så har vi tillsammans med våra kunder samlat 
in 9,3 miljoner kronor till Bris stödverksamhet. Förra årets 
kampanj genererade hela 2,7 miljoner kronor till Bris, 
vilket var en 70-procentig ökning jämfört med kampanjen 
året innan. Fantastiskt tycker vi! 

Varför har ni valt att stötta just Bris? 
– Det var våra medarbetare som år 2013 valde Bris som 
förmånstagare. Vi undersökte flera olika organisationer 
innan vi slutligen genomförde en intern omröstning bland 
våra medarbetare som då valde Bris. Vårt sponsorsamarbe-
te är viktigt, det stärker vårt varumärke samtidigt som vi är 
med och bidrar till att stödja barn och unga där vi vet att 
behovet är stort. Med en stationskedja som finns över hela 
landet och en stor kundgrupp som består av många familjer 
vill vi göra skillnad. Det bygger också engagemang och våra 
anställda är verkligen stolta över att vi sponsrar Bris.
 
Vad har ni fått för respons från era kunder på 
 satsningen?
– Vi har uteslutande fått positiv feedback från våra kunder 
om vårt sponsorsamarbete och vad det har genererat. 
Idag förväntas företag ta ett socialt ansvar och för oss är 
det en självklarhet.
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#PSYKBRYT 
Bris årsrapport hade tema psykisk 
ohälsa och i samband med lanseringen 
av rapporten startade vi kampanjen 
#psykbryt, ett upprop från Bris för att 
stoppa den ökande psykiska  ohälsan 
hos barn och unga. Över 10 000 
namnunderskrifter samlades in och 
överlämnades till hälso- och sjuk-
vårdsminister Annika Strandhäll under 
årets Almedalsvecka. Bris är oerhört 
tacksamma över det engagemang som 
företag, både samarbetspartners och 
övriga, visade för kampanjen genom att 
sprida och dela våra budskap. Bland 
dessa kan nämnas Astra Zeneca, Best 
Western, Canon, Apotea, Bokus, Notar, 
Kronägg och Klövern. 

Nu finns vi på LinkedIn!
För att bli ännu bättre på att kommunicera med företag och berätta om våra 
samarbetspartners startade Bris ett LinkedIn-konto under 2017.  Ett uppskattat 
 initiativ som snabbt renderade över 500 kontakter. Tack vare LinkedIn kan Bris sprida 
 information snabbt och effektivt till riktade målgrupper och profilera organisationen 
som en attraktiv CSR-partner. 

Ägg som gör gott 
Kronägg fortsätter till vår glädje att sprida kännedom om Bris och stötta vårt arbete 
genom intäkter. Under hösten 2017 lanserade Kronägg en ny äggkartong, ett 6-pack, 
som även innehöll en flyer med information om Bris verksamhet. För varje såld 
 kartong gick 50 öre till Bris. 

BRIS-GOLFEN SLOG 
 REKORD!
Bris kändisgolfturnering på Ullna golfklubb 
genomfördes i augusti för femte året i rad 
– och laguppställningarna var som vanligt 
imponerande. Peter Forsberg, Tomas 
Brolin, Ingemar Stenmark, Challe Berglund 
och Anette Norberg är bara några av de 
profiler som ledde de 25 tävlande lagen. 
Cirka 30 företag ställde upp och spelade 
golf till förmån för barn i behov av stöd. 
Vann gjorde Anette Norbergs lag som 
bestod av Bris samarbetspartner Best 
Western. Dagen avslutades med  auktion, 
ledd av Pontus Gårdinger, där bland 
annat signerade matchtröjor, golfset, en 
Dubai-resa och en pepparkvarn av Ernst 
Billgren gick under klubban. Uppträdde 
gjorde Martin Almgren, vinnare av idol 
2016.

Bris-golfen drog i år in 1,2 miljoner 
 kronor, vilket är rekord!

Snabbare och  bättre 
system
Effektiv insamling kräver effektiva verktyg. Tack 
vare projektpengar från PostKodLotteriet kunde 
Bris investera i ett nytt affärssystem under 2017, 
som på många sätt kommer att underlätta vårt insamling- och sponsorarbete. 
Systemet har möjlighet att samla all information som underlättar uppföljning 
av projekt och automatiserar arbetsprocesser och kan nås av alla berörda i 
organisationen. 
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U
nder 2017 växlade Bris upp den digitala stödverksam-
heten som utgörs av telefon, chatt och mejl och som 
möjliggör kontakt med alla barn i hela Sverige. Och 
tack vare Bris nya satsning, Bris nätverk, har vi nu 

en unik möjlighet att nå ut och mobilisera engagerade vuxna; 
lokalsamhället, fördjupa kommunkontakter, medlemsarbete och 
driva ett aktivt, utåtriktat arbete. Bris fem regioner, Syd, Väst, 
Öst, Mitt och Nord är utgångspunkterna för den folkrörelse av 
barnrättskämpar som ska lyfta barnrättsfrågor i det kommande 
valet 2018. Elisabeth Valinder, regionchef, kan se tillbaka på 
ett mycket framgångsrikt 2017, genom den lyckade satsningen 
med Bris nätverk, som fungerar som en mötesplats för barnets 
rättigheter och som snabbt kom upp i över 3 000 medlemmar 
frånhelaSverigeochfrånflertaletverksamhetsområden.Årets
rapportsläpp om barns psykiska ohälsa, som nätverksträffarna 
baseradespå,fickstortgenomslagochföddenyaidéerkring
förebyggande åtgärder och förbättrat stöd till drabbade barn.

Inför 2018 kommer Bris regionala fokus att kretsa kring det 
kommande valet i höst. Nätverket – folkrörelsen – kommer att 
sprida och bedriva opinion kring Bris valfrågor, som kommer 
att fördjupas i Bris kommande årsrapport som släpps i mars. 

Vilka är de största utmaningarna inför år 
2018?

– Att nå ut med Bris frågor på bredare 
front,ochattnåännufler.Vivillatt
flerpersonerpåbeslutandepositioner
ska driva Bris frågor och ha viljan att 
bistå organisationen ekonomiskt, säger 
 Elisabeth Valinder. 

Regionenhetens syfte och uppgift 
Bris regionenhet bedriver ett strategiskt och fördjupande arbete 
gentemot alla kommuner och landsting i Sverige. Det innebär 
att föra en dialog med beslutsfattare och tjänstepersoner om 
barnkonventionen och barnets rättigheter. Målet är att förbättra 
barns och ungas livssituation i varje kommun.   

I regionenheten samlas också den ideella kraften i Bris och 
tillsammans med Bris volontärer har det under året genom-
förtsfleraarrangemangruntomilandet.Brisharfunnitsmed
påolikaarenordärbarn,ungaochvuxnabefinnersig.Syftet
med detta utåtriktade arbete är att skapa en mobilisering för 
barnets rättigheter. Det handlar också om att berätta om Bris 
v  erksamhet, allt från det opinionsbildande arbetet till vår stöd-
verksamhet och behovet av ekonomiskt stöd genom medlem-
skap och insamling.

Ett mål med Bris utåtriktade arbete har bl.a. varit att satsa 
 extra på socioekonomiskt utsatta områden. Vi har till  exempel 
satsat extra på engagemang i Tensta/Rinkeby. Genom vår 
 närvaro har vi förmedlat budskapen om rätten till en god 
 psykisk hälsa samt varje barns rätt till stöd och hjälp.

Kampen för barns 
 rättigheter är en folkrörelse

Landsbygd, tätort, småstad eller storstad 
– det spelar ingen roll var du bor. Tack 
vare Bris nätverk kan hela Sverige förenas i 
kampen för barnets rättigheter. Och 
intresset ute i landet är enormt!

 Elisabeth Valinder, 
 regionchef Bris
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Nedslag under året  – Bris regioner
Bris medlemmar 
ökar!
Som medlem i Bris bidrar man till arbetet 
med att skapa ett samhälle där barnets 
rättigheter tillgodoses. Bris medlemmar 
är en del av folkrörelsen Bris, en stark 
medlemsorganisation som ger kraft och 
engagemang för barnets rättigheter. 
 Fokus under 2017 har legat på en ökad 
och mer tydlig medlemskommunikation 
och på ett växande medlemsantal. I slutet 
av året hade också antalet medlemmar i 
Bris ökat med hela 20 procent, vilket är 
mycket glädjande.

Under år 2017 genomfördes fem 
medlems möten –  i Umeå, Norrköping, 
Malmö, Stockholm och Göteborg.  Förutom 
att välja nya förtroendevalda föreläste Bris 
generalsekreterare Magnus Jägerskog om 
Bris årsrapport Barns psykiska ohälsa – 
det är dags att byta trenden. I varje region 
finns ett regionråd bestående av förtro-
endevalda medlemmar. Region rådens 
funktion är bland annat att mobilisera 
samhället lokalt och regionalt samt att 
utveckla det regionala arbetet för att 
skapa ett starkt engagemang för barnets 
rättigheter. 

BRIS NÄTVERK

Mötesplatsen för barnets  rättigheter
Bris nätverk startade i syfte att möjliggöra möten och samverkan mellan olika aktörer 
och individer i samhället. Genom Bris nätverk ska Bris stärka samverkan natio-
nellt och regionalt för att mobilisera samhället i arbetet med att stärka barnets 
 rättigheter. 

Under året har Bris genomfört två nätverksturnéer, en på våren och en på hösten. 
Sammanlagt 10 stycken nätverksträffar har genomförts runt om i landet, i Umeå, 
Stockholm, Norrköping, Malmö och Göteborg. Nätverksträffarna drog tillsammans 
närmare 1 000 deltagare.

På vårens turné lanserades Bris årsrapport Barns psykiska ohälsa – det är dags 
att byta trenden. Höstens teman var Barn som flytt utifrån Bris rapport Barn som 
flytt – en riskgrupp för psykisk ohälsa samt Trygg idrott utifrån Bris rapport Sexuella 
övergrepp inom idrotten – om barnets rätt till en trygg idrott.

Under höstens turné presenterades även Bris nya studiematerial #ärdumed. 
Materialet fungerar som ett underlag för samtal kring barnets rättigheter. 

I december bjöd Bris in medlemmarna i nätverket till julmingel där nätverkande, 
dialog och samverkan stod i fokus. 

NY STYRELSEORDFÖRANDE VALDES PÅ KONGRESSEN
Kongressen är Bris högsta beslutande organ. Den 20 maj reste kongressombud från hela 
Sverige till Norrköping, där 2017 års kongress ägde rum. Kongressen blev en viktig mil-
stolpe för att peka ut riktningen för förbättrade livsvillkor för barn. Detta år klubbades 
några extra viktiga beslut, bland annat antog en enhällig kongress Bris nya stadgar och en 
ny långsiktig plan för åren 2017–2021. Kongressen röstade även fram en ny styrelse och 
en ny styrelseordförande, Annabella Kraft, som är seniorchef och ledarskapsutvecklare  
i Södertälje kommun.

– Att få chans att verka för Bris med dess långa fina historia, är otroligt hedrande. Det 
är en organisation som tar barnrättsfrågor på stort allvar, något som visar sig till exempel 
i den höga ambitionen att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan bland barn 
och unga, och i arbetet med att vara en röst för barn i utsatta situationer, säger Anna-
bella Kraft.

ökning av antalet med-
lemmar under 2017.

20%
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Hallå där!
Caroline Johansson, engagerad 
 medlem i Bris region Väst! 

Hur kommer det sig att du blev medlem i Bris?
-Jag hade en vän som var volontär på Bris och som 
berättade om sitt engagemang. Jag hade också känt till 
Brissedanmångaår,vificktillexempelBrisidolkorttill
vår skola. Egentligen hade jag egentligen bestämt mig för 
att bli medlem och volontär på Bris redan för ett par år 
sedan, men när jag fyllde 25 år slog jag slag i saken.

Finns det någon barnrättsfråga som du 
brinner lite extra för?
– Ja, barn som är extra utsatta. Jag engagerar mig privat 
för nyanlända barn och unga så deras situation ligger mig 
extra varmt om hjärtat. Men också ensamma barn som 
inte har någon som står upp för dem.

Vad skulle du säga till någon som funderar på 
att bli medlem i Bris?
– I princip alla känner till Bris och att det är ett namn som 
klingar bra. Jag skulle vilja trycka extra på möjligheten 
att också bli volontär, men självklart också för de frågor 
som Bris driver som är viktiga. Som medlem bidrar jag 
också till att stödverksamheten kan hålla öppen och att 
vara med och driva barnrättsfrågor som exempelvis att 
barnkonventionen ska bli lag.

Något mer du vill passa på att säga?
–OmjagfickönskaenutvecklingsåärdetattBrisfort-
sätter att öka tillgängligheten för exempelvis ny anlända 
barn och unga. Både i stödverksamheten och genom 
information om Bris arbete på många olika språk. 

Aktiviteter i regionerna 
Bris deltog på Ung Kultur Möts i Västerås, en kulturfestival som 
arrangeras av och med unga. Bris berättade bland annat om 
stödverksamheten och om Brisboten - en robot som ger barn 
och unga svar på vanliga frågor direkt i mobilen och där alla svar 
är skrivna av en kurator på Bris. 

För allas lika värde tågade Bris Väst tillsammans med 
 cirka 16 000 medmänniskor i Regnbågsparaden, arrangerad av 
West Pride. Många volontärer medverkade och Brisballonger i 
regnbågens alla färger delades ut till publiken längs paradens väg 
genom centrala Göteborg. 

Bris Väst har under året genomfört flertalet informations-
insatser, bland annat genom närvaro på SM-veckan i Borås. Där 
berättade Bris om stödverksamheten och delade ut rapporten 
Sexuella övergrepp inom idrotten – om barnets rätt till en trygg 
idrott till vuxna besökare. 

Bris Nord har under året besökt flera orter i regionen bl.a. 
 Hörnefors, Nordmaling, Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, 
Timrå, Sundsvall, Ånge, Bräcke, Östersund och Sollefteå. Bris 
träffade pedagoger, elevhälsan och politiker för att berätta om 
Bris och föra en dialog med berörda parter för att förbättra barn 
och ungas livssituation i respektive kommun.   

Under våren anordnade Bris Syd tillsammans med bland andra 
Malmö Mot Diskriminering en konferens med fokus på barn, 
boende och diskriminering. Det blev en heldag med inriktning 
på lösningar och metoder för att förstå hur man ska agera mot 
diskriminering och främja en trygg boendemiljö för barn.

Bris Syd deltog på Världsdagen för psykisk hälsa i samarbete 
med Malmö Stad och Region Skåne. Temat var unga och unga 
 vuxna med psykisk ohälsa. Bris senaste rapporter om psykisk 
ohälsa, sexuella övergrepp inom idrotten och om barn som flytt 
delades ut till vuxna besökare. 

Bris var på plats med volontärer när LUGI i december bjöd in till 
elithandboll till förmån för Bris. Tusentals unga handbollsspelare 
från hela världen kom till Lund och fick där information om Bris 
stödverksamhet. 

Att berätta om Bris i olika sammanhang är en viktig del av 
 regionernas arbete. Bland annat var Bris region Öst på plats 
under skolkuratorsdagarna i Linköping. Över 500 kuratorer från 
hela landet deltog. Bris delade ut årets aktuella rapporter och 
Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog föreläste om psykisk 
ohälsa. 

I oktober bjöds Bris region Öst in till en grupp engagerade 
skolkuratorer i Nyköpingsområdet för att informera om Bris olika 
verksamheter med fokus på Bris nätverk och stödverksamheten.
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T
ack vare nätverket CHI, 
Child Helpline Interna-
tional, kunde 20 miljoner 
kontakter med barn i 

behov av stöd tas omhand år 2015. 
Nätverket samordnar totalt 183 hjälplinjer för barn i 142 länder 
världenöverochdeflestaavdessaharnummer116111.Bris
var med vid bildandet av CHI år 2003 och är fortfarande den 
enda svenska organisationen som får använda numret. Bris har 
varit pionjärer inom många områden, till exempel har vårt steg 
att professionalisera stödet rönt mycket intresse ute i världen, 
vår fortsatta digitalisering av både kommunikation och stöd, 
liksom hur man kan använda internationella överenskommelser 
för att påverka nationell politik.

Under flera år satt Bris i CHI:s styrelse som representant för 
deeuropeiskahjälplinjerna,genomårenharvihållitettflertal
seminarier och utbildningar för övriga medlemsländer och delat 
med oss av våra erfarenheter. Under år 2017 har Bris stärkt 
vår närvaro i nätverket, inte minst genom att vi numera ingår 
i CHI:s European Advocacy Taskforce som i övrigt utgörs av 
representanter från Kroatien, England och Finland. 

Under hösten deltog Bris vid ett möte med gruppen, i Kroa-
tien, för att diskutera vilka frågor inom CHI som de europeiska 
medlemmarna kan driva gemensamt. Under året har Bris även 
träffat CHI:s chefer i Amsterdam för att bidra med expertis 
kring strategier för att eliminera våld mot barn (mål 16.2 i 
Agenda 2030) – ett område där Bris har djupgående kunskap 
och erfarenhet. 

Med anledning av överenskommelsen Agenda 2030 för hållbar 
utveckling, som antogs av världens stats- och regeringschefer 
2015,harBrisunderettflertaltillfällenträffatdelegationensom
arrangerar möten med civila samhället. Temat för diskussion 
har varit Jämställdhet och hälsa samt Trygga, säkra samhällen, 
som är några av Agenda 2030:s målområden.

Bris visar vägen 
internationellt

Under år 2017 har Bris stärkt sin närvaro 
internationellt - både som ”vägvisare” för 
andra länders hjälplinjer och med fördjupat 
samarbete kring Agenda 2030:s mål-
uppfyllelse. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
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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 i världen. Flera av målen och delmålen rör barns 
rättigheter direkt och är därför särskilt angelägna för Bris.

Agenda 2030 och särskilt mål 16.2 var också temat för en 
konferens i Bryssel, arrangerad av CHI under hösten. Bris 
bidrog då bland annat genom att hålla diskussioner kring hur 
medlemsländerna kan prata om våld mot barn, utifrån agendan. 
Bris höll även en workshop om hur vårt stöd online har utveck-
lats med hjälp av ny teknik.

Under året hade Bris även förmånen att 
deltaga i hearingen ”Child sexual abuse 
andexploitationonlineandoffline”i
EU-parlamentet, inbjudna av parlamen-
tarikern Anna Maria Corazza Bildt. Bris 
barnrättsjurist Laure Abado talade inför 
parlamentet om Bris verksamhet och om 
gällande lagstiftning kring barns rättigheter. 
I samband med hearingen passade vi även på att träffa CHI för 
fortsatta diskussioner kring hur vi kan arbeta med barnrätt globalt, 
utifrån Agenda 2030. Vi påmindes också om att 250 000 barn 
rapporteras försvunna i Europa varje år och om organisationens 
Missing Childrens viktiga arbete.

Under 2018 kommer Bris fortsätta att fördjupa och stärka 
samarbetet med CHI med utgångspunkt från Agenda 2030:s 
målområden. I verksamhetsplanen ingår även att etablera en 
möjlighet för Bris att bedriva verksamhet i annat land genom 
att etablera kontakter med myndigheter och organisationer som 
verkar internationellt, genomföra en förstudie för att ta reda på 
vad Bris kan bidra med internationellt och genom att synliggöra 
Bris internationella engagemang och arbete med Agenda 2030 i 
extern kommunikation.

Agendans mål är 
universella och 
 gäller alla länder i 
världen. Flera av 
målen och del-
målen rör barns 
rättigheter direkt 
och är därför 
 särskilt angelägna 
för Bris.

Bris på plats under en av CHI:s 
konferenser i Bryssel

Laure Abado, 
barnrättsjurist Bris
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Bris årsredovisning 2017
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 de totala kostnaderna 
gick till Bris ändamål

78,3%

fick Bris i gåvor 
under 2017

47,2 
mkr

av de totala 
verksamhets intäkterna

 kom från företag

29%
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ÅRSREDOVISNING 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Organisationsnummer 802013-3420
Styrelsen och generalsekreteraren för Bris 
- Barnens rätt i samhället avger härmed 
årsredovisning för räkenskapsåret 2017

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Bris vision är att varje barn känner till sina rättigheter och lever 
i ett samhälle där rättigheterna tillgodoses. 

Vårt ändamål
Barnens rätt i samhället (Bris) är en barnrättsorganisation som 
syftar till att stärka barnets rättigheter och förbättra barns och 
ungas livssituation. Bris främsta målgrupp är barn och unga 
under 18 år. Utgångspunkten för Bris arbete är efterlevnaden 
av varje barns mänskliga rättigheter. Bris ska vara tillgängligt 
för varje barn som uttrycker ett behov av hjälp och särskilt bistå 
barn och unga i utsatta situationer

Bris är en ideell medlemsorganisation som är partipolitiskt 
och religiöst obunden.  All verksamhet utgår från FN:s konven-
tion om barnets rättigheter (barnkonventionen) och barnsynen i 
denna. 

Vår verksamhet och verksamhetsidé
I över 45 år har Bris outtröttligt kämpat för varje barns rätt att 
må bra. Vi gör det genom att ge stöd till barn och unga, mobili-
sera samhället och påverka politiker och beslutsfattare genom 
att göra barns röster hörda. 

Bris kuratorer erbjuder stödsamtal till barn under 18 år, varje 
dag året runt, utifrån barnets behov. Vi ger råd och stöd via digi-
tala kanaler. Bris har också kuratorer som arbetar med grupp-
stöd för barn i särskilt utsatta situationer, exempelvis barn som 
bor i familjehem, barn som drabbats av självmord i familjen och 
barn som nyss har kommit till Sverige och bär med sig trauma-
tiska upplevelser. Vi stödjer viktiga vuxna runt barn genom Bris 
vuxentelefon, samt genom föreläsningar och material om vad 
du som vuxen kan göra för att vara ett stöd för barn.

För att stärka barnets rättigheter krävs att civilsamhället, 
kommuner och myndigheter arbetar tillsammans. Hösten 2016 
startade Bris nätverk, en mötesplats där professionella vuxna 
runt barn utbyter erfarenheter och tar del av ny forskning och 
kunskap. Antalet medlemmar i nätverket fördubblades under 
2017. 

Bris bedriver förändring och gör barndomen och samhället 
bättre för alla. Bris påverkansarbete handlar om att stärka barnets 
rättigheter juridiskt och i praktiken. Vi lyfter barns röster till 
politiker och beslutsfattare. Fyra av tio samtal till Bris handlar 
om psykisk ohälsa. Att bryta trenden med den ökande psykiska 
ohälsan är därför en av Bris viktigaste påverkans frågor.

Bris är en medlemsorganisation som växer. Under det senaste 

året har antalet medlemmar ökat med 20 procent. Kongressen 
är Bris högsta beslutande organ som bland annat fattar beslut 
om Bris långsiktiga plan och utser styrelse. Bris verksamhet 
 möjliggörs genom medlemskap och gåvor och bidrag från 
privatpersoner, företag och andra organisationer, samt av bidrag 
från stat, kommun och landsting. 

Genom att arbeta för en förbättrad hälsa för barn och unga 
bidrar Bris också till FN:s mål om en hållbar och fredlig 
 utveckling, Agenda 2030. 

116 111 & CHI
Numret till Bris är ”116 111” som är ett internationellt stöd-
nummer inom Europa för barn som behöver stöd och skydd. 
Numret ska gå till en organisation i varje land som har resur-
ser och kunskap att hjälpa barn. Numret ska vara gratis och 
barnet ska kunna få vara anonymt om hen vill. Bris är Sveriges 
officiella116111linje.

Bris medlem i CHI (Children Helpline International), som 
är ett globalt nätverk med stödlinjer över hela världen som 
omfattar 183 hjälplinjer för barn i 142 länder. Tillsammans tar 
nätverkets hjälplinjer emot över 20 miljoner samtal från barn 
och unga som är i behov av vård och skydd varje år. Bris var 
med och startade nätverket 2003 och är den enda svenska barn-
rättsorganisationen med medlemskap i CHI. 

MÅL- OCH ÄNDAMÅLSUPPFYLLELSE
Bris förbättrar barndomen och skapar ett bättre samhälle genom 
att stödja barn, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare 
genom att göra barns röster hörda. 

Stödja – så skapar det ett bättre samhälle
Att våga ta första steget mot ett bättre mående kan för många 
vara ett övermäktigt kliv. Varje gång ett barn kontaktar Bris 
finnsvårakuratorersomlyssnar,stöttarochstärkerbarnet,
och hjälper dem vidare när det behövs. Under 2017 hade Bris 
26 113 kurativa kontakter med barn och unga. Samtalen till Bris 
harökatunderfleraårirad,under2017varökningen5procent
jämfört med året innan. 

Samtalen syftar till att ge barnet möjlighet att hantera och 
förstå sin situation. Ett annan syfte är att ge barnet en positiv 
erfarenhet av att söka stöd hos en vuxen, vilket ofta saknas. När 
barnetbefinnersigienutsattsituationkanBriskuratorerhjälpa
vidare till andra stödfunktioner i samhället. Under 2017 har Bris 
hänvisat barn till vidare hjälp i cirka 38 procent av de kurativa 
kontakterna. I några av samtalen får Bris kuratorer uppdrag 
av barnet att företräda barnet i kontakt med olika myndigheter 
(oftast socialtjänsten). På detta sätt kan ett samtal till Bris vara 
början på en långsiktig förändring av ett barns livssituation. 
Bris når även många barn med information och råd i digitala 
kanaler.BrisbotärenchattbotsomfinnsiFacebookMessenger
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och på Kik, har svarat på vanliga frågor och svar. Under 2017 
har innehållet i Brisboten breddats med frågor och svar om att 
befinnasigimigration.

Trygga vuxna är det viktigaste skyddsnätet för barn som har 
det svårt. Bris vuxentelefon – om barnfinnsförattgerådoch
stötta vuxna i barns närhet. Under 2017 besvarades över två 
tusen samtal.

Ett samtal gör skillnad
Varje samtal gör skillnad för det enskilda barnet. Bris kura-
torer använder samtalsmetodik som bygger på forskning och 
beprövad erfarenhet. Syftet med samtalen är hjälpa barnet att 
kunna förstå och hantera sin situation, samt att informera om 
barnets rättigheter. Samtalen syftar till att öka barnets känsla för 
sitt sammanhang (KASAM) genom att bidra till begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet.1 Den yttersta konsekvensen 
av psykisk ohälsa är självmord. Internationella studier har visat 
krislinjer, som Bris 116 111, reducerar risken för självmord. 

Bris stödgrupper för barn i utsatta situationer innebär att 
barnet får möjlighet att dela och ta emot stöd från andra barn 
med liknande erfarenheter under trygga omständigheter. Fokus i 
arbetet är att barnen som deltar ska få ökad kunskap och förstå-
else för sin livssituation samt 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. Under 2017 har Bris genomfört 59 stödgruppstillfällen och 
sex stödhelger.

Varje barn har rätt till en vuxen som ser, förstår och agerar 
för barnets bästa. Bris arbetar därför för att vuxna runt barn får 
kunskap om angelägna frågor för att kunna agera för barnets 
bästa. Vi föreläser för vuxna i miljöer där barn vistas, som 
lärare, skolkuratorer, socialsekreterare och andra professionella 
i hur man kan samtala med barn och unga. I ett samarbete med 
Riksidrottsförbundet om en tryggare och mer inkluderande 
idrott har vi utbildat idrottsledare och tagit fram materialet 
”Idrottens spelregler” om varje barns rätt till en trygg idrott, fri 
från övergrepp och kränkningar, som lanserades i januari 2018.

Mobilisera – så förändrar det samhället
Bris är en rörelse för barnets rättigheter. Vi arbetar ständigt 
för att förändra samhället så att barn kan växa upp i frihet och 
trygghet. ”Bris nätverk” är en samlingsplats för professionella 
om barnets rättigheter som idag samlar 2700 personer. Under 
året har nätverket haft tio nätverksträffar runt om i landet med 
föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte. 

Nätverksträffarna hålls en gång på våren och en gång på 
hösten. Under 2017 har barns psykiska hälsa, övergrepp inom 
idrottenochbarnmederfarenhetavflyktvaritifokus.Den
långsiktiga målsättningen är att genom nätverket sprida kun-
skap om barnrätt och vuxnas handlingsberedskap när ett barn 
far illa eller på annat sätt behöver stöd. 

Påverka – så stärker det barnets rättigheter
1971 föddes Bris i revolt och protest mot barnaga. Tack vare att 
en grupp människor slöt upp bakom kampen för barns rättig-
heter, blev Sverige först i världen med ett förbud åtta år senare.  
Vi är lika outtröttliga, då som nu. Vi arbetar varje dag för ett 
bättre samhälle genom att förmedla barns röster till politiker 
och andra beslutsfattare som har möjlighet att förbättra barns 
livsvillkor. Genom att vara en stark röst och genom långsiktigt 
påverkansarbete säkerställer vi barnets rättigheter i praktiken. 
Bris är mer synligt i den politiska debatten än någonsin. Under 
2017 omnämndes Bris 9 gånger varje dag i media (3 206 gånger 
under hela året). Vi släppte tre rapporter som bygger på barns 
röster och aktuell forskning, om barns psykiska ohälsa, sexuella 
övergreppinomidrottenochbarnsomflytt.

Regeringen har som mål att barnkonventionen ska bli svensk 
lag år 2020. Bris har varit rådgivande i expertgruppen till 
 utredningen och sitter även med i regeringens barnrättsdele-
gation. Vi har en kontinuerlig dialog med både ministrar och 
parlamentariker i aktuella barnrättsfrågor. 

Under nästan fyra decennier har den psykiska ohälsan ökat 
bland barn och unga. Under Almedalsveckan 2017 lämnade 
Bris generalsekreterare därför över 10 000 namnunderskrifter 
till vikarierande hälso- och sjukvårdsminister Annika Strand-
häll i upproret #psykbryt om att trenden måste brytas. Bris 
ställer krav på att vården för unga måste bli mer tillgänglig och 
likvärdig för barn, oavsett var barnet bor. Vi ställer krav på att 
kunskapenmåsteökaomvarföralltflerungamårdåligt,varför
självmorden minskar i befolkningen i stort men inte bland 
unga. Efter varje självmord som begås av ett barn kräver vi en 
 ”haverikonvention” för att förhindra att det händer igen. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSÅRET
I maj 2017 antog Bris kongress nya stadgar och en ny långsiktig 
plan för verksamheten. Arbetet med att förnya stadgarna påbör-
jades under 2015. Stadgarna har förtydligats och barnrättsper-
spektivet blivit mer synligt. Den största förändringen är att Bris 
styrelse föreslås av en valberedning, samt att alla ledamöter 
får samma uppdrag och ansvar. Tidigare föreslog sex olika val-
beredningar styrelseledamöter och regionala styrelserepresen-
tanter. Valberedningen som består av representanter från Bris 
samtliga regioner har i uppdrag att se till en bred representation 
i styrelsen vad gäller erfarenheter, bakgrund, kön och ålder. De 
nya stadgarna antogs enhälligt på kongressen 2017. 

Kongressen antog även Bris långsiktiga plan för 2018–2021, 
som slår fast en riktning för verksamheten i tio steg de kom-
mande fyra åren. Bland annat ska Bris bredda stödverksam-
heten och göra den mer attraktiv för en större mångfald av barn, 
stärka medlemsorganisationen, öka den internationella samver-
kanochhafokuspåprivatinsamlingiarbetetmedattfinansiera
verksamheten. Den långsiktiga planen utgör grund för Bris 
årliga verksamhetsplanering.

Bris verksamhetsutveckling drivs i stor utsträckning i pro-
jektform. I slutet av 2016 beviljade Familjen Erling-Perssons 
stiftelse och Allmänna arvsfonden bidrag till två treåriga projekt 
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1  ”Samtal med barn och ungdomar”, Iwarsson Gothia förlag 2007. ”Samtal i skolan”, 
Iwarsson Gothia förlag 2014, ”Du behövs som vuxen” Iwarsson Gothia förlag 2016.
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som båda påbörjades under 2017. Familjen Erling-Perssons 
stiftelse beviljande 14,9 mkr till projektet Tillsammans för barn 
somflyttsominnebärattBrisstartarstödgrupperförbarnimig-
ration, och sprider metoderna till kommuner i Sverige. Allmän-
na Arvsfonden beviljade 4,2 mkr för ett projekt om inkludering 
av barn i migration inom idrotten.

Under våren utlyste Folkhälsomyndigheten medel till arbete 
kring psykisk ohälsa och suicidprevention samt barn i migra-
tion, varav Bris beviljades totalt 2,3 mkr, pengar som bland an-
nat gick till en större informationssatsning till unga om barnets 
rättigheterochvardetfinnshjälpattfå.Brisfickocksåenstörre
gåva på totalt 1,2 mkr som ett viktigt tillskott till verksamheten.

Under året slutfördes projektet Nästa generation på nätet som 
inneburit en omställning av Bris digitala kanaler. Under våren 
lanserades en ny webb och en förbättrad chattfunktion. Under 
hösten lanserades Natt på Bris, en funktion som ändrar Bris 
utseende på natten. Istället för att direkt komma till den vanliga 
sidan möts barnet av en ”nattsida” med sömntips, avslapp-
ningsövningar och möjlighet att boka en tid med en kurator 
underdagtid.Brislanseradeävenenfleraandrastöderbjudan-
den, bland annat en chattapp och s.k. ”livechattar”. Projektet 
finansieradesavSvenskaPostkodlotterietsSpecialprojekt
Innovation.

I december 2017 beviljade Vinnova medel för ett projekt om 
att bryta utanförskap och segregation. Bris ska i samverkan med 
Göteborgs stad skapa två s.k. ”innovationslabb”, ett med barn 
och ett med vuxna, för att hitta lösningar för att öka  tryggheten 
och bryta utanförskapet bland unga i Tynnered i Göteborg. 
 Kunskapen ska sedan spridas till andra kommuner i Sverige.

Företagssamarbeten 
Svenska Postkodlotteriet är en av Bris viktiga samarbetspart-
ners. Postkodlotteriet har sedan 2007 gett ett stöd till verksam-
hetenpåöver150miljonerkronor.Brisharocksåflerasamar-
beten med företag som stödjer verksamheten, som Volkswagen, 
Circle K, Comviq och KappAhl. Bris företagssamarbeten står 
för knappt hälften av insamlade medel.

Flera stora projekt och en positiv utveckling av företagsgåvor 
och insamling från allmänheten har gjort det möjligt för Bris 
attnåflerbarn.Viharunderåretanställtflerkuratorerochgjort
riktade informationssatsningar till barn och viktiga vuxna runt 
barn. Tack vare projektmedel har Bris kunnat utbilda vuxna som 
arbetar med barn, tagit fram nya stöderbjudanden och informa-
tionpåflerspråk.Brisharävenkunnatskickautmaterialtill
7000 skolor i hela Sverige med information om barnets rättighe-
terochvardetfinnshjälpattfå.

MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA
Brisärenmedlemsorganisationsomväxer.Alltflerprivatper-
soner väljer att stödja Bris genom att gå med som medlemmar 
eller bli månadgivare. Bris har de senaste två åren ökat sitt 
medlemsantal och hade 5 868 medlemmar den sista december 
2017, vilket är en ökning med nästan tusen medlemmar jämfört 
med 2016. Drygt 2700 personer valde att stödja Bris med en 
gåva varje månad.

Medlemsavgiften är 360 kronor per år. För barn kan medlem-
skap tecknas mot en engångsavgift på 100 kronor som gäller till 
och med det året som barnet fyller 18 år.

Bris har under året utökat antal tjänster och vid årets slut 
varantaletmedarbetare65.Deflestaärkvinnorocharbetarpå
förbundskansliet. Anställningsvillkoren regleras i huvudsak 
mellan Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer (IDEA), 
Unionen och Akademikerförbunden.

FÖRVALTNING, STYRNING OCH LEDNING
Organisation 
Kongressen som hålls vartannat år är Bris högsta beslutande 
organ. Styrelsen är organisationens verkställande organ mellan 
kongresserna. Den dagliga verksamheten leds av en general-
sekreterare som utses av styrelsen. Sedan den 9 mars 2016 är 
Magnus Jägerskog Bris generalsekreterare. 

Bris är indelat i regioner. Det år som Bris har kongress 
hålls ett medlemsmöte i varje region. På medlemsmötet väljs 
bland annat kongressombud som närvarar och har rösträtt på 
kongressen. På medlemsmötet väljs även representant till Bris 
nationella valberedning vars uppgift är att föreslå ledamöter 
till styrelsen samt att föreslå val av revisor och representant 
till Bris granskningsutskott (nedan). Varje region har även 
ett  regionråd som vars uppgift är att stötta regionchefen med 
 kunskap om regionen. Representanter till regionrådet väljs 
också vid medlemsmötet.
IBrisfinnsungefär85förtroendeposter,blandannatstyrelse-

ledamot, suppleanter, revisor, valberedning och regionråd.
Bris kansli är förlagt till Stockholm och fem regionala kontor, 

i Göteborg, Malmö, Norrköping, Umeå samt Stockholm. Bris 
och styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

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

Kongressen utser även representanter till Bris gransknings-
utskott som har till uppgift att granska att Bris stadgar efterlevs 
samt att beslut som fattas på kongressen genomförs av styrel-
sen. Granskningsutskottet består av en representant från varje 
region.
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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 
Brisefterleverkoden.Briseffektrapport2017finnspublicerad
på Bris hemsida.

Svensk Insamlingskontroll
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.

ÅRSREDOVISNING 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

BRIS STYRANDE ORGAN:
– Kongress
– Styrelse
– Generalsekreterare

BRIS KONTROLLERANDE ORGAN:
– Auktoriserad revisor
– Förtroendevald revisor
– Granskningsutskott

BRIS STYRELSE
Sedan maj 2017 består Bris styrelse av nedanstående 
 ledamöter:

Ordförande:
Annabella Kraft (tidigare seniorchef och ledarskaps-
utvecklare Södertälje kommun)

Ledamöter:
Anas Hsissen (grundare av Saleskick)

Carin Grundberg Sandel (grundare av scouternas Trygga 
Möten)

Christina Elffors-Sjödin (Ledarskapskonsult) 

Helén Strömberg (Fil dr och universitetslektor Umeå 
 universitet)

Henrik Saxborn (VD Castellum)

Parul Sharma (människorättsjurist) 

Rosie Linder (grundare av Peppy Pals)

Regionala representanter:
Anders Lindmark, region Syd (Utvecklingssamordnare, 
Malmö stad).

Ann Rask Samuelsson, region Väst (Jurist). 

Dietmar Mölk, region Öst (Entreprenör, Universitetsadjunkt 
Linköpings universitet).

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).

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 och som inte 
uppfyller kraven på placering enligt policyn skall avyttras inom 
tolv månader.

Kapitalförvaltningspolicyn är senast uppdaterad i december 
2016ochfinnspubliceradpåbris.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.

RESULTAT OCH STÄLLNING
Årets verksamhetsintäkter uppgår till 73 mkr (62,2).

Den största intäktskällan är företagsgåvor och företags-
samarbeten 20,8 mkr (18,7 mkr, 2016). Postkodlotteriets 
basstöd har minskat från 18 mkr till 10 mkr mellan 2015 och 
2017 som en konsekvens av deras nya fördelningsmodell. 
Insamling från allmänheten är 15,3 mkr (13,7, 2016). Ökningen 
beror främst på att spontana gåvor och insamlingskampanjerna 
riktade till medlemmar och privatpersoner har haft en positiv 
utveckling.

Bidrag uppgår till 23 mkr (11,7, 2016) och avser främst 
offentliga bidrag i form av kommunala verksamhetsbidrag, 
statsbidrag via Socialstyrelsen och (nytt för 2017) bidrag från 
Folkhälsomyndigheten.

Bris erhöll 2015 ett projektbidrag från Svenska Postkod-
lotteriet på 5,3 miljoner kronor, att användas till att utveckla 
webben och det digitala stödet till barn och unga. Under 2017 
har de kvarvarande 4,1 mkr intäktsförts och projektet avslutades 
hösten 2017.

VERSAMHETENS INTÄKTER (MKR)
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Basstödet från Postkodlotteriet har minskat med 4 mkr mellan 2015 och 2016 och 
ytterligare 4 mkr mellan 2016 och 2017. Samtidigt har bidragsintäkterna ökat mellan 
2016 och 2017. År 2014 erhöll Bris ett arv på 4,3 miljoner kronor.
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Ändamålskostnadernaökademed11miljonerkronorjämfört
med föregående år och uppgick till 55,8 miljoner kronor vilket 
är 78,3 procent (74,6 procent, 2016) av den totala kostnadsmas-
san. Ökningen beror bland annat på att antalet kuratorstjänster 
utökats, främst i gruppstödet, och projektet Nästa generation på 
nätet. Det största verksamhetsområdet är Stöd online, följt av 
Kommunikation, Opinion och Påverkan. 

Årets administrations- och insamlingskostnader i relation till de 
totala kostnaderna uppgick till 21,7 procent (25,4 procent, 2016).

Förändring av eget kapital
Eget kapital uppgår vid årets slut till 26,3 miljoner kronor 
(22,4 miljoner kronor, 2016). Målet med det balanserade kapi-
talet är att det ska motsvara cirka 6 månaders fasta kostnader, 
vilket på ett normalår motsvarar cirka 20-25 miljoner kronor. 

FRAMTIDA UTVECKLING
Psykisk ohälsa är fortsatt det vanligaste skälet till att barn 
 kontaktar Bris. Samtalen till Bris handlar om alltifrån ned-
stämdhet till självskadebeteende och tankar om att ta sitt liv. 
Ett övergripande mål för Bris åren 2017–2021 är bidra till att 
trenden med den växande psykiska ohälsan bland barn och unga 
bryts.
Brisharunder2017haftflerkurativasamtalochgenomfört

flerstödgrupperochstödgruppshelgeräntidigareochunder
2018 fortsätter utvecklandet av metoder och breddning av 
målgrupperförattkunnastödjaflerbarn.Måletärocksåatt
samarbetamedflerkommuner.

Bris verksamhet är helt beroende av gåvor från privat-
personer, 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.
Bris ska fortsätta vara rörelsen för ett bättre samhälle för barn.

FLERÅRSÖVERSIKT

2017 2016 2015 2014

Antal medlemmar 5 868 4 865 4 387 5 260

Antal stödjande kontakter inkl Bris Vuxentelefon 28 415 26 996 26 379 25 912

Verksamhetens intäkter (tkr) 72 984 62 173 66 937 73 688

Årets resultat efter fördelning till/från  ändamålsbestämda medel (tkr) 1 820 2 047 652 6 976

Balanserat eget kapital (tkr) 26 275 24 455 22 408 21 756

Ändamålsbestämda medel (tkr) 0 0 0 1 181

Medelantal anställda 63 57 65 70

 
 
Tkr

Balanserat  
eget  

kapital

Totalt  
eget  

kapital

Ingående balans 2017 24 455 24 455

Årets resultat 1 820 1 820

Utgående balans 2017 26 275 26 275

INTÄKTER 2017

n Medlemsavgifter: 1 977, 3%

n Allmänheten: 15 271, 21%

n Företag: 20 815, 29%

n Svenska Postkodlotteriet: 10 000, 14%

n Offentliga bidrag: 14 127, 19%

n Övriga intäkter: 10 794, 15%
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Not 2017 2016

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter 1 977 1 778

Gåvor 3 47 225 47 937

Bidrag 3 22 962 11 697

Nettoomsättning 657 542

Övriga intäkter 163 219

Summa verksamhetsintäkter 72 984 62 173

Verksamhetskostnader 4,5

Ändamålskostnader -55 833 -44 872

Insamlingskostnader -10 902 -11 283

Administrationskostnader -4 525 -4 021

Summa verksamhetskostnader -71 260 -60 176

Verksamhetsresultat 1 724 1 997

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande 
 resultatposter 6 97 50

Summa resultat från finansiella  investeringar 97 50

Årets resultat 1 820 2 047

ÅRSREDOVISNING 
RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

RESULTATRÄKNING, tkr BALANSRÄKNING, tkr

Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter 7 1 970 1 831

Summa imm anläggningstillgångar 1 970 1 831

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 8 410 604

Summa matrl anläggningstillgångar 410 604

Summa anläggningstillgångar 2 380 2 435

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 232 574

Övriga fordringar 360 390

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 9 4 608 5 383

Summa kortfristiga fordringar 5 200 6 347

Kortfristiga placeringar 10 10 500 10 162

Kassa och bank 20 489 22 221

Summa omsättningstillgångar 36 189 38 730

SUMMA TILLGÅNGAR 38 569 41 166

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat kapital 26 275 24 455

Summa eget kapital 26 275 24 455

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 603 3 513

Skuld till myndigheter 1 521 666

Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag 11 2 927 8 894

Övriga skulder 651 566

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 12 2 592 3 072

Summa kortfristiga skulder 12 294 16 711

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 38 569 41 166
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ÅRSREDOVISNING 
NOTER

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 
villkoreninteuppfyllsärdetetterhålletbidrag.Ärdetinget
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 
 verksamheten 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. 
Ändamålskostnaderavserkostnadersomhardirektsamband

med att uppfylla Bris ändamål enligt dess stadgar. Det omfattar 
kostnader för stödverksamheten, projekt, kommunikation/opini-
on/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 leasing-
perioden.

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

BALANSRÄKNINGEN
Eget kapital
I de fall när givare eller donator bestämt att medel ska använ-
das till särskilda ändamål, eller styrelsen beslutat att medel ska 
användaspåettsärskiltsätt,klassificerasdessasomändamåls-
bestämda medel. Dessa redovisas som en del av eget kapital i 
balansräkningen. När organisationen belastas med kostnader för 
ändamålet redovisas dessa i resultaträkningen. 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 
 redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet eller marknads-
värdet vid balansdagen. Vid värderingen tillämpas portfölj-
metoden (kollektiv värdering).

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

NOT 2 Uppskattningar och bedömningar

Detfinnsingabedömningarsomharbetydandeeffektpåde
redovisadebeloppeniårsredovisningen.Detfinnshelleringen
osäkerhet i uppskattningarna som innebär en betydande risk för 
väsentliga justeringar av värden i balansräkningen under nästa år.
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NOT 3 Insamlade medel

Gåvor som redovisats i resultaträkningen 2017 2016

Insamlade medel

Allmänheten 15 271 13 658

Företag* 20 815 18 720

Postkodlotteriet 10 000 14 000

Andra organisationer 190 227

Externa stiftelser och fonder 949 1 332

Summa 47 225 47 937

*) Erhållna tjänster från Comviq/Tele2 har redovisats som en intäkt i resultaträk-
ningen till ett värde om totalt 1 996 tkr (1 818 tkr).

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.

2017 2 016

Insamlade medel (uppskattade belopp)

Annonser och byråarvoden 3 940 3 450

Övrigt 600 600

Summa insamlade medel 4 540 4 050

Bidrag som redovisats som intäkt

Insamlade medel

Andra organisationer 8 835 807

Summa insamlade medel 8 835 807

Offentliga bidrag

Socialstyrelsen 3 400 3 100

Folkhälsomyndiheten 2 288 0

Övriga statliga bidrag 1 026 0

EU 0 369

Kommuner 6 029 5 809

Landsting/regioner/länsstyrelser 1 353 1 457

Lönebidrag 31 156

Summa offentliga bidrag 14 127 10 890

Summa bidrag 22 962 11 697

Totala insamlade medel består av följande:

Gåvor som redovisats i resultaträkningen 47 225 47 937

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen 4 540 4 050

Bidrag som redovisats som intäkt 8 835 807

Summa insamlade medel 60 600 52 794

NOT 4 Personal

Medelantalet anställda, personalkostnader 
och arvoden till styrelsen

MEDELANTALET ANSTÄLLDA

2017 2016

Totalt Varav män Totalt Varav män

Antal anställda 63 11 57 11

KÖNSFÖRDELNING BLAND STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDANDE 
 BEFATTNINGSHAVARE

2017 2016

Antal på 
 balansdagen

Varav 
män

Antal på  
 balansdagen

Varav 
män

Styrelseledamöter 13 5 13 7

Generalsekreterare 
och ledningsgrupp 8 1 6 1

UPPGIFT OM STYRELSENS DELTAGANDE PÅ STYRELSEMÖTEN UNDER ÅRET

Antal möten

Styrelsen fr.o.m kongressen 2017 Närvarande Ej närvarande Totalt

Annabella Kraft (ordförande) 5 0 5

Anas Hsissen 3 2 5

Anders Lindmark (region Syd) 3 2 5

Ann Rask Samuelsson (region Väst) 5 0 5

Carin Grundberg Sandell 5 0 5

Christina Elffors Sjödin 4 1 5

Dietmar Mölk (region Öst) 5 0 5

Helén Strömberg 4 1 5

Henrik Saxborn 5 0 5

Parul Sharma 4 1 5

Rosie Linder 5 0 5

Sofie Edberg (region Nord) 2 3 5

Torbjörn Blomhage (region Mitt) 3 2 5

Marcus Gyllestål (ersättare Väst) 1

Gunilla Andersson (ersättare Nord) 1

Antal möten

Styrelsen fram till kongressen 2017 Närvarande Ej närvarande Totalt

Ulf Spendrup (ordförande) 2 0 2

Anna-Bella Kraft (ledamot) 2 0 2

Christina Elffors-Sjödin (ledamot) 1 1 2

Dennis Andersson (ledamot) 0 2 2

Doreen Månsson (ledamot) 1 1 2

Helén Strömberg (ledamot) 1 1 2

Michel Issa (ledamot) 1 1 2

Per Berggren (ledamot) 2 0 2

Ann Rask Samuelsson (region Väst) 2 0 2

Anders Lindmark (region Syd) 2 0 2

Dietmar Mölk (region Öst) 2 0 2

Torbjörn Blomhage (region Mitt) 2 0 2

Sofie Edberg (region Nord) 2 0 2
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LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

2017 2016

Löner och andra ersättningar:

Styrelse 8 6

Generalsekreterare 832 796

Övriga anställda och uppdragstagare 25 247 25 388

Totala löner och ersättningar 26 086 26 190

Sociala kostnader 11 553 11 637

Varav pensionskostnader generalsekreteraren 147 137

Varav pensionskostnader övriga anställda 3 388 3 227

Ideellt arbete
Bris har under 2017 haft 85 förtroendeposter, bland annat 
styrelseledamot, suppleanter, revisor, valberedning och region-
råd. Utöver dessa förtroendeposter har ett trettiotal volontärer 
tillsammans med regionråden ideellt bidragit med informa-
tionsspridning vid olika events runt om i landet, administrativa 
volontäruppdrag samt uppdrag med insamlingssyfte. Ersättning 
för förlorad arbetsinkomst har utbetalts till styrelsen om totalt 
8 tkr (6tkr, 2016). Värdet av övriga ideella insatser har inte 
redovisats i resultaträkningen.

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 
 kontorsmaskiner. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 
3 401 tkr (3 400 tkr, 2016).

FRAMTIDA LEASINGAVGIFTER FÖRFALLER ENLIGT FÖLJANDE:

2017 2016

Inom 1 år 3 150 3 126

1-5 år 6 781 8 426

Senare än 5 år 0 0

Summa 9 931 11 552

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

Fortsättning not 4

NOT 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Bris leasar framförallt fem stycken kontorslokaler samt 
 kontorsmaskiner. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 
3 401 tkr (3 400 tkr, 2016).

2017 2016

Räntor 35 50

Realisationsresultat vid försäljningar 
av  kortfristiga placeringar 62 0

Summa 97 50

NOT 7 Immateriella anläggningstillgångar

BALANSERADE UTGIFTER FÖR WEBB OCH MEDLEMSREGISTER

2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 1 831 0

Årets aktiverade utgifter 859 1 831

Utrangering 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 690 1 831

Ingående bidrag 0 0

Årets bidrag -368 0

Utgående ackumulerade bidrag -368 0

Netto anskaffningsvärde 2 322 1 831

Ingående avskrivningar 0 0

Utrangering 0 0

Årets avskrivning -352 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -352 0

Utgående redovisat värde 1 970 1 831

NOT 8 Materiella anläggningstillgångar

INVENTARIER OCH INSTALLATIONER

2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 1 003 952

Inköp 0 115

Utrangering 0 -64

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 003 1 003

Ingående avskrivningar -399 -269

Utrangering 0 64

Årets avskrivning -194 -194

Utgående ackumulerade avskrivningar -593 -399

Utgående redovisat värde 410 604
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NOT 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2017 2016

Förutbetalda hyror 855 814

Upplupna bidrag/företagssamarbeten 3 113 4 222

Övriga poster 640 346

Summa 4 608 5 383

NOT 10 Kortfristiga placeringar

2017 2017 2016 2016

Bokfört 
värde

Markn.
värde

Bokfört 
värde

Markn.
värde

Swedbank Räntefond 707 706

Nordea Inst Pen. 
marknad 9 455 9 517

Nordea Global Stars 2 000 2 194

Nordea Emerging Stars 700 804

Nordea Bostadsobl.
fond 1 500 1 499

Nordea Nordic Fund 700 734

Nordea Stratega ränta 4 900 4 927

Nordea Swedish Stars 700 722

Summa 10 500 10 880 10 162 10 223

NOT 11 Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag

2017 2016

PostkodLotteriet,projektbidrag 0 4 146

Fam. Erling Persson stift., projektbidrag 1 894 4 140

Allmänna Arvsfonden, projektbidrag 933 483

Övriga 100 125

Summa 2 927 8 894

NOT 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2017 2016

Semesterlöner 906 809

Upplupna sociala avgifter 996 997

Upplupna löner 0 270

Förutbetalda intäkter 0 450

Övriga poster 690 546

Summa 2 592 3 072

NOT 13 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bris har i april 2018 erhållit ett utkast på arvskifte där Bris 
andel är cirka 2 mkr.
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ÅRSREDOVISNING 

Stockholm den 18 april 2018

Annabella Kraft
Ordförande

Magnus Jägerskog 
Generalsekreterare

Anas Hsissen

Anders Lindmark Ann Rask Samuelsson Carin Grundberg Sandell

Christina Elffors Sjödin Dietmar Mölk Helén Strömberg

Henrik Saxborn Parul Sharma Rosie Linder

Sofie Edberg Torbjörn Blomhage

Vår revisionsberättelse har avgivits den 15 maj 2018.

Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor

Lena Nilsson
Förtroendevald revisor
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ÅRSREDOVISNING 
REVISIONSBERÄTTELSE

Till kongressen i Bris - Barnens rätt i 
 samhället, org.nr 802013-3420

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bris – Barnens 
rätt i samhället för år 2017.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseendenrättvisandebildavföreningensfinansiellaställning
perden31december2017ochavdessfinansiellaresultatför
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
 Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnit-
ten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroende-
valda 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 Verksamhetsberättelse för 2017.

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

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt 
ansvarattläsadeninformationsomidentifierasovanoch
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 generalsekrete-
raren 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 oegentlig-
heter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
generalsekreteraren för bedömningen av föreningens förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är  tillämpligt, 
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 
kommerattupptäckaenväsentligfelaktighetomensådanfinns.
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:
• identifierarochbedömerjagriskernaförväsentliga

 felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransknings-
åtgärder 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 väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, 
eftersom oegentligheter 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 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektivite-
ten i den interna kontrollen.

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

Revisionsberättelse
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• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
generalsekreteraren använder antagandet om fortsatt drift vid 
 upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
detfinnsnågonväsentligosäkerhetsfaktorsomavsersådana
 händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
 tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Omjagdrarslutsatsenattdetfinnsenväsentligosäker-
hetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
ärotillräckliga,modifierauttalandetomårsredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. 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 
 transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
 rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna 
kontrollensomjagidentifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och där-
med 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 års-
redovisningen 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 
 samhället för år 2017.

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 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 15 maj 2018

Ulrika Granholm Dahl Lena Nilsson
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor
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Bris effektrapport 2017
Alla organisationer som samlar in pengar från allmänheten ska öppet redovisa vad 
pengarna används till. Därför gör Bris varje år en effektrapport som visar vilken nytta 
organisationen gör. Effektrapporten ska vara tydlig, tillgänglig och öppen. Alla 
 uppgifter ska vara verifierbara och kunna styrkas.

kurativa kontakter hade Bris 
under 2017. En ökning 

med 5 procent jämfört 
med 2016.

28 415 

av alla vuxna känner till Bris 
 stödverksamhet. En ökning 

med 4 procent jämfört 
med 2015.

97%

medlemmar finns i Bris nätverk 
för vuxna som arbetar med barn. 

Det är en ökning med 
136 procent jämfört 

med 2016.

2 700
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EFFEKTRAPPORT 

Barnens rätt i samhället (Bris) är en rörelse 
för barnets rättigheter som växer. I 45 år 
har vi kämpat för varje barns rätt att må 
bra. Genom att stödja barn och unga, 
mobilisera samhället och genom att 
 påverka beslutsfattare arbetar vi för att 
stärka barnets rättigheter i praktiken. 
Under 2017 har Bris nätverk för yrkes-
verksamma mer än fördubblats. Bris har 
synts och hörts mer än någonsin och nått 
ut till fler barn och unga. 

Bris är helt beroende av gåvor från privatpersoner, 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. All vår verksamhet utgår från FN:s 
 konvention om barnets rättigheter. 

Alla organisationer som samlar in pengar från  allmänheten 
ska öppet redovisa vad pengarna används till. Därför gör 
Bris varje år en effektrapport som visar vilken nytta Bris gör. 
Bris följder de kvalitetskrav som Frivilligorganisationernas 
 insamlingsråd (FRII) sätter upp. Enligt FRII ska effekt rapporten 
vara tydlig, tillgänglig och öppen. Alla uppgifter ska vara 
verifierbaraochkunnastyrkas.DettaärBriseffektrapportför
2017.
– 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 18 år eller yngre och behöver någon att prata med 

kan du kontakta Bris på telefon 116 111 eller mejla och chatta 
viabris.se.BrisbotfinnspåKikochMessenger,därkandufå
svar på vanliga frågor. 

– BrisfinnsocksåpåFacebook,Twitter,Instagram,Linkedin
och på Youtube. Följ oss gärna där! 

VAD VILL BRIS UPPNÅ? 
Bris syfte är att stärka barnets rättigheter genom att stödja barn 
utifrån barnets behov, mobilisera samhället och påverka besluts-
fattare genom att göra barns röster hörda. På så sätt skapas ett 
bättre samhälle för alla. 

Bris gör det genom att:
– varje dag ge stöd till barn via chatt, mejl, telefon och i grupp
– träffa och stärka barn i utsatta situationer
– ge information och råd till barn om vanliga frågor
– utbilda vuxna som arbetar i miljöer där barn vistas för att 

förebygga exempelvis mobbing och övergrepp

– hjälpa barn som far illa vidare hela vägen till lösning genom 
exempelvis BUP, Polisen, Socialtjänsten och skolan

– skapa en stark rörelse för barnets rättigheter
– vara en en modig och outtröttlig röst för att försvara och 

stärka barnets rättigheter

Bris vision är att varje barn känner till sina rättigheter och lever 
i ett samhälle där rättigheterna tillgodoses. 

I VILKET ORGANISATORISKT SAMMANHANG 
VERKAR BRIS?
Bris är den ledande rörelsen för barns rättigheter i Sverige. I 
mer än 45 år har vi kämpat för att förändra barns livssituation 
och förbättra samhället. 
Brishistoriabörjarimars1971närentreårigflickadödasav

sin styvpappa strax utanför Stockholm. Flickans död leder till 
starka reaktioner, bland annat görs en utställning på Kultur-
huset i Stockholm med svartvita bilder på barn som utsatts för 
vuxnas våld. Barnboksförfattaren Gunnel Linde och journalis-
ten Berit Hedeby, som tillsammans arrangerar utställningen, 
ber engagerade vuxna om stöd för att stärka barnets rättigheter. 
1 september 1971 bildas så organisationen Bris (Barnens rätt 
i samhället). Resultatet blir en rörelse som plogar väg för det 
första förbudet mot barnaga i världen. Idag har 52 länder följt 
efter och infört ett totalförbud mot aga. 1980 startar Barnens 
hjälptelefon som ett direkt stöd till barn och unga som är 
ensamma eller upplever våld. Idag sker stödet framförallt via 
digitala kanaler, som chatt och mejl samt via digitala medier. 
Målet för organisationen är detsamma som vid starten 1971, att 
stärka barnets rättigheter.  

116 111 – ett europeiskt hjälpnummer
116 111 är ett europeiskt hjälpnummer som går till en organisa-
tion i varje land med kunskap och resurser att hjälpa barn som 
behöverstöd.ISverigeärBrisdenofficiella116111linjen.Bris
erbjuder kurativa samtal via chatt, mejl och telefon. Barn som 
kontaktar Bris är anonyma om de vill och samtalet syns inte på 
telefonräkningen. Alla som svarar på samtal är utbildade kurato-
rer med erfarenhet av stödsamtal med barn och unga i kris.

Bris effektrapport 2017 

Bris skapar förändring för varje barn. Vi finns där, 
stöttar och hjälper vidare. Med utgångspunkt i vad 
barn berättar för Bris gör vi barns röster hörda, vi 
påverkar politiker och förändrar lagar och skapar på 
så sätt en bättre barndom för alla.
Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris
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Under 2017 hade Bris 28 415 kurativa samtal med barn och 
vuxna.9av10samtalkomfrånbarn,deflestafrånbarnmellan
12 och 15 år. Det vanligaste ämnet var psykisk ohälsa, 36 
procentavsamtalenhandladeomdet.MerstatistikfinnsiBris
årsrapport, som hittas på bris.se.

Bris ingår i CHI (Child Helpline International), ett globalt 
nätverk med 183 hjälplinjer för barn i 142 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.

Stödgrupper – för barn i utsatta situationer
Bris är till för de barn som är mest utsatta i vårt samhälle. Vi 
arbetar för att varje barn ska kunna känna hopp inför framtiden 
och en tro på positiv förändring. Att arbeta i stödgrupper inne-
bär att barnet, tillsammans med andra i en liknande situation, 
kan dela erfarenheter och få stöd under trygga förhållanden. 
Stödgrupper är ett sätt att förebygga psykisk ohälsa på kort och 
på lång sikt. Bris använder metoder som är beprövade, som 
bygger på forskning och som fungerar. 

Bris har stödgrupper för:
– barn som bor i familjehem
– barn som har en förälder som dricker för mycket eller mår 

psykiskt dåligt
– familjer där mamma eller pappa har tagit sitt liv 
– barnsomharflytt

Under 2017 hade Bris 59 stödgruppstillfällen och sex stöd-
helger där familjer träffas under en helg.  

Bris – en rörelse för barnets rättigheter
Bris är en rörelse för barnets rättigheter. Vi arbetar ständigt 
för att förändra samhället så att barn kan växa upp i frihet och 
trygghet. Under 2017 har Bris hörts och synts mer än någonsin 
tidigare.Detärocksåflersomvaltattengagerasigpåolikasätt.
Bris nätverk är en samlingsplats för yrkesverksamma som idag 
samlar 2 700 personer. Under 2017 hölls tio nätverksträffar runt 
om i landet med föreläsningar och erfarenhetsutbyte. Målsätt-
ningen är att genom nätverket sprida kunskap om barnrätt och 
vuxnas handlingsberedskap när ett barn far illa eller på annat 
sätt behöver stöd.

Bris är en växande medlemsorganisation med 5 800 medlem-
mar (december 2017). Det är en ökning med 20 procent jämfört 
med året 2016. Medlemmarna är en viktig kraft för att sprida 
kunskap om Bris. Vartannat år hålls en kongress, som är Bris 
högsta beslutande organ där de viktigaste besluten tas. Kongres-
sen väljer Bris styrelse som är ytterst ansvariga för verksam-
heten. Att vara medlem i Bris kostar bara 360 kronor och 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 
”Tio steg mot ett samhälle där barnets rättigheter 
 respekteras” är Bris långsiktiga plan för åren 2017-2021. 

De tio stegen är:

• Bris ska bredda stödverksamheten och göra den mer 
attraktiv för en större mångfald av barn

• Bris ska arbeta förebyggande genom stöd till vuxna som 
ett indirekt stöd till barn. Vuxna som ser och agerar för 
barnets bästa är en skyddsfaktor.

• Genom kommunikation, opinionsbildning och påverkans-
arbete ska Bris påvisa samhällets brister när det gäller 
att tillgodose barnets rättigheter. Bris ska kräva åtgärder 
från beslutfattare på nationell och regional nivå för en 
förbättring av barnets rättigheter

• En stark medlemsorganisation ger kraft och engagemang 
för barnets rättigheter. Det är prioriterat att öka antalet 
medlemmar och att stärka medlemsinflytandet i Bris. 
Kopplat till principen om delaktighet i Agenda 2030 och 
artikel 12 i barnkonventionen ska Bris stärka barns möjlig-
het till inflytande i Bris

• Bris ska aktivt bidra till måluppfyllelsen av målen i Agenda 
2030, lokalt, regionalt, nationellt och globalt

• Bris ska särskilt fokusera på att bryta trenden med den 
ökande psykiska ohälsan hos barn och unga, att  stödja 
barn som flytt och att arbeta för varje barns rätt att 
slippa våld

• Bris ska genom Bris nätverk öka kunskapen om barns 
livsvillkor, stärka samverkan nationellt och regionalt för 
att mobilisera samhället i arbetet med att stärka barnets 
rättigheter

• Bris ska stärka sin internationella samverkan. Genom sam-
verkan med omvärlden ökar förutsättningarna att stärka 
barnets rättigheter i Sverige, såväl som i andra länder

• En förutsättning för Bris verksamhet, att stärka  barnets 
rättigheter, är finansiering genom insamling från privat-
personer, företag, stiftelser, kommuner, landsting 
och  andra organisationer. Bris ska tydligt fokusera på 
 insamling från privatpersoner

• Bris ska eftersträva hög medvetenhet kring den skillnad 
varje insamlad krona gör för verksamheten

Den långsiktiga planen bryts ner i årliga verksamhetsplaner 
som beskriver hur målen för året ska uppnås. Uppföljning 
sker varje månad. Barn, medlemmar, förtroendevalda och 
anställda på Bris har varit delaktiga i arbetet. Det är kon-
gressen som fattar beslut om Bris långsiktiga plan.

Bris är till för de barn som är mest utsatta i vårt 
samhälle. Vi arbetar för att varje barn ska kunna 
känna hopp inför framtiden och en tro på positiv 
förändring.
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VILKEN KAPACITET OCH VILKET KUNNANDE HAR BRIS 
FÖR ATT UPPNÅ VÅRA MÅL?
Bris är Sveriges främsta barnrättsorganisation med resurser att 
stödja barn, mobilisera samhället och påverka genom att göra 
barns röster hörda.
 
Högt kunnande
På Bris arbetar sakkunniga, stödgruppsledare, barnrättsjurist, 
kuratorer och andra med hög kompetens och stort kunnande om 
barns livssituation. Barn är experter på sina egna liv. Bris arbe-
tardärförmedbarnsdelaktighetochinflytandeiverksamheten,
bland annat så kallade ”expertgrupper” med barn och unga.

Bris stödverksamhet bygger på beprövade samtalsmetoder och 
forskning. Samtliga kuratorer är socionomer och särskilt utbildade 
i samtalsmetodik via chatt, mejl och telefon. Bris har också sam-
arbeten med Uppsala universitet, Gävle högskola och Karolinska 
Institutet, kopplat till Bris stödgruppsverksamhet. Bland annat 
utvärderas den metod, Teaching Recovery Techniques (TRT,) som 
användsistödgrupperförbarnsomflytttillSverige.

Bris styrelse består av ledamöter med stor erfarenhet från 
såväl internationellt människorättsarbete som ledarskap inom 
näringsliv och forskning. Ordförande för Bris styrelse är Anna-
bella Kraft och generalsekreterare är Magnus Jägerskog.  

Ekonomiska resurser 
Brisverksamhetfinansierasavgåvorfrånprivatpersoneroch
företag, samt från stiftelser och organisationer. Det är tack vare 
detta stöd som Bris kan fortsätta att hålla öppet varje dag för 
barn som inte har någon annan vuxen att vända sig till. 

Ungefär hälften av Bris intäkter kommer från företag. Svenska 
PostkodlotterietärBrisstörstafinansiär,somstöttatmeddrygt
150 miljoner kronor de senaste tio åren. Andra huvudsponsorer 
är Volkswagen, Circle K, Comviq och KappAhl. 

2 800 personer skänker pengar till Bris varje månad. Snittgå-
van ligger på ungefär 100 kronor. Under året har antalet auto-
girogivare ökat, vilket är mycket positivt. Bidrag från allmän-
heten och medlemmar står tillsammans för knappt en fjärdedel 
av den totala omsättningen. Stödet från stat, kommuner och 
landsting motsvarar knappt en femtedel.
Julenärentidförmedmänsklighetochdenperiodsomflest

människor stödjer Bris. 2017 lanserade Bris ”Lilla stjärna”, en 
blå julstjärna som tänder ett hopp för ensamma barn i jul. Totalt 
såldes hela 8 000 julstjärnor som stöd för barn.

– Att köpa Bris ”Lilla stjärna” är en medmänsklig handling 
för de yngsta i vårt samhälle. Det är årets viktigaste julstjärna, 
eftersom den möjliggör Bris fortsatta kamp för utsatta barn. 
Stjärnan sänder en signal om att du som hängt den i ditt fönster 
är en medmänniska som bryr dig och tar ställning för barns rätt 
att må bra, säger Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog.

Hit går pengarna
Målet är att varje insamlad krona ska göra så stor skillnad som 
möjligt. Av hundra kronor som skänks till Bris går 76 kronor 
direkt till ändamålet med att stärka barnets rättigheter genom 
att stödja, mobilisera och påverka. Resten går till insamling för 

attkunnafortsättafinansieraverksamhetenlångsiktigt,samttill
administration.  

Bris är medlem i Svensk insamlingskontroll och har ett 
90-konto, vilket säkerställer att insamlade pengar går till ända-
målet. 
MeromBrisekonomifinnsbeskrivetiBrisårsredovisning

som hittas på bris.se.

VAD HAR VI ÅSTADKOMMIT SÅ HÄR LÅNGT?
Bris vision är ett samhälle där varje barn känner till sina rättighe-
ter och lever i ett samhälle där rättigheterna tillgodoses. Fortfa-
randeärdetflerbarnsomintekännertillbarnkonventionen,än
som gör det. Sverige var ett av de första länderna i världen som 
skrevunder(ratificerade)barnkonventionen.Trotsdetleverinte
Sverige upp till konventionens alla åtaganden. Det kan handla 
om att barn inte lyssnas till i beslut som rör dem, att vården inte 
är tillgänglig och ser olika ut för barn beroende på var barnet 
bor samt att skolan leder till en press och utslagning för många 
barn, vilket inte är förenligt med barnets bästa. Mest allvarligt 
ärattbarnsombefinnersigidemestutsattasituationernaärden
gruppen barn som får sina rättigheter kränkta allra oftast.  

Stödja barn – vad gör det för skillnad? 
Bris gör skillnad för det enskilda barnet varje dag. Att våga ta 
steget mot ett bättre mående kan för många vara ett övermäktigt 
kliv. Bris kuratorer tar emot ungefär 75 samtal från barn och 
unga, varje dag, året runt. Deras uppgift är att lyssna, stötta och 
stärka barnet, och hjälpa barnet vidare när det behövs.

Den psykiska ohälsan bland unga ökar. Det syns även i 
samtalen där psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till att 
barnet tar kontakt. Varje samtal utgår från barnets behov och 
sker på barnets villkor. Samtalen syftar till att barnet ska kunna 
hantera sin situation och få hopp om att en positiv förändring 
är möjlig. Bris vill också ge en positiv erfarenhet av att prata 
med en vuxen, då det är något som många barn som kontaktar 
Bris saknar. För en del barn är det första gången som barnet 
blir  lyssnat på och taget på allvar. I var tredje samtal har Bris 
 hänvisat barn vidare till hjälp av andra stödinstanser. I några fall 
har Bris kuratorer också företrätt barnet i kontakt med myn-
digheter i det Bris kallar uppdrag. Det kan exempelvis handla 
om att ta kontakt med socialtjänsten på uppdrag av barn som 
behöver stöd och skydd. På så sätt kan vårt arbete vara början 
på en långsiktig förändring av ett barns livssituation. 
Brisnåralltflerbarn.Samtalenharökatundertreårirad.

2017 var ökningen fem procent jämfört med året innan. Bris har 

Bris är Sveriges främsta barnrättsorganisation med 
resurser att stödja barn, mobilisera samhället och 
påverka genom att göra barns röster hörda.
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ocksåutökatantaletstödgrupperochnårflerochnyagrupper
avbarn,framföralltbarnsomflytt.Vuxnasomkänneroroför
ett barn i sin närhet kan kontakta Bris vuxentelefon – om barn. 
DeflestabarnväljerattkontaktaBrisviamejlochchatt.En
anledning är att både mejl och chatt är kanaler som många barn 
är vana med. Vissa frågor är också enklare att formulera i text 
än att prata om. Mejlen och chatten innebär också att barn kan 
skriva till Bris utan att det hörs. Bris har öppet när många andra 
stödfunktioner i samhället, som exempelvis ungdomsmottag-
ning och elevhälsa, har stängt.

Bris ger också stöd och råd om vanliga ämnen via sociala 
medier. Under 2017 har Bris bland annat skrivit om stress, sorg 
och tankar om självmord på Bris116111 på Instagram. Brisbot, 
som nås via Facebook Messenger och Kik, svarar på vanliga 
frågor. På bris.se är sidorna om vad du som vuxen kan göra för 
att stötta ett barn bland de mest välbesökta. Under 2017 lanse-
rade Bris en rad nya digitala stöderbjudanden, som en chattapp, 
livechattar och tidsbokning för att förenkla för barn att kontakta 
Bris. 

Mobilisera samhället – vad gör det för skillnad? 
Bris startade som en protest mot våld mot barn. Idag är Bris 
en hel rörelse som kämpar varje dag för att skapa ett bättre 
 samhälle för barn och unga. Och vi är lika outtröttliga i den 
kampen, då som nu. 

Bris nätverk är grunden i mobiliseringen. Genom att 
 mobilisera vuxna som arbetar i barns vardag sprider Bris 
kunskap om barnets rättigheter, aktuell forskning och minskar 
avståndet mellan myndigheter, kommuner, organisationer och 
andra viktiga aktörer runt barn. Nätverket startade hösten 2016 
och har idag 2 700 medlemmar (sista december 2017). Grunden 
i nätverket är tio nätverksträffar som genomförs årligen. Arbetet 
utgår från Bris regioner. 

Nästan samtliga vuxna i Sverige, 97 procent, känner till Bris. 
Det är en unik siffra och resultatet av ett långsiktigt arbete med 
att lyfta frågor om barn och ungas livsvillkor. Genom att bli 
månadsgivare eller medlem i Bris kan vem som helst stötta 
verksamhetenochgöraenviktigskillnadförbarn.Alltflergör
det. Under 2017 ökade antalet månadsgivare med 23 procent 
och antalet medlemmar med 20 procent. Genom att mobilisera 
flersomarbetartillsammansförbarnetsrättigheterkanvigöra
barndomen och samhället bättre för alla. 

Bris tror att en bättre framtid för barn är möjlig. Gå med i 
kampen för en bättre barndom!

Göra barns röster hörda – vad gör det för skillnad? 
Bris är örat mot marken. Vi lyssnar på varje barn. Vi tar 
berättel serna vidare och förvandlar dem till nya lagar, bättre 
 utbildad barn- och ungdomspersonal, tryggare miljöer och 
säkrare rättsprocesser.
Inästanfyradecennierharalltflerbarnrapporteratattdemår

sämre, är mer oroliga, har svårare att sova, oftare ont i magen. 
Viharberättatomattalltflerungaskadarsig,harångestoch
känner sig deprimerade. Medan självmorden minskar i sam-
hälletistortminskarstatistikeninteblandunga,tvärtomfinns
det grupper där antalet självmord ökar. Att bryta trenden med 
den psykiska ohälsan är en av Bris viktigaste frågor. Bris har 
under 2017 ställt krav till politiker att vården för barn och unga 
måste vara tillgänglig och likvärdig oavsett var barnet bor. Bris 
kräver satsningar på forskning för att förstå varför den psykiska 
ohälsan bland unga ökar och varför självmorden inte minskar. 
Självmord är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa. Bris 
kräver därför en haverikommission för varje barn som tar sitt 
liv, för att vi ska lära oss och inte låta det hända igen. Kampanjen 
#psykbryt var Bris startskott i det arbetet. I mars släpptes Bris 
rapport om psykisk ohälsa som berättar om samtalen till Bris 
och aktuell forskning. Under Almedalsveckan 2017 lämnade 
Bris generalsekreterare över 10 000 namnunderskrifter till 
vikarierande hälso- och sjukvårdsminister Annika Strandhäll. 
Bris fortsätter att lyfta röster i intervjuer, debattartiklar som 
remissinstans och i dialog med politiker. Vi påminner om att 
vi under alla år vägrat se på medan barn far illa. Vi törs  belysa 
det jobbigaste som kan hända ett barn – för att på så sätt göra 
skillnad. Läs mer om #psykbryt på psykbryt.nu.

EFFEKTRAPPORT AVSLUTNING 
För tredje året i rad ökar samtalen till Bris. Många av samtalen 
handlar om oro och stress, inte sällan kopplat till skolan. Vi ser 
attbarnuppleverhögpresspåattpresteraochlyckaspåflera
olika arenor i livet. Barns livsvillkor behöver förändras för att 
bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan bland barn och 
unga i Sverige.

– Varje dag får vi på Bris ta del av barns och ungas  berättelser 
om ångest som förlamar och skrämmer, om att vilja skada 
sig själv eller att inte längre orka leva. Barn berättar för Bris 
om stress och otrygghet i skolan, om föräldrar vars omsorgs-
förmåga brister eller om hur tids- och resursbrist inom social-
tjänsten påverkar deras hälsa negativt. De berättar också om 
vårdköer och brist på information från hälso- och sjukvården. 
Allt detta är allvarligt och vi behöver organisera samhället så att 
barn får stöd i att hantera de påfrestningar som livsvillkoren för 
barn och unga i dag innebär, säger Magnus Jägerskog, general-
sekreterare Bris.

Bris är örat mot marken. Vi lyssnar på varje barn. Vi 
tar berättelserna vidare och förvandlar dem till nya 
lagar, bättre utbildad barn- och ungdomspersonal, 
tryggare miljöer och säkrare rättsprocesser.
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Brisharunder2017bidragittillfleraviktigastegmotettsam-
hälledärflerbarnkännertillsinarättigheterochdärrättigheterna
tillgodoses:
•Stödverksamhetenharbreddatsochnåridagflerbarn.Under

2017 lanserade Bris en chattapp, livechattar, tidsbokning och 
fleraandranyaerbjudanden.Varjesamtalharsetttillbarnets
rättigheter och behov.

•  Bris har arbetat förebyggande genom stöd till vuxna om 
barn. Bris Vuxentelefon – om barn har tagit emot över 2 300 
samtal,deflestafrånföräldrar.Varjesamtalharstöttatvuxna
att agera utifrån barnets bästa.

•  Genom kommunikation, opinionsbildning och påverkans-
arbete har Bris hörts och synts mer än någonsin tidigare 
och lyft frågor om psykisk ohälsa högt upp på den politiska 
dagordningen.

•Startatenrörelseförbarnetsrättighetersomletttillflermed-
lemmar i Bris och Bris nätverk. Det har lett till att kunskapen 
om barns livsvillkor ökat och att samverkan mellan vuxna 
som arbetar med barn har stärkts nationellt och regionalt.

•  Bris har arbetat fokuserat på att bryta trenden med den 
 ökande psykiska ohälsan hos barn och unga, att stödja barn 
somflyttochattarbetaförvarjebarnsrättattslippavåld,
genom information och råd samt i stödjande samtal och stöd-
grupper.

•  Under 2017 inledde Bris ett samarbete med Riksidrotts-
förbundet. I satsningen har Bris utbildat och tagit fram 
material till barn och unga och till idrottsledare. Bris har gjort 
en rapport om sexuella övergrepp inom idrotten. I november 
2017 startade Bris en ny unik stödlinje för idrottsledare. I 
början av 2018 lanserades kampanjen ”Barnens spelregler”, 
om barnets rätt till en trygg idrott. 

Och mycket mer.
Bris är helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag och 
andra organisationer. Utan dessa bidrag kan vi inte bedriva 
den verksamhet vi gör idag. Vi lovar att göra största möjliga 
 skillnad för varje insamlad krona. 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, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsor-
ganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. 
Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens 
första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöt-
tar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets 
rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn 
känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.
 

Arenavägen 61 
121 77 Johanneshov 
Box 101 47, 121 28 Stockholm 
Telefon: 08-598 888 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  
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Barnens rätt i samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation 
som särskilt ska bistå utsatta barn och unga samt upprätta möjligheter för dem att föra en dialog 

med vuxna. FN:s konvention om barnets rättigheter utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet 
finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. 



”Detta är första gången 
jag berättar för någon 
hur jag faktiskt mår. 

Det känns läskigt men 
jag vill ju ha hjälp!”

- Mejl till Bris
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Bris vision är ett samhälle där varje 
barn känner till sina rättigheter och 
där barnets rättigheter tillgodoses. 
Det är en lång väg kvar att gå, och 

för att komma dit behövs både visionära 
idéer och praktiskt arbete i vardagen. 

Det här är Bris strategi för åren 2017–2021, 
vår långsiktiga plan som ska hjälpa oss att 
uppnå ett samhälle där barnets rättigheter 
respekteras. Planen summeras i Tio steg 
mot ett samhälle där barnets rättigheter 
respekteras. Dessa tio steg ska vara 
vägledande för hur Bris verksamhet bedrivs 
under denna period. 

När vi når år 2021 ska vi kunna se att den 
psykiska ohälsan har börjat minska bland 
barn och unga och att barnets rättigheter 
stärkts. Vi ska ha utvecklat vår verksamhet 
och fler barn än tidigare ska ha fått 
stöd av Bris genom befintliga och nya 
stöderbjudanden, utifrån barnets behov. 
År 2021 ska allmänheten, de som stödjer 
Bris och beslutsfattare, räkna Bris som den 
mest genuina, relevanta och engagerade 
barnrättsorganisationen. Då är vi också en 
relevant samverkansaktör i internationella 
sammanhang. Bris ska också ha gjort en 
förflyttning till att grunden i vår finansiering 
är månatligt givande. 

Det är i Bris möte med varje enskilt barn, 
och med vuxna som ska tillgodose barnets 
rättigheter och behov, som vi stärker 

barnets rättigheter i praktiken. Det är när 
Bris kan samla barns röster, erfarenheter 
och kunskap och använda dem för att 
påverka beslutsfattare, myndigheter och 
allmänheten som vi bidrar till att skapa ett 
samhälle där barnets rättigheter tillgodoses. 

Krig, flyktingströmmar, migration, internet 
och andra globala rörelser bidrar på olika 
sätt till ett behov av att agera både lokalt 
och globalt för barnets rättigheter. Vi möter 
barn som bott i andra länder, barn som 
har erfarenhet av flykt och barn som har 
kontakter i hela världen via internet. Genom 
vårt samlade arbete bidrar vi på många sätt 
till måluppfyllelsen av Agenda 2030 både i 
Sverige och i andra länder. 

Bris strategi för åren 2017–2021 är en 
långsiktig plan för att stärka barnets 
rättigheter. Den svarar på frågor om var 
vi är idag, vart vi är på väg – och hur vi 
tar oss dit. Strategin bryts ner i årliga 
verksamhetsplaner som beskriver hur Bris 
ska arbeta konkret för att nå våra mål och 
förverkliga strategin. Varje år redovisas det 
vi åstadkommit i en verksamhetsberättelse 
och i en effektrapport.

I arbetet med att ta fram strategin har 
förtroendevalda, anställda, medlemmar och 
barn varit delaktiga. Bris långsiktiga plan för 
åren 2017-2021 antogs av Bris kongress den 
20 maj 2017”.

Inledning
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Tio steg mot ett samhälle där 
barnets rättigheter respekteras 

• Bris ska bredda stödverksamheten och göra den mer attraktivt för en större mångfald av 
barn. 

• Bris ska arbeta förebyggande genom stöd till vuxna som ett indirekt stöd till barn. Vuxna 
som ser och agerar för barnets bästa är en skyddsfaktor. 

• Genom kommunikation, opinionsbildning och påverkansarbete ska Bris påvisa samhällets 
brister när det gäller att tillgodose barnets rättigheter. Bris ska kräva åtgärder från 
beslutfattare på nationell och regional nivå för en förbättring av barnets rättigheter.

• En stark medlemsorganisation ger kraft och engagemang för barnets rättigheter. Det är 
prioriterat att öka antalet medlemmar och att stärka medlemsinflytandet i Bris. Kopplat 
till principen om delaktighet i Agenda 2030 och artikel 12 i barnkonventionen ska Bris 
stärka barns möjlighet till inflytande i Bris.

• Bris ska aktivt bidra till måluppfyllelsen av målen i Agenda 2030, lokalt, regionalt, 
nationellt och globalt. 

• Bris ska särskilt fokusera på att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan hos barn 
och unga, att stödja barn som flytt och att arbeta för varje barns rätt att slippa våld. 

• Bris ska genom Bris nätverk öka kunskapen om barns livsvillkor, stärka samverkan 
nationellt och regionalt för att mobilisera samhället i arbetet med att stärka barnets 
rättigheter. 

• Bris ska stärka sin internationella samverkan. Genom samverkan med omvärlden ökar 
förutsättningarna att stärka barnets rättigheter i Sverige, såväl som i andra länder.

• En förutsättning för Bris verksamhet, att stärka barnets rättigheter, är finansiering 
genom insamling från privatpersoner, företag, stiftelser, kommuner, landsting och andra 
organisationer. Bris ska tydligt fokusera på insamling från privatpersoner. 

• Bris ska eftersträva hög medvetenhet kring den skillnad varje insamlad krona gör för 
verksamheten. 
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Bris vision & syfte
Vision

Att varje barn känner till sina rättigheter och lever i ett samhälle där barnets rättigheter 
tillgodoses.

Syfte

Att stärka barnets rättigheter; genom att stödja barn utifrån barnets behov, mobilisera 
samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. På så sätt skapas ett 
bättre samhälle för alla. 

 

Syftet ska genomföras genom tre verksamhetsområden. Alla i Bris bär ansvaret att arbeta 
för att stärka barnets rättigheter. Bris verksamhet förutsätter finansiering genom insamlade 
medel. 
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Vem finns Bris  
till för?  

1

1

Barnets förväntningar på Bris

• Att Bris kuratorer lyssnar, förstår, frågar, löser problem, hjälper till, är snälla och tror på 
en.

• Att Bris ledning och styrelse gör Bris större så att Bris kan hjälpa fler barn.

• Att Bris för fram alla barns rättigheter till beslutsfattare.

• Att Bris syns så att fler får veta att Bris finns.

• Att alla är välkomna att söka stöd kring det som är viktigt för en själv.

Bris löfte till varje barn

• Att Bris stödjer, lyssnar och tar varje barns upplevelse på allvar.

• Att Bris arbetar för att fler barn ska kunna få stöd av Bris.

• Att Bris för fram rättigheterna i barnkonventionen till politiker, beslutsfattare och andra 
vuxna. Vi berättar när barns och ungas rättigheter kränks för att det inte ska hända igen.

• Att varje barn som kontaktar Bris får vara anonymt om hen vill det.

• Att alla är välkomna.

I augusti 2016 frågade vi barn om deras förväntningar på Bris. Förväntningarna här är en sammanställning 
av svaren vi fick. 

• Bris yttersta intressent är varje barn under 18 år. 

• Bris fokuserar särskilt på barn i utsatta situationer och är tillgängligt för alla barn 
 som uttrycker ett behov av hjälp. 

• Sverige var ett av de första länderna i världen med att skriva under (ratificera) FN:s  
 konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Att konventionen efterlevs  
 är ytterst statens ansvar. Bris utgör en länk mellan barnet, vuxna och samhället. 
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Bris värdegrund

Bris värdegrund vilar på den barnsyn som uttrycks i FN:s konvention om barnets 
rättigheter (barnkonventionen).

Bris barnsyn 

Varje barn är bärare av mänskliga rättigheter och särskilda rättigheter i egenskap av att vara 
barn. Barnets rättigheter är universella, ovillkorade och gäller varje barn. Det är alltid vuxna 
som är ansvariga för att barnets rättigheter tillgodoses.

Bris barnsyn innebär att varje barn erkänns, respekteras och skyddas som rättighetsbärare. 
Varje barn har en individuell personlighet, egna behov, intressen och en personlig integritet. 
Bris ska bemöta barnet som kompetent och kapabelt. I alla frågor som rör barnet är det 
barnets rättighet att bli hörd och få sin åsikt respekterad och beaktad (artikel 12). Detta är 
en rättighet som ska tillgodoses i alla beslutsprocesser som rör barnet. Det gäller även de 
tre andra grundprinciper som styr efterlevnaden av barnkonventionen: att barnets bästa ska 
komma i främsta rummet (artikel 3), att inget barn diskrimineras (artikel 2) samt barnets rätt 
till liv och utveckling (artikel 6).

Bris barnsyn är ett gemensamt perspektiv som ligger till grund för verksamheten. 

Bris värdeord

Värme, Professionalism och Hopp är Bris värdeord. Dessa skall genomsyra Bris som 
organisation och Bris verksamhet.

Värme innebär att vi möter andra med nyfikenhet, öppenhet och intresse. Vi agerar jämlikt 
med respekt och medmänsklighet. Vi är närvarande i varje möte. 

Med professionalism menas att vi agerar med kompetens och mod att utföra vårt uppdrag på 
ett ansvarsfullt sätt. 

Med hopp menas att vi förmedlar och stärker tron på att förändring är möjlig i allt vi gör.
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Bris och omvärlden
Bris verkar i en globaliserad värld. Konflikter som pågår i världen kommer närmare och 
påverkar oss. Det gäller även barnets rättigheter i Sverige, som i allt högre grad påverkas av 
omvärlden. Många av de frågor Bris arbetar med påverkas av beslut som tas på EU-nivå och 
i FN och det är således avgörande att Bris bevakar även dessa processer. Det finns också en 
ökad internationell efterfrågan av Bris kunskap och nätverk för att stärka och utveckla andra 
helplines i världen. Agenda 2030 är de av FN fastställda globala målen för fredliga, hållbara 
och inkluderande samhällen. De bygger på tre principer: universalitet, delaktighet och 
jämlikhet. De globala målen gäller för alla länder och alla människor och Bris bidrar på flera 
sätt lokalt, regionalt, nationellt och globalt till målupfyllelsen av Agenda 2030. Regeringar, 
civilsamhället, den privata sektorn och andra aktörer måste samverka på alla nivåer för att 
målen ska kunna nås.

Det yttersta ansvaret för att barnets rättigheter tillgodoses vilar på staten (Sverige). Under 
2018 förväntas FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) bli lag i Sverige. 
Samtidigt finns fortfarande stora brister i barnrätten. Ett exempel är att psykisk ohälsa ökar 
bland unga och vården som erbjuds skiljer sig åt inom Sverige. Ett annat exempel är att barn 
som flytt till Sverige inte får sina rättigheter tillgodosedda. 

Det ideella engagemanget är stort och inget tyder på att det minskar. Däremot verkar 
engagemanget ändra karaktär till att bli mer tillfälligt. Bland insamlingsorganisationer är 
konkurrensen fortsatt hög och samarbetet inom många områden otillräckligt. Bris har en hög 
kännedom (97% bland vuxna, SIFO 2017) och trovärdighet bland barn och vuxna i Sverige och 
Bris synlighet har ökat betydligt jämfört med för bara några år sedan. 

Vilka insikter har vi fått?

Bris behöver tydligare finnas på en global arena. De globala målens principer om jämlikhet, 
deltagande och universalitet ska vara vägledande i Bris verksamhet. Bris vill bryta trenden 
med den ökande psykiska ohälsan och behovet av professionellt stöd till barn kommer 
fortsatt att vara stort. Bris behöver nå ut till fler barn och till fler grupper av barn. Den ökade 
digitaliseringen ställer krav på Bris att hänga med i denna utveckling så att vi finns där barnen 
finns. 
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Att jobba evidensbaserat innebär att arbetet grundas på forskning och beprövade metoder.
Salutogent betyder hälsofrämjande. Att ha ett salutogent perspektiv betyder att fokus ligger på att öka 
begriplighet (att förstå), hanterbarhet (strategier) och meningsfullhet (hopp) som tillsammans skapar en 
större känsla av sammanhang (KASAM).

2
3

2

3

Framgångsfaktorer
Bris är en organisation med hög trovärdighet i samhället. 97 procent av alla tillfrågade vuxna 
känner till Bris (SIFO 2017), och nästan lika stor andel barn och unga. För att vara relevanta 
för våra olika målgrupper ska vi vara närvarande, kunniga och agera modigt.

Närvaro

Närhet till barns röster och berättelser i stödverksamheten ger Bris kunskap och 
trovärdighet. Barnet har rätt till inflytande i alla frågor som rör barnet. Bris arbetar på 
olika sätt med barns delaktighet och inflytande i planering, utformning och utvärdering av 
verksamheten. Genom att tillföra barnets perspektiv höjer vi verksamhetens kvalitét och 
stärker Bris trovärdighet.

Ett aktivt deltagande i möten och nätverk är avgörande för såväl en god samverkan 
med andra organisationer, myndigheter och politiker som för samarbete inom den egna 
organisationen (mellan anställda, förtroendevalda och volontärer).

Kunskap

Bris har en hög kompetens och kunskap om barnets rättigheter och behov. Bris 
stödverksamhet är professionell och bygger på evidens, beprövade metoder och erfarenhet.  
Verksamheten genomsyras av ett salutogent förhållningssätt.  Bris har gedigen kunskap och 
erfarenhet av att bedriva helplines, av påverkansarbete, opinionsarbete och att mobilisera för 
barnets rättigheter.

Synlighet

Synlighet genom kommunikation, opinions- och påverkansarbete har en direkt påverkan 
på hela organisationen. Synlighet ökar antalet kontakter i stödverksamheten och ger 
effekt i påverkansarbetet gentemot politiker, medier och makthavare. Synlighet påverkar 
privatpersoner och sponsorer som vill engagera sig. 
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Målbild 2021

Det märks att något har börjat hända. Barnets rättigheter tas på större allvar i 
samhället. Den psykiska ohälsan bland barn och unga har minskat och barnets 
rättigheter har stärkts.

Bris har bidragit till utvecklingen genom att stödja barn, mobilisera aktörer och 
påverka beslutsfattare på alla nivåer i samhället genom att göra barns röster hörda. 
Bris är tydligt internationellt engagerade och samverkar med ett flertal andra 
organisationer på regional, nationell och internationell nivå. Fler barn än någon gång 
tidigare får hjälp och stöd av Bris, utifrån barnets behov och rättigheter.

Bris nätverk är den samlande mötesplatsen i samhället för barnets rättigheter. 

Allmänheten, de som stödjer Bris och beslutsfattare anser att Bris är den mest 
genuina, engagerade och relevanta ideella organisationen när det kommer till att 
värna barnets rätt. 

Vi ser ett ökat givande från privatpersoner där grunden är månatligt givande. 

Mål
Det övergripande målet med Bris verksamhet är att barnets rättigheter stärks.
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Som barnrättsorganisation ska all Bris verksamhet utgå från FN:s konvention om barnets 
rättigheter. Bris är en del av civilsamhället och världen och ska under de kommande 
åren verka för att de globala målen i Agenda 2030 förverkligas, med fokus på Hälsa och 
välbefinnande (mål 3), Jämställdhet (mål 5), Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16) 
samt Partnerskap (mål 17). 

Syftet med Bris verksamhet är att stärka barnets rättigheter genom att erbjuda varje barn 
stöd utifrån barnets rättigheter och behov, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare 
på alla nivåer. En del i påverkansarbetet är att göra barns röster hörda. För att kunna göra 
detta i enlighet med barnkonventionen behöver barnet ha inflytande över och möjlighet att 
kunna påverka verksamheten. Bris behöver också använda sin samlade kunskap i det arbetet.

För att stärka barnets rättigheter har Bris identifierat tio viktiga steg för att åstadkomma 
ett samhälle där barnets rättigheter respekteras. Dessa tio steg är vägledande för Bris 
verksamhet under åren 2017–2021. 

Vad ska vi göra för 
att nå våra mål?

Bris är en barnrättsorganisation som ska stärka barnets rättigheter genom att:

• Erbjuda stöd utifrån barnets rättigheter och behov

• Mobilisera samhället

• Påverka beslutsfattare
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Tio steg mot ett samhälle där barnets rättigheter respekteras 

• Bris ska bredda stödverksamheten och göra den mer attraktivt för en större mångfald  
av barn. 

• Bris ska arbeta förebyggande genom stöd till vuxna som ett indirekt stöd till barn. Vuxna 
som ser och agerar för barnets bästa är en skyddsfaktor. 

• Genom kommunikation, opinionsbildning och påverkansarbete ska Bris påvisa samhällets 
brister när det gäller att tillgodose barnets rättigheter. Bris ska kräva åtgärder från 
beslutfattare på nationell och regional nivå för en förbättring av barnets rättigheter.

• En stark medlemsorganisation ger kraft och engagemang för barnets rättigheter. Det är 
prioriterat att öka antalet medlemmar och att stärka medlemsinflytandet i Bris. Kopplat 
till principen om delaktighet i Agenda 2030 och artikel 12 i barnkonventionen ska Bris 
stärka barns möjlighet till inflytande i Bris.

• Bris ska aktivt bidra till måluppfyllelsen av målen i Agenda 2030, lokalt, regionalt, 
nationellt och globalt. 

• Bris ska särskilt fokusera på att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan hos barn 
och unga, att stödja barn som flytt och att arbeta för varje barns rätt att slippa våld. 

• Bris ska genom Bris nätverk öka kunskapen om barns livsvillkor, stärka samverkan 
nationellt och regionalt för att mobilisera samhället i arbetet med att stärka barnets 
rättigheter. 

• Bris ska stärka sin internationella samverkan. Genom samverkan med omvärlden ökar 
förutsättningarna att stärka barnets rättigheter i Sverige, såväl som i andra länder.

• En förutsättning för Bris verksamhet, att stärka barnets rättigheter, är finansiering 
genom insamling från privatpersoner, företag, stiftelser, kommuner, landsting och andra 
organisationer. Bris ska tydligt fokusera på insamling från privatpersoner. 

• Bris ska eftersträva hög medvetenhet kring den skillnad varje insamlad krona gör för 
verksamheten.
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4

Vad behöver vi för 
kompetens?
Bris ska kombinera ett professionellt arbetssätt och ideellt engagemang. Det betyder att all 
verksamhet är kvalitetssäkrad, oavsett om den genomförs av volontärer, förtroendevalda eller 
anställda. 

Allt stöd på Bris är professionellt, kvalitetssäkrat och vi strävar efter att ha en hög tillgänglighet. 
Verksamheten vilar på evidens och beprövad kunskap. Verksamheten utvärderas kontinuerligt. 
Allt stöd till barn och unga är i alla delar vuxenlett och bemannas av anställd personal med 
utbildning och kunskap att möta barn i utsatta situationer. 

Anställda och förtroendevalda i hela organisationen har kunskap om barnets rättigheter och 
kunskap om innebörden av en ideell organisation.

Relationer

Bris samarbetar med andra aktörer för att bli starkare och nå ut till fler. Bris tillämpar etiska 
riktlinjer i alla samarbeten utifrån fyra områden: mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöfrågor 
och korruption. Organisationer och företag som Bris samverkar med ska visa ansvar inom dessa 
områden. Bris samarbetar aldrig med organisationer eller företag som bedriver verksamhet i 
strid med Bris värderingar, eller som har kopplingar till alkohol-, tobaks-, porr-, prostitutions- 
eller vapenindustrin, som utgår från odemokratiska värderingar, som diskriminerar på 
grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, eller har koppling till barnarbete. 

Bris följer riktlinjerna för Svensk insamlingskontroll och FRII (Frivilligorganisationernas 
insamlingsråd), vilket stärker organisationens trovärdighet. 
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Uppföljning och 
utvärdering
Bris är en lärande organisation. Det betyder att vi hämtar och använder kompetens internt 
och externt. Bris följer regelbundet upp organisationens kännedom och anseende hos 
allmänheten. Verksamhet och större strategiska beslut planeras och utvärderas utifrån den 
skillnad verksamheten gör för barn. 

Bris långsiktiga plan antas av kongressen och ligger till grund för organisationens 
verksamhetsplanering, policydokument och andra riktlinjer för verksamheten. 

Förbundsstyrelsen har det yttersta ansvaret för den löpande verksamheten och ser årligen 
över långsiktiga mål för att säkerställa att organisationen följer strategi och verksamhetsplan. 



- Mejl till Bris

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

del av min utveckling 
från nedstämd och 
redo att dö till en 
person som älskar 

livet. TACK!”



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Marlene Hellbom 

   

Socialkontoret 

   

Marlene.Hellbom@upplands-bro.se 

2019-04-23 SN 19/0111  

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 
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Ansökan om föreningsbidrag från Bro Härads 
Rödakorskrets för år 2019 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beviljar Bro Härads Rödakorskrets 25 000 kronor i 

föreningsbidrag för verksamhetsåret 2019.  

Sammanfattning 

Bro Härads Rödakorskrets ansöker om 25 000 kr i föreningsbidrag för 

verksamhetsåret 2019. Röda Korset har aktiviteter i from av språkcafé, 

anhöriggrupper, besöksverksamheter 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 och 

socialkontoret föreslår att föreningen ska erhålla bidrag med 25 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 23 april 2019. 

• Ansökan om föreningsbidrag från Bro Härads Rödakorskrets 2019. 

Ärendet 

Bro Härads Rödakorskrets har i samarbete med kommunen startat upp ett 

språkcafé vid Café Nyfiken under våren 2018, med träffar varje vecka. 

Inledningsvis gick starten trögt, men under hösten expanderade verksamheten 

och har därefter nått stor uppmärksamhet och framgång. 

I kommunens nyinrättade anhörigråd har Bro Härads Rödakorskrets i 

samarbete med socialtjänst, kyrkan, politiker och anhörigförening diskuterat 

angelägna frågor där olika grupper behövande har berörts. En gång varannan 

vecka har en anhöriggrupp träffats i Röda Korsets lokaler på Blomstervägen 

5B i Bro, vilket kommer att fortgå under 2019. Vidare har föreningen haft 

besöksverksamhet på äldreboenden i Bro samt haft öppet varje lördag med 

kaffeservering och social samvaro för allmänheten i föreningens lokal. 

Under de senaste åren har medlemstalet sjunkit och förnärvarande har Bro 

Härads Rödakorskrets 134 medlemmar. Däremot uppfattar verksamheten som 

att den är mycket uppskattad.  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-04-23 SN 19/0111 

 
 

 

Bro Härad Rödakorskrets kompletterar socialtjänstens verksamhet och 

socialkontoret föreslår att föreningen ska erhålla bidrag med 25 000 kronor.  

Barnperspektiv 

Socialkontoret bedömer att beslutsförslaget inte har någon särskild påverkan 

utifrån ett barnperspektiv.  

 

Socialkontoret 

 

Helena Åman  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

 

Bilagor 

1. Ansökan om föreningsbidrag från Bro Härads Rödakorskrets 2019 

2. Verksamhetsberättelse 2018 Bro Härads Rödakorskrets  

3. Resultaträkning 2018 Bro Härads Rödakorskrets 

4. Budgetförslag 2019 Bro Härads Rödakorskrets  

Beslut sänds till 

• Bro Härads Rödakorskrets 

• Kamrersassistent kvalitet- och verksamhetsstöd  

• Akt 

 











 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Marlene Hellbom 

   

Socialkontoret 

   

Marlene.Hellbom@upplands-bro.se 

2019-04-17 ÄON 19/0050  

Äldre- och omsorgsnämnden 

 

 

 

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 Upplands-Bro 
Anhörigförening för år 2019 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beviljar Upplands-Bro Anhörigförening föreningsbidrag med 

60 000 kronor för verksamhetsåret 2019. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro Anhörigförening ansöker om föreningsbidrag med 60 000 

kronor för verksamhetsåret 2019. 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 

60 000 kronor.   

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 17 april 2019  

• Ansökan om föreningsbidrag från Upplands-Bro Anhörigförening 2019 

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 2019 gör Anhörigföreningen bland annat en fortsatt satsning att nå ut till 

anhöriga 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 heltid. Föreningen ingår i det regionala 

nätverket av Anhörigföreningar som finns i länet och är ansluten till Anhörigas 

Riksförbund i Sverige, AHR.  

Upplands-Bro Anhörigförening har under 2018 haft ett flertal aktiviteter, bland 

annat uppmärksammades Anhörigföreningens 15-årsjubileum i Skogakyrkan, 

Kungsängen den 5 maj, med betoning på de gångna årens verksamhet och det 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-04-17 ÄON 19/0050 

 
 

 

goda samarbetet med politiker och tjänstemän i kommunen som funnits genom 

åren. Anhörigföreningen deltog som en av flera utställare vid Alzheimerdagen 

den 21 september, som Förebyggande enheten arrangerade i Kulturhuset, 

Kungsängen. Föreningen uppmärksammade även Nationella anhörigveckan i 

oktober, med teaterföreställningen – ”Skuggsyskon” i samverkan med 

Kulturförvaltningen och Förebyggande enheten samt höll föreläsning i 

Kulturhuset i samverkan med Förebyggande enheten på anhörigdagen den 4 

oktober. 

 

Upplands-Bro Anhörigförening kompletterar socialtjänstens verksamhet och 

socialkontoret föreslår att föreningen ska erhålla bidrag med 60 000 kronor.  

Barnperspektiv 

Upplands-Bro Anhörigförening riktar sig även till anhöriga med barn och 

ungdomar med funktionsnedsättningar.  

 

Socialkontoret 

 

 

Helena Åman  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

 

Bilagor 

1 Ansökan om föreningsbidrag från Upplands-Bro Anhörigförening 2019 

2 Verksamhetsplan 2019 för Upplands-Bro Anhörigförening 

3 Budget 2019 för Upplands-Bro Anhörigförening 

4 Verksamhetsberättelse 2018 för Upplands-Bro Anhörigförening 

5 Bokslut 2018 för Upplands-Bro Anhörigförening 

6 Revisionsberättelse 2018 för Upplands-Bro Anhörigförening 

7 Årets program 2019 för Upplands-Bro Anhörigförening 

 

Beslut sänds till 

• Upplands-Bro Anhörigförening  

• Kamrersassistent avdelningen kvalitet- och verksamhetsstöd 

• Akt 



Kungsängen 2018 02 27

Socialnämnden i Upplands - Bro kommun

Ansökan om föreningsbidrag för 201 9.

Upplands - Bro Anhörigförening bildades 2003 och är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden
organisation. Föreningen är knuten till Anhörigas R iksförbund i Sverige. Målsättningen framgår
av bilagda stadgar.

Anhörigföreningens verksamhet under år 2018 framgår av bilagd verksamhetsberättelse för året.

Beträffande kommande verksamhet hänvisas till bilagd verksamhetsplan för år 2019 som
beskriver bredden i föreningens verksamhet. Som komplement bifogas årets aktivitetsplan vari
återstår en del kompletteringar gällande höstens aktiviteter som fortfarande till vissa delar är
under planering. Vi vill särskilt framhålla vår fortsatta satsning att nå an höriga med närstående i
alla åldrar och även målsättningen att nå anhöriga med annan etnisk och kulturell bakgrund.

Med hänvisning till bilagda handlingar ansöker Upplands - Bro Anhörigförening om ett kommunalt
föreningsbidrag på 60.000: - för verksamhetsåre t 2019. För att kunna möta ev. aktuella
oförutsedda behov under verksamhetsåret önskar vi, om behov uppstår, kunna göra
omprioriteringar i budgeten inom ramen för Anhörigföreningens verksamhetsplan.

Beviljat anslag kan sättas in på Upplands - Bro Anhörigf örening bankgiro 5697 - 8323.
Beslutet kan sändas till Upplands - Bro Anhörigförening, c/o Alf Andersson, Kasmovägen 15,
196 31 Kungsängen.

För Upplands - Bro Anhörigförening
Med vänliga hälsningar

Alf Andersson
Ordförande

Bilagor: Stadgar
Verksamhetsberättelse för år 2018
Bokslut
Revisionsberättelse
Verksamhetsplan för år 2019
Aktivitetsplan för 2019 (komplement till verksamhetsplanen för 2019)
Budget för år 2019



 

 

 

Resultatrapport   
 

Upplands-Bro Anhörigförening, 802414-5875 (Uahf)  
 

Period: 1801-1812   
 

Konto Benämning Resultat 2017 Budget 2018 Resultat 2018 
RÖRELSENS INTÄKTER    
3011 Medlemsavgifter 5 000,00 12 000 10 700,00 
3987 Erhållna kommunala bidrag 60 000,00 70 000 65 000,00 
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER  82 000 75 700,00 
     

RÖRELSENS KOSTNADER    
5010 Lokalhyra -4 200,00 0 0,00 
5420 Programvaror -1 118,75 2 500 2 395,50 
5460 Förbrukningsmaterial -382,10 0 0,00 
5831 Kost och logi i Sverige -4 380,00 0 0,00 
6072 Representation -9 487,47 0 0,00 
6080 Medlemsmöten -24 277,42 10 000 12 886,47 
6082 15-års jubileum 0,00 10 000 12 877,65 
6085 Styrelsemöten -2 075,00 1 000 0,00 
6090 Övriga försäljningskostnader -4 581,13  0,00 
6190 Anhörigveckan  15 000 13 123,12 
6110 Kontorsmaterial 0,00 3 000 310,00 
6150 Trycksaker -4 563,00 5 000 2 200,00 
6160 Reklamprodukter  5 000 5 003,13 
6250 Postbefordran -1 360,00 2 000 1 350,00 
6530 Redovisningstjänster -1 238,00 0 0,00 
6570 Bankkostnader 0,00 1 000 762,00 
6980 Föreningsavgifter -1 180,00 1 300 1 150,00 
6983 Ombudsavgifter AHR:s årsmöte -1 500,00 3 500 1 096,00 
6985 Anhörigriksdagen 0,00 12 000 4 640,00 
6986 Öppna möten 0,00 14 200 4 712,21 
7331 Skattefria bilersättningar -851,00 500 0,00 
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER  86 000 -62 506,08 
ÅRETS RESULTAT  -4 000 13 193,92 
 

  



 

 

 

 

Balansrapport 

Upplands-Bro Anhörigförening, 802414-5875 (Uahf)  

Period: 1801-1812  
 

Konto Benämning Ingående balans Förändring Utgående balans 
 2018-01-01 201801-201812 2018-12-31 
TILLGÅNGAR    
1930 Företagskonto 51 864,44 16 977,05 68 841,49 
SUMMA TILLGÅNGAR 51 864,44 16 977,05 68 841,49 
    
EGET KAPITAL    
2061 Eget kapital -40 558,31 -3 806,13 -44 364,44 
2099 Årets resultat -3 806,13 -13 193,92 -13 193,92 
SUMMA EGET KAPITAL -44 364,44  -57 558,36 
    
Kortfristiga skulder    
2970 Förutbetalda intäkter -7 500,00 1 400,00 -6 100,00 
2990 Upplupna kostnader 0,00 -5 183,13 -5 183,13 
Summa kortfristiga skulder -7 500,00 -3 783,13 -11 283,13 
SUMMA -51 864,44  -68 841,49 

 



 

Revisionsberättelse

för

Upplands-Bro Anhörigförening

Vid granskning av Upplands-Bro Anhörigförenings (802414-5875) räkenskaper

för tiden 2018-01-01-12-31, har vi funnit dessa i god ordning. Intäkter och

kostnader är styrkta med verifikationer. Det kvarstående värdet på kassa och

bank har kontrollerats.

Mot föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll, finns enligt oss icke

anledning till anmärkning. Därför tillstyrker vi årsmötet att fastställa resultat

och balansräkning, och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid som

revisionen omfattar.

gig?//6%//7
Bro den ................. ..

 
Ture Hansson



      
     Upplands-Bro Anhörigförening 

  

 

VERKSAMHETSPLAN 

2019 

 Upplands-Bro Anhörigförening 

 
Upplands-Bro Anhörigförening målsättning är att: 
 

 Genom olika genomförda aktiviteter i kommunen synliggöra de anhörigas situation. 

 Fortsatt arbete med att öka etnisk och kulturell mångfald i föreningen. 

 Fortsatta insatser för medlemsrekrytering genom att uppmärksamma olika 

anhöriggruppers behov. 

 Introducera och engagera nya och befintliga medlemmar i större utsträckning. 

 Genomföra föreläsningar under året som ger anhöriga möjlighet till fördjupad kunskap 

och kompetensutveckling i rollen som anhörig.  

 Fortsatt tradition med julfest i december för föreningens medlemmar med familjer 

 Skicka ut program och informationsbrev till föreningens medlemmar regelbundet 

under året. 

 Verka för att kommunen utökar tjänsten som Anhörigkonsulent till heltid. 

 

Aktiviteter och samverkan  

 

Lokalt  

Planerar egna aktiviteter alternativt samverkansaktiviteter i samband med: 

 Större arrangemang i Bro respektive Kungsängen t.ex. Kungskalaset i 

Kungsängen (maj) och Fest i byn i Bro (september) 

 I samverkan med Kommunala Anhörigrådet planeras under september/oktober 

en gemensam aktivitet för att uppmärksamma den årliga återkommande 

Alzheimerdagen/Nationella Anhörigdagen. 

 

Anhörigas Riksförbund har sedan 2005 infört och lanserat den 6 oktober årligen som 

Nationell Anhörigdag och den vecka där 6 oktober infaller som Nationell Anhörigvecka: 

 Upplands-Bro Anhörigförening planerar att, liksom tidigare år, under Nationella 

Anhörigveckan (i år v. 40) synliggöra anhörigas situation. Utöver egna aktiviteter 

planeras ovan redovisat arrangemang i samverkan med Kommunala Anhörigrådet. 

 

Föreläsningar: 

 Under året planeras ett flertal medlemsmöten med öppna föreläsningar som tar upp för 

anhöriga flera olika angelägna ämnesområden.  

 



Övrigt: 

 Kontinuerlig dialog med företrädare för socialnämnden/äldre- och omsorgsnämnden 

både på politisk- och tjänstemannanivå avseende kommunens utveckling av 

anhörigstöd. 

 Samverkan med personal inom kommunens anhörigstöd som 

Anhörigkonsulent/Volontärsamordnare och Äldrepedagog. 

 Aktivt deltagande i Kommunala Anhörigrådet där Anhörigföreningen har två ordinarie 

platser 

 Aktivt deltagande i kommunens Tillgänglighetsråd där Anhörigföreningen har en 

ordinarie plats 

 Samverkan med Anhörigföreningarna i Mälardalsregionen 

 

Medlemsrekrytering: 

 Genom planerade och genomförda aktiviteter samt personlig påverkan verka för ett 

ökat antal medlemmar av anhöriga ur alla åldersgrupper hos den närstående samt 

anhöriga med närstående med olika etnisk bakgrund.  

 

Nationellt 
För att stärka kompetensen inom Anhörigföreningen är det viktigt att på olika sätt ta 

del av övergripande frågor på riksplanet. Detta kommer att kunna förverkligas genom 

deltagande vid olika arrangemang enligt följande. 

 Deltagande med utsedda ombud vid Anhörigas Riksförbunds årsmöte 5-6 april 2019. 

Därutöver deltar Anhörigföreningens ordförande i egenskap av uppdrag inom 

Riksförbundet  

 Deltagande med representanter på Anhörigriksdagen – Nordens största 

Anhörigkonferens för anhöriga, politiker och tjänstemän som arrangeras av Anhörigas 

riksförbund 7-8 maj 2019. Därutöver deltar Anhörigföreningens ordförande i egenskap 

av uppdrag inom Anhörigas Riksförbund. 

 Samverkan med Nationellt kompetenscentrum anhöriga Nka genom regelbunden 

information från Nationellt Kompetenscentrum (Nka) och i övrigt ta del av Nka:s  

innehållsrika utbildning-/fortbildningsutbud. 

 

Marknadsföring 

Massmedia och sociala nätverk 

 Annonser i lokala media samt i kommunens uppslag i Bålsta Upplands-Bro Bladet 

 Närvaro på sociala media (facebook) 

 Aktuell och informativ hemsida, www.uahf.net  

 Information på flera språk i syfte att nå fler anhöriga med annan etnisk och kulturell 

bakgrund. 

 

Medlemsförmåner: 

 Gratis juridisk rådgivning genom Anhörigas Riksförbunds jurist  

 Anhörigas Riksförbunds tidskrift ”Vi anhöriga” med 4 nummer/år 

 Personlig rådgivning 

 

 

Upplands-Bro Anhörigförening  



Upplands - Bro Anhörigförenings program 2019

7 februari Föreläsning av psykolog Ronnie Salo, med lång
erfarenhet från Stockholms Centrum för ätstörningar,
om ”Hur kan man som anhörig till någon
med ätstörni ngsproblematik stötta på ett bra sätt utan
att förvärra situationen? ”
Lokal: Skogakyrkans cafeteria,

G:a Landsvägen 6, Kungsängen
Tid: Kl. 18.00

16 mars Anhörigföreningens öppna årsmöte.
Uppträdande av Rytmuz från kommunens da gliga
verksamheter.
Enhetschef för kommunens grupp - och
servicebostäder och personlig assistans Lisa
Jansson informerar om verksamheten.
Mingel med smörgåstårta.
Lokal: Skogakyrkan, G:a Landsvägen 6, Kungsängen
Tid: 13.00

25 april ”Vi har Axberger” Diagnoser och strategier i en salig
röra.
Jessica Stigsdotter Axberg, Ambassadör för
Hjärnkoll, föreläser.
Lokal: Florasalen, Bro
Tid: Kl. 18.00

25 maj Anhörigföreningen finns representerad me d
informationsbord vid Kungsfes ten
Plats: Kungsängens Idrottsplats, kl.11.00 - 15.00.



13 juni  Anhörigförenigngen inbjuder till årets sommarfest på 
   Kvistaberg med underhållning av Annika Askeljung. 
   Transport arrangeras vid behov. 
   Mer information senare om sommarfesten. 
   Tid:  18.00  
   Anmälan: Senast den 3 juni alf.andersson@uahf.net   
    eller telefon Alf 070-42 40 586 alt. Berith   
    070-493 67 95 
 
14 september Anhörigföreningen finns representerad med  
   informationsbord vid "Fest i byn" i Bro 
   Mer information i kommande medlemsbrev. 
   Plats:  Bro centrum, kl. 11.00-15.00 
 
v. 39/40   I samverkan med Anhörigrådet uppmärksammas  
   Alzheimerdagen och Nationella Anhörigdagen   
   en dag under v. 39 alt. 40 
   Mer information i kommande medlemsbrev.  
 
v. 40   Nationella Anhörigveckan uppmärksammas en dag  
   under v. 40. 
   Mer information i kommande medlemsbrev. 
 
7 november Susanne Hörder föreläser kring ämnet                   
   "Sorg- och krisbearbetning" 
   Plats: Kontakten, Torget 4-6, Kungsängen 
     Ingång från uteplatsen mellan dagcentralen 
     och Kungsgården. 
   Tid:  18.00  
 
7 december Anhörigföreningen inbjuder till årets julfest med  
  julbord och underhållning. 
   Mer infomation i kommande medlemsbrev. 
   Anmälan senast den 2 december  
   Lokal: Dagcentralen, Torget 4, Kungsängen  
   Tid:  13.00  
 
    



 

UPPLANDS – BRO ANHÖRIGFÖRENING  
FÖRSLAG TILL BUDGET  2019   

    

Intäkter Budget 2018 Utfall 2018 Budget 2019 
Medlemsavgifter 12 000 10 700 11 000 
Föreningsbidrag 70 000 65 000 60 000 
Överfört från tidigare år       
Summa intäkter 82 000 75 700 71 000 

 
   

Utgifter Budget 2018 Utfall 2018 Budget 2019 
AHR:s årsmöte 2019 3 500 1 096 2 500 
AHR:s Anhörigriksdag 2019 12 000 4 640 15 000 
Anhörigveckan 15 000 13 123 17 000 
Bankkostnad 1 000 762 1 000 
Bokföringskostnad      1 500 1 238 1 300 
Datakostnad 1 000 1 158 1 000 
Föreläsare, lokalhyror, öppna möten 14 000 4 712 15 000 
Föreningsavgifter 1 300 1 150 1 200 
Kontorsmaterial 3 000 310 1 500 
Kopiering / Tryckeriet 5 000 2 200 3 000 
Medlemsmöten samt årsmöte 10 000 12 886 12 000 
15 års jubileum 10 000 12 878 0 
Porto 2 000 1 350 2 000 
Reklamprodukter 5 000 5 003 5 000 
Reseersättning 500 0 500 
Styrelsemöten, regionmöten mm 1 000 0 2 000 
Övrigt 200 0 0 

Summa utgifter 86 000 62 506 80 000 
 

   
Över-/underskott -4 000 13 194 -9 000 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Marita Lindell-Jansson 

   

Socialkontoret 

   

marita.lindell-jansson@upplands-bro.se 

2019-04-17 SN 19/0110  

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 
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Patientsäkerhetsberättelse 2018 privata 
utförare med upphandling enligt LOU 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2018 privata utförare med 

upphandling enligt LOU. 

Sammanfattning 

Vårdgivare ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) upprätta 

patientsäkerhetsberättelse senast 1 mars årligen. I denna ska det framgå hur 

patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka 

åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som 

uppnåtts. Vårdgivare har ett ansvar att bedriva ett kvalitetsarbete som ska vara 

både systematiskt och förebyggande för att förhindra vårdskador i samband 

med vård och behandling. Syftet är att göra hälso- och sjukvården säkrare för 

patienten. Patientsäkerhetsberättelsen ska finnas tillgänglig för den som önskar 

ta del av densamma.    

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-04-17 

 Bilaga – Patientsäkerhetsberättelse 2018 Frösunda Omsorg AB 

Hagtorps äldreboende  

Ärendet 

I enlighet med Patientsäkerhetslagen har Frösunda Omsorg AB upprättat en 

patientsäkerhetsberättelse avseende Hagtorps äldreboende för år 2018. 

Frösunda Omsorg AB har i enligt med gällande avtal egen hälso- och 

sjukvårdspersonal som bedriver den hälso- och sjukvård som verksamheten har 

att ansvara för. Verksamheten har tillgång till medicinskt ansvarig 

sjuksköterska som är placerad inom Frösundas stab där även legitimerad dietist 

samt sakkunnig inom kognition och demens är placerade. I patientsäkerhets-

berättelsen beskrivs hur personal medverkat i kvalitetsarbetet genom månatliga 

kvalitetsråd. Där analyseras bland annat tendenser gällande avvikelser som 

därefter kan ligga till grund för mer generella åtgärder inom verksamheten. 

Varje månad sker en sammanställd rapportering av avvikelser, synpunkter och 

klagomål till kommunen inför de samrådsorgan där b l a kommunens 
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medicinskt ansvariga sjuksköterska deltar. Denna har där möjlighet att erhålla 

förtydliganden avseende föregående månads avvikelser inom hälso- och 

sjukvård om denna upplever att otydligheter eller tveksamheter föreligger.  

Antal avvikelser inom hälso- och sjukvård har under året uppgått till 259 av det 

totala antalet avvikelser om 623 stycken. Det totala antalet avvikelser har under 

året ökat beroende på Frösunda Omsorg AB under året arbetat metodiskt och 

aktivt med att synliggöra och poängtera vikten av att även omsorgavvikelser 

ska lyftas och hanteras på samma sätt som avvikelser inom hälso- och 

sjukvård. Ingen händelse inom hälso- och sjukvård har medfört allvarlig 

vårdskada som är grunden för Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård- 

och omsorg. Riskbedömningar gällande fall (Downton), undernäring (MNA), 

trycksår (Norton) och munhälsa (Roag) har genomförts av legitimerad hälso- 

och sjukvårdspersonal bland annat vid inflytt till vård- och omsorgboenden. 

Registreringar görs i kvalitetsregister under förutsättning av den enskilde 

samtycker. Egenkontroller med självskattningar avseende följsamhet till basala 

hygienrutiner för att eliminera smittspridning har under 2018 genomförts vid 

två tillfällen. Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska bedömning är     

att resultaten av dessa var goda. Verksamheten har under 2018 genomfört ett 

projekt där sjuksköterskor tillsammans med omsorgspersonal sett över och 

säkerställt varje patient/brukares behov av planerade toalettbesök och av 

sjuksköterska förskrivet inkontinenshjälpmedel. En sjuksköterska har under 

året genomgått utbildning för att erhålla förskrivningsrätt av Socialstyrelsen 

gällande inkontinensprodukter. Frösunda Omsorg AB har vid Hagtorps 

äldreboende under 2018 haft en hög grad av kontinuitet hos sin legitimerade 

hälso- och sjukvårdspersonal. 

Barnperspektiv 

Ärendet bedöms inte ha någon särskild påverkan på barnperspektivet. 

 

Helena Åman   

Socialchef Elisabeth Rågård  

 Avdelningschef Avdelning Kvalitet- 

och verksamhetsstöd 
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Sammanfattning 

 

 De viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka patientsäkerheten är förstärkt 
teamarbete samt dokumentationen kring kund 

 Information till närstående har förbättrats  

 Egenkontrollerna har genomförts på verksamheten 

 De lokala rutinerna har uppdaterats kring informationsöverföring och verksamheten ser 
inga avvikelser som är kopplade till information 

 Avvikelser skrivs frekvent och verksamheten ser en ökning av antalet, vilket är mycket 
positivt 

 Även synpunkter och klagomål har ökat till antalet  

 Hagtorp har under året haft en stabil arbetsgrupp av legitimerade medarbetare 

 

Övergripande mål och strategier 

Frösunda har mål och strategier för vårt interna arbete med patientsäkerheten. Mål anges i 
Frösundas kvalitetspolicy och avser tre övergripande områden: Kundnöjdhet, Avtalstrohet och 
Regulatorisk följsamhet. Inom HSL-området är det övergripande målet att den hälso- och 
sjukvård som kund har behov av ska komma kund tillgodo. 

 
Delmål som säkerställer att de övergripande målen nås: 
 

- Följa vårdplan och de åtgärder som är ordinerade ska utföras till 100% 

- Ordinerade medicinska ordinationer ska vara utförda till 100 % 

- Vårdåtgärder ska vara synkade med kunds genomförandeplan 

- Eventuella vårdavvikelser ska till 100% skrivas in i systemet för avvikelsehantering 

- Eventuella avvikelser ska analyseras och åtgärder vidtas 

Värdegrundsarbete inom Frösunda Omsorg har utgångspunkt i våra värderingar, respekt, 
engagemang och nyfikenhet. Allt arbete utgår utifrån vårt kundlöfte att Kunden bestämmer. 
Detta genomsyrar verksamheten och vi har alltid Kundens fokus. Detta tillsammans med ett 
salutogent förhållningssätt leder till att kunderna får insatser av god kvalitet, får ett gott 
bemötande, känner trygghet, har ett självbestämmande samt kan leva ett privatliv med integritet 
där de känner en delaktighet. 

 
 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

Ansvar och krav på verksamhetens patientsäkerhetsarbete samt tillhöranade kvalitetsarbete är 
beskrivet för varje yrkesfunktion som direkt har ett ledningsansvar för patientsäkerheten i 
verksamheten. De som omfattas är verksamhetschefen, medicinskt ansvarig sjuksköterska samt 
för respektive legitimerad yrkesfunktion, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. 



På Frösundas staber finns det tillgång till medicinskt ansvarig sjuksköterska, leg dietist samt 
kostekonom för att stötta verksamheten och alla dessa funktioner besitter spetskompetens inom 
sina områden. Frösundas sakkunniga inom kognition och demens, Beata Terzis, finns för 
handledning och rådgivning. 

Sjuksköterska har ett skriftligt ansvar att ansvara för säkerheten i det lokala läkemedelsförrådet 
samt för kontroll av narkotikaklassade läkemedel. Rutinerna kring narkotikaklassade läkemedel 
har uppdaterats under året. 

Alla medarbetare med eller utan delegerade arbetsuppgifter har utifrån sina tilldelade 
arbetsuppgifter ett tydligt uppdrag att rapportera uppmärksammade risker, hälsoförändringar, 
skador och vårdavvikelser. 
 

Struktur för uppföljning/utvärdering 
 

I Frösundas kvalitetspolicy samt i företagets Ledningssystem anges rutiner för hur 
patientsäkerhetsarbetet ska följas upp. Där framgår även hur genomförande av kundnära arbete 
och det strukturerade patientsäkerhetsarbetet ska mätas och resultat beskrivas. 

 

Månadsuppföljning 

På Kvalitetsråden tas alla avvikelser, synpunkter och klagomål upp. Varje månad sker en 
sammanställd rapportering till kommunen på de samrådsorgan som finns.  

 

Myndighetstillsyn 

Hagtorp står under tillsyn av flera myndigheter och vi använder deras tillsynsrapporter och 
resultat i vårt kvalitets-och förbättringsarbete. 

 

Intern tillsyn 

MAS har gjort en granskning av hälso- och sjukvård och kvalitet som är en del av Frösundas 
patientsäkerhetsarbete samt för att tillse följsamhet av avtal samt regulatoriska krav och 
förväntningar. 

Varje månad har verksamheten träffat Frösundas MAS för att säkra Hagtorps arbete. Under året 
har Frösunda förbättrat journalsystemet vilket har lett till att journalföringen har diskuterats och 
förtydligats varje månad.  

HSV-medarbetarna har arbetat med sina vårdplaner och att säkra att vårdplanerna är ett levande 
dokument i det kundnära arbetet. Vårdplanerna är också ett utav de ämnen som diskuterats och 
som MAS följt. 

MAS gjorde en granskning av 12 journaler i maj, detta föranledde inte till någon handlingsplan.  

Avvikelserna har MAS följt både på Hagtorps egna möten och på samrådsorganet med 
kommunen. I det arbetet har vissa rutiner uppdaterats och dokumentationen har setts över. 

MAS har blivit konsulterade för några kunder, för att säkra dokumentationen för dessa kunder. 

MAS har tagit del av Hagtorps interna tillsyner och dessa har diskuterats på månadsmötena. 

 



 

  

Egenkontroll 

Hagtorp genomför egenkontroller i verksamheten för att säkerställa att aktiviteter utförs och 
dokumenteras korrekt. 

Hagtorp genomförde två självskattningar under 2018, februari och december av följsamheten till 
basala hygienrutiner. Bedömningen som gjordes av verksamhetschef och Frösundas MAS var att 
ingen handlingsplan behövdes eftersom resultaten var så goda. 

Resultatet av de två självskattningarna skickades till kommunen och vid samrådorganen 
bekräftade kommunens MAS att hon hade samma bedömning. 

Matenkät 

Hagtorp genomförde två matenkäter under 2018, vår och höst. 

Frösunda Omsorgs matenkät omfattar både mat och måltidsmiljön. På våren var totalen på 
matenkäten 87% och på hösten var det 90%. 

Matsedels layout har förändrats under året för att tillfredsställa kunder med kognitiv svikt. 
Samrådsorganet har godkänt denna nya matsedel. 

På samrådsorganet godkänns även matsedelns sammansättning i val av rätter varje månad. 

Vid de kostråd som hålls varje månad med kunderna, kostombuden samt kocken diskuteras rätter 
som önskas eller behöver justeras. 

 

Nattfastan 

Frösunda Omsorg mäter nattfastan minst två gånger per år. Nattfastan var i snitt 9,75 timmar 
under våren och under hösten 10,2 timmar. Detta föranledde ingen handlingsplan då målet är 
under 11 timmar. 

Enskilda kunder hade mer än 11 timmar i nattfasta och på vissa har vi gjort individuella åtgärder 
för att minska denna tid. Andra kunder har uttryckt att de inte vill bli väckta för att erbjudas 
förtäring och då respekterar vi det. 

Nattfastan har varit en återkommande punkt på våra möten med medarbetarna dag som natt. Vår 
upplevelse är att detta har lett till att man ser vikten av att ständig erbjuda förtäring under hela 
dygnet. 

 

Besiktning av sängar 

Under hösten gjordes besiktning av alla sängar på Hagtorp. Service och normala åtgärder 
genomfördes på sängarna. Ingen säng blev underkänd. Kommunen är informerad om statusen på 
sängarna på samrådsorganet. Protokoll finns för varje säng. 

 

Besiktning på liftar 

Under hösten gjordes besiktning av alla liftar på Hagtorp. Service och normala åtgärder 
genomfördes på liftarna. Ingen lift blev underkänd. Kommunen är informerad om statusen på 
liftarna på samrådsorganet. Protokoll finns för varje lift. 

 



Kvalitetsråd 

Varje månad träffas Hagtorps Kvalitetsråd och det rådet består av ett mångprofessionellt team av 
olika yrkesroller. På detta råd arbetas det med att hantera de avvikelser, synpunkter och klagomål 
som inkommit under månaden. Viktigast här är att dra lärdomar av det som hänt och att arbeta 
för ständiga förbättringar. 

Varje avvikelse skattas utifrån allvarlighetsgrad. Konsekvensen bedöms utifrån en 4-gradig skala 
(mindre, måttlig, betydande eller mycket hög/katastrofal). Alla avvikelser har gåtts igenom på 
kvalitetsråden med allvarlighetsgraden. I början av månaden skickas statisktiken på våra avvikelser 
till kommunen. På samrådsorganen varje månad går vi igenom varje avvikelse där bedömning av 
allvarlighetsgraden finns med. 

 

Inställelsetid för joursjuksköterskorna 

Varje månad gör verksamhetschefen en egenkontroll av den inställelsetid på 30 minuter som 
verksamheten har i vårt avtal med Klara T. Rutinen kring denna inställelsetid har uppdaterats och 
godkänts på samrådsorganet. Vi ser att vid 4 tillfällen under året har de kommit senare än efter 30 
minuter. Vid dessa 4 tillfällen har detta inte på något vis påverkat kund. Dessa avvikelser har 
kommunen informerats om på samrådsorganet varje månad. 

Vård-och omsorgsavvikelser 

Verksamheten lägger stor vikt vid att avvikelser dokumenteras. Alla avvikelser följs upp på HSL-
mötena och på Kvalitetsrådet samt gås igenom med representanter från Upplands Bro kommun 
vid det månatliga samrådsorganet. När Frösundas verksamhetschefer för äldreomsorgen träffas 
en gång per månad lyfts även frågan. 

De inkomna avvikelserna samt synpunkter och klagomål gås igenom på Hagtorps kvalitetsråd 
som hålls en gång per månad. Då diskuteras även förbättringar och åtgärdsplaner i lärande syfte. 
Anteckningar från kvalitetsråden finns åtkomliga för alla medarbetare på Hagtorp. 

Under 2018 har totalt 623 avvikelser registreras i ledningssystemet. Fördelningen av dessa är: 

 

 136 st Fallavvikelser på 85 kunder 

 123 st Läkemedelsavvikelser 

 37 st Avseende arbetsrutiner 

 306 st Omvårdnadsavvikelser 

 21 st Larm 

 75 st Synpunkter och klagomål
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Allvarliga vårdskador och utredning Lex Maria 

Hagtorp har rutiner för anmälan enligt Lex Maria vid allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig 
vårdskada. Medicinskt ansvarig sjuksköterska genomför en strukturerad utredning av händelsen 
samt beslutar om händelsen ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 
Medarbetarna påminns med jämna mellanrum om hur man gör en anmälan och rutinerna kring 
det. 
 

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som 
genomförts för ökad patientsäkerhet  

Läkarkontakt samt kontakt med andra hälso-och sjukvårdsmedarbetare 

På Hagtorp finns rutiner för hur medarbetarna kan komma i kontakt med läkare och 
sjuksköterska eller annan legitimerad medarbetare. Kontaktuppgifter med telefonnummer 
uppdateras regelbundet och finnas lätt tillgängliga för alla medarbetare. Aktuella 
samverkansöverenskommelser finns, är kända och följs. 

Det finns en skriftlig samverkansöverenskommelse mellan Hagtorp och läkarvårdgivaren 
Familjeläkare i Saltsjöbaden. I denna samverkansöverenskommelse framgår hur samarbetet 
mellan läkare och sjuksköterska sker.  

Frösunda har även en samverkansöverenskommelse med Klara T (tidigare benämnt Care Team) 
angående sjukskötersketjänster vardag från kl 1630-0645 samt lördagar, söndagar och helgdagar. 

 

Läkemedelshantering 

Frösundas rutin för läkemedelshantering samt den lokala skriftliga läkemedelsinstruktionen är 
känd för berörda medarbetare som hanterar läkemedel. Den lokala instruktionen för 
läkemedelshantering finns tillgänglig för delegerad personal på respektive avdelning. En extern 
kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen utfördes av Apoteket AB i november 2018. 

 

Vaccinationer 

Under hösten erbjöds influensavaccination till kunderna. Vaccinationen blev fördröjd för en del 
kunder då det saknades vaccin i landet. Alla kunder som önskade blev vaccinerade. 

 

Delegering 

Delegering sker i enlighet med Frösundas rutiner i Ledningssystemet. Hagtorp har goda 
patientsäkerhetsrutiner och krav på reell kompetens innan delegering kan komma ifråga till nya 
medarbetare. Reell kompetens börjar alltid med en teoretisk och praktisk utbildning efter 
introduktion och att medarbetaren har lärt känna verksamheten. Delegeringarna följs regelbundet 
upp. Kunskapstest sker vid förlängning av delegeringar precis som det görs vid första tillfället 
delegering ges. 
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Medicinteknisk produkt (MTP) 

Frösunda har skriftliga rutiner för medicintekniska produkter genom vårt Ledningssystem. 
Serviceavtal för underhåll finns för aktuell medicinteknisk utrustning. Medarbetarna ges 
handledning och utbildning på aktuella medicintekniska produkter men har också ett eget ansvar 
att meddela legitimerad medarbetare om osäkerhet uppstår. Samtliga sängar och liftar är 
besiktigade under året. 

 

Hygien och smittskydd  

Legitimerade medarbetare och omsorgsmedarbetare på Hagtorp har goda kunskaper om basala 
hygienrutiner. Basala hygienrutiner har varit ett återkommande ämne på våra möten samt 
utbildning i ämnet finns på Frösunda akademin och erbjuds till alla nya medarbetare och är ett 
krav att man genomför.  

Egenkontroll av medarbetarnas följsamhet kring basala hygienrutiner har utförts under februari 
och december. Ingen av dessa egenkontroller har lett till någon handlingsplan. 

 

Vård i livets slutskede 

Vård i livets slutskede på Hagtorp utgår från det palliativa nationella vårdprogrammet vilket 
verksamheten har utarbetade rutiner för. Det upprättas en vårdplan vid vård i livets slut. Samtliga 
dödsfall har rapporterats till det palliativa registret för att kunna följa verksamhetens kvalitet vid 
livet slut. Eftersom det palliativa registret har haft reducerad kapacitet under året har vi inte 
kunnat få ut sammanställningar av de olika parametrar som man tittar på vid ett dödsfall. 

Under året har vi haft 20 dödsfall vilket är en mycket hög siffra. Detta har ställt höga krav på alla 
våra kundnära medarbetare. Ett gott samarbete kring kunden samt dennes närstående har 
möjliggjort att man känner sig informerad och delaktig. Verksamheten har fått mycket 
återkoppling från närstående att de har upplevt att det har varit en fin sista tid för kunden. 

Förebyggande medicinska åtgärder har satts in i god tid för att skapa en så bra sista tid som 
möjligt. 

Av de 20 kunder som avled under året var 12 kunder permanenta kunder och återsående 8 fanns 
på vår visstidsavdelning. 

 

Inkontinens 

På Hagtorp finns rutiner och medarbetarna har arbetat med ett strukturerat teamarbete inom 
ansvarsområdet. Aktuella bedömningar och förskrivningar dokumenteras i kundernas journal. 
Utbildning har genomförts vid ett tillfälle under våren samt två tillfällen under hösten med en 
produktspecialist från vår leverantör av inkontinensprodukter.  

Verksamheten har även genomfört ett projekt under året där vi tillsammans med 
sjuksköterskorna och tittat på och säkerställt varje kunds behov av toalettbesök kontra 
inkontinensskydd. Produktspecialisten har varit inkopplad hos några kunder. 

En av våra sjuksköterskor har gått utbildning i förskrivningsrätt för inkontinenshjälpmedel. 
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Trycksår 

På Hagtorp har medarbetarna arbetat med riskbedömningar enligt modifierad Nortonskala för att 
undvika att trycksår uppstår. Analys, uppföljning och utvärdering av riskbedömningar och 
åtgärdsplaner har tagit upp på våra multiprofessionella teammöten. Individuella vårdplaner har 
utarbetats vid behov samt registrering i kvalitetsregistret Senior Alert har skett. 

Verksamheten har under året arbetat aktivt med just trycksår och bland annat har det förskrivits 
fler madrasser för att undvika dessa sår. 

Ett aktivt arbete har genomförts med lägesändring för kunderna så att inte trycksår skall uppstå. 

Medarbetarna har gått en utbildning i Frösunda Akademin som handlar om trycksår. 

Ett fördjupat samarbete har gjorts med den fotvårdare som kommer till Hagtorp. Verksamheten 
ser att detta har lett till att eventuella risker upptäcks vid ett tidigare skede. 

 

Nutrition 

Medarbetarna på Hagtorp har arbetat med riskbedömningar och åtgärder kring nutrition och 
undernäring utifrån rutiner och vårdprogram. Analys, uppföljning och utvärdering av 
riskbedömningar och åtgärdsplaner har tagits upp på våra multiprofessionella teammöten. 
Individuella vårdplaner har utarbetats vid behov samt registrering i kvalitetsregistret Senior Alert. 

Varje år genomförs en matenkät där kunderna får göra en skattning av maten och måltidsmiljön 
samt den service de får i samband med måltiderna. Detta är genomfört för Hagtorp i april och i 
oktober. Under våren var den totala upplevelsen av maten 87% medan på hösten var den 90%.  

Verksamheten gör också en nattfastemätning 2 ggr per år och under våren var den 9,75 timmar 
medan på hösten visade den 10,2 timmar i snitt på boendet. 

Det finns 1 kostombud per avdelning på Hagtorp. Påfyllning av kunskapen för kostombuden vad 
det gäller kost till äldre, måltidssituation samt livsmedelshygien sker två gånger per år för 
kostombuden plus att Frösundas dietist finns på boendet en dag varje månad. 

Under den varma sommaren arbetade vi mycket med att förebygga vätskebrist. Det erbjöds 
drycker och saftiga livsmedel dygnet runt. Vi vistades mycket ute i skuggan för att söka skydd 
mot värme och sol och för att fånga de svaga vindar som kunde ge lite svalka. Som vi ser det har 
detta arbete med att förebygga vätskebrist och förtydligade rutiner kring hur vi kan hantera detta 
lett till att vi inte ser en ökad mängd fallskador, ingen kund hade behov av att skickas till sjukhus 
och vi kan inte se några dödsfall kopplade till värmen. 

 

Fall och fallskador 

Riskbedömningar med åtgärder och resultat har registrerats i kundernas journal samt i 
kvalitetsregistret Senior Alert. Arbete kring riskbedömningar och individuella åtgärdsplaner för 
dem som har en dokumenterad risk att falla har skett på teammöten. Arbetsterapeut och 
fysioterapeut med den kompetens de besitter har en naturlig del i detta arbete. Läkare har 
informerats och läkemedelsordinationer har setts över när behov uppstått. Fall och fallskador har 
rapporterats och utretts enligt rutin. 
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Larm av olika slag samt grindar har förskrivits där behovet funnits. Förslag på förebyggande 
åtgärder har givits till kunder och närstående som tex halksockar, möblering i lägenheten etc. 

Kunden ska själv meddela samtycke till eventuella skyddsåtgärder. Vid bedömning om 
skyddsåtgärder dokumenteras dessa åtgärder, uppföljning och resultat i kundens journal. 

Verksamheten har även arbetat med rutinerna kring fall och när man kontaktar HSL-
medarbetarna i denna fråga. 

 

Demenssjukdom 

På Hagtorp bor personer med demenssjukdom. Medarbetarna som arbetar med kunder med 
demenssjukdom har utbildning och kompetens inom demensområdet och det finns tillgång till 
handledning och kontinuerlig fortbildning.  

På en av våra avdelningar har vi under året fått en kund som behöver mycket extra resurser. 
Verksamheten har också behövt köpa och installera ett avdelningslarm för att säkerställa kundens 
trygghet. 

Ytterligare en medarbetare utsågs till BPSD-administratör och har fått utbildning i detta. 

På Hagtorp finns det medarbetare på plats dygnet runt.  

 

Rehabilitering 

På Hagtorp finns inarbetade rutiner för kontakt med arbetsterapeut och fysioterapeut. De kunder 
som behöver extra stöd av dessa professioner tas upp på de teammöten som genomförs varje 
vecka.  

Individuella träningsprogram har utformats av fysioterapeuten för vissa kunder. 

Det finns planerade veckoaktiviteter för vardagsaktivitet. Gruppgymnastik har genomförts 1-2 
gånger per vecka under året. Individuella hjälpmedel har förskrivits och funktionsbedömningar 
har utförts dock inte på alla kunder. Fysioterapeut har funnits tillgänglig 1 dag per vecka och 
arbetsterapeut har funnits 5 dagar per vecka under 2018. 

Handledning och utbildning i rehabiliterande arbetssätt samt lyftteknik för medarbetarna har 
skett kontinuerligt. 

Under året har en översyn gjorts för samtliga kunder avseende deras hjälpmedel. 

 

Mun-och tandhälsovård 

Vid inflyttning av ny kund gör sjuksköterskan en bedömning av munstatus som en del i det 
riskförebyggande arbetet. Resultatet har registrerats i patientjournalen samt i kvalitetsregistret 
Senior Alert. Tandhygienist har besökt Hagtorp var tredje månad under året samt vid behov och 
genomfört munhälsobedömning hos de kunder som tackat ja till detta. Tandläkaren kommer till 
Hagtorp 2 gånger per år och vid behov.  
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Dokumentation 

Alla legitimerade medarbetare inklusive joursjuksköterskor dokumentar i den digitala journalen 
Safe Doc vad gäller journalföring. Medarbetarna dokumenterar i Safe Doc avseende SoL och 
HSL. Informationsöverföring från legitimerade medarbetare till omsorgsmedarbetarna sker 
genom muntliga rapporter eller genom digitalt överförda rapporter.   

Under året har dokumentationssystemet Safe Doc uppdaterats och utvecklats vilket underlättar 
omvårdnadsarbetet. 

Individuell vård-och omsorgsplanering sker kontinuerligt tillsammans med alla yrkesgrupper på 
teammöten. Vid ordinarie rehabiliteringsinsatser från fysioterapeut eller arbetsterapeut signerar 
medarbetarna att de utfört insatsen på en lista.  

 

Informationsöverföring 

Schemalagd tid finns för informationsöverföring mellan medarbetare när ett pass slutar och ett 
annat börjar. På morgonen är det informationsöverföring mellan nattens medarbetare och 
sjuksköterska. 

Verksamheten har 2 gånger per år möten med företrädare för joursjuksköterskorna från Klara T. 
Vid dessa möten deltar verksamhetschef samt MAS från Frösunda. Vi har diskuterat frågor kring 
rutiner, avvikelser samt dokumentation. Vi ser att vi har ett ömsesidigt gott samarbete. 

 

Informationssäkerhet HSLF-FS 2016:40, 7 kap 1§  

Frösunda har en framtagen rutin för behörighetsstyrning och informationssäkerhet vid 
datoriserad hantering av kunduppgifter. Denna syftar till att ge medarbetaren kunskap om säkra 
arbetssätt vid datoriserad hantering av uppgifter om kundernas personliga förhållanden. Rutinen 
styr uppsättningen av behörigheter för IT-stödet Safe-Doc. Rutinen tar även upp medarbetarens 
skyldigheter om inre sekretess. Anställda medarbetare som utför arbetsuppgifter enligt SoL har 
behörighet att läsa och dokumentera uppgifter i social journal om kunderna som bor på Hagtorp. 
Medarbetarna har personliga inloggningar till Safe-Doc. I Safe-Doc är Hagtorp uppdelat på fyra 
avdelningar och medarbetarna har endast behörighet till den avdelning som de arbetar på. 

Legitimerad personal inom Frösundas enheter har behörighet att läsa och dokumentera i 
patientjournalen för de kunder som bor inom den verksamheten där denne har sitt uppdrag 
och/eller arbetsschema förlagt.  

 

IT-avdelningen utför systematiskt behörighetsgranskning för att kontrollera om någon obehörig 
har kommit åt kunduppgifter i IT-stödet Safe-Doc. Behörighetsgranskning sker månadsvis på ett 
utvalt affärsområde och utvald verksamhet. Den senaste behörighetsgranskningen gällande 
Hagtorp genomfördes 2019-01-08. Vid behörighetsgranskningen upptäcktes ingen medarbetare 
som inte arbetar på Hagtorp. De medarbetare som slutar inaktiveras per automatik. Frösunda har 
automatiserat inaktiveringen av användarnas konton i Safe-Doc. När medarbetaren får ett 
slutdatum på sin anställning i personalssystemet inaktiveras även Safe-Doc behörigheten. Detta 
SQL-jobb görs en gång per månad.  
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Uppföljning genom egenkontroll 

Svenska Palliativregistret 

Under 2018 har verksamheten haft 20 dödsfall på Hagtorp och de är registrerade i 
palliativregistret. 

 

BPSD 

Under 2018 hade Hagtorp 4 personer registrerade i BPSD. 

 

Senior alert 

102 unika personer är registrerade 2018 

90 % Riskbedömningar med risk 

90 % Hade bakomliggande orsaker vid risk 

91 % Åtgärdsplan vid risk 

49 % Utförda åtgärder vid risk 

10 personer hade trycksår 

60 personer BMI<22 

48 fall varav 20 personer 

46 personer med munhälsa grad 2 

 

Flytt till annat boende 

1 kund har flyttat till annat boende under 2018 av egen vilja. Skälet till flytten var att komma 
närmare sina närstående 

 

Resultat från öppna jämförelser 

Hur lätt eller svårt är det att få träffa sjuksköterska vid behov? 

Resultat från Hagtorp:  

2016 71 % 

2017 våren 63 % 

2017 hösten 69% 

2018 våren 75% 

 

Hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare vid behov?  

Resultat från Hagtorp:  

2016 För få svarande 

2017 våren för få svarande 

2017 hösten 40 %    

2018 våren 57% 
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Avvikelser 

Hagtorp har kända arbetsrutiner kring alla delar om rapportering, utredning och återkoppling av 
vård-och omsorgsavvikelser samt Lex Maria inom verksamheten. Risk-och händelseanalyser av 
inkomna avvikelser har skett regelbundet och strukturerat under året av legitimerad personal. 
Inrapporterade avvikelser har tagits upp och diskuteteras och analyserats på de regelbundna 
teammöten och Kvalitetsråd som finns på Hagtorp. Avvikelsestatistik rapporteras varje månad till 
Upplands Bro kommun på de samrådsorgan som genomförs. Om det förekommer allvarliga 
vårdavvikelser rapporterads dessa till medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt rutin. 

Varje avvikelse skattas utifrån allvarlighetsgrad. Konsekvensen bedöms utifrån en 4-gradig skala 
(mindre, måttlig, betydande eller mycket hög/katastrofal). Alla avvikelser har gåtts igenom på 
kvalitetsråden med allvarlighetsgraden. I början av månaden skickas statisktiken på våra avvikelser 
till kommunen. På samrådsorganen varje månad går vi igenom varje avvikelse där bedömning av 
allvarlighetsgraden finns med. 

Under våren beslutades att Frösundas MAS skall delta på de månatliga samrådsorganen. 

Systemet för avvikelsehantering ser vi i Frösunda som ett led i kvalitetstänkandet. Vi använder 
oss av Q-loopen för att säkerställa att avvikelsen hanteras rätt så det blir till en utveckling av 
verksamheten. 

 

 

 

Alla medarbetare ansvarar för att rapportera vård och omsorgsavvikelser samt 
synpunkter/klagomål direkt i ledningssystemet. Där skall också uppmärksammade risker för 
avvikelser samt missförhållande rapporteras. Alla medarbetare informeras noggrant om denna 
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rapporteringsskyldighet som följer med anställningen redan under sin introduktion samt vid våra 
möten. 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

Hagtorp har genomfört regelbundna teammöten där sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut 
och kontaktman deltagit. Verksamheten ser att under året har detta samarbete fördjupats. 

Kvalitetsråden är ett viktigt forum för att arbeta med ständiga förbättringar. 

Samordning i vårdkedjan är viktig för att säkerställa säkerheten kring patienten. Frösunda arbetar 
med att ha ett gott samarbete med kommunens tjänstemän samt med andra vårdgivare. 
Kommunens MAS hjälper till att hålla oss uppdaterade på de nyheter som händer under året. 

På Hagtorp genomförs HSL-möten varje vecka där verksamhetschef och legitimerade 
medarbetare deltar. På dessa möten tas frågor upp som handlar om avvikelser, rutiner, nyhet och 
andra händelser av vikt. 

För att trygga patientsäkerheten med vår tjänsteleverantör träffar vi Klara T (tidigare benämnt 
Care Team) 2 gånger per samt vid behov.  

 

Riskanalys 

När en ny kund flyttar in samt när behov uppstår görs riskbedömningar. Riskbedömning utifrån 
säkerhet för kund samt en riskbedömning utifrån medarbetarnas arbetsmiljö. 

 

Arbete för att motverka trycksår 

I verksamheten har medarbetarna arbetat med riskbedömningar enligt en modifierad Nortonskala 
för att undvika att trycksår uppstår. Analys, uppföljning och utvärdering av riskbedömningar och 
åtgärdsplaner har tagits på teammötena. Individuella vårdplaner har utarbetats samt registrerats i 
kvalitetsregistret Senior Alert.  

 

Arbete för att motverka undernäring 

I verksamheten har medarbetarna arbetat med riskbedömningar och åtgärder kring nutrition och 
undernäring utifrån rutiner och vårdprogram. Riskbedömning, uppföljning och utvärdering av 
åtgärdsplaner har skett på ett strukturerat sätt och med stöd av kvalitetsregistret Senior Alert.  

Frösundas dietist har varit på Hagtorp enligt den frekvens som avtalats. 

Kostombud finns på samtliga avdelningar på Hagtorp som stöd för det egna förbättringsarbetet. 
Utbildning för kostombuden har genomförts vår och höst samt utbildning angående kost för 
äldre riktad till närstående erbjöds under våren. 

Nattfastemätningar har genomförts både vår och höst och under våren låg den på 9,75 timmar i 
snitt och höstens resultat visade på10,2 timmar i snitt.  
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Arbete för att motverka fall och fallskador  

Arbetet kring riskbedömningar och individuella åtgärdsplaner för de kunder som har haft en 
bedömd risk att falla har skett i multiprofessionellt team. Fysioterapeut och arbetsterapeutens 
kompetens har varit en naturlig del i arbetet. Läkare har informerats och läkemedelsordinationer 
har setts över. Fall och fallskador har rapporterats och utretts enligt rutin. Vikten av att följa 
rutinerna och att rapportera fallhändelser tas regelbundet upp på kvalitetsrådet.  

 

Arbete för att förbättra munhälsa 

Vid inflyttning av ny kund har sjuksköterskan gjort en bedömning av munstatus som en del i det 
riskförebyggande arbetet. Resultatet har registrerats i patientjournalen samt i kvalitetsregistret 
Senior Alert. Tandhygienist har besökt Hagtorp var tredje månad och vid behov under året och 
genomfört munhälsobedömning hos de kunder som tackat ja till detta. Tandläkaren kommer till 
Hagtorp 2 gånger per år och vid behov. 

Inkontinens/blåsdysfunktion 

Aktuella bedömningar och förskrivningar dokumenteras i kundens journal. Utbildning för 
inkontinensombuden har genomförts med produktspecialist från leverantören av 
inkontinensprodukter. 

ADL och funktionsbedömning 

På Hagtorp finns arbetsrutiner för kontakt med arbetsterapeut och fysioterapeut samt för 
samarbete och teamarbete kring rehabiliteringsinsatser. De veckovisa temamöten som genomförs 
behandlar också dessa insatser. 

Det finns planerade veckoaktiviteter för vardagsrehabilitering. Gruppgymnastik har genomförts 
1-2 gånger per vecka under året. Individuella hjälpmedel har förskrivits och 
funktionsbedömningar har utförts, dock inte på alla kunder. Fysioterapeut har funnits tillgänglig 1 
dag per vecka och arbetsterapeut har funnits 5 dagar per vecka under 2018. 

Handledning och utbildning i rehabiliterande arbetssätt samt lyftteknik för medarbetarna har 
skett kontinuerligt. 

BPSD  

Under året har verksamheten arbetat med BPSD och det finns utbildade BPSD-administratörer 
på Hagtorp samt att ett stort antal medarbetare har gått på utbildning i ämnet. Arbetet med detta 
kommer att fortgå och förfinas då vi ser att detta sätt att arbeta gör stor skillnad för kunderna. 

Bedömning och individuell planering om behov av åtgärder finns och utförs i takt med att 
medarbetarna ser ett förändrat behov hos kunden. 

För en kund har vi anlitat BPSD-teamet från Landstinget för att vara oss behjälpliga i det arbetet 
kring denna speciella kund. 
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Hantering av klagomål och synpunkter 

Klagomål och synpunkter 
Hagtorp har kända arbetsrutiner kring alla delar om rapportering, utredning och återkoppling av 
synpunkter och klagomål inom verksamheten. Risk-och händelseanalyser av inkomna synpunkter 
och klagomål har skett regelbundet och strukturerat under året av verksamhetschefen. 
Inrapporterade synpunkter och klagomål har tagits upp och diskuteteras och analyserats på de 
regelbundna Kvalitetsråd som finns på Hagtorp. Statistik rapporteras varje månad till Upplands 
Bro kommun på de samrådsorgan som genomförs.  

Samverkan med patienter och närstående 
Hagtorp har rutiner för kontinuerlig samverkan med närstående i enlighet med kundernas 
samtycke. Information lämnas kontinuerligt om kundernas hälsa. Närstående får gärna delta i 
vårdplanering tillsammans med läkare och sjuksköterska enligt överenskommelse.  

Verksamheten har närståendemöten samt brukarråd där kunder och närstående är inbjudna. 
Utöver detta fins även kostråd och aktivitetsråd där närstående och kunder inbjuds att delta. 

Varje månad finns ett nytt månadsbrev för verksamheten att hämta i entrén eller att läsa i de 
närståendepärmar som finns på varje avdelning. Månadsbrev, månadens aktiviteter samt 
månadens menyer skickas med brev till närstående. Alla kunder får samma information som 
närstående i sina respektive postfack. Information som menyer, månadsbrev samt aktiviteter 
finns även på Frösundas hemsida.  

Resultat 

 Antal klagomål och synpunkter som inkommit under året är 75 st. Dessa har utretts och 
åtgärdats 

 

 Inga rapporter eller utredningar enligt Lex Maria har förekommit under 2018 

 

Förbättringsområden 2018 

 Antalet avvikelser har ökat under året från 263 till 623 

 Antalet klagomål och synpunkter har ökat under året från 30 till 75st 

 Hagtorp har säkrat förflyttningarna genom utbildning av medarbetarna. Verksamheten 
har uppdaterat rutiner samt diskuterat frågan på kvalitetsråd och verksamhetsmöten 

 Säkerställt ombudsrollerna genom att förtydliga de uppgifter som ligger i ombudsrollen 
och säkerställt att man förstår sitt uppdrag 

 Teammöten har ändrat utgångspunkten till kundens fokus. Dokumentationen har 
förbättrats och vårdplanerna har säkerställts 

 Lokal rutinpärm har uppdaterats 

 Kommunikation till vikarier och elever har säkerställts genom att de har ett postfack med 
informationsfolder på varje avdelning 

 I arbete vid kundens säng har vi förtydligat hur man navänder draglakan och glidlakan för 
att kunden skall ha det bekvämt vid omvårdnaden. Vid rätt användning ger detta också 
den bästa arbetsmiljön för medarbetarna  
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 För kundens välmående har vi sett över kundens behov av toalettbesök kontra 
inkontinenshjälpmedel 

 

Övergripande mål och strategier för kommande år 

Under 2019 kommer arbete kring patientsäkerhet att fokusera på: 

 Vid akuta sjukhusbesök kommer vi att skicka med en röd mapp med information om 
kunden och dess mediciner. Dessa uppgifter skickas med redan idag men det nya är en 
överenskommelse om att det skall vara en RÖD mapp. Sjukhuset skall även returnera 
information i samma mapp 

 Inom BPSD kommer vi att fortsätta det arbete som vi idag gör samt utbilda 
administratörer 

 För den basala hygienen kommer vi fortsätta med våra egenkontroller samt att det är en 
levande fråga på våra möten 

 Nattfastan kommer att följas som tidigare år 

 Arbetet med riskbedömningar fortsätter som tidigare 

 Dokumentationsgranskning av HSL kommer att ske under året 
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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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Uppsägning av avtal - insatser för barn och 
ungdomar 

Förslag till beslut 

 Socialnämnden säger upp samtliga avtal med 5 broar AB som ingår i 

ramavtal - insatser för barn och ungdomar: Stödboende för ungdomar 

med regelbundet boendestöd 18–20 år och stödboende för 

ensamkommande ungdomar med regelbundet boendestöd 18–20 år 

 Uppsägningen gäller omedelbart och utan uppsägningstid då 5 broar 

AB inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden enligt ramavtal eftersom 

avsaknad av lagstadgat tillstånd innebär att verksamhet inte får 

bedrivas. 

Sammanfattning 

Kommunerna Sigtuna, Järfälla, Upplands-Bro och Upplands-Väsby 

genomförde en samordnad upphandling avseende insatser för barn och 

ungdomar under 2016. Det har framkommit att 5 broar AB saknar tillstånd 

ifrån IVO (inspektionen för vård och omsorg) för sin verksamhet.  

Sammantaget görs bedömningen att 5 broar AB inte uppfyller kraven som 

ingår i avtalet. Med anledning av detta sägs samtliga avtal upp med omedelbar 

verkan. De avtal som avses är stödboende för ungdomar med regelbundet 

boendestöd 18–20 år och stödboende för ensamkommande ungdomar med 

regelbundet boendestöd 18–20 år 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 11 april 2019 

Ärendet 

Kommunerna Sigtuna, Järfälla, Upplands-Bro och Upplands-Väsby 

genomförde en samordnad upphandling avseende insatser för barn och 

ungdomar under 2016.  

Syftet med upphandlingen var att ge de deltagande kommunerna möjligheten 

att avropa insatser till barn och ungdomar och/eller deras familjer där det 

föreligger behov av behandling, stöd eller utredningsinsatser utöver de insatser 
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som kommunen har i sin egenregi-verksamhet. Upphandlingen genomfördes i 

enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU).   

Tillståndskrav för stödboende var inte gällande vid tillfället för anbudsgivande 

utan tillkom i lagstiftning 2016-01-01. I aktuellt förfrågningsunderlag framgår 

dock i punkt 8.2.1 att lagförändringar under avtalstiden kan innebära att 

tillstånd krävs, att leverantören ska bevaka det och lämna ansökan om tillstånd 

till IVO om/när detta krävs och är möjligt.  

Det har framkommit att 5 broar AB ansökt om tillstånd hos IVO men att IVO 

avslog deras ansökan i november 2017. Frågan avseende IVO:s avslagsbeslut 

har därefter prövats i förvaltningsrätten, kammarrätten samt i högsta 

förvaltningsdomstolen. Kammarrätten beslutade 2019-01-28 att fastställa 

IVO:s beslut om avslag. 5 broar AB överklagade kammarrättens dom till 

högsta förvaltningsdomstolen samt yrkade om interimistiskt tillstånd. Högsta 

förvaltningsdomstolen avslog 2019-02-07 yrkandet om intermistiskt tillstånd 

och beslutade 2019-03-07 att inte meddela prövningstillstånd. I och med det 

har IVO:s avslagsbeslut vunnit lagakraft. 

Grunder för uppsägning av avtal 

Då 5 broar saknar lagstadgat tillstånd för att driva den verksamhet som 

ramavtalet omfattar uppfylls inte följande krav: 

 Punkt 4.1 – Leverantör vars anbud godkänns i denna 

ramavtalsupphandling förbinder sig att utföra sin verksamhet i 

överenskommelse med gällande lagstiftning, förordningar och 

föreskrifter. 

 Punkt 4.1.3 – Verksamheten ska följa lagstiftning avseende vilka 

verksamheter som kräver tillstånd samt säkerställa att den för 

tillståndspliktig verksamhet har nödvändiga tillstånd. 

Verksamhet definieras i punkt 4.1.1 som ”Specifik enhet hos leverantör som 

utför insats enligt beslut och uppdrag från beställare”. Det innebär därmed att 

en underleverantör inte kan garantera ett lagstadgat tillstånd för en leverantör 

som är en av parterna i ramavtal. 

Det är inte aktuellt för Upplands-Bro kommun att överlåta ramavtal till annan 

leverantör som 5 broar AB har överfört sin verksamhet till med anledning av 

avslag på tillstånd från IVO. Avslaget ifrån IVO innebär att 5 broar AB inte får 

bedriva verksamhet i form av stödboende.  

Samtliga kommuner inom ramavtalet, det vill säga Järfälla, Upplands-Väsby 

och Sigtuna kommer att säga upp sina avtal med 5 broar AB.  

Slutlig bedömning 

Sammantaget görs bedömningen att 5 broar AB inte uppfyller de krav som 

ingår i avtalet. Med anledning av detta sägs samtliga avtal upp med omedelbar 

verkan. De avtal som avses är: 
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 Stödboende för ungdomar med regelbundet boendestöd 18–20 år 

 Stödboende för ensamkommande ungdomar med regelbundet 

boendestöd 18–20 år 

Barnperspektiv 

Ramavtalsupphandling inom insatser barn och ungdomar bidrar till att barn och 

ungdomar inom kommunens socialtjänst får en ökad möjlighet till 

individanpassade insatser. 

 

Helena Åman  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

 

Beslut sänds till 

 5 broar AB 

 Enhetschef barn och unga 

 Upphandlingsstaben 

 Akt 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Stina Forsberg 

   

Socialkontoret 

   

stina.forsberg@upplands-bro.se 

2019-04-12 SN 16/0130  

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 
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Remissyttrande - Granskning av förslag till 
detaljplan Köpmanvägen (Härnevi 1:7 m.fl) 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna socialkontorets 

tjänsteskrivelse daterad den 12 april 2019 till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Den 7 mars 2019 § 6 beslutade Samhällsbyggnadsutskottet att skicka ut förslag 

till detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), nr 1502, Bro på 

granskning enligt regler för normalt planförfarande, plan- och bygglagen 

(2010:900) i dess lydelse före 1 januari 2015.   

Syftet med detaljplanen för Köpmanvägen är att möjliggöra en förtätning av 

bebyggelsen längs med denna väg i Bro. Förtätningen ska ske med cirka 45 

bostäder i flerbostadshus som består utav fyra våningar. Det planeras även ett 

nytt läge för en nätstation som försörjer närområdet och planområdet med el.  

Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna socialkontorets 

tjänsteskrivelse daterad den 12 april 2019 till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019 

 Bilaga 1 – Planbeskrivning detaljplan Köpmanvägen nr 1502 

 Bilaga 2 – Plankarta detaljplan Köpmanvägen nr 1502 

Ärendet 

Den 7 mars 2019 § 6 beslutade Samhällsbyggnadsutskottet att skicka ut förslag 

till detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), nr 1502, Bro på 

granskning enligt regler för normalt planförfarande, plan- och bygglagen 

(2010:900) i dess lydelse före 1 januari 2015. Själva planuppdraget att ta fram 

en ny detaljplan för Härnevi 1:71 Köpmanvägen togs utav Kommunstyrelsen 

den 5 november 2014.  

Samtliga nämnder har fått planförslaget för yttrande. Granskningstiden är 

mellan den 2 april 2019 till och med fredag den 26 april 2019. En kopia på 

tjänstemannaförslaget för remissyttrandet kommer att skickas till 
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samhällsbyggnadskontoret för kännedom innan 26 april 2019, då nämnden har 

sitt sammanträde först i maj 2019. 

Syftet med detaljplanen för Köpmanvägen är att möjliggöra en förtätning av 

bebyggelsen längs med denna väg i Bro. Förtätningen ska ske med cirka 45 

bostäder i flerbostadshus som består utav fyra våningar. Det planeras även ett 

nytt läge för en nätstation som försörjer närområdet och planområdet med el.  

Syftet med planen är även att stärka kopplingen mellan Bro pendeltågstation 

och Bro centrum längs med Köpmanvägen, detta ska ske genom bebyggelsens 

placering samt dess utformning. Målet med planen är att i sin tur att ge 

kommunens bostadsbolag, möjlighet att efter behov, utöka det allmännyttiga 

bostadsbeståndet i centralt och kollektivtrafiknära läge. 

Planförslaget för Köpmanvägen stämmer överens med inriktningen i 

kommunens översiktsplan. Planområdet ligger centralt i gamla Bro 

stationssamhälle och är cirka 0,6 hektar stort. (se bilaga 2, plankarta). Området 

innefattar södra delen av Härneviparken, ut mot Köpmanvägen, samt den 

intilliggande fastigheten Härnevi 31:1 som också angränsar mot Kamrervägen. 

När Härenviskolan byggdes om användes parken för uppställning av 

skolpaviljonger men dessa är nu borttagna och platsen är återställd. Vidare 

innefattar planområdet en del av en grusplan, en gräsmatta bevuxen med träd, 

en mindre byggnad för elförsörjning samt en bostadsfastighet med ett 

enfamiljshus och två komplementbyggnader. 

Socialkontorets synpunkter 

Socialnämnden är den nämnd i Upplands-Bro kommun som ansvarar för 

omsorg av personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer 

erhåller den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen inom 

socialtjänsten. Nämnden ansvarar även för sociala bostäder och kontrakt till 

individer som ej kan få bostad på den ordinarie bostadsmarknaden samt till 

nyanlända. 

Socialkontoret anser att det är positivt att planområdet är tillgängligt och kan 

passa som bostad åt Socialnämndens målgrupper som har en 

funktionsnedsättning. Det framkommer till exempel i planbeskrivningen att 

tillgängligheten i form av kollektivtrafikförsörjning och närhet till 

samhällsservice är mycket god. Vidare ska området vara tillgängligt för 

personer med funktionsnedsättningar då området har små höjdskillnader.  

Socialkontoret ser överlag positivt på den föreslagna exploateringen och har 

inget att erinra mot förslaget. Kontoret anser dock att det är av vikt att den 

befintliga idrottsplatsen inom planområdet fortsatt är tillgänglig för 

spontanlek/spontanidrott och utevistelse för nämndens målgrupper, framförallt 

barn och ungdomar. Även de fornlämningar i form av hällristningar som finns 

inom fastigheten Härnevi 25:1 bör vara tillgängliga för betraktande.  

 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2019-04-12 SN 16/0130 

 
 

 

Barnperspektiv 

Den föreslagna exploateringen på Köpmanvägen bidrar till att Socialnämndens 

målgrupper som har barn kan bo tillgänglighet och med närhet till 

samhällsservice, skola och kollektivtrafik i Bro samhälle.  

 

Helena Åman  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

 

Bilagor 

1. Planbeskrivning detaljplan Köpmanvägen nr 1502 

2. Plankarta detaljplan Köpmanvägen nr 1502 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen KS 15/0521 

 Akt 
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KS 15/0521 

Samhällsbyggnadskontoret GRANSKNINGSHANDLING 

Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), nr 1502 Planbeskrivning 

Detaljplan för 

Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.) 
nr 1502 

Bro 

Upplands-Bro kommun 

Normalt planförfarande 

Planbeskrivning 

Översiktskarta med planområdet markerat med mörkblå heldragen linje. 
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Innehållsförteckning: 
Detaljplan för 
Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.)  nr1502 
Bro 
Upplands-Bro kommun 
Normalt planförfarande 

Planbeskrivning 1 
Innehållsförteckning: 2 

Handlingar 4 
Övriga handlingar 4 

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 4 

Planprocessen 4 
Handläggning 4 
Preliminär tidplan 5 
Planuppdrag 5 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 5 
Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 5 

Utomhusluft 5 
Vatten 5 
Ekologiskt känsliga områden 5 

Behovsbedömning 5 

Plandata 6 
Läge och areal 6 

Markägoförhållande 7 

Gällande planer och tidigare ställningstaganden 7 
Riksintresse 7 
Översiktsplan 7 
Detaljplaner och förordnanden 7 

Förutsättningar, planförslag och konsekvenser 7 
Natur och kulturmiljö 7 

Mark och vegetation 7 
Landskaps- och stadsbild 8 
Geologi/Geotekniska förhållanden 8 
Rekreation och friluftsliv 8 
Fornlämningar 8 

Bebyggelseområden 9 
Befintlig bebyggelse 9 
Övergripande disposition 10 
Ny bebyggelse, bostäder 11 
Gestaltning 12 
Material/byggteknik 12 
Tillgänglighet 13 
Offentlig service och kommersiell service 13 

Trafik och kommunikationer 13 
Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter 13 
Gång-, cykel- och mopedtrafik 14 
Kollektivtrafik 14 

Störningar och risker 14 
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Buller och vibrationer 14 
Brand 15 
Solinstrålning 15 
Radon, översvämning, farligt gods etc. 16 

Teknisk försörjning 17 
Dagvatten 17 
Vatten och avlopp 17 
Värme 17 
El, tele, bredband 17 
Avfall 18 

Konsekvenser av planens genomförande 18 

Genomförande 18 
Organisatoriska frågor 18 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 18 
Avtal 19 

Fastighetsrättsliga frågor 19 
Ägoförhållanden 19 
Fastighetsbildning 19 

Tekniska frågor 19 
Tekniska utredningar/undersökningar 19 

Riskanalys för farligt gods 19 
Geologisk undersökning 19 
Teknisk försörjning 19 
Ledningar 19 

Ekonomiska frågor 20 
Plankostnader 20 
Bygglov, bygganmälan 20 
Lantmäteriförrättning 20 
Lagfart 20 
Avgift för vatten och avlopp 20 

Administrativa frågor 20 
Genomförandetid 20 
Medverkande i projektet 20 
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Handlingar 
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000, daterad den 2019-02-12
Denna planbeskrivning 
Fastighetsförteckning 
Behovsbedömning 

Övriga handlingar 
Riskanalys, 2016-03-08, Norconsult. 
Bullerutredning, 2018-09-14, Tyréns 
Dagvattenutredning, 2018-12-18, Bjerking 
Geoteknisk utredning, 2018-08-03, Geosigma AB 

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av bebyggelsen längs Köpmanvägen i Bro tätort med 
cirka 45 bostäder i flerbostadshus. Målet är att ge kommunens bostadsbolag, möjlighet att, efter behov, 
utöka det allmännyttiga bostadsbeståndet i centralt och kollektivtrafiknära läge. Dessutom ska 
kopplingen mellan Bro pendeltågstation och Bro centrum längs Köpmanvägen stärkas genom 
bebyggelsens placering och utformning. 

Planen medger bebyggelse av flerbostadshus i fyra våningar, omplacering av den befintliga gång- och 
cykelväg som korsar södra delen av Härneviparken idag, samt ett nytt läge för den nätstation som 
försörjer närområdet och planområdet med el. Köpmanvägen och Kamrervägen planeras för att 
möjliggöra för trottoar längs med kvartersmarken, samt cykelbana längs Köpmanvägen. 

Planprocessen 

Handläggning 
Detaljplanearbetet inleddes 2015 och handläggs enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 
Handläggning av detaljplanen sker med normalt planförfarande. 

Eftersom planområdet endast utgörs av två fastigheter, centralt belägna i tätorten, samt 
översiktsplanens tydliga ställningstaganden för platsen, bedömdes detaljplanearbetet kunna påbörjas 
utan förebyggande detaljplaneprogram. 

Det aktuella planskedet är granskning då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del 
av förslaget och komma med synpunkter. Efter granskningen upprättas ett utlåtande där yttranden som 
framförts under granskningen redovisas. Planförslaget kan komma att justeras och kompletteras vid 
behov innan en antagandehandling upprättas. 



Sida 5 av 21 

Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), nr 1502 Planbeskrivning 

Preliminär tidplan 
Samrådsbeslut (KS)   juni 2016 
Samrådstid  juni - juli 2016 
Beslut om granskning (KS)  mars 2019 
Granskningstid mars-april 2019 
Antagande (KF) hösten 2019 

Planuppdrag 

Kommunstyrelsen gav den 5 november 2014 §158, tillväxtchefen i uppdrag att ta fram förslag till ny 
detaljplan för Härnevi 1:71 Köpmanvägen, genom normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900). 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig 
användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Något riksintresse 
enligt 4 kapitlet berörs inte. 

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten och 
ekologiskt känsliga områden.  

Utomhusluft  
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i 
planområdet, då det rör sig om öppen bebyggelse och trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I 
dagsläget finns inga kända områden i Upplands-Bro kommun där miljökvalitets-normer för 
utomhusluft överskrids. Anledningen är att sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt 
slutna gaturum.  

Vatten 
Planområdets recipient är Broviken. Denna ingår i vattenförekomsten Mälaren–Görväln. 
Miljökvalitetsnormerna har fastställts till god ekologisk status 2015 och god kemisk status 2015 
(undantaget kvicksilver). För Mälaren gäller även miljökvalitetsnormer enligt fiskvattendirektivet. 
Detaljplanen bedöms inte ha någon negativ inverkan på statusen i Mälaren-Görväln. Dagvattnet från 
planområdet kommer att omhändertas lokalt och fördröjas inom planområdet. Inom planområdet 
kommer skålningar av kvartersmarkens gräsytor göras alternativt kan stenkistor grävas ner. Enligt 
dagvattenutredningen, Bjerking 2019-02-12, se vidare under avsnitt Dagvatten på s. 17. 

Ekologiskt känsliga områden 
På cirka 4 kilometers avstånd sydöst från programområdet ligger ett ekologiskt särskilt känsligt 
område (ESKO) enligt MB 3 kap., Broviken. Det omfattar själva stranden, de strandnära bottnarna 
samt omgivande strandängar. Programområdet ligger väl skilt från ESKO-områden och detaljplanen 
har utformats så att dagvattenhanteringen inte påverkar vattenmiljön negativt 

Behovsbedömning 
Kommunen konstaterar i sin behovsbedömning att genomförandet av detaljplanen för Härnevi 1:71 
& 31:1 inte medför risk för betydande miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller hushållningen med 
mark, vatten och andra resurser påverkas så att en MKB behöver upprättas. 
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Plandata 

Läge och areal 
Planområdet är ca 0,6 hektar stort och ligger centralt i gamla Bro stationssamhälle. Området innefattar 
södra delen av Härneviparken, ut mot Köpmanvägen, samt den intilliggande fastigheten Härnevi 31:1 
som också angränsar mot Kamrervägen. Tidigare användes parken för uppställning av skolpaviljonger 
när Härneviskolan byggdes om, dessa är nu borttagna och platsen är återställd. Planområdet innefattar 
sammantaget del av en grusplan, en gräsmatta bevuxen med träd, en mindre byggnad för elförsörjning 
samt en bostadsfastighet med ett enfamiljshus och två komplementbyggnader. 

Planområdet avgränsas i norr av grusplanen samt av gräns mot en villatomt. I söder gränsar området 
mot Köpmanvägen och ett antal radhustomter. I sydväst angränsar planområdet mot bebyggelse med 
småskalig restaurangverksamhet. 

Ortofoto med planområdet markerat med röd streckad linje. 
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Markägoförhållande 
Planområdet omfattar en del av fastigheten Härnevi 1:71, som ägs av Upplands-Bro kommun 
och Härnevi 31:1 som ägs av AB Upplands-Brohus. Enligt ett markanvisningsavtal ska Upplands-
Brohus förvärva den södra delen av Härnevi 1:71 som ingår i planområdet. 

Gällande planer och tidigare ställningstaganden 

Riksintresse 
Detaljplaneområdet ligger ca 100 meter norr om järnvägen som är riksintresse för kommunikation. 

Översiktsplan 
Planområdet är i kommunens översiktsplan (ÖP 2010) betecknat som befintligt bostadsområde inom 
tätortsavgränsningen i stationsnära läge. Planförslaget ligger i linje med översiktsplanen som 
förespråkar förtätning med något högre bebyggelse i stationsnära läge, samt ökad tillgänglighet mellan 
pendeltågstationen och Bro centrum för gående och cyklister. Kompletteringsbebyggelse ska bidra till 
att Bro förändras i riktigt mot småstadskaraktär. 

Detaljplaner och förordnanden 
För planområdet med omgivande fastigheter gäller byggnadsplan för Bro stationssamhälle (6803) från 
1968 samt Stadsplan 15 från 1986 för del av Härnevi (8302). För fastigheten Härnevi 31:1 gäller att 
marken får bebyggas med friliggande bostadshus i en våning. Inom Härnevi 1:71 ska marken 
användas till idrottsändamål och får inte bebyggas. Köpmanvägen och Kamrervägen är allmän plats. 

Beskuren del ur byggnadsplan för Bro stationssamhälle. 
Planområdet är markerat med röd streckad linje. 
Observera att norr inte är uppåt. 

Stadsplan 15. Planområdet är markerat med röd streckad 
linje. 

Förutsättningar, planförslag och konsekvenser 

Natur och kulturmiljö 
Mark och vegetation 
Planen avgränsas i nordväst av en idrottsplats och i sydöst av Köpmanvägen med småskalig 
bostadsbebyggelse på andra sidan gatan. I nordöstlig och sydvästlig riktning gränsar planen till 
småskalig bebyggelse, i söder, i form av mindre verksamheter, och i norr bostäder. 
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De delar av planområdet som ligger på mark planerad för idrottsändamål, fungerar idag som park i 
praktiken, med gång- och cykelväg som kantas av mindre träd, varav en del kommer att behöva 
avverkas. Även gång och cykel-vägen kommer flyttas som följd av planen. Gallring av träd på 
fastigheten ska samordnas med kommunens trafikavdelning. Idrottsplatsen norr om planområdet 
kommer kvarstå och ger bra förutsättningar för lek och utevistelse, medan närheten till allmän grönska 
och idrottsplats ger goda förutsättningar för trygghet och trivsel.  

Landskaps- och stadsbild 
Anpassningen till läget i gamla Bro är viktig för att nå ett bra resultat i projektet. Karaktären i området 
är småskalig med en blandning av olika hustyper som står nära varandra. Även de privata 
villatomterna har en ganska stor offentlig exponering av sina trädgårdar. Med en varsam behandling 
av gatumiljön och en väl avvägd anpassning av skalan kan de nya husen bli ett välkommet tillskott till 
bebyggelsen i gamla Bro. Området består av en blandning av flerbostadshus och friliggande småhus.  
Den brokiga karaktären i området förstärks av att husens förhållningssätt till gatan inte är konsekvent. 
Skalan på bebyggelsen i den gamla delen av Bro varierar mellan markbostäder i en våning till 
flerbostadshus i fyra våningar. Den föreslagna fyravåningsbebyggelsen inom planområdet blir högre 
än den närmast kringliggande bebyggelsen. Denna utveckling, där en något högre bebyggelse uppförs, 
pågår på flera ställen i Bro bland annat på Målarvägen cirka 600 meter sydöst om planområden. Även 
på andra sidan järnvägen planeras flerbostadshus i liknande skala. Detta ligger i linje med kommunens 
översiktsplan som anger att bebyggelsen i Bro kan uppgå till fyra våningar.  

Geologi/Geotekniska förhållanden 
Marken i området består av postglacial lera. Enligt den geotekniska undersökning som genomförts 
inom planområdet kommer de två sydligaste byggnaderna behöva pålas för en stabil grundläggning. 
Den nordligaste byggnaden kan grundläggas med platta på mark.  

Rekreation och friluftsliv 
I planområdets direkta anslutning finns en kommunal park och idrottsplats. Några andra mindre 
grönområden finns inom tätorten. Ett par kilometer bort på södra sidan om järnvägen ligger bland 
annat Broängarnas naturreservat. På andra sidan järnvägen i nära anslutning till tätortens utkanter finns 
även en större idrottsplats med gräsfotbollsplan och mindre läktare. 

Fornlämningar 
Inom fastigheten Härnevi 25:1 finns fornlämningar i form av hällristningar, närmare bestämt så 
kallade älvkvarnar. Den fornlämning som ligger närmast planområdet betecknas med RAÄ-nr Bro 
154:4 enligt Riksantikvarieämbetets (RAÄ) numrering, se karta nedan. Fornlämnin0garna är skyddade 
enligt Kulturmiljölagen, 2 kap. 1 § KML. Till fornlämningarna hör ett så stort skyddsområde som 
krävs för att bevara fornlämningen, detta kallas fornlämningsområde och är också skyddat enligt 
kulturmiljölagen. 

För att inte riskera att fornlämningarna påverkas, begränsas den huvudsakliga bebyggelsen inom 
planområdet så att den ska placeras mot Köpmanvägen i sydöst. De flerbostadshus som medges 
hamnar då cirka 25 meter från närmsta fornlämning. I planområdets nordvästra del förläggs funktioner 
för bostadsgård, samt att parkering får anläggas och gårdsbyggnader uppföras. Närmast 
fornlämningarna införs prickmark på plankartan så att bebyggelse inte kan placeras närmare än fem 
meter från fastighetsgränsen mot Härnevi 25:e där fornlämningarna finns. Hur nära fornlämningarna 
det går att uppföra gårdshus avgörs i bygglovskedet. Då görs en bedömning kring hur stort 
skyddsområde som krävs, samt hur stor påverkan mindre gårdsbyggnader har. Se mer kring 
bebyggelsens reglering under rubriken Bebyggelseområden, s. 9. 
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Karta från Riksantikvarieämbetets kartfunktion Fornsök (2018-01-18). De fornlämningar som finns i närheten av 
planområdet är markerade med fornlämningssymbol. Planområdet är markerad med röd streckad linje.  

Bebyggelseområden 
Befintlig bebyggelse 
Den del av fastigheten Härnevi 1:71 som ingår i planområdet är i dagsläget obebyggd. Fastigheten 
Härnevi 31:1 är idag bebyggd med ett enbostadshus, med tillhörande komplementbyggnader. Delar av 
Köpmanvägen och Kamrervägen ingår i planområdet. Dessa gator ligger inom den kommunala 
fastigheten Härnevi 1:71. 

Ortofoto med planområdet markerat med röd streckad linje. 
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Övergripande disposition 
I översiktsplanen anges att Köpmanvägen, som fungerar som koppling mellan Bro pendeltågstation 
och Bro centrum, ska stärkas som ett aktivt stråk. För att bidra till ett stärkt stråk placeras bebyggelsen 
inom planområdet mot Köpmanvägen, samt att bostadsentréer ska vetta mot gatan. Detta gör att 
gaturummet får en tydligare avgränsning samt att det bidrar till en ökad småstadsmässig karaktär i Bro 
tätort. De nya byggnaderna och dess entréer bidrar till att fler människor rör sig längs gatan. 

Planförslaget innebär att en högre och tätare bebyggelse tillåts i ett område med mestadels lägre hus i 
form av småhus och radhus. Anpassningar görs därför till den befintliga bebyggelsen. Den närmaste 
bebyggelsen kring planområdet ligger indragen från gatan med bred förgårdsmark. Även de nya 
byggnaderna placeras med ett indrag, i detta fall om tre meter. Indraget kan bidra med grönska och liv 
och rörelse om uteplatser och planteringar anläggs på förgårdsmarken. Dessutom ska byggrätten för 
bostadshusen delas upp på tre fristående byggnader, för att skapa sikt genom området och knyta an till 
den befintliga strukturen. Gatumarken för Köpmanvägen utökas något mot nordväst för att rymma 
gång- och cykelbana. Detta är ett led i att öka tillgängligheten för gående och cyklister mellan 
stationen och centrum. I planens nordöstra del kommer en bit av den kommunala marken regleras in i 
planområdets fastighet för att skapa en bättre gräns samt möjliggöra för en tillgänglighetsanpassad 
parkering längs med gatan som uppfyller kraven för angöring till bostad enligt BBR. 

p1 Byggnad ska placeras 3 meter från GATA, köpmanvägen 

f2  Byggrätten ska delas upp på två fristående byggnader med ett släpp om minst 6 meter 
mellan 

Illustrationsplan med föreslagen bebyggelse. 
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Ny bebyggelse, bostäder 
Planen medger att bostadsbebyggelse i fyra våningar får uppföras inom planområdet, detta regleras 
med en nockhöjd på 15 meter över nollplanet. Inom denna höjd ryms fyra våningar och 
takkonstruktion. Enstaka delar som till exempel skorstenar och ventilationshuvar får sticka upp ovan 
nockhöjden. Byggrätten delas upp i två egenskapsområden. Inom det ena ryms en byggnad med cirka 
fyra lägenheter per plan. Det andra egenskapsområdet ska delas upp i två fristående byggnader. 
Exploateringen regleras med en maximal byggnadsarea (BYA), det vill säga byggnadens fotavtryck på 
marken. Balkonger som hamnar mindre än tre meter ovan mark räknas in i byggnadsarean enligt 
Svensk standard. För att endast tillåta tillräcklig byggnadsarea för själva byggnaderna tillåts extra 
byggnadsarea särskilt för balkonger. 

B Bostäder 

Högsta nockhöjd i meter ovan mark 

e1000 Största byggnadsarea i kvm. Utöver detta får balkonger om högst 35 
kvm uppföras 

Eftersom bebyggelsen koncentreras mot Köpmanvägen skapas en sammanhållen yta i planområdets 
nordvästra del där bostadsgård ska anordnas. Inom denna del får gårdsbyggnader uppföras, storleken 
regleras till en maximal byggnadsarea på 120 kvadratmeter. Detta rymmer ett cykelhus, vilket visas i 
illustrationsplanen på s. 10, och till exempel ett förråd. Att bebyggelsen placeras mot Köpmanvägen 
gör också att de fornlämningar som finns norr om planområdet fredas, se mer under Fornlämningar på 
s. 9. Gårdshus får inte placeras närmare än fem meter från fastigheten Härnevi 25:1 där det finns
fornlämningar. Detta regleras genom att prickmark införs på plankartan. Mot gränsen mot sportplanen
nordväst om planområdet, samt mot Kamrervägen och mot gång- och cykelbanan i sydväst får
bebyggelsen inte placeras närmare än två meter.

n2 Bostadsgård ska finnas 

e2000 Största byggnadsarea i kvm 

Marken får inte förses med byggnad 

Handel får finnas i bottenvåningen för att möjliggöra en aktiv bottenvåning med verksamheter om 
behov och intresse finns. 

H1 Handel får finnas i bottenvåning 

För att stärka Köpmanvägen som stråk och bidra till att befolka det, ska entréer vetta mot gatan. De 
ska också vara genomgående mellan gata och gård så att de boende kan komma direkt ut på gården 
utan att behöva gå runt husen. Även uteplatser som förläggs på förgårdsmarken mot gatan kan bidra 
till att befolka gaturummet. Låga häckar kan ge insynsskydd. Balkonger kan kraga ut över 
förgårdsmarken, och vetta mot både gata och gård. 

f1  Bostadsentréer ska vetta mot GATA, Köpmanvägen, samt vara genomgående mellan 
gata och gård 

För att bättre kunna utnyttja tomten för bebyggelse föreslås att en befintlig nätstation flyttas något mot 
sydväst. Se mer under Teknisk försörjning, s. 19. Då bostäder placeras i närheten av denna nätstation 
är det viktigt att ett säkerhetsavstånd på fem meter hålls mellan stationen och byggnaderna, vilket är 
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möjligt inom den föreslagna byggrätten. Säkerhetsavståndet minimerar risken för eventuell påverkan 
från nätstationens magnetfält. 

Gestaltning 
Upplands-Brohus planerar i första hand att uppföra typhus som tagits fram av NCC efter koncept från 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). Planen medger dock att olika typer av bebyggelse uppförs, 
för att vara flexibel över tid. Det är önskvärt att fasaderna mot gatan får balkonger och ett varierat 
husliv för att bidra till att bryta ned skalan och skapa ett bättre möte med befintlig bebyggelse. 

Exempelbild 

Material/byggteknik 
Eftersom inga risker kunnat påvisas i den riskutredning som tagits fram i planarbetet ställs inga 
specifika krav på speciellt brandsäkrad utformning av byggnaderna. För att bebygga delar av 
planområdet kommer det krävas pålning för en stabil grundläggning. Någon specifik utformning krävs 
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inte med hänsyn till buller då kraven för bullervärden kommer hållas enligt bullerutredningen som 
tagits fram. 

Tillgänglighet 
Planområdets läge gör att tillgängligheten är mycket god, i form av kollektivtrafikförsörjning och 
närhet till samhällsservice. Områdets små höjdskillnader gör det också väl tillgängligt för personer 
med funktionsnedsättningar. 

Offentlig service och kommersiell service 
I västra delen av Bro finns förskolorna Norrgrinden och Råby, i östra delen förskolorna Blomman, 
Finnstaberg och Rosenängen. Finnstaskolan, Härneviskolan och Råbyskolan är s.k. F-5-skolor. 
Broskolan har undervisning för årskurs 6-9.  

Den kommersiella service som finns idag i Bro är i stor utsträckning koncentrerad till Bro centrum, 
cirka 500 meter från planområdet. Där ligger bland annat mataffär, apotek, bankomat, blomsteraffär, 
optiker, frisör, skrädderi, kemtvätt och pub. I Bro centrum finns även Brohuset med bibliotek, simhall, 
sporthall, dagcentral för äldre samt Ungdomens hus. Längs Köpmanvägen finns mataffär, restaurang, 
tobaksaffär, fotvård samt trafikskola. Genom att bygga nya bostäder ökar förutsättningarna för att 
utveckla den kommersiella servicen i närområdet då befolkningsunderlaget ökar. I bottenvåningen på 
den nya bebyggelsen är det möjligt att ha butiks- eller verksamhetslokaler. 

Trafik och kommunikationer 
Med sitt läge intill ett av tätortens viktigare kommunikationsstråk, Köpmanvägen, är tillgängligheten 
till planområdet god. Platsen är välförsedd med kollektivtrafik, såväl buss som pendeltåg. Det gång- 
och cykelstråk som idag korsar planområdet, förflyttas något. Funktionen bevaras dock i planen och 
kopplar området väl med resten av tätorten, samt med allmänna grönytor. Trafiksäkerheten för 
gångtrafikanter ökar även med den föreslagna utbyggnaden av trottoarer på köpmanvägens nordvästra 
sida. Nya övergångsställen föreslås vid gång- och cykelvägens nya anslutning mot Köpmanvägen, 
samt vid Kamrervägen, se illustrationsplan på s. 10. 

Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter 
Planområdet ligger i direkt anslutning till Köpmanvägen och Kamrervägen. På Köpmanvägen går 
busstrafik. För att inte påverkar kollektivtrafikens framkomlighet i för stor utsträckning begränsas 
möjligheten att anordna utfart mot Köpmanvägen till ett ställe.  

Utfartsförbud 

Planområdet ligger nära både pendeltågstationen och flera busshållplatser och det är rimligt att anta att 
en del av de boende kommer att utnyttja kollektivtrafik samt gång och cykel för sina vardagsresor. 
Bostäderna inom området beräknas därför generera ett parkeringstal för bil på 0,5 platser per bostad. 
Det är ett något lägre tal än vad som används i områden som ligger längre från kollektivtrafik. Detta 
innebär att cirka 22 platser krävs för de cirka 44 bostäder som ryms inom byggrätten. På 
illustrationsplanen på s. 10 visas 24 bilparkeringsplatser. Bilparkeringsplatserna är illustrerade närmast 
grusplanen nordväst om planområdet. På så sätt delas området upp så att två större sammanhängande 
grönytor skapas för utevistelse och lek. Två parkeringsplatser för rörelsehindrade kan ordnas inom den 
större sammanhängande parkeringen. Dessa får då ett kortare avstånd än 25 meter till gårdsentréerna 
på de två sydvästligaste husen, vilket är kravet enligt BBR. För att ordna en tillgänglig parkering inom 
25 meter från det nordostligaste huset kan en parkeringsficka anläggas längs Kamrervägen. Den 
ordnas inom kvartersmark, som utökas mot Kamrervägen jämfört med befintligt läge. 

Längs Köpmanvägen finns plats för angöring för sopbil och personbilar då gatusektionen föreslås 
utökas något jämfört med idag. 
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GATA Gata 

Antal cykelparkeringar beräknas utifrån ett behov av två cykelplatser per bostad, då mycket service 
och målpunkter finns inom cykelavstånd från planområdet, samt att kommunen har en övergripande 
inriktning att öka cyklandet i Upplands-Bro. Det innebär att cirka 88 cykelparkeringsplatser behövs 
inom planområdet. Illustrationsplanen på s. 10 visar ett exempel med ett cykelhus som rymmer drygt 
30 platser, samt ett cykelrum med plats för cirka 10 cyklar i en av byggnaderna. Här kan cyklar låsas 
fast och skyddas från väder och vind. Utöver detta visas cirka 50 platser i nära anslutning till 
bostadsentréerna för att vara lättillgängliga för de cyklar som används ofta och för besökare som 
kommer med cykel. 

n1 Parkering får finnas 

Gång-, cykel- och mopedtrafik 
Inom planområdet finns en gång- och cykelväg som löper diagonalt över planområdets sydvästra del. 
Denna föreslås flyttas för att bättre kunna utnyttja tomten för ny bebyggelse. Gång- och cykelbanans 
funktion som koppling mellan Köpmanvägen och Allévägen finns kvar med den nya stäckningen.    

På Köpmanvägens sydöstra sida finns idag en gångbana. Längs gatans nordvästra sida föreslås att en 
ny gång- och cykelbana anläggs. Detta ligger i linje med kommunens övergripande riktlinjer som 
anger att Köpmanvägen ska utvecklas så att tillgängligheten och trafiksäkerheten mellan 
pendeltågstationen och Bro centrum ökar för gående och cyklister, vilket kommunens trafikenhet nu 
planerar för. Gång- och cykelbanan på den sträcka som ligger inom planområdet blir på så sätt en del 
av ett större sammanhang. Gång- och cykelbanan ryms inom en utökad gatumark på plankartan. 
Gatubelysningen ses över och anpassas till den nya gatusektionen. Detta innebär troligtvis att den 
belysningsstolpe som står på nuvarande gatumark i korsningen Kamrervägen/Köpmanvägen kommer 
att flyttas, då marken här kommer att över gå till kvartersmark. 

GCMVÄG Gång-, cykel och mopedväg 

Kollektivtrafik 
Planområdet ligger på mindre än 100 meters avstånd från pendeltågsstationen i Bro, samt i närheten av 
flera busshållplatser, och får därmed ses som mycket väl försett med kollektivtrafik.  

Störningar och risker 
Inga betydande risker eller störningar har kunnat påvisas i den analys som tagits fram av Norconsult 
på uppdrag av kommunen. 

Buller och vibrationer 
Enligt den bullerutredning som tagits fram, Tyréns 2018-09-14, kommer de framtida bostäderna 
uppfylla kraven för ljudnivåer för bostäder. Ny bebyggelse ska följa de riktlinjer om buller som 
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föreskrivs i Förordning (SFS 2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 

Brand 
Utrymning och släckningsarbete i händelse av brand kommer att ske med hjälp av brandförsvaret. De 
har bärbara stegar för utrymning. Det innebär att brandbilar behöver kunna stå inom 50 meter från 
byggnaderna för att brandförsvaret ska kunna gå med stegarna och utrymma från balkonger. För detta 
finns det plats på till exempel gatumark och på parkeringen på kvartersmark. Ett alternativ till att 
brandförsvaret utrymmer med stegar är att husen byggs med brandsäkra trapphus, så kallade tr2-
trapphus. Båda alternativen är möjliga inom ramen för detaljplanen. 

Solinstrålning 
Idag är solinstrålningen god i hela planområdet, då det inte finns någon bebyggelse i närheten som 
skuggar. Solstudier har gjorts för att se hur befintlig bebyggelse påverkas av den planerade nya 
bebyggelsen, samt hur solförhållandena på gatorna och den nya bostadsgården blir, se s. 16. Generellt 
får både bostadsgården och de befintliga byggnaderna sydost om planområdet mer solinstrålning tack 
vare att den föreslagna bebyggelsen ska delas upp i tre huskroppar jämfört med en sammanhängande 
byggnad. Uppdelningen låter solen stråla in genom släppen och gör att skuggan rör sig snabbare förbi 
en given plats. 

Vid höst- och vårdagjämning får den nya bostadsgården inom planområdet god solinstrålning mitt på 
dagen och på kvällen. Även under förmiddagen får gården relativt mycket sol. På vintern står solen 
lågt och ger långa skuggor, men solen strålar ändå in mellan husen till delar av gården. Mitt på 
sommaren får gården mycket sol. 

Den bebyggelse som påverkas av den nya bebyggelsen är radhusen som ligger sydost om planområdet. 
Vid vår- och höstdagjämning börjar den nya bebyggelsen skugga radhusen först på kvällen. På vintern 
hinner solen gå ned innan radhusen skuggas. På sommaren skuggas radhusen senare på kvällen. 
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Köpmanvägen är generellt mycket solbelyst, men får en vandrande skugga på kvällen under 
sommarhalvåret.  

Vår/höstdagjämning Midvinter Midsommar 

23 september kl 09.00 (sommartid) 21 juni kl 09.00 (sommartid) 

23 september kl 13.00 (sommartid) 21 december kl 12.00 (vintertid) 21 juni kl 13.00 (sommartid) 

23 september kl 17.00 (sommartid) 21 juni kl 17.00 (sommartid) 

21 juni kl 21.00 (sommartid) 

Radon, översvämning, farligt gods etc. 
Enligt den geotekniska undersökning som utförts inom planområdet, finns det lokalt förhöjda värden 
av markradon varför framtida bostadsbyggnader på platsen ska uppföras byggnadstekniskt 
radonsäkert. 

Planområdet ligger cirka 72 meter från Mälarbanan som är transportled för farligt gods. Enligt 
länsstyrelsens riskpolicy ska en riskutredning tas fram när bebyggelse planeras inom 150 meter från 
farligt godsled, samt att ett skyddsavstånd på minst 50 meter bör finnas mellan farligt godsled och 
bostadsbebyggelse oavsett den aktuella risknivån. En riskutredning togs fram 2016-03-08. 
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Riskutredningen visar att individrisken är acceptabel inom planområdet och att samhällsrisken ligger 
klart under nivån för acceptabla risker, varför inga riskåtgärder förordas. 

Teknisk försörjning 
Dagvatten 
Hållbar dagvattenhantering och lokalt omhändertagande av dagvatten eftersträvas, t ex genom, trög 
avledning, ytlig avrinning, avledning av dagvatten från hårdgjorda ytor och tak till grönytor eller till 
andra ytor med genomsläpplig beläggning. För att uppnå kraven om rening för dagvatten kommer 
rening och fördröjning ske inom fastigheten med rain gardens, skelettjordar samt makadammagasin. 
med dessa åtgärder kommer planen att förbättra utsläppen i dagvatten från planområdet efter 
exploatering. Planen förväntas inte innebära så stora ökade flöden att fördröjningsdammar eller 
andra större vattenföretag är nödvändiga. 

Exempel på genomsläppliga ytor som agerar fördröjning av dagvatten inom kvarter. 

Vatten och avlopp 
Platsen är sedan tidigare försedd med koppling till kommunalt vatten och avlopp, ingen förändring av 
detta avses i planförslaget. 

Värme 
Planområdet ligger inom och kopplas till Bro tätorts fjärrvärmenät. 

El, tele, bredband 
Planområdet ligger inom tätorten och ska förses med tele och bredband i samma utsträckning som 
resten av tätorten. 

Inom planområdet finns en befintlig nätstation. För att kunna utnyttja tomten på ett mer effektivt sätt 
för bebyggelse flyttas nätstationen längre åt sydväst. Stationen samma avstånd till elledningarna i 
Köpmanvägen som tidigare för att inte försämra kapaciteten att föra el till nuvarande anslutningar. Det 
nya läget för nätstationen säkras med ett E-område om tio gånger tio meter. För att kunna försörja de 
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nya byggnaderna inom planområdet behöver nätstationen bytas ut till en ny och aningen större station 
som är cirka 4,6 x 2,9 m stor. Detta ryms inom E-området. Ledningarna som ansluter nätstationen till 
ledningarna i Köpmanvägen säkras med ett u-område. Ledningarna kan med fördel förläggas i den 
anslutningsväg som föreslås anläggas mellan Köpmanvägen och parkeringen inne i kvarteret. 

E Tekniska anläggningar 

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Avfall 
Utrymme för avfallshantering och källsortering för bebyggelsen ska finnas. Avfallsutrymmet ska 
dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske av det avfall som uppkommer inom 
planområdet. Sophantering ska lösas inom fastigheten. Avfallsrum kan anordnas i bottenvåningen på 
den mittersta byggnaden. På så vis klaras kravet på maximalt 50 meter mellan bostadsentréer och 
avfallsrum. Angöring för avfallsbil kan ordnas inom en angöringsficka, lastzon, inom Köpmanvägens 
gatumark. Då klaras en dragväg mellan avfallsfordon och avfallsutrymme om maximalt 10 meter, 
vilket är arbetsmiljöverkets krav. Avfallsbilen behöver inte backa om en angöringsficka anordnas. Ett 
alternativ till avfallsrum i bottenvåningen är att gräva ned avfallsbehållare på förgårdsmarken, mellan 
E-området för nätstationen och gång- och cykelbanan, se illustrationsplanen på s. 10. När behållarna 
ska tömmas stängs gång- och cykelbanan av så att behållarna kan lyftas lågt över gång- och 
cykelbanan till avfallsbilden i angöringsfickan. Även med detta alternativ klaras maximalt 50 meter 
mellan bostadsentréer och avfallsbehållare. Detaljplanen möjliggör båda alternativen. 

Konsekvenser av planens genomförande 
En exploatering i det aktuella planområdet kommer att innebära konsekvenser för stadsbilden i gamla 
Bro. I och med att exploateringsgraden på platsen ökar kommer dels fler människor att röra sig på 
platsen, och dels kommer platsen upplevas som mer stadslik. Utbudet av allmännyttiga 
hyreslägenheter är i dagsläget litet på orten och det finns ett stort behov även i Stockholmsområdet i 
stort. I övrigt kommer planens genomförande att få relativt små konsekvenser. Den största påverkan 
får planen i den omedelbara närheten av planområdet. Ett fyravåningshus blir ett inslag av högre 
bebyggelse än vad som är fallet i dag, och delar av tidigare gröna ytor kommer tas i anspråk för 
bebyggelse. 

Den föreslagna bebyggelsen, kommer med stor säkerhet innebära en inflyttning av familjer med barn, 
vilket kommer innebära ett högre tryck på ortens skolor och förskolor. Planområdets läge i direkt 
anslutning till idrottsplats och öppen grön yta gör dock lokaliseringen idealisk för just barn. 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Upplands-Bro kommun är huvudman för allmän platsmark. Kommunen ansvarar för drift och 
underhåll av allmän platsmark såsom park, natur, allmänna gator samt gång- och cykelvägar. 

Planområdet kommer att ingå i Upplands-Bro kommuns verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten. Upplands-Bro kommun är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna 
samt ansvarar för drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt. 

Inom kvartersmark ansvarar AB Upplands-Brohus för genomförande, drift och underhåll av samtliga 
anläggningar (lokal dagvattenhantering, infart, serviser m.m.) och byggnader. Kommunen skall 
godkänna dessa åtgärder innan de genomförs. 
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Avtal 
Ett markanvisningsavtal för del av Härnevi 1:71 har tecknats mellan kommunen och AB Upplands-
Brohus som reglerar principerna för ansvarsförhållanden och kostnader för detaljplaneläggning samt 
köpeskilling. 

Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören senast innan detaljplanen vinner 
laga kraft. Ett exploateringsavtal reglerar frågor som ansvars- och kostnadsfördelning, finansiering, 
marköverlåtelser, tidpunkt för färdigställande och andra frågor som berör genomförandet av 
detaljplanen. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Ägoförhållanden 
Fastigheten Härnevi 1:71 ägs av Upplands-Bro kommun och Härnevi 31:1 ägs av AB Upplands-
Brohus. 

Fastighetsbildning 
Fastighetsregleringen måste göras efter att detaljplanen har vunnit lag kraft, för att försäkra 
markåtkomst. Mark som är utlagd som kvartersmark regleras från kommunägda Härnevi 1:71 till 
Härnevi 31:1 som ägs av AB Upplands-Brohus. Mark som är utlagd som allmän platsmark regleras 
även från Härnevi 31:1, till Härnevi 1:71. En del av Härnevi 1:71 som ligger i detaljplanens nordöstra 
del längs med Kamrervägen kommer även den regleras över till Härnevi 31:1 för att skapa bättre 
förutsättningar och fastighetsgräns. 

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar/undersökningar 
Riskanalys för farligt gods 
En riskanalys för farligt gods har gjorts. Beräkningarna visar att individrisken är acceptabel inom 
planområdet och att samhällsrisken ligger klart under nivån för acceptabla risker. Inga skyddsåtgärder 
krävs för området. 

Geologisk undersökning 
Marken i området består av postglacial lera. Enligt den geotekniska undersökning som genomförts 
inom planområdet kommer de två sydligaste byggnaderna behöva pålas för en stabil grundläggning. 
Den nordligaste byggnaden kan grundläggas med platta på mark. 

Teknisk försörjning  
E-området för nätstationen kommer att tillhöra fastigheten Härnevi 31:1 som kommer att ägas av 
Upplands-Brohus. Eon som äger och sköter drift av nätstationen får tillgång till stationen och 
ledningarna med hjälp av servitut/rättighet. Mark reserveras för ledningarna med hjälp av ett u-
området. 

Ledningar  
Ledningsägare inom planområdet enligt Ledningskollen 2018-02-13: 

 Eon, elledningar som ansluter till den befintliga nätstationen på Härnevi 71:1, samt till det
befintliga bostadshuset på Härnevi 31:1 ligger i Köpmanvägen respektive Kamrervägen.
Anslutningen till nätstationen kommer att behöva flyttas till det föreslagna nya läget.

 Skanova har ledningar i Köpmanvägen och Kamrervägen. Då kvartersmarken utökas mot
Kamrervägen kommer ledningarna här delvis att hamna inom kvartersmark, istället för inom
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nuvarande gatumark. Ett u-område införs i plankartan här så att ledningarnas nuvarande läge 
säkras. 

 Telenor har ledningar i Kamrervägen. Dessa påverkas inte av planförslaget.
 Stadsnätsbolaget har ledningar i Kamrervägen. Då kvartersmarken utökas mot Kamrervägen 

kommer ledningarna här delvis att hamna inom kvartersmark, istället för inom nuvarande 
gatumark. Ett u-område införs i plankartan här så att ledningarnas nuvarande läge säkras.

 Kommunen har VA-ledningar i Köpmanvägen och Kamrervägen. Ledningarna ligger delvis 
inom Härnevi 31:1 och inom den mark inom Härnevi 71:1 som idag är planlagd för 
idrottsändamål. Ledningarna ligger dock inom det område som enligt planförslaget ska 
användas som gatumark, förutom en liten del i det sydvästra hörnet. Där ligger en del av en 
dagvattenledning i det som nu föreslås som kvartersmark. Denna del kan komma att behöva 
flyttas i samband med planens genomförande.Då kvartersmarken utökas mot Kamrervägen 
kommer ledningarna här delvis att hamna inom kvartersmark, istället för inom nuvarande 
gatumark. Ett u-område införs i plankartan här så att ledningarnas nuvarande läge säkras.

Ekonomiska frågor 

Plankostnader 
AB Upplands-Brohus bekostar framtagandet av planhandlingar, för planen erforderliga utredningar 
samt de åtgärder som är nödvändiga för planens genomförande. 

Bygglov, bygganmälan 
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. 

Lantmäteriförrättning 
Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäteriet i Stockholms län. De 
fastighetsbildningsåtgärder som uppkommer på grund av denna detaljplan skall ombesörjas av 
kommunen och bekostas av Upplands-Brohus. Kommunen ansöker om fastighetsbildning snarast efter 
att detta avtal godkänts genom beslut som vunnit laga kraft. 

Lagfart 
Samtliga med förvärvet förenade lagfartsåtgarder handläggs och bekostas av AB Upplands-Brohus. 

Avgift för vatten och avlopp 
Planområdet ingår i Upplands-Bro kommuns verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 
Avgift ska erläggas enligt vid varje tillfälle gällande VA-taxa. 

Administrativa frågor 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens 
utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs. 

Medverkande i projektet 
Planhandlingarna är framtagna av Tema arkitekter (Jenny Andreasson, planarkitekt) och Upplands-
Bro kommun genom Madeleine Nilsson. Till grund för detaljplaneförslaget ligger studier utförda av 
Norconsult, Bjerkling, Tyréns, Geosigma samt AB Upplands-Brohus. Ett flertal medarbetare med 
specialistkompetenser på kommunens tekniska avdelning samt bygg- och miljöavdelningen har också 
bidragit till arbetet.   
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och

utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.

GRÄNSER

Lagstöd

Planområdesgräns enligt Boverket PBL (2010_900) 4kap 5§

Användningsgräns enligt Boverket PBL (2010_900) 4kap 5§

Egenskapsgräns PBL (2010_900) 4kap 5§

Egenskapsgräns och Administrativ gräns PBL (2010_900) 4kap 5§

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Lagstöd

Allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap

Gata PBL (2010_900) 4kap 5§

GATA

Gång-, cykel, och mopedväg PBL (2010_900) 4kap 5§

GCMVÄG

Kvartersmark

Bostäder PBL (2010_900) 4kap 5§

B

Tekniska anläggningar PBL (2010_900) 4kap 5§

E

Handel får finnas i bottenvåning PBL (2010_900) 4kap 5§

H

 

1

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark Lagstöd

Bebyggandets omfattning

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea i kvm. Utöver detta får balkonger om högst 35

kvm uppföras

PBL (2010_900) 4kap 11§e

 

1

Största byggnadsarea i kvm PBL (2010_900) 4kap 11§e

 

2

Höjd på byggnader

Högsta nockhöjd i meter ovan mark PBL (2010_900) 4kap 11§0.0

Fastighetsstorlek

Minsta fastighetsstorlek är 4000 kvm PBL (2010_900) 4kap 18§d

 

1

Placering

Marken får inte förses med byggnad PBL (2010_900) 4kap 16§

Byggnad ska placeras 3 meter från GATA, Köpmanvägen PBL (2010_900) 4kap 16§p

 

1

Utformning

Bostadsentréer ska vetta mot GATA, Köpmanvägen, samt vara

genomgående mellan gata och gård

PBL (2010_900) 4kap 16§f

 

1

Byggrätten ska delas upp på två fristående byggnader med ett släpp

om minst 6 meter mellan

PBL (2010_900) 4kap 16§f

 

2

Markens anordnande och vegetation

Marklov krävs för fällning av träd

PBL (2010_900) 4kap 15§

n

 

3

Bostadsgård ska finnas

PBL (2010_900) 4kap 10§

n

 

1

Parkering får finnas

PBL (2010_900) 4kap 10§

n

 

2

Stängsel och utfart

Utfartsförbud med Användningsgräns PBL (2010_900) 4kap 9§

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Lagstöd

Administrativa bestämmelser Kvartersmark

Markreservat

Underjordiska ledningar

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar PBL (2010_900) 4kap 6§u

Administrativa bestämmelser Hela planområdet

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen får laga kraft PBL (2010_900) 4kap 21§
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