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§  
Information från förvaltningen (SN 2020/01) 
De viktigaste övergripande händelserna, för vård- och omsorg 
samt för individ- och familjeomsorg under februari och mars 2020 
har sammanställts. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Sammanställning 2020-03-16 – Periodens viktigaste händelser 

februari 2020 
• Sammanställning 2020-04-06 – Periodens viktigaste händelser 

mars 2020 
 
Förslag till beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 

Punkten kan komma att kompletteras muntligt vid 
sammanträdet. 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
RAPPORT Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-03-16 SN 2020/1 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen  
 Socialnämnden 
Vår handläggare  
  
  

 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Februari månads viktigaste händelser  
Övergripande (Lena Dibbern) 

 Avtal för trygghetslarm klart 
 Renoveringen av Rönnen påbörjad 
 Planer för Covid-19 finns för olika senarior om så skulle behövas 
 Detaljbudget ligger nu inlagd i ekonomisystemet 
 Flera möten angående samverkan med kommunal 
 Möten med HR angående Heltid som norm 

 
Individ- och familjeomsorgen (Christer Zegarra Eriksson) 

 Öppenvården startade under februari en riktad föräldrastödsgrupp för de som 
har barn med NEP problematik. 

 Arbetsmarknad och försörjning har påbörjat översyn av enhetens organisa-
tion, processer och målgrupper vi arbetar med för att tydliggöra uppdraget om 
att få individer att närma sig/uppnå egen försörjning. I detta ligger också att 
rekrytera på flera vakanser vilket också har påbörjats under februari. 

 Utredningsenheten har påbörjat en dialog med Köping om framtida samarbete 
inom området familjerätt. Det finns redan ett etablerat samarbete med Arboga 
och syftet med att inkludera även Köping i samverkan är samordningsvinster 
och minskad sårbarhet. 
 

Vård och omsorg (Kenneth Pettersson) 
 Vi har fått in flera intressanta ansökningar på alla utannonserade tjänster 
 Detaljplanering rörande Covid-19 genomförts 
 Omprioriteringar inom ramen har gjorts för att säkerställa biståndshandlägg-
ningen 

 Tillförordnad chef på Södergården under rekrytering, Kristin Nikka 
 

 



 

 
RAPPORT Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-04-06 SN 2020/1 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen  
 Socialnämnden 
Vår handläggare  
Socialchef Lena Dibbern  
  

 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Mars månads viktigaste händelser  
 Mars månad har gått i Covid-19:s tecken, översyn och framtagande av rutiner 

och informationsmaterial till medarbetare och invånare 
 Omställningsarbete utifrån risker med smittspridning och hur vi i våra upp-

drag kan ställa om verksamheten med minsta möjliga påverkan av kvalitén  
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-04-28   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Rapporter 
Följande rapporter lämnas: 
 
a) Rapport från Hjälpmedelsnämnden 

 
 

b) Rapport från Samverkansgrupp äldre 
 
 

 
Förslag till beslut Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna. 
 
 
 
 

Rapporterna lämnas muntligt vid sammanträdet. 
 
 
 
 
 
 
 
  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-04-28   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Uppföljning av nämndens gällande planer 
x 
 

 
 
 
Förslag till beslut Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna. 
 
 

Uppföljning/rapport lämnas muntligt vid 
sammanträdet kring t.ex. . äldreomsorgs- 
plan, strukturplan IT-plan inkl. aktivitetsplaner 

 
 
 
 
 
 
 
  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-04-28   
  

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Budgetuppföljning per den 31 mars 2020  
(SN 2020/3)  

 
 
 

Lämnas muntligt på nämnden 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-04-28   
  

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Beskrivningar av verksamhetsförändringar 
inför budgetramar 2021-2023 inklusive 
förslag till investeringsärenden 2021 
(SN 2020/78)  

 
 
 

Ärendet inte klart inför utskick.  
Eventuellt kommer ett extra utskick att göras. 
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Socialnämnden 2020-04-28    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Socialförvaltningens patientsäkerhets-
berättelse 2019 (SN 2020/64) 
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren upprätta en patient-
säkerhetsberättelse senast 1 mars varje år. I berättelsen ska det 
framgå  
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 

kalenderår, 
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, 

och 
3. vilka resultat som har uppnåtts 
 
Socialförvaltningen har sammanställt en Patientsäkerhetsberättelse 
för 2019. Av sammanfattningen framgår följande: 
- Under 2019 har verksamheterna arbetat i olika grad med hygien, 

vård i livets slut, nutrition, sårbehandling och deltagande i kvalitets-
register och mätningar.  

- Utveckling av den interna utbildningen för all vårdpersonal är 
ett arbete som på sikt kommer att ge goda resultat för patient-
säkerheten. Exempel på detta är de lyftutbildningar som ges 
regelbundet till all vårdpersonal, workshops för vitalparametrar 
och utbildning i sårvård. 

- Delegeringsförfarandet har reviderats och kommer av allt att 
döma leda till förbättrad patientsäkerhet. 

- Arbetet med personer med demenssjukdom har förbättrats 
bland annat genom en ny demensplan och projektet Juvelen. 

- Sårinfektioner och trycksår har ökat. 
- Kvalitetsindikatorerna inom palliativa vården har sammantaget 

blivit sämre. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens Patientsäkerhetsberättelse 2019 
 

Förslag till beslut Socialnämnden godkänner socialförvaltningens patientsäkerhets-
berättelse för 2019 med mål för 2020. 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
Patientsäkerhetsberättelse 
för vårdgivare År 2019 
 
– med mål för 2020 
 

 
 
 

Februari 2018 

Jukka Tekonen 
Verksamhetschef för Hälso- och sjukvården  
Pia Kejroth 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Magdalena Larsson  
Samordnare, demenssjuksköterska HSO 
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Sammanfattning 
Under 2019 har verksamheterna arbetat i olika grad med hygien, vård i livets 
slut, nutrition, sårbehandling, läkemedelshantering och deltagande i kvalitets-
register och mätningar. 
 
Utveckling av den interna utbildningen för all vårdpersonal är ett arbete som 
på sikt kommer att ge goda resultat för patientsäkerheten. Exempel på detta är 
de lyftutbildningar som ges regelbundet till all vårdpersonal, workshops för 
vitalparametrar och utbildning i sårvård. 
 
Delegeringsförfarandet har reviderats och kommer av allt att döma leda till 
förbättrad patientsäkerhet. 
 
Arbetet med personer med demenssjukdom har förbättrats bland annat genom 
en ny demensplan och projektet Juvelen. 
 
Sårinfektioner och trycksår har tyvärr ökat. 
 
Kvalitetsindikatorerna inom palliativa vården har sammantaget blivit sämre. 
 
. 

Övergripande mål och strategier 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
3 kap. Allmänt  
1 § Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika vill-
kor för hela befolkningen. 
Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den en-
skilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och 
sjukvård ska ges företräde till vården. 
2 § Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa 
 
5 kap. Verksamheten  
Allmänt 
1 § Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård 
uppfylls. Det innebär att vården särskilt ska 
1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard,  
2. tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet,  
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,  
 
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, 
och 
5. vara lätt tillgänglig. 
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4 § Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och 
säkras. 
 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
3 kap. Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt  
patientsäkerhetsarbete.  
Allmänna bestämmelser 
2 § Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patien-
ter drabbas av vårdskador. För åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska en 
tidsplan upprättas. 
3 § Vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som har medfört eller 
hade kunnat medföra en vårdskada. Syftet med utredningen ska vara att 
1. så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som har 
påverkat det, samt 
2. ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att lik-
nande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana hän-
delser om de inte helt går att förhindra. 
Motsvarande utredningsskyldighet har den som bedriver verksamhet som av-
ses i 7 kap. 7 § för händelser i verksamheten som har medfört eller hade kun-
nat medföra en sådan allvarlig skada som avses i 6 §. 
4 § Vårdgivaren ska ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i 
patientsäkerhetsarbetet. 
Anmälningsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg 
Skyldighet att informera patienter om inträffade vårdskador 

SFS 2017:378 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen(2010:659) 

Patientsäkerhetslag (2010:659) 3 kap. Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete. 

Skyldighet att informera patienter om inträffade vårdskador 

8 § Patientnämndernas uppgift enligt 2 § första stycket lagen (2017:372) om 
stöd vid klagomål mot hälso-och sjukvården att hjälpa patienten att föra fram 
klagomål och få sina klagomål besvarade av vårdgivaren. 

8 a §   Vårdgivaren ska från patienter och deras närstående ta emot klagomål 
mot och synpunkter på den egna verksamheten. 
Lag (2017:378). 

8 b §   Vårdgivaren ska snarast besvara klagomål från patienter och deras när-
stående. Klagomålen ska besvaras på lämpligt sätt och med hänsyn till kla-
gomålets art och den enskildes förmåga att tillgodogöra sig information. 

Vårdgivaren ska ge klaganden  
   1. en förklaring till vad som har inträffat, och  
   2. i förekommande fall, en beskrivning av vilka åtgärder som vårdgivaren 
avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen. Lag 
(2017:378). 
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8 c §   Information enligt 8 eller 8 b § får inte lämnas till patienten eller någon 
närstående om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt hindrar detta. 
Lag (2017:378). 

8 d §   Vårdgivaren är skyldig att bistå nämnden i den utsträckning som be-
hövs för att nämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag enligt 2 § första stycket 
lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Lag 
(2017:378). 

8 e §   Om det står klart att klagomålet bör hanteras av en annan vårdgivare än 
den som har tagit emot klagomålet, får mottagaren överlämna ärendet till den 
andra vårdgivaren för den fortsatta hanteringen. Ärendet ska i sådana fall läm-
nas över skyndsamt. Lag (2017:378). 

Dokumentationsskyldighet 
9 § Vårdgivaren ska dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patient-
säkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. 
10 § Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhets-
berättelse av vilken det ska framgå 
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
3. vilka resultat som har uppnåtts. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av 
den 

Patientlagen (2014:821) 
1 kap 1§ Denna lag syftar till att inom hälso- och 
sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens 
ställning samt till att främja patientens integritet, 
självbestämmande och delaktighet. 
 

Informationssäkerhet 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 
En legitimerad personal och personal som arbetar på delegering som observe-
rar en händelse som medfört eller kunde ha medfört någon form av skada hos 
patienten har skyldighet att rapportera detta. Rapporteringen sker digitalt i 
verksamhetssystemet. 

Klagomål och synpunkter  
Klagomål och synpunkter som kommer direkt till verksamheterna utreds av 
chef och återkopplas till personalen men även till den som inkommit med kla-
gomål/synpunkten. Vid synpunkter av allvarligare karaktär genomför eller bi-
står medicinskt ansvarig sjuksköterska utredningen. Sedan skickas den till sek-
retariatet som diarieför den.  

Sammanställning och analys 
I slutet på året analyserar medicinskt ansvarig sjuksköterska utredningar som 
genomförts inom hälso- och sjukvården för att kunna återföra till verksam-
heten i ett lärande. 
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Organisatoriskt ansvar för 
patientsäkerhetsarbetet 
 
Det yttersta ansvaret för patientsäkerhetsarbetet har Socialnämnden. 
 
Verksamhetschefen har det samlade ansvaret för hälso- och sjukvårdsverk-
samheten enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Det innebär bland annat 
att säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet och samordning sä-
kerställs.  
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (fortsättningsvis benämnd MAS) har an-
svar enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och Hälso-och sjukvårdsför-
ordningen (2017:80).   
En medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt 4 kap. 6 § första stycket hälso- 
och sjukvårdsförordningen (2017:80) ska ansvara för att  
1. patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvali-
tet inom kommunens ansvarsområde,  
2. patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om,  
3. journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen 
(2008:355),  
4. beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsä-
kerheten,  
 
5. det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för 
a) läkemedelshantering,  
b) rapportering enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659), och  
c) att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients 
tillstånd fordrar det.  
  
Verksamhetschef för hälso- och sjukvårdspersonal planerar och leder den legi-
timerade personalen i det förebyggande patientsäkerhetsarbetet.  
 
Alla enhetschefer arbetar med patientsäkerhetsmålen som är fastställda av so-
cialnämnden i sina verksamheter.  
 

Struktur för uppföljning/utvärdering 

Strukturen för att mäta resultat, analysera, besluta åtgärder, följa upp och ut-
värdera är organiserad enligt följande: 

Vid avvikelse gällande allvarligare vårdskada, eller risk för allvarlig vård-
skada på individnivå eller organisationsnivå meddelas MAS av personal eller 
chef. MAS inleder då en utredning för att bedöma avvikelsen, händelsen eller 
risken för händelsen. Utredning, analys och åtgärder upprättas i samarbete 
med enhetschef för berörd enhet och uppföljning planeras in. Processen för 
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detta följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivarens 
systematiska patientsäkerhetsarbeta (HSLF-FS 2017:40) och mall för risk- och 
händelseanalys. 
 
All personal rapporterar händelser och risk för händelser som inträffat eller 
kan inträffa och drabba enskilda patienter. Detta rapporteras digitalt i verk-
samhetssystemet. Enhetschefen utreder händelsen först och sedan utreder legi-
timerad personal det som de kan göra. Avvikelserna följs sedan upp och dis-
kuteras på enheternas teamträffar.  

Samverkan med patienter och närstående 
Patienter och närstående, när samtycke lämnats, deltar vid vårdplaneringar och 
vid upprättande av genomförandeplaner. De erbjuds möjlighet att delta i sam-
band med utredningar. Anhörigträffar anordnas på alla boenden. Pensionärs-
råd anordnas regelbundet med syfte att skapa delaktighet i vården. 
 
Hälso- och sjukvårdsenheten har deltagit i aktiviteter tillsammans med bi-
ståndsbedömare från kommunen för att förbättra utskrivningarna och SIP:en 
(samordnad individuell plan) från slutenvården. I aktiviteterna har även sluten-
vården och primärvården deltagit. 

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits 
samt vilka åtgärder som genomförts för 
ökad patientsäkerhet 
 

God vårdhygienisk standard 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagens (2017:30) krav på hälso- och sjukvården 5 
kap står det att vården ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard 
och tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. För att 
leva upp till lagstiftningen har Kungsörs kommun avtal med Region Västman-
land, Vårdhygien, så att aktuella rutiner och stöd alltid finns att tillgå i det 
kontinuerliga förebyggande arbetet.  
 
 
I samarbete med Vårdhygien, Region Västmanland, har Vårdrelaterade Infekt-
ioner (VRI) mätts sedan 2014. Registreringen är en del som ligger till grund 
för fortsatta kvalitetsförbättrande insatser inom hygienområdet. Analysen har 
visat att urinvägsinfektioner hos patienter med kvarliggande kateter är ett för-
bättringsområde. Vid granskning av det sista kvartalet under 2019 gällande re-
dovisad infektionsregistrering av enheterna (äldreboende, verksamheten för 
funktionshindrade (VFF) samt ordinärt boende och  socialpsykiatrin) pekar 
dessa mätningar på vikten av att fortsätta med det pågående arbetet att minska 
antalet kvarliggande katetrar (KAD). 
 
 

sip:en
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Punktprevalens mätning PPM, i mars och under hösten 
 
PPM innebär att ett visst fenomen observeras under en bestämd dag. 
 
Trycksår är ett problem inom hälso-och sjukvården som orsakar lidande för 
patienten, ett ökat arbete för vårdpersonalen och en stor kostnad för hälso-och 
sjukvården. Mätningarna av trycksår ingår som en del i den egenkontroll som 
vårdgivare är skyldig att genomföra.  

Främsta syftet är att resultatet ska ligga till grund för ett förbättringsarbete på 
de olika verksamheterna som ska leda till att förebygga och minska förekoms-
ten av trycksår. 

SKR (Sveriges kommuner och regioner) erbjuder årligen regionerna och kom-
munerna en nationell punktprevalensmätning. Denna mätning utfördes i mars 
2019. 

Höstens punktprevalensmätning i november 2019 utfördes i samarbete med 
Senior Alert (Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister som används inom 
vården och omsorgen om äldre) Med hjälp av registret kan vården och omsor-
gen tidigt upptäcka och förebygga risker inom trycksår, fall, undernäring, 
ohälsa i mun samt blåsdysfunktion) Mätningen innebar ett datauttag som base-
ras på antal inskrivna personer i Senior Alert, och som vid detta tillfälle har 
ett  pågående trycksår.  

Trycksår bedöms gällande kategorierna 1 - 4. Det finns ytterligare två katego-
rier som bedöms som ”icke klassificerbara” 

Hygien och vårdrelaterade infektioner 
Vårdrelaterade infektioner (VRI) utgör en stor andel av skador inom vård- och 
omsorg och är resurs och kostnadskrävande för vårdgivaren. För den enskilt 
drabbade patienten är det många gånger förknippat med ett stort lidande. Att 
förebygga vårdrelaterade infektioner är därför ett prioriterat område. Det före-
byggande arbetet innebär bl.a. att säkerhetsställa en god hygienisk standard 
och att personal, lokaler och utrustning ska ha förutsättningar för att uppfylla 
dessa krav. 
 
 Under hösten har enheter inom HSO genomfört en hygienrond tillsammans 
med hygiensjuksköterska från Region Västmanland, tillsammans med MAS, 
hygienombud samt enhetschef. Det som har inspekterats under detta tillfälle 
har varit de olika enheternas utrustning (handdesinfektion, tvål, handskar, för-
kläden) samt att basala hygienrutiner tillämpas. Sköljrum, desinfektionsrum 
och förråd har inspekterats samt vad det finns för rutiner för rengöring och 
desinfektion. I hygienronden ingick även granskning av hantering av tvätt och 
livsmedel. I samband med hygienrond dokumenteras rekommenderade åtgär-
der som de olika enheterna följer upp.Ytterligare insatser under året  för att fö-
rebygga vårdrelaterade infektioner har handlat om utbildning för hygienombu-
den tillsammans med hygiensjuksköterska från vårdhygien med fokus på ba-
sala hygienrutiner- och klädregler. 
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Palliativ vård  
Alla brukare, som avlider har rätt till en ”Värdig vård i livets slut”, oavsett om 
man bor i särskilt boende, eller i ordinärt boende. Alla brukare som avlider 
med insatser från kommunen registreras i Svenska Palliativ- registret. 
 
 Utifrån de fyra hörnstenarna i palliativ vård (symtomlindring, samarbete,  
kommunikation/relation och stöd till närstående) arbetar en tvärprofessionell 
grupp med sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, undersköterska och 
enhetschef  för att förbättra och utveckla rutiner för vård i livets slut. Denna 
grupp kallas för Palliativa gruppen. Det finns sedan tidigare en palliativ pärm 
på varje enhet (inklusive hemtjänsten). I denna pärm finns rutiner för olika ar-
betsgrupper, som stöd för hur en god palliativ vård ska genomföras. På varje 
avdelning/hemtjänsten finns palliativa ombud, som har till uppgift att ge all-
män information om denna pärm. Det finns checklistor för olika arbetsgrupper 
(vad man ska göra, och tänka på). 
 
Palliativa gruppen har under 2019 träffats 6 gånger, och man har tagit fram en 
förenklad signeringslista för smärtskattning, munvård, och lägesändringar. 
Under året har gruppen gått igenom samtliga rutiner, och vissa justeringar har 
gjorts. Palliativa ombudsträffar, har genomförts 2 gånger, och planeras ge-
nomföras även nästa år för uppföljning för att förbättra, underlätta att ge en 
god vård i livets slut. Inom hemtjänsten finns även en särskild grupp som har 
erfarenhet av palliativ vård i långt framskriden fas, Gruppen kopplas in när det 
blir aktuellt. 
 

Demens 
Under 2019 blev demensplanen klar. Planen ska ligga till grund för den vård 
och omsorg som Kungsörs kommun ska tillhandahålla till personer med de-
menssjukdom och kognitiv svikt. Planen säkerställer att Kungsörs kommun 
följer de nationella riktlinjerna vid demenssjukdom genom hela sjukdomsför-
loppet, från tidigt stöd i samband med diagnos till vård i livets slut. Stödet ges 
till både den demenssjuke och dess närstående oavsett vilken boendeform man 
har. I planen har det skapats en vårdkedja med individen i centrum. Personalen 
följer vårdtagaren från hemmet till dagverksamhet och senare till korttidsen-
heten samt gör ett överlämnande till personal på särskilt boende för att ge 
trygghet och kontinuitet. Arbetssätt utifrån demensplanen kommer att införas 
både på särskilt boende och på trygghetsboende under 2020. 
 
 
Det är viktigt att begränsa antalet personer kring den demenssjuke. Under hös-
ten 2019 startade ett projekt, Juvelen, där samma personal jobbar i en liten 
hemtjänstgrupp och på dagverksamheten för demenssjuka. Detta gör att 
samma personal kommer på morgonen och hjälper till i hemmet med morgon-
bestyren för att senare möta upp på dagverksamheten. Projektet pågår till hös-
ten 2020. 
 
Ett samarbete med Kungsörs Vårdcentral startades i maj 2019 där arbetstera-
peut gör delar av demensutredningen tillsammans med sjuksköterska på 
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vårdcentralen. Det görs gemensamma hembesök för minnestest, anhörigsamtal 
och funktions- och aktivitetsbedömning. 
 
Det tidigare demensteamet  har ersatts av ett Minnesteam vars arbete kommer 
att rikta sig mot alla invånare i Kungsörs kommun. Målsättningen kommer att 
vara att skapa en kontakt i ett så tidigt skede som möjligt med den demens-
sjuke och dess närstående. Minnesteamet kommer att finnas med genom hela 
vårdkedjan som ett stöd för vårdpersonal och närstående. I teamet finns 
arbetsterapeut, demenssjuksköterska/samordnare, undersköterskor inom äldre-
omsorgen och vårdare inom verksamhet för funktionsvariationer.  
 

Riskbedömningar utifrån nationella kvalitetsregistret 
Senior Alert 
 
Vårt arbete med riskbedömningar har fortsatt under 2019. Att arbeta med Se-
nior Alert innebär att arbeta förebyggande och tvärprofessionellt. De riskbe-
dömningar som utförs görs utifrån den evidens som finns gällande äldre perso-
ner och de områden som identifieras är risk för fall, undernäring, ohälsa i 
munnen samt trycksår och blåsdysfunktion. Att arbeta tvärprofessionellt inne-
bär att teamet som består av sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och 
fysioterpeut får en samlad bild av patientens behov och leder till att patienten 
får rätt omvårdnadsinsatser. Arbetssättet innebär att vi tidigt kan identifiera 
risker, samt följa upp och utvärdera vårdplaner. Detta arbete innebär att vi mi-
nimerar, eller helt tar bort risken för vårdskada.  
 
Arbetsterapeuter och fysioterapeuter gör alltid individbaserade utredningar på 
alla rapporterade fall.  
 

Kost 
Kost- och nutritionsgruppen har informerat kostombuden. Under året har man 
arbetat för att brukarna ska få en bättre måltidsmiljö Man har arbetat med att 
kombinera aktiviteter och kost, att maten ska serveras på ett trevligt sätt. In-
formation har getts  om riskerna med för lång fasta (för långt mellan mål-
tiderna). 

Sår 
Svårläkta sår med diagnos registreras. Specialistundersköterskorna i sårvård 
hade utbildning i trycksår, kompressionsonslindning och hygien med praktiska 
övningar för undersköterskorna i kommunen. 
 
En av specialistsjuksköterskorna läste 7,5 poäng i ”Kliniks sårbehandling i 
praktiken” under året. 
 
Under hösten togs en av två specialistunderskötersketjänsterna bort. 
 

Säker läkemedelshantering 
Alla verksamheter inom särskilt boende och hemsjukvård har avtal med den 
lokala primärvården för att uppfylla kraven läkemedelsgenomgångar inom 



 
 

12 
 

särskilt boende för äldre och bostad med särskild service (LSS) samt patienter 
inskrivna i kommunal hemsjukvård.  
 
Apoteket AB kvalitetsgranskar de rutiner som finns utarbetade och granskar 
att de följs i verksamheterna så att läkemedelshanteringen är säker för patien-
ten.  

Avvikelser 
Sedan 2015 rapporteras alla interna avvikelser digitalt i verksamhetssystemet 
vilket har lett till en ökad rapporteringsbenägenhet. 
 
En anmälan av vårdskada- Lex Maria skickades in till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) under 2018. Inspektion för vård och omsorg gjorde en upp-
följning av Lex Maria anmälan under våren 2019 tillsammans med represen-
tanter för vårdgivaren. Berörd verksamhet var hemtjänst/hemsjukvård i kom-
munen. Redovisade åtgärder i samband med uppföljningen var att läsrapporter 
och loggkontroller var införda i verksamheten. Revidering av rutinen kring de-
legering var pågående under uppföljningen med syftet att ytterligare säker-
hetsställa rutinen kring delegering av arbetsuppgifter inom hälso-och sjukvård 
och tandvård utifrån Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
1997:14). Dags dato är delegeringsrutinen justerad.  
 
Patienternas och närståendes perspektiv i utredningsarbetet beaktas i form av 
en utarbetad folder ”Hjälp oss att bli bättre” för synpunkter och klagomål från 
patienter, närstående och övriga. Det finns också möjlighet att framföra syn-
punkter via kommunens hemsida. I samband med synpunkter eller ett klago-
mål erbjuds ett möte. Det som uppfattades som vanligast under uppföljningen 
var att anmälaren själv ringde och framförde sina synpunkter eller klagomål.  
Det påtalades också att det fortfarande finns ett ”syndabockstänk” med ett ”in-
dividfokus” gällande att rapportera avvikande händelser. Detta är något som 
ansvariga på de olika enheterna vill förändra och lyfta med hjälp av dialog.   
 

Vitala parametrar  jourtid  samt kommunikation enligt 
SBAR  
Vitala parametrar tas regelbundet av framförallt sjuksköterskorna, men även 
av baspersonal innan kontakt med sjuksköterska tas. 
 
Våren 2019 hade hälso- och sjukvårdsenheten workshops för baspersonalen 
vid sex till fällen. Ett 100-tal personal från både VFF och ÄO deltog. Under 
dessa dagar fick baspersonalen ta vitalaparametrar på varandra, diskutera 
patientfall och gå igenom olika bedömningsskalor. 
 
SBAR används vid kommunikation mellan kommunens sjuksköterska och 
regionens verksamheter och mellan baspersonal och sjuksköterska på jourtid. 
 
SBAR står för: 
S – Situation (Vad är problemet/anledning till kontakt) 
B – Bakgrund (Kortfattad o relevant sjukhistoria för att skapa en gemensam 
helhetsbild av patientens tillstånd fram tills nu) 
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A - Aktuellt tillstånd (Status, bedömning) 
R - Rekommendation.(Åtgärd, Tidsram, Bekräftelse på kommunikation) 

 

Uppföljning genom egenkontroll 
Det har utförts egenkontroll inom områdena trycksår, journalgranskning, natt-
fasta, delegeringar och kontroll av narkotiska läkemedel (görs kontinuerligt). 

Händelser som kunnat medfört patientsäkerhetsrisk 
Av alla händelser som rapporterats in via avvikelsesystemet har ingen utökad 
utredning eller analys behövts genomföras. 

Lex Maria anmälan 
Inga anmälningar har gjorts under 2019. 

Patientnämnden 
Det har inte kommit något ärende från Patientnämnden. 

Klagomålsärenden via Socialstyrelsen/IVO 
Det har inte kommit något klagomålsärenden från Socialstyrelsen/IVO.  
 

Samverkan inom regionen kring hälso- och 
sjukvård 
 
Det finns ett organiserat samarbetet i regionen krin hälso- och sjukvård. Från 
kommundirektörer till enhetschefer för hälso- och sjukvårdsenheter. 
 
I Region Västmanland finns ett länsövergripande samverkansdokument ”In-
formationsöverföring & samordnad vårdplanering”. Dokumentet beskriver 
flödet utifrån de olika huvudmännens ansvarsområden. De tre huvudmännen 
är kommun, slutenvård och primärvård inkluderande psykiatrisk öppenvård. 
Det finns ett IT-baserat systemverktyg Cosmic Link som huvudmännen an-
vänder sig utav i sin kommunikation med varandra. 
 
Regionens MAS:ar träffar regionens patientsäkerhetsgrupp och analysledare 
regelbundet för att samverka, utbyta information och komma överens om ge-
mensamma åtgärder som förbättrar patientsäkerheten för den enskilde.  
 
Lokalt finns det tecknade avtal mellan socialförvaltningen och primärvården 
för att tillgodose läkarmedverkan på de särskilda boendeformerna och för pati-
enter inskrivna i hemsjukvården. Avtalet heter ”Avtal om läkarmedverkan i 
särskilt boende, dagverksamhet och hemsjukvård i Region Västmanland”. 
Detta avtal utvärderas årligen. 
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IVO, inspektion av vård och omsorg, har haft ett antal träffar mellan kommu-
ner i Västmanland och representanter från regionen angående informations-
överföring. IVO träffade Kungsörs kommun och representanter från regionen 
(sjukhusen i Köping och Västerås och vårdcentralen i Kungsör) den 5 decem-
ber.  
 
Kommunen fick möjligheter att framföra utvecklingsområden inom  
informationsöverföringen: Läkemedelsordinationerna och hanteringen av 
hjälpmedel från slutenvården, bättre sammanfattningar i Cosmic Link och tyd-
ligare information om tidpunkten för utskrivningsklara patienter. 
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Resultat 

Hygien och vårdrelaterade infektioner 
 
Infektionsregistrering  
Antal infektioner som behandlats med antibiotika 2019 jämfört med 2018 
Alla enheter i Kungsörs kommun 

 
 
Resultatet från mätningarna av vårdrelaterade infektioner visar att urinvägsin-
fektioner hos brukare utan kvarliggande katetrar är den vanligaste antibiotika-
behandlade infektionen på våra äldreboenden. 
 
Sårinfektionerna har ökat under 2019. 
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Palliativ vård  
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Förändringar från 2018 års registreringar: 

 
Förändringar från  2018: 
Antalet brytpunktssamtal har ökat från 58,8 till 65,8.  
Dokumenterade munhälsobedömniningar har ökat från 58,8 till 71,1 
Smärtskattningar har ökat från 55,9 till 57,9 
Övriga har minskat sedan 2018 
 

Punktprevalens mätning, PPM, i mars och under hösten 
 
PPM innebär att ett visst fenomen observeras under en bestämd dag. 
 
Resultat av PPM mätningar utförda under mars 2019 
Samtliga patienter inom hälso-och sjukvårdsverksamheterna var inkluderade i 
denna mätning, totalt 195 patienter. Resultatet visade vid detta mätningstill-
fälle att det fanns 15 patienter med trycksår gällande kategori 1 - 4. 

Resultat av PPM mätningar utförda under hösten 2019 
Mätningarna utfördes gällande patienter som tidigare har blivit riskbedömda 
enligt det nationella registret, totalt vid detta tillfälle 135 patienter. Resultatet 
visade vid detta mätningstillfälle att det fanns 3 patienter med trycksår gäl-
lande kategori 1 - 4.   

Riskbedömningar utifrån det nationella kvalitetsregistret 
Senior Alert 
 
Antalet personer som riskbedömts under första halvåret 2019 är fler än antalet 
personer som riskbedömdes under hela 2018. 119 personer första halvåret 
2019 och 97 personer 2018. (Det har ännu inte kommit siffror för andra halv-
året 2019). 
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Förändringar som skett under 2019 jämfört med 2018 är att: 

- Färre personer har fått risker på sina riskbedömningar. 
- Fler personer har undernäring dvs ett BMI <22 (mindre än). 
- Fler personer har dålig munhälsa. 

Sår 
31 avancerade sårbehandlingar har utförts under 2019 varav 13 trycksår. 
Målet har varit att det ska vara högst 2 personer som utför sårbehandling för 
varje patient. Det målet är uppnått under 2019. 
 

Säker läkemedelshantering 
Senaste kvalitetsgranskningen av Apoteket AB utfördes under december 2019. 
Rapporten från kvalitetsgranskningen innehåller sammanfattande förslag på 
förbättringar att arbeta med under 2020. Förslag från granskningen handlar 
delvis om att öka tydligheten utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv när det gäl-
ler hanteringen av ordinerade läkemedel och de medföljande dokument och 
listor som ska upprättas i samband med ett övertagande gällande ett läkeme-
delsansvar för patienten.  
 
Ett skall-krav gällande förbättringar var också att vårdgivaren utifrån den nya 
föreskriften Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF- FS 
2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso-och sjukvården 
ska säkerhetsställa att den hälso-och sjukvårdspersonal som iordningställer 
och administrerar, eller överlämnar läkemedel till en patient har tillgång till 
uppgifter om vilka läkemedel som är ordinerade. På läkemedelsordinationen 
ska finnas information om vem som ordinerat läkemedlet, och vilken tidpunkt 
som är aktuell för administrering. Dessa uppgifter ska finnas samlade för varje 
patient. 
 
 Under granskningen framkom även att hanteringen kring nycklar behöver ses 
över på de flesta enheterna. En rekommendation var att införskaffa nyckelskåp 
med kod.  
 
Delegeringsprocessen har skapat bättre kvalitet på utbildningarna genom att 
de genomförs regelbundet och enligt ett standardiserat arbetssätt och material. 
Det har skapat mindre stress för all personal eftersom delegeringarna kan pla-
neras i lugn och ro.  
 
 

Avvikelsesystemet 
Avvikelser 2019: 

• Fall 713 st 
• Läkemedelsavvikelser: 425 st 
• Rehab avvikelser: 5 st 
• HSL övriga: 1 st 

Totalt:1144 st 
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Vitala parametrar och SBAR  
Inga kontrollmätningar har gjorts under 2019. 
 

Demens / kognitiv svikt 
Kartläggning av personer med en demenssjukdom är i dagsläget 70 personer i 
de kommunala verksamheterna. Under 2019 blev demensplanen klar.  
Projektet Juvelens startade. 
 

Omvärld och framtidsanalys  
 
Ökad digitalisering inom hälso- och sjukvården kommer att öka patientsäker-
heten genom att det innebär ett validerat och kvalitetssäkrat arbetssätt så det 
blir lika för alla. 
 
Ett viktigt utvecklingsområde i Kungsörs kommun är att bättre ta tillvara de 
resurser som finns inom rehabiliteringsområdet. 
 
Fler svårt sjuka vårdas hemma vilket ställer ökade krav på kompetens hos så-
väl legitimerad personal som icke legitimerad personal. 

Fler kommer att vilja vårdas hemma i livets slut. Detta betyder också ökade 
krav på kompetens och flexibilitet för att säkerställa trygghet utifrån den en-
skildas behov och önskemål.  

Det är viktigt att samverka vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med 
hjälp av IT-stödet Cosmic Link. Länsgemensamma riktlinjer finns upprättade 
av Region Västmanland som syftar till att tydliggöra utskrivningsprocessen 
från inskrivning i den slutna hälso-och sjukvården till att en samordnad indivi-
duell plan (SIP) har upprättats.  

Det krävs ett fortsatt patientsäkerhetsarbete med stöd av rapporterade avvikel-
ser samt inkomna klagomål och synpunkter gällande hälso-och sjukvården. 
Syftet är att kunna identifiera mönster och trender, och utifrån denna informat-
ion kunna analysera resultatet och fortsätta driva ett förbättringsarbete.  

Kvalitén i verksamheten måste följas upp och utvärdera den egna verksamhet-
ens processer och rutiner i form av egenkontroller (t ex granskning av doku-
mentation) registrera och följa upp resultat från kvalitetsregister samt mål-
gruppsundersökningar.  

Det finns ett stort behov av att revidera rutiner och riktlinjer inom hälso-och 
sjukvårdsverksamheten inom kommunens hälso- och sjukvårdsenhet. 

Den planerade omställningen av hälso- och sjukvården, benämnd nära vård, 
kommer att ställa stora krav på den kommunala hälso- och sjukvården avse-
ende kvalitet och resurser. Det är viktigt för kommunerna att snabbt komma in 
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i processen för att undvika en övervältring av såväl stora hälso-och  sjukvårds-
insatser som ökade ekonomiska åtaganden. 
 
Kungsörs kommun har under 2019 förstärkt personalresurserna genom att ut-
öka arbetsterapeuterna med 0,75 befattning och har nu full bemanning av sjuk-
sköterskor efter att två nya sjuksköterskor rekryterats. Detta förbättrar  kom-
munens möjligheter att klara av ökade åtaganden inom hälso- och sjukvård 
 
 

Hälso-och sjukvårdens mål i Kungsörs 
kommun 
 

• Minska läkemedlsavvikelser och fall 
• Fortsätta med kvalitetsregister: Öka antalet riskbedömningar och upp-

följningar enligt Senior Alert 
• Förbättra resultatet avseende trycksår, munhälsa, fall och undernäring 
• Öka antalet vårdplaner och och SIP:ar (samordnad individuell plan) 
• Öka antalet personer som får sin rehabilitering tillgodosedd 
• Närma målvärdet över kvalitetsindikatorerna i det palliativa registret 

 (brytpunktssamtal, smärtlindring mm) 
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Akten 
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§  
Servicedeklarationer inom individ- och fa-
miljeomsorgens område (SN 2020/64) 
Nämnden har uppdragit till förvaltningen att ta fram servicedekla-
rationer inom nämndens verksamheter för att vara transparent med 
vad innevånarna kan förvänta sig av nämndens tjänster. 
 
Förvaltningen har arbetat fram förslag på servicedeklarationer 
inom individ- och familjeomsorgens område.  
 
Planeringen är att innan sommaren även ha förslag till servicedek-
larationer inom vård- och omsorgsområdet. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-16 med bilagor. 
 

Förslag till beslut Socialnämnden fastställer de föreslagna servicedeklarationerna 
inom individ- och familjeomsorgens område. 
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Datum Vår beteckning 
2020-03-16 SN 2020/63 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen  
 Socialnämnden 
Vår handläggare  
Lena Dibbern  
  

 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Servicedeklarationer inom individ- och familjeom-
sorgens område 
Nämnden har uppdragit till förvaltningen att ta fram servicedeklarationer inom 
nämndens verksamheter för att vara transparent med vad innevånarna kan 
förvänta sig av nämndens tjänster.  
 
Förvaltningen har arbetat fram förslag på servicedeklarationer inom individ- och 
familjeomsorgens område (bilagor 1-5).  
 
Planeringen är att innan sommaren även ha förslag till servicedeklarationer inom 
vård- och omsorgsområdet. 
 
 
Förslag till beslut   
Socialnämnden fastställer de föreslagna servicedeklarationerna inom individ- och 
familjeomsorgens område. 

 
 

 
 
Lena Dibbern 
Socialchef  
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KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 

Inom Arbetsmarknad och försörjning arbetar vi aktivt i 
samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
kommunens egna verksamheter, lokala föreningar och 
privata företag för att motverka arbetslöshet. Vi tror på alla 
människors förmåga att fatta beslut som rör det egna livet och 
att samverkan med en god kommunikation är grunden för 
framgångsrik utveckling.

Inom Arbetsmarknad samordnar vi kommunens 
arbetsmarknadspolitiska och arbetsfrämjande åtgärder 
för ungdomar, långtidsarbetslösa, personer med 
funktionsvariationer samt för personer som uppbär ekonomiskt 
bistånd. Vägen till en egen försörjning kan bestå av praktik 
eller att pröva ett arbete genom en anpassad tidsbegränsad 
anställning. Parallellt med praktiska insatser arbetar vi 
motiverande, individuellt utifrån varje individs behov.

Eftersom våra arbetsmarknadsåtgärder inte får konkurrera 
med näringslivet och den ordinarie arbetsmarknaden utförs 
de flesta insatserna inom kommunens egna förvaltningar och 
bolag samt i ideella föreningar. Målet är att hitta meningsfulla 
arbetsuppgifter, som ger full sysselsättning och utvecklad 
kompetens till varje person.

Om du är arbetssökande och vill ha hjälp, prata med din 
handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller 
din socialsekreterare på ekonomiskt bistånd.

ARBETSMATERIAL
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VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG AV OSS

• Att vi bemöter dig med respekt och tillit till att du har egna  
 förmågor och resurser
• Att erbjudna insatser utgår från dina individuella   
 förutsättningar och behov

VAD VI FÖRVÄNTAR OSS AV DIG

• Att du efter egen förmåga bidrar till att förändra din   
 situation 
• Att du följer den upprättade handlingsplanen 
• Att du följer de arbetsplatsregler och skyddsinstruktioner  
 som gäller för arbetsplatsen om du är i praktik eller   
 anställning
• Att du följer överenskomna arbetstider samt att du meddelar  
 sjukfrånvaro och ledighet 

VISSTE DU ATT?

Vi som jobbar inom socialtjänsten har tystnadsplikt och vi får 
inte lämna ut uppgifter om dig eller din familj till obehöriga. 
I vissa fall är socialtjänsten skyldig att lämna ut information till 
andra myndigheter. 
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Vi som jobbar inom socialtjänsten har tystnadsplikt och vi får ARBETSMATERIAL

Vi som jobbar inom socialtjänsten har tystnadsplikt och vi får 



VAD TYCKER DU?
Har du synpunkter på vår verksamhet, så berätta det för oss. 
Vi vill ta del av dina tankar och idéer, för det ger oss en chans 
att förbättra verksamheten.

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss. 
• E-posta till socialforvaltningen@kungsor.se
• Skicka ett brev med posten. Adressen är:
 Kungsörs kommun, Socialförvaltningen, 736 85 Kungsör.
• Ringa kommunens växel, tfn 0227-60 00 00, 
 och framför ditt ärende. Växeln är öppen måndag-fredag 
 klockan 07.30-12.00 och 13.00–16.30.
• Personligen lämna dina synpunkter direkt till personalen. 
 De ser till att synpunkterna registreras och blir hanterade.
• Webbadress till socialförvaltningens synpunktshantering:
 www.kungsor.se/synpunkt-socialforvaltningen

Kungsörs kommun, Socialförvaltningen, 736 85 Kungsör
0227-600 000  socialforvaltningen@kungsor.se  www.kungsor.se M
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KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 

Inom Arbetsmarknad och försörjning arbetar vi aktivt i 
samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
kommunens egna verksamheter, lokala föreningar och 
privata företag för att motverka arbetslöshet. Vi tror på alla 
människors förmåga att fatta beslut som rör det egna livet och 
att samverkan med en god kommunikation är grunden för 
framgångsrik utveckling.

Ekonomiskt bistånd, även kallat försörjningsstöd, är ett 
behovsprövat bistånd som kan beviljas efter ansökan och 
utredning. Rätten till bistånd inträffar då dina behov inte kan 
tillgodoses på annat sätt och alla alternativa försörjningsformer 
är uttömda. Du har ett eget ansvar att själv göra vad du kan för 
att försörja dig själv och de du har försörjningsplikt för.

I vår uppgift ingår att på bästa sätt försöka hjälpa dig att bli 
självförsörjande. Det innebär att du förutom försörjningsstöd 
kan få information, rådgivning, och annat stöd som kan vara en 
hjälp på vägen för att bli självförsörjande. ARBETSMATERIAL
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VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG AV OSS

• att du ska bemötas på ett respektfullt sätt av kunnig personal
• att vi har ett enkelt språk i våra samtal, utredningar,   
 handlingar och anteckningar som handlar om dig. 
• att du alltid erbjuds information om hur en utredning går  
 till, varför den görs och när den ska vara klar
• en rättssäker hantering av din ansökan
• att du når oss på utsatt telefontid
• att inför ett nybesök beredas en besökstid inom två till tre  
 veckor
• att efter att vi har fått in din kompletta ansökan få ett beslut  
 till dig senast inom tio arbetsdagar
• att du vid behov kommer att anvisas någon form av insats för  
 att förbättra dina förutsättningar till egen försörjning
• att om du är missnöjd med ditt beslut får det förklarat på ett  
 förståeligt sätt och vid behov även hjälp att överklaga
• att du och ditt ärende hanteras i enlighet med Offentlighets-  
 och sekretesslagen där du har rätt till insyn i ditt ärende
• att vi använder ett enkelt språk i våra samtal och tolk när vi  
 eller du har behov av det

VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG AV OSS

• att du skickar med de uppgifter vi efterfrågar för att utreda  
 din ansökan inom utsatt tid
• att de uppgifter du lämnar till oss är korrekta och att du  
 anmäler eventuella förändringar
• att du kommer på inbokad besökstid eller i god tid anmäler  
 eventuellt förhinder
• att du aktivt medverkar till att bli självförsörjande
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VISSTE DU ATT?

Vi som jobbar inom socialtjänsten har tystnadsplikt och vi får 
inte lämna ut uppgifter om dig eller din familj till obehöriga. 
I vissa fall är socialtjänsten skyldig att lämna ut information till 
andra myndigheter. 

VAD TYCKER DU?
Har du synpunkter på vår verksamhet, så berätta det för oss. 
Vi vill ta del av dina tankar och idéer, för det ger oss en chans 
att förbättra verksamheten.

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss. 
• E-posta till socialforvaltningen@kungsor.se
• Skicka ett brev med posten. Adressen är:
 Kungsörs kommun, Socialförvaltningen, 736 85 Kungsör.
• Ringa kommunens växel, tfn 0227-60 00 00, 
 och framför ditt ärende. Växeln är öppen måndag-fredag 
 klockan 07.30-12.00 och 13.00–16.30.
• Personligen lämna dina synpunkter direkt till personalen. 
 De ser till att synpunkterna registreras och blir hanterade.
• Webbadress till socialförvaltningens synpunktshantering:
 www.kungsor.se/synpunkt-socialforvaltningen

Kungsörs kommun, Socialförvaltningen, 736 85 Kungsör
0227-600 000  socialforvaltningen@kungsor.se  www.kungsor.se M
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KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 

Inom Arbetsmarknad och försörjning handlägger vi 
dödsboanmälningar och utreder rätten till ekonomiskt bistånd 
för begravningskostnader.

När någon avlidit ska en bouppteckning göras inom tre 
månader. Räcker den avlidnes tillgångar inte till annat än 
begravningskostnader och andra utgifter med anledning 
av dödsfallet kan en dödsboanmälan göras i stället för en 
bouppteckning.

Dödsboanmälan är kostnadsfri och ska göras inom två månader 
från dödsfallet. Handläggaren på socialförvaltningen skickar - 
efter utredning - dödsboanmälan till Skatteverket.

Förutsättningarna för att göra en dödsboanmälan är att det 
inte finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet och att 
tillgångarna inte täcker annat än kostnader i samband med 
dödsfallet. Socialnämnden besiktigar den avlidnes tillhörigheter 
genom hembesök som vanligen görs av två handläggare. Om 
den avlidne var gift eller registrerad partner ska den avlidnes 
andel i det gemensamma giftorättsgodset beaktas.
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DÖDSBOANMÄLAN KAN INTE GÖRAS

• om den avlidne inte var skriven i Kungsörs kommun
• om det finns fastighet, bostadsrätt eller tomträtt
• om hemmet redan är avyttrat
• om någon av dödsbodelägarna begär att bouppteckning ska  
 göras
• om värderingsfrågorna är komplicerade eller när det krävs  
 omfattande efterforskning kring den avlidnes tillgångar

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

• de tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas 
till att betala begravningen
• betala inga fakturor efter dödsdagen, begär anstånd hos 
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och gravsten. Ansökan göras hos socialförvaltningen innan 
beställning görs hos begravningsbyrån. 
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VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG AV OSS

• ett trevligt, respektfullt, engagerat och professionellt   
 bemötande 
• att hembesök i den avlidnes hem bokas inom en vecka
• att en ansökan om ekonomiskt bistånd till    
 begravningskostnader alltid resulterar i ett skriftligt beslut
• att om ansökan beviljas, betalas kostnaden vanligtvis direkt  
 av kommunen till exempelvis begravningsbyrån.
• att om ansökan inte beviljas (avslag) får dödsboet ett   
 skriftligt beslut hemskickat med information om hur man  
 överklagar
• att vi använder tolk när vi eller du har behov av det

VAD VI FÖRVÄNTAR OSS AV DIG

• att dödsboet förblir orört till dess att hembesök har   
 genomförts
• att de uppgifter du lämnar till oss är korrekta och att du  
 anmäler eventuella förändringar

VISSTE DU ATT?

Vi som jobbar inom socialtjänsten har tystnadsplikt och vi får 
inte lämna ut uppgifter om dig eller din familj till obehöriga. 
I vissa fall är socialtjänsten skyldig att lämna ut information till 
andra myndigheter. 

ARBETSMATERIAL• att om ansökan beviljas, betalas kostnaden vanligtvis direkt  
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VAD TYCKER DU?
Har du synpunkter på vår verksamhet, så berätta det för oss. 
Vi vill ta del av dina tankar och idéer, för det ger oss en chans 
att förbättra verksamheten.

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss. 
• E-posta till socialforvaltningen@kungsor.se
• Skicka ett brev med posten. Adressen är:
 Kungsörs kommun, Socialförvaltningen, 736 85 Kungsör.
• Ringa kommunens växel, tfn 0227-60 00 00, 
 och framför ditt ärende. Växeln är öppen måndag-fredag 
 klockan 07.30-12.00 och 13.00–16.30.
• Personligen lämna dina synpunkter direkt till personalen. 
 De ser till att synpunkterna registreras och blir hanterade.
• Webbadress till socialförvaltningens synpunktshantering:
 www.kungsor.se/synpunkt-socialforvaltningen

Kungsörs kommun, Socialförvaltningen, 736 85 Kungsör
0227-600 000  socialforvaltningen@kungsor.se  www.kungsor.se M
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KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 

Utredningsgruppen barn och unga är ett team socialsekreterare 
som riktar sig emot barn och unga i åldern 0–18 år och 
deras familjer. Ett av socialnämndens viktiga uppdrag är att 
arbeta för att barn och unga växer upp under trygga och bra 
levnadsförhållanden.

Vår ambition är att barn får växa upp hos föräldrar/vuxna som 
ger trygghet och omsorg. Vi vill arbeta tillsammans med dig 
och din familj för att ta reda på vilken insats som passar just er, 
insatserna är i första hand frivilliga. 

Exempel på insatser som vi kan erbjuda är:

• familjebehandlingsarbete
• kontaktperson/kontaktfamilj
• familjehem
• institutionsvårdARBETSMATERIALVår ambition är att barn får växa upp hos föräldrar/vuxna som 

ARBETSMATERIALVår ambition är att barn får växa upp hos föräldrar/vuxna som 
ger trygghet och omsorg. Vi vill arbeta tillsammans med dig 

ARBETSMATERIALger trygghet och omsorg. Vi vill arbeta tillsammans med dig 
och din familj för att ta reda på vilken insats som passar just er, 

ARBETSMATERIAL
och din familj för att ta reda på vilken insats som passar just er, 
insatserna är i första hand frivilliga. 

ARBETSMATERIAL
insatserna är i första hand frivilliga. 

Exempel på insatser som vi kan erbjuda är:

ARBETSMATERIAL
Exempel på insatser som vi kan erbjuda är:

• familjebehandlingsarbete

ARBETSMATERIAL

• familjebehandlingsarbete
• kontaktperson/kontaktfamilj

ARBETSMATERIAL

• kontaktperson/kontaktfamilj

ARBETSMATERIAL

• familjehem

ARBETSMATERIAL

• familjehem
• institutionsvårdARBETSMATERIAL

• institutionsvård



VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG AV OSS

• att du ska bemötas på ett respektfullt sätt av kunnig personal
• en rättssäker hantering av din ansökan
• att du ska känna dig trygg i kontakten med oss
• att du under kontorstid alltid ska kunna nå en    
 socialsekreterare
• att du ska få en besökskontakt med en socialsekreterare inom  
 två veckor
• att vi har ett enkelt språk i våra samtal, utredningar,   
 handlingar och anteckningar som handlar om dig. 
• att du alltid erbjuds information om hur en utredning går  
 till, varför den görs och när
 den ska vara klar.
• att du ska få ett beslut inom fyra månader vid utredning. 
• att vi använder ett enkelt språk i våra samtal och tolk när vi  
 eller du har behov av det

VISSTE DU ATT?

Vi som jobbar inom socialtjänsten har tystnadsplikt och vi får 
inte lämna ut uppgifter om dig eller din familj till obehöriga. 
I vissa fall är socialtjänsten skyldig att lämna ut information till 
andra myndigheter. 
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KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 

Socialnämndens familjerätt har många viktiga uppgifter bland 
annat att utreda och fastställa faderskap/föräldraskap för barn 
vars föräldrar inte är gifta, att erbjuda samarbetssamtal till 
föräldrar, att på uppdrag av tingsrätt/hovrätt lämna yttranden 
och göra utredningar i frågor kring vårdnad-boende och 
umgänge. Vi gör även adoptionsutredningar och utredningar 
där barn behöver en ny vårdnadshavare. Vi kan också ge allmän 
information i familjerättsliga frågor.

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att 
komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnen, var 
barnen ska bo, och hur umgänget med den andra föräldern ska 
se ut. 

Föräldrar kan genom samarbetssamtal få stöd för att komma 
överens i frågor som rör vårdnad, boende, umgänge och 
barnets försörjning samt för att hitta former för samarbete 
gällande nämnda frågor. Samarbetssamtalen är frivilliga, 
kostnadsfria och det sker ingen registrering av att föräldrarna 
varit i kontakt med familjerätten.  Föräldrarna kan i anslutning 
till samarbetssamtalen få hjälp med att upprätta avtal gällande 
frågor om vårdnad, boende, umgänge och underhåll.
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VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG AV OSS

• att när du tar kontakt i familjerättsliga frågor kan du förvänta  
 dig att få en tid inom två veckor (under semesterperioden  
 kan väntetiden på besökstid dock vara upp till fyra veckor)
• att när vi fått uppdrag från tingsrätt/hovrätt om att lämna  
 ett yttrande eller göra en utredning kring vårdnad-boende  
 och umgänge för dina barn har båda föräldrar rätt till insyn i  
 det som skrivs
• att när du har frågor kring familjerätt kan du förvänta dig att  
 få generell och opartisk information.
• att du ska bemötas på ett respektfullt sätt av kunnig personal
• att du ska känna dig trygg i kontakten med oss
• att du alltid ska kunna komma i kontakt med oss under  
 telefontid
• att du ska få information om hur samarbetssamtal och olika  
 utredningar går till och vilken hjälp du kan få
• att vi använder ett enkelt språk i våra samtal och tolk när vi  
 eller du har behov av det

VISSTE DU ATT?

Vi som jobbar inom socialtjänsten har tystnadsplikt och vi får 
inte lämna ut uppgifter om dig eller din familj till obehöriga. 
I vissa fall är socialtjänsten skyldig att lämna ut information till 
andra myndigheter. 
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KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 

Öppenvårdsenheten vänder sig till familjer med barn som är 
upp till 18 år, unga i behov av stöd i tillvaron samt unga och 
vuxna med missbruksproblem. Vi har, med ditt medgivande, 
ett nära samarbete med många av samhällets aktörer som 
t.ex. skola, försäkringskassa, hälso- och sjukvård. Flera av 
insatserna måste beviljas av en socialsekreterare och det 
kallar vi för biståndsbedömda insatser. Vi erbjuder även 
förebyggande insatser som är öppna och tillgängliga för alla 
kommuninvånare. 

Råd och stöd innebär att du kan få fem fria samtal med någon 
av öppenvårdens medarbetare, helt kostnadsfritt och utan 
dokumentation. 

Hos personalen finns kompetenser inom familjebehandling 
och missbruk/beroende och alla medarbetare har kontinuerlig 
handledning från meriterade externa handledare. Öppenvården 
är också en del i samarbetet mellan Kungsör-Arboga-Köping 
(KAK) och kan erbjuda barngruppsverksamhet för barn med:

• Separerade föräldrar
• Förälder med missbruk
• Barn som bevittnat våld i nära relation
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VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG AV OSS

• professionell vägledning genom samtal 
• att du ska bemötas på ett respektfullt sätt av kunnig personal  
 och med ett opartiskt förhållningssätt 
• att när du kontaktar oss ska kunna få träffa någon av oss  
 inom två veckor 
• att vi är tydliga med vad vi kan bistå med kring hur många  
 samtal/ hur lång tid samtalsserien förväntas ta och när det är  
 dags för avslut 
• att om inte vi kan hjälpa dig så vägleder vi dig vidare till  
 annan kvalificerad hjälp
• att vi använder ett enkelt språk i våra samtal och tolk när vi  
 eller du har behov av det

VAD VI FÖRVÄNTAR OSS AV DIG

• att du kommer på inbokad besökstid eller i god tid anmäler  
 eventuellt förhinder
• att du aktivt medverkar i den planering vi tillsammans   
 upprättat

VISSTE DU ATT?

Vi som arbetar inom Öppenvården är familjebehandlare 
och drogterapeuter med olika yrkesbakgrund inom socialt 
arbete. I regel tar vi emot besök i våra lokaler men kan vid 
behov även göra hembesök. Du når oss genom socialtjänstens 
mottagningstelefon på 0227-600 456.
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VAD VI FÖRVÄNTAR OSS AV DIG

• att du kommer på inbokad besökstid eller i god tid anmäler  
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• att du kommer på inbokad besökstid eller i god tid anmäler  
 eventuellt förhinder
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 eventuellt förhinder
• att du aktivt medverkar i den planering vi tillsammans   ARBETSMATERIAL

• att du aktivt medverkar i den planering vi tillsammans   
 upprättatARBETSMATERIAL

 upprättat



VAD TYCKER DU?
Har du synpunkter på vår verksamhet, så berätta det för oss. 
Vi vill ta del av dina tankar och idéer, för det ger oss en chans 
att förbättra verksamheten.

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss. 
• E-posta till socialforvaltningen@kungsor.se
• Skicka ett brev med posten. Adressen är:
 Kungsörs kommun, Socialförvaltningen, 736 85 Kungsör.
• Ringa kommunens växel, tfn 0227-60 00 00, 
 och framför ditt ärende. Växeln är öppen måndag-fredag 
 klockan 07.30-12.00 och 13.00–16.30.
• Personligen lämna dina synpunkter direkt till personalen. 
 De ser till att synpunkterna registreras och blir hanterade.
• Webbadress till socialförvaltningens synpunktshantering:
 www.kungsor.se/synpunkt-socialforvaltningen

Kungsörs kommun, Socialförvaltningen, 736 85 Kungsör
0227-600 000  socialforvaltningen@kungsor.se  www.kungsor.se M

ar
s 

20
20
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§  
Lägesrapport fördjupad samverkan  
(SN 2017/179, SN 2020/34) 
Inom ramen för fördjupad samverkan har arbetsgrupper inom 
individ- och familjeomsorgen (IFO) regelbundet träffats och arbe-
tat fram förslag till samarbeten inom IFO-området. Detta har resul-
terat i en rad överenskommelser och ett nytt avtal kring samver-
kan.  
 
Senaste överenskommelsen är Gemensam 12-stegsbehandling i 
Köping/Arboga/Kungsör. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialchefen Lena Dibberns tjänsteskrivelse 2020-03-16 inkl. 

överenskommelse om gemensam 12-stegsbehandling. 
 

Förslag till beslut Socialnämnden lägger lägesrapporten fördjupad samverkan i KAK 
till handlingarna. 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-03-16 SN 2027/179,  

SN 2020/34 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen  
 Socialnämnden 
Vår handläggare  
Socialchef Lena Dibbern  
  

 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Gemensam 12-stegsbehandling i KAK inom Öppen-
vårdsenheterna, inom ramen för fördjupad sam-
verkan 
I ett tidigare dokument där alla överenskommelser och avtal inom IFO-området 
redovisats fanns också en rubrik om en gemensam 12-stegsbehandling inom 
missbruksvården. Denna var lämnad tom då denna samverkan inte fullt ut var 
färdigbehandlad. En överenskommelse inom detta område är nu färdigställd.  
 
Att denna samverkan blir en överenskommelse och inte ett avtal beror på att varje 
kommun bidrar med en personal som arbetar del av sin tid i denna behandlings-
enhet. 
 
Behandlingsprogrammet redovisas i bilaga (bilaga 1). Detta görs inom ramen för 
fördjupad samverkan. 
 
 
Förslag till beslut   
Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef  
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Gemensam 12-stegsbehandling i Köping/Arboga/Kungsör 
 
Ansvarsområde 
Ska bedriva medicinfri konventionell 12-stegs behandlingsarbete inom riskbruk-missbruk-
beroendeproblematik för individ och familjeomsorgen i Kungsör-Arboga-Köping kommuner. 
Skall verka för positiva förändringar i utsatta människors liv genom information, enskilda samtal, 
gruppbehandling och kursverksamhet i beroendelära. 
 
Målgrupp 
Att i första hand möta upp människor som söker hjälp för missbruk/beroende av alkohol, narkotika 
eller tabletter. 
Målsättning är att kunna ge råd, stöd och hjälp, i första hand på hemmaplan och i närmiljön. 
Verksamheten skall också vid behov kunna föreslå/vidarebefordra till annan extern hjälp anpassat 
utifrån den enskildes behov. 
Våra insatser ska alltid bygga på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. 
Barnperspektiv och barnets bästa står alltid i centrum för vårt arbete. 
 
Policy 
Hjälpsökande till verksamheten skall så snart det möjligt kunna erbjudas ett första samtal. 
 
Vi jobbar i första hand med gruppbehandling. Enskilda samtal används därför mer som stöd vid behov. 
  
Personer med uttalad samsjuklighet/andra diagnoser, som har förskriven sinnesförändrande medicin 
hänvisas till Beroendecentrum i Västmanland eller tillbaks till ansvarig socialsekreterare. 
 
Under primärbehandlingstiden 10 veckor  har man möjlighet att bli helt sjukskriven och inskrivna 
patienter tar själv kontakt med sin läkare på respektive vårdcentral. Läkaren tar därefter kontakt med 
personalen i verksamheten. 
 
Vid eventuell utskrivning av klient förankras ärendet först inom personalgruppen som därefter snarast 
meddelar respektive missbrukshandläggare och ev. andra berörda parter. 
 
Insatser för samtal/behandling är kostnadsfri utom i de fall då det finns en arbetsgivare med vid 
planering. 
 
I de fall då individer gör sin behandling på externa institutioner bör personalen snarast kontaktas för 
eftervårdsplanering. 
Gör man behandling på extern institution, ingår minst 6 mån eftervård på enligt befintligt program. 
Personal skall om möjligt åka till behandlingshemmet i slutet av behandlingstiden för att möta 
individen och dennes handledare på behandlingshemmet, för planering av hemkomst. 
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Programinnehåll 

 

Information – Primärbehandling – Eftervård – Anhörigprogram 
 

Mål och metod för Primärbehandling 
Basen för behandlingsarbetet vilar på kognitiv grund med traditionell tolvstegsbehandling utifrån 
sedvanligt 12-stegskompendium. 
Grundideologin bygger på att varje människa besitter egna resurser – vi bedriver stöd och rådgivning 
fram till individens egna inneboende resurskapital. Vår grundsyn på behandlingsarbetet är att de allra 
flesta som utvecklat missbruk/beroende av alkohol/droger/tabletter/spel kan nå ett fungerande fullgott 
liv utan sinnesförändrande medel. 
Basen vilar på nollvision att, om nu individen utvecklat ett beroende så rekommenderas fullständig 
avhållsamhet från alkohol/droger i just hans/hennes fortsatta liv. 
 
Vår syn på beroendeproblematik är att det påverkar hela familjesystemet. Familjemedlemmarna 
utvecklar ofta egna destruktiva beteenden och behöver hjälp med att se och ändra på dessa, därav 
erbjuds familjebehandlingsarbete – nätverksarbete allt utifrån aktuellt behov. 
 
Innehåll: 
 

• Föreläsningar/Lektioner 
• Återfallsförebyggande terapi 
• 12-stegsarbete 
• Motiverande samtal 
• Bearbetning av negativa mönster som ligger bakom beroendet 
• Enskilda samtal vid behov 
• Stresshantering 

 

Mål och metod för Familj/nätverksarbetet 
Missbrukaren kommer ofta till behandling med komplex problematik såsom; ekonomi, 
relationsproblem, psykiska och fysiska problem etc. Stöd för anhöriga är därför viktigt. 
Här kan missbrukaren och familjen få rådgivning och vägledning i sina frågor genom motiverande 
samtal och anhörigprogram. 
 
Nätverk – familjearbetet ska ha som mål att; 
  

• underlätta kommunikation för familjemedlemmarna 
• möta familjen i krissamtal 
• familjemedlemmarna får det samtalsstöd som de är i behov av 
• sätta barnens behov i centrum 
• varje familjemedlem kan ledas till fram till eget ansvar 
• underlätta kontakter med myndigheter 
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Här finns: 

• Gruppsamtal 
• Föreläsningar 
• Filmvisningar 
• Enskilda samtal 

Mål och metod för Eftervården 
Eftervård är obligatorisk för alla som fullgjort en primärbehandling. Eftervården pågår 6 mån, 
förlängning kan dock ske vid behov. Efter avslutad eftervård erbjuds 4 samtal med intervall på 3 mån 
som uppföljning. 
  
Målet är att; 
 

• upprätthålla nykterhet/drogfrihet och befästa det man lärt i primärbehandlingen 
• varje individ ska ha en god individuell planering för sin eftervård 
• varje individ skall erbjudas uppföljning för sin fortsatta planering 
• varje individ snarast möjligt skall kunna få samtalsstöd eller kunna           
• föreslås/vidarebefordras till annan profession allt utifrån individuellt behov 
• inneha inslag av social träning av olika slag 
• bjuda in externa föreläsare som skall gagna varje person och eftervårdsgruppen som helhet 

 

Här finns: 
 

• Gruppsamtal 
• Föreläsningar 
• Filmvisningar 
• Enskilda samtal vid behov 
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§  
Verksamhetsbidrag för år 2020 till BRIS 
region mitt (SN 2020/70) 
BRIS region mitt ansöker om 20 000 kronor i verksamhetsbidrag 
för verksamhetsåret 2020. 
 
Socialförvaltningen anser att BRIS utför ett gott arbete för många 
barn, inte minst i dessa oroliga tider är BRIS arbete av stor vikt för 
att hjälpa barn i utsatta situationer. Förvaltningen föreslår att bi-
draget beviljas. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• BRIS ansökan med bilagor 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 
 

Förslag till beslut Socialnämnden beviljar BRIS region Mitt ett verksamhetsbidrag 
om 20 000 kronor för verksamhetsåret 2020. 



 

 

        

Bris – en samhällsbärande funktion för Sveriges två miljoner barn i coronakrisen 

Bris region mitt ansöker härmed om 20.000 kronor i bidrag för år 2020. 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

Bris – Barnens rätt i samhället 
Box 101 47, 121 28 Stockholm-Globen 

Tel: 08-598 888 00 
www.bris.se | Org.nr: 80 20 13-3420 

PG: 90 15 04-1 | BG: 901-5041 

 
 

Vad är Bris? 
 Bris grundades 1971 och är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. 
 Vår vision är att varje barn känner till sina rättigheter och lever i ett samhälle där barnets 

rättigheter tillgodoses. 
 Vi arbetar för att stärka barnet rättigheter genom att stödja barn utifrån barnets behov, 

mobilisera samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda.  
 FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionslagen, utgör grunden för Bris 

arbete och Bris bidrar med sitt arbete till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. 
 En viktig del av Bris verksamhet är Bris nätverk, den största mötesplatsen för barnets 

rättigheter i Sverige med drygt 5 000 medlemmar. Nätverket erbjuder professionella från 
olika delar av samhället, det offentliga, privata och ideella, en plattform för nätverkande, 
kunskapsutbyte och fortbildning. 

 Vår verksamhet drivs av insamlade medel och vår möjlighet att hjälpa barn står i direkt 
relation till det ekonomiska stöd vi får. 

 Bris finns för alla barn och vår ambition är att alltid möta barn och unga på deras arenor 
och erbjuda tillgängligt stöd i den form de efterfrågar.  

 2016–2018 hade Bris 77 500 kurativa kontakter med barn via chatt, mail och telefon. 
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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.
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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.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
2018
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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?
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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
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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.



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.

Pojke 14 år
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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

FÖRDELNING CHAT T, MEJL  
OCH TELEFON

KÖN PÅ BARN SOM KONTAKTAR BRIS

42%

31% 27%
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UNDER 2018 HADE 
BRIS KURATORER 

26 746
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MED BARN OCH UNGA
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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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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



28

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  MOBILISERA

Årsberättelse 2018

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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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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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

0,2 Mkr

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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ÅRSREDOVISNING

BRIS ÅRSREDOVISNING 
2018

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Bris vision är att varje barn känner till sina rättigheter och lever 

i ett samhälle där rättigheterna tillgodoses. 

VÅRT SYFTE
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 partipoli-

tiskt och religiöst obunden. All verksamhet utgår från FN:s 

konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och 

barnsynen i denna. 

VÅR VERKSAMHET OCH VERKSAMHETSIDÉ
Sedan 1971 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 samt 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 digitala kanaler. Bris har också kuratorer som arbetar med 

gruppstöd 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 trau-

matiska 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. Nätverket samlar nu 3 700 medlemmar. 

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 påverkansfrågor.

Bris är en medlemsorganisation som växer. Antalet medlem-

mar är nu 6 229. 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 organi-

sationer, 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 utveck-

ling, Agenda 2030. 

116 111 & CHI
Numret till Bris är ”116 111” som är ett internationellt stödnummer 

inom Europa för barn som behöver stöd och skydd. Numret ska gå 

till en organisation i varje land som har resurser och kunskap att 

hjälpa barn. Numret ska vara gratis och barnet ska kunna få vara 

anonymt om hen vill. Bris är Sveriges officiella 116 111-linje.

Bris är medlem i CHI (Children Helpline International), som 

är ett globalt nätverk med stödlinjer över hela världen som 

omfattar 178 hjälplinjer för barn i 146 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 

barnrättsorganisationen 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 

finns våra kuratorer som lyssnar, stöttar och stärker barnet, och 

hjälper dem vidare när det behövs. Under 2018 hade Bris 26 746 

kurativa kontakter med barn och unga. Samtalen till Bris har ökat 

under flera år i rad, under 2018 var ökningen drygt 2 procent 

jämfört med året innan. 

Samtalen syftar till att ge barnet möjlighet att hantera 

och förstå sin situation. Ett annat syfte är att ge barnet en 

positiv erfarenhet av att söka stöd hos en vuxen, vilket ofta 

saknas. När barnet befinner sig i en utsatt situation kan Bris 

kuratorer hjälpa vidare till andra stödfunktioner i samhället. 

Under 2018 har Bris hänvisat barn till vidare hjälp i drygt en 

tredjedel 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. På bris.se och i Bris sociala medier kan barn och unga 

läsa, kolla in filmer och lyssna på poddar om viktiga ämnen.

Trygga vuxna är det viktigaste skyddsnätet för barn som 

har det svårt. Bris vuxentelefon – om barn finns för att ge råd 

och stötta vuxna i barns närhet. Varje år besvaras över två 

tusen samtal. I Bris digitala kanaler finns även information och 

råd till vuxna. Under 2018 har Bris samarbetat med Prinspa-

rets stiftelse kring ”Handbok för nätföräldrar” som i februari 

2019 skickas ut till alla föräldrar i Sverige som har ett barn 

som fyller 10 år under året.

ETT SAMTAL GÖR SKILLNAD
Varje samtal gör skillnad för det enskilda barnet. Bris kura-

torer använder samtalsmetodik som bygger på forskning och 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Organisationsnummer 802013-3420
Styrelsen och generalsekreteraren för  
Bris - Barnens rätt i samhället avger härmed  
årsredovisning för räkenskapsåret 2018.
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ansvarsfullt sätt öka aktiviteterna under året motsvarande  

den oväntade intäktsökningen, varför Bris gör ett stort  

överskott 2018.

FÖRETAGSSAMARBETEN 
Svenska Postkodlotteriet är en av Bris viktiga samarbetspartners. 

Postkodlotteriet har sedan 2007 gett ett stöd till verksamheten 

på över 160 miljoner kronor. Bris har också flera samarbeten 

med företag som stödjer verksamheten, som Circle K, Comviq, 

Fastighetsbyrån, KappAhl och Volkswagen. Bris företagssamar-

beten står för knappt hälften av insamlade medel.

Tack vare projekt, företagssamarbeten, gåvor samt bidrag 

som Bris har fått under 2018 har Bris kunnat nå fler barn och 

utbildat viktiga vuxna runt barn. Att ett antal personer dessut-

om tänkt på Bris i sin sista vilja ger Bris en bra ekonomisk grund 

inför det fortsatta arbetet med att stödja, mobilisera  

och påverka för att stärka barnets rättigheter.

MEDLEMMAR
Bris är en medlemsorganisation som växer. Allt fler privatper-

soner väljer att stödja Bris genom att gå med som medlemmar 

eller bli månadsgivare. Bris har de senaste tre åren ökat sitt 

medlemsantal och hade 6 229 medlemmar den sista december 

2018, jämfört med 5 868 året innan. Drygt 4800 (2700, 2017) 

personer valde att stödja Bris med en gåva varje månad.

Medlemsavgiften är 360 kronor per år. För barn kan med-

lemskap tecknas mot en engångsavgift på 100 kronor som gäller 

till och med det året som barnet fyller 18 år.

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR
Bris har under året utökat antal tjänster och vid årets slut var 

antalet medarbetare 70 (65, 2017). De flesta är kvinnor och 

arbetar på kansliet i Stockholm. Bris är medlem i arbetsgivar- 

organisationen IDEA och tecknar kollektivavtal för samtliga an-

ställda. Bris arbetar aktivt med att skapa en hållbar arbetsmiljö 

och följer löpande upp arbetsmiljön på individ-, team- och  

organisationsnivå. Det sker genom dialog med medarbetarna 

och genom löpande frågor som ställs till organisationen. Bris 

arbetar även aktivt med att kompetensutveckla våra medarbe-

tare och gör årligen en kompetensutvecklingsplan i samband 

med vår verksamhetsplanering. Nyckeltal kopplade till perso-

nalfrågor analyseras löpande under året.

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 revisorer 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. Totalt finns det 

ungefär 85 förtroendeposter i Bris.

Bris kansli är förlagt till Stockholm och fem regionala kontor, 

i Göteborg, Malmö, Linköping, 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 kongress- 

period 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 styrelsen. 

Granskningsutskottet består av en representant från varje region.
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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 

att 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 om-

ständigheter. Fokus i arbetet är att barnen som deltar ska 

få ökad kunskap och förståelse 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 2018 har 

Bris genomfört 75 (59, 2017) stödgruppstillfällen och åtta 

(sex, 2017) 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 ”Barnens spelregler” om varje barns rätt till en 

trygg idrott, fri från övergrepp och kränkningar, som lansera-

des 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 3 700 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 2018 har Bris nätverksträffar bland annat fokuse-

rat på hur vi kan få en skola som främjar psykisk hälsa samt vad 

det kan innebära att barnkonventionen blir lag.

Den långsiktiga målsättningen är att genom nätverket sprida 

kunskap om barnrätt och vuxnas handlingsberedskap när ett 

barn far illa eller på annat sätt behöver stöd.

Bris volontärer har under året delat ut Bris valmanifest med 

bland annat krav på att ge högsta prioritet till arbetet med att 

bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan i Sverige.

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 rättighe-

ter, 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 

2018 omnämndes Bris 3 463 (3 206, 2017) gånger. Vi släppte två 

rapporter som bygger på barns röster och aktuell forskning, om 

barns psykiska ohälsa och skolans roll för barn som flytt. 

 Den 13e juni röstade riksdagen ja till barnkonventionen som 

lag. Bris har varit rådgivande i expertgruppen till utredningen 

och sitter även med i regeringens barnrättsdelegation. 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 

regeringen i upproret #psykbryt. Under valrörelsen 2018 fort-

satte Bris med arbetet att sätta barnrättsfrågorna högre upp på 

den politiska dagordningen. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Bris verksamhetsutveckling drivs i stor utsträckning i projekt-

form. Under 2018 beviljade Postkodlotteriet 9,6 mkr till ett 

projekt där Sveriges stadsmissioner och Bris tillsammans ska 

utveckla skyddade boenden med barnperspektiv. Projektet 

är treårigt.

Under 2018 har Bris fortsatt att driva två treåriga projekt 

som båda påbörjades under 2017. Familjen Erling-Perssons 

stiftelse finansierar projektet Tillsammans för barn som flytt 

som innebär att Bris driver stödgrupper för barn i migration, 

och sprider metoderna till kommuner i Sverige. Allmänna 

Arvsfonden finansierar ett projekt om inkludering av barn i 

migration inom idrotten.

Bris driver även ett tvåårigt projekt om att bryta utan-

förskap och segregation. Projektet finansieras av Vinnova 

och löper tom november 2019. Bris skapar i samverkan med 

Göteborgs stad 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.

Som en del i att öka den internationella samverkan har 

Bris under året träffat organisationen C-SEMA som driver en 

nationell hjälptelefon för barn i Tanzania. Inför 2019 har or-

ganisationerna sökt om projektmedel för att kunna fördjupa 

samarbetet.

I december 2018 beviljade Jämställdhetsmyndigheten Bris 

1 mkr. Projektet Bryta tystnaden är ett led i Bris jämställd-

hetsarbete, då vi vill förändra attityden hos killar om att söka 

samtalsstöd.

Bris fick i juli ett arv på 10,6 mkr. Detta var ett arv som 

Bris inte kände till och hade därför inte budgeterat för intäk-

ten. Totalt är intäkterna från arv under 2018 14,9 mkr. Under 

2017 var det 0,8 mkr. Det har inte varit möjligt att på ett 

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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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 

värdepapper och fonder med låg risk, policyn tillåter endast 

placeringar 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 ses över årligen och finns publicerad 

på bris.se.

För närvarande hanterar Bris sina placeringar i egen regi.

Bris riktlinje för eget kapital är att kapitalet ska motsvara minst 

6 månaders fasta kostnader och som mest 1 års fasta kostnader.

RESULTAT OCH STÄLLNING
Årets verksamhetsintäkter uppgår till 90,9 mkr (73,0 mkr, 2017).

VERKSAMHETENS INTÄKTER (MKR)

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. Ökningen mellan 2017 och 2018 förklaras främst av arv (14,9 mkr 2018 
och 0,8 mkr 2017), samt ett ökat givande från allmänheten i övrigt.

Den största intäktskällan är företagsgåvor och företagssamar-

beten 20,3 mkr (20,8 mkr, 2017). Postkodlotteriets basstöd har 

varit 10,0 mkr år 2018 och 2017. Insamling från allmänheten är 

31,6 mkr (15,3, 2017). Ökningen beror främst på arv som var 14,9 

mkr 2018 och 0,8 mkr 2017. Även spontana gåvor och månadsgi-

vandet från privatpersoner har haft en positiv utveckling.

Bidrag uppgår till 24,2 mkr (23,0, 2017) och avser främst offent-

liga bidrag i form av kommunala verksamhetsbidrag, statsbidrag 

via Socialstyrelsen och bidrag från Folkhälsomyndigheten. Pos-

ten avser även projekt, som till exempel Tillsammans för barn 

som flytt som finansieras av Familjen Erling-Perssons stiftelse.

VERKSAMHETENS INTÄKTER 2018 (MKR) 

Ändamålskostnaderna ökade med 5,4 miljoner kronor jämfört 

med föregående år och uppgick till 61,2 miljoner kronor vilket 

är 77 procent (78,3 procent, 2017) av den totala kostnadsmas-

san. Ökningen beror bland annat på att antalet kuratorstjänster 

utökats och projektet Tillsammans för barn som flytt. Det störs-

ta verksamhetsområdet är Stöd online, följt av Kommunikation, 

Opinion och Påverkan. 

Årets administrations- och insamlingskostnader i relation till de 

totala kostnaderna uppgick till 23 procent (21,7 procent, 2017).

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Eget kapital uppgår vid årets slut till 37,7 miljoner kronor 

(26,3 miljoner kronor, 2017). Målet med det balanserade kapitalet 

är att det ska motsvara cirka 6 månaders fasta kostnader, vilket 

på ett normalår motsvarar cirka 23-28 miljoner kronor. Eftersom 

Bris har erhållit större arv än beräknat under året visar 2018 ett 

stort överskott. Eget kapital har ökat med överskottet.

FRAMTIDA UTVECKLING
Psykisk ohälsa är fortsatt det vanligaste skälet till att barn kon-

taktar Bris. Samtalen till Bris handlar om alltifrån nedstämdhet till 

självskadebeteende och tankar om att ta sitt liv. Ett övergripande 

mål för Bris åren 2017–2021 är bidra till att trenden med den väx-

ande psykiska ohälsan bland barn och unga bryts.

Bris behöver kontinuerligt metodutveckla stöderbjudandet 

och arbeta för en breddning av målgrupper för att kunna stödja 

fler barn. Bris behöver förstå vilka arenor de olika målgrupperna 

befinner sig på, vilket stöd de behöver och hur man på bästa sätt 

kommunicerar med dem. För att nå målet behöver vi bygga fler 

relationer och hitta strategiska samarbetspartners. 

Bris verksamhet 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, och 

bedriva ett starkt opinions- och påverkansarbete.

Bris ska fortsätta vara rörelsen för ett bättre samhälle för barn.
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FRII:S KVALITETSKOD
Bris är medlem i FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) 

och tillämpar dess etiska kvalitetskod där nyckelorden är re-

spekt, 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 september 2018 granskat och intygat 

att Bris efterlever koden. Bris senaste effektrapport finns publ-

icerad på Bris hemsida.

SVENSK INSAMLINGSKONTROLL
Bris plusgiro 901504-1 kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll 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 marknadsföringsmetoder används.

 

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 ledarskapsut-

vecklare 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),  

vice ordförande

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).
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2018 2017 2016 2015

Medlemsavgifter 2%, 2

Allmänheten 36%, 32

Företag 22%, 20

Svenska Postkodlotteriet 11%, 10

Offentliga bidrag 17%, 15 

Övriga intäkter 12%, 11

Tkr

Balanserat
eget kapital

Totalt
eget kapital

Ingående balans 2018 26 275 26 275

Årets resultat 11 399 11 399

Utgående balans 2018 37 674 37 674

2018 2017 2016 2015

Antal medlemmar 6 229 5 868 4 865 4 387

Antal stödjande kontakter inkl Bris Vuxentelefon 29 072 28 415 26 996 26 379

Verksamhetens intäkter (tkr) 90 944 72 984 62 173 66 937

FLERÅRSÖVERSIKT
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NOTER

NOT 1   Redovisningsprinciper
Bris redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer 

med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRII:s sty-

rande 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 bidraget 

har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess 

villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits 

för att täcka vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår 

som den kostnad bidraget är avsett att täcka.

När Bris tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde 

utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är det en gåva 

eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls 

därför att Bris uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor 

och om Bris har en skyldighet att återbetala till motparten om 

villkoren inte uppfylls är det ett erhållet bidrag. Är det inget 

bidrag är det en gåva.

Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel värderas 

till marknadsvärdet vid gåvotillfället. Erhållna gåvor redovisas 

netto, det vill säga efter avdrag för de direkta kostnader som 

kan uppkomma vid försäljning av en tillgång. 

Medlemsintäkter avser inbetalning av medlemsavgift från 

organisationens medlemmar. Avgiften periodiseras inte, utan 

intäktsförs vid inbetalning. Medlemsavgiften bestäms av 

kongressen. Intäkter under rubriken ”Nettoomsättning” avser 

i första hand kurs- och konferensavgifter vid utbildningar som 

organisationen anordnar, som är en del av ändamålet med 

verksamheten att sprida kunskap och information. 

Verksamhetskostnader
Kostnaderna för verksamheten har delats upp i enlighet med 

FRII:s styrande riktlinjer för årsredovisning i ändamåls-, insam-

lings- och administrationskostnader. 

Ändamålskostnader avser kostnader som har direkt samband 

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 or-

ganisationen. Arbete med bidrags- och projektansökningar ingår 

också i administrationskostnaderna.

Gemensamma kostnader för bland annat data, telefoni och 

viss administration har fördelats ut på de olika delarna i förhål-

lande till antalet anställda inom respektive verksamhetsområde 

samt resursutnyttjande. 

Alla organisationens leasingavtal redovisas som operationella, 

det vill säga leasingavgiften redovisas linjärt över leasingperioden.

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala 

avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda 

utför tjänster.

BALANSRÄKNINGEN

Eget kapital
I de fall när givare eller donator bestämt att medel ska användas 

till särskilda ändamål, eller styrelsen beslutat att medel ska 

användas på ett särskilt sätt, klassificeras dessa som ända-

målsbestämda 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 pröv-

ning beräknas bli betalt. Kortfristiga innehav i aktier och 

andelar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet eller 

marknadsvärdet vid balansdagen. Vid värderingen tillämpas 

portföljmetoden (kollektiv värdering).

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

NOT 2   Uppskattningar och bedömningar
Det finns inga bedömningar som har betydande effekt på de 

redovisade beloppen i årsredovisningen. Det finns heller ingen 

osäkerhet i uppskattningarna som innebär en betydande risk 

för väsentliga justeringar av värden i balansräkningen under 

nästa år.

RESULTATRÄKNING, tkr BALANSRÄKNING, tkr

Not 2018 2017

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter 2 164 1 977

Gåvor 3 63 715 47 225

Bidrag 3 24 193 22 962

Nettoomsättning 843 657

Övriga intäkter 30 163

Summa verksamhetsintäkter 90 944 72 984

Verksamhetskostnader 4,5

Ändamålskostnader -61 200 -55 833

Insamlingskostnader -13 374 -10 902

Administrationskostnader -4 945 -4 525

Summa verksamhetskostnader -79 519 -71 260

Verksamhetsresultat 11 425 1 724

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultat-

poster 6 33 97

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -60 0

Summa resultat från finansiella investeringar -26 97

Årets resultat 11 399 1 820

Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter 8 1 506 1 970

Summa imm anläggningstillgångar 1 506 1 970

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 9 317 410

Summa matrl anläggningstillgångar 317 410

Finansiella anläggningstillgångar

Övriga långfristiga fordringar 10 51 -

Summa fin anläggningstillgångar 51 -

Summa anläggningstillgångar 1 874 2 380

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 81 232

Övriga fordringar 11 2 401 360

Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 12 2 286 4 608

Summa kortfristiga fordringar 4 768 5 200

Kortfristiga placeringar 13 24 057 10 500

Kassa och bank 21 268 20 489

Summa omsättningstillgångar 50 093 36 189

SUMMA TILLGÅNGAR 51 967 38 569

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat kapital 37 674 26 275

Summa eget kapital 37 674 26 275

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 758 4 603

Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag 14 4 392 3 459

Övriga skulder 743 651

Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter 15 4 400 3 581

Summa kortfristiga skulder 14 293 12 294

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 51 967 38 569
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Ideellt arbete
Bris har under 2018 haft 85 förtroendeposter, bland annat 

styrelseledamot, suppleanter, revisor, valberedning och regi-

onråd. Utöver dessa förtroendeposter har ca 150 volontärer 

(ca 30, 2017) tillsammans med regionråden ideellt bidragit 

med informationsspridning vid olika events runt om i landet, 

administrativa volontäruppdrag samt uppdrag med insamlings-

syfte. Arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst har 

utbetalts till styrelsen om totalt 26 tkr (8 tkr, 2017). 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 generalsekre-

terare 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 

3 637 tkr (3 401 tkr, 2017).

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:

Avtalen om lokalhyror har olika slutdatum och sträcker sig  

som längst till 2021.

NOT 6   Ränteintäkter och liknande resultatposter

NOT 7   Räntekostnader och liknande resultatposter

NOT 8  Immateriella anläggningstillgångar

BALANSERADE UTGIFTER FÖR WEBB OCH MEDLEMSREGISTER

NOT 9   Materiella anläggningstillgångar

INVENTARIER OCH INSTALLATIONER
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NOT 3   Insamlade medel

*) Erhållna tjänster från Comviq/Tele2 har redovisats som en intäkt i resultaträk-
ningen till ett värde om totalt 1 988 tkr (1 996 tkr, 2017).

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.

NOT 4  Medelantalet anställda, personalkostnader  
och arvoden till styrelsen

MEDELANTALET ANSTÄLLDA

KÖNSFÖRDELNING BLAND STYRELSELEDAMÖTER OCH  
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE    
 

UPPGIFT OM STYRELSENS DELTAGANDE PÅ STYRELSEMÖTEN UNDER ÅRET 

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER  
 

Gåvor som redovisats i resultaträkningen 2018 2017

Insamlade medel

Allmänheten 31 579 15 271

Företag* 20 263 20 815

Postkodlotteriet 10 000 10 000

Andra organisationer 0 190

Externa stiftelser och fonder 1 873 949

Summa 63 715 47 225

2018 2017

Totalt Varav män Totalt Varav män

Antal anställda 67 13 60 11

2018 2017

Antal på  
balansdagen

Varav 
män

Antal på  
balansdagen

Varav 
män

Styrelseledamöter 13 5 13 5

Generalsekreterare och 

ledningsgrupp 8 1 8 1

2018 2017

Insamlade medel (upskattade belopp)

Annonser och byråarvoden 2 250 3 940

Övrigt 560 600

Summa insamlade medel 2 810 4 540

Bidrag som redovisats som intäkt 2018 2017

Insamlade medel 

Allmänna Arvsfonden 1827 1 037

Erling Persson 5357 2 246

Projektbidrag från Postkodlotteriet 394 4 146

Andra organisationer 1554 1 405

Summa insamlade medel 9 131 8 835

Offentliga bidrag

Socialstyrelsen 4 250 3 400

Folkhälsomyndiheten 2 040 2 288

Övriga statliga bidrag 1 623 1 026

Kommuner 5 740 6 029

Landsting/regioner/länsstyrelser 1 342 1 353

Lönebidrag 67 31

Summa offentliga bidrag 15 062 14 127

Summa bidrag 24 193 22 962

Totala insamlade medel består av följande: 2018 2017

Gåvor som redovisats i resultaträkningen 63 715 47 225

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen 2 810 4 540

Bidrag som redovisats som intäkt 9 131 8 835

Summa insamlade medel 75 656 60 600

Antal möten

Styrelsen fr.o.m kongressen 2017 Närvarande Ej närvarande Totalt

Annabella Kraft (ordförande) 5 0 5

Anas Hsissen (ledamot) 2 3 5

Anders Lindmark (region Syd) 4 1 5

Ann Rask Samuelsson (region Väst) 5 0 5

Carin Grundberg Sandell 5 0 5

Christina Elffors Sjödin 5 0 5

Dietmar Mölk (region Öst) 5 0 5

Helén Strömberg 3 2 5

Henrik Saxborn 4 1 5

Parul Sharma 5 0 5

Rosie Linder 4 1 5

Sofie Edberg (region Nord) 3 2 5

Torbjörn Blomhage (region Mitt) 2 3 5

Marcus Gyllestål (ersättare Väst) 1

2018 2017

Löner och andra ersättningar: 

Styrelse 26 8

Generalsekreterare 943 832

Övriga anställda och uppdragstagare 30 318 25 247

Totala löner och ersättningar 31 287 26 086

Sociala kostnader 12 583 11 553

Varav pensionskostnader generalsekreteraren 161 147

Varav pensionskostnader övriga anställda 3 224 3 388

2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 2 690 1 831

Årets aktiverade utgifter 0 859

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 690 2 690

Ingående bidrag -368 0

Årets bidrag 0 -368

Utgående ackumulerade bidrag -368 -368

Netto anskaffningsvärde 2 322 2 322

Ingående avskrivningar -352 0

Årets avskrivning -464 -352

Utgående ackumulerade avskrivningar -816 -352

Utgående redovisat värde 1 506 1 970

2018 2017

Inom 1 år 3768 3 150

1-5 år 4631 6 781

Senare än 5 år 0 0

Summa 8 400 9 931

2018 2017

Räntor 33 35

Realisationsresultat vid försäljningar

av kortfristiga placeringar 0 62

Summa 33 97

2018 2017

Räntekostnader -2 0

Nedskrivning av kortfristiga 

placeringar -58 0

Summa -60 0

2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 1 003 1 003

Inköp 113 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 116 1 003

Ingående avskrivningar -593 -399

Årets avskrivning -206 -194

Utgående ackumulerade avskrivningar -799 -593

Utgående redovisat värde 317 410
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Annabella Kraft    Magnus Jägerskog     Anas Hsissen 
Ordförande    Generalsekreterare   
 

 
   
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 9 april 2019.   
     
 

    
Ulrika Granholm Dahl   Lena Nilsson        

Auktoriserad revisor   Förtroendevald revisor   

Stockholm den 3 april 2019 
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NOT 10   Övriga långfristiga fordringar 

DEPOSITIONER FÖR HYRESKONTRAKT

NOT 11   Övriga fordringar

ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR

NOT 12   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

NOT 13   Kortfristiga placeringar

*Aktier erhållna via arv i december 2018.

NOT 14   Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag

NOT 15   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

NOT 16   Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut.

2018 2017

Ingående anskaffningsvärde - -

Inbetalt 51 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 51 -

Utgående redovisat värde 51 -

2018 2017

Andel i brf erhållen via arv för försäljning 1 200 -

Arv 800

Nedlagda projektkostnader 394 -

Övriga fordringar 7 360

Summa 2 401 360

2018 2017

Förutbetalda hyror 943 855

Upplupna bidrag/företagssamarbeten 624 3 113

Övriga poster 718 640

Summa 2 286 4 608

2018 2018 2017 2017

Bokfört 

värde

Markn.

värde

Bokfört 

värde

Markn.

värde

Nordea Global Stars 2 645 2 887 2 000 2 194

Nordea Emerging Stars 925 875 700 804

Nordea Bostadsobl.fond 1 890 1 890 1 500 1 499

Nordea Nordic Fund 910 899 700 734

Nordea Stratega ränta 6 219 6 226 4 900 4 927

Nordea Swedish Stars 910 825 700 722

KPA Etisk Blandfond 1 851 1 775

SPP Grön Obligationsfond 2 864 2 856

Swedbank Robur Realräntefond 2 864 2 858

Cicero Avkastningsfond 2 864 2 851

Handelsbanken A aktie* 115 115

Summa 24 057 24 057 10 500 10 880

2018 2017

Fam. Erling Persson stift., projektbidrag 1 862 1 894

Allmänna Arvsfonden, projektbidrag 783 933

Erhållna ej utnyttjade statliga bidrag 1 747 532

Övriga 0 100

Summa 4 392 3 459

2018 2017

Semesterlöner 1 033 906

Upplupna sociala avgifter 1 161 996

Förutbetalda kommun- och landstingsbidrag 944 989

Övriga poster 1 262 690

Summa 4 400 3 581
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RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bris - Barnens 

rätt i samhället för år 2018. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 

enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 

avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning 

per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för 

året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 

förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att kongressen fastställer resultat- och 

balansräkningen för föreningen.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revi-

sorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 

Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda 

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 2018. 

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 

ansvar att läsa den information som identifieras ovan och över-

väga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig 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 oegentligheter eller på misstag.

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 misstag. Rimlig säker-

het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 

revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige all-

tid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 

finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 

misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 

rimligen 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:

-  identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter 

i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 

annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 

tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 

uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 

till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktig-

het som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan inne-

fatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 

felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

-  skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna 

kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-

ständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 

den interna kontrollen.

-  utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens 

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

-  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och ge-

neralsekreteraren använder antagandet om fortsatt drift vid 

upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, 

med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 

finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana hän-

delser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 

föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 

slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 

jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplys-

ningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfak-

torn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 

uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 

REVISIONSBERÄTTELSE
Till kongressen i Bris - Barnens rätt i  
samhället, org.nr 802013-3420

revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsbe-

rättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 

att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

-  utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen 

och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, 

och om årsredovisningen återger de underliggande transaktio-

nerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens pla-

nerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 

Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 

revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna 

kontrollen som jag identifierat.

DEN FÖRTROENDEVALDA REVISORNS ANSVAR
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed 

enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig 

grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i 

enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger 

en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR  
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
UTTALANDEN
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 

revision av styrelsens förvaltning för Bris - Barnens rätt i  

samhället för år 2018.

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 uttalande 

om ansvarsfrihet.

Stockholm den 9 april 2019

Ulrika Granholm Dahl  Lena Nilsson

Auktoriserad revisor  Förtroendevald revisor
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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 kon-

vention 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 

följer de kvalitetskrav som Frivilligorganisationernas insamlings-

råd (FRII) sätter upp. Enligt FRII ska effektrapporten vara tydlig, 

tillgänglig och öppen. Alla uppgifter ska vara verifierbara och 

kunna styrkas. Detta är Bris effektrapport för 2018.

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 

via bris.se. Bris finns också på Facebook, 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 

beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. På så sätt 

skapas ett samhälle som bättre lever upp till barnkonventionen, 

där barn får rätt stöd och vuxna agerar för barnets bästa. 

Bris gör det genom att: 

-   Stödja barn och unga via chatt, mejl, telefon och i grupp. 

Samtalen kan lindra ensamhet, oro och ångest här och nu, 

och ge dem verktyg att ta hand om sig själva och söka vidare 

hjälp. Många gånger är det första gången barnen sätter ord 

på sin situation och har ett bra samtal med en vuxen om sina 

känslor, vilket i längden kan öka tilliten till vuxenvärlden. 

-   Stödja, utbilda och ge information till vuxna i barns närhet. 

På så sätt får vuxna en större förståelse för barnets mående 

och perspektiv och kunskapen om barns rättigheter och 

vuxnas skyldigheter ökar. 

-   Skapa en stark rörelse för barns rättigheter genom nätverk-

sträffar och volontärverksamhet där kunskap och erfaren-

heter utbyts. Även företagssamarbeten ökar engagemanget 

för barns rättigheter bland anställda och driver företagen 

att ta sitt samhällsansvar. 

-    Vara en modig och outtröttlig röst för att försvara och stärka 

barns rättigheter. Bris närmare 50 år långa erfarenhet av att 

lyssna på barn gör oss till en trovärdig budskapsbärare. Genom 

att sprida kunskap till beslutsfattare och skapa opinion kan vi 

på lång sikt skapa attitydförändringar i samhället, där barnet 

ses som en rättighetsbärare och lagar formas därefter. 

All Bris verksamhet arbetar för vår vision: Ett samhälle där varje 

barn känner till sina rättigheter och lever i ett samhälle där 

rättigheterna tillgodoses. 

I bilden på nästa sida finns en översikt av hur Bris verksamhet 

arbetar med förändring i samhället, både på lång och kort sikt. 

EFFEKTRAPPORT 
Barnens rätt i samhället (Bris) är en rörelse för barnets rättigheter som växer. I över 45 
år har vi kämpat för varje barns rätt att må bra. Genom att stödja barn och unga, mobi-
lisera samhället och genom att påverka beslutsfattare arbetar vi för att stärka barnets 
rättigheter i praktiken. 2018 var på många sätt ett historiskt år för Bris då riksdagen 
klubbade igenom beslutet att göra barnkonventionen till svensk lag. 
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Stöd till barn & unga via telefon, mejl, 
chatt och gruppträffar 

Barn blir hjälpta genom att sätta ord 
på sin situation och få sina känslor 
validerade

Barn får ökat förtroende för vuxen-
världen, och ökad självkänsla i att klara 
av att prata om svåra saker

Fler barn får rätt stöd Minskad psykisk ohälsa bland 
barn och unga

Fler vuxna tar ansvar och  
agerar för barnets bästa

Ett samhälle som bättre lever 
upp till barnkonventionen

Ökat engagemang för barns rättigheter  

En folkrörelse för barnrätt som kan 
påverka underifrån  

Barns rättigheter i fokus på den 
politiska agendan

Förändrad barnsyn där barnet ses som 
rättighetsbärare   

Företagssamarbeten Opinionsbildning om barns situation  
i Sverige 

Stödjande information till barn & vuxna 

Ökad kunskap om barns rättigheter och 
vuxnas skyldigheter 

Barn får professionellt stöd som  
stärker hälsan och minskar utsatthet

Minskad tabu kring psykisk ohälsa, svåra 
händelser och trauman 

Ökad kunskap om barns villkor i Sverige 

Nätverksträffar 

Föreläsningar och utbildningar

Lyfter barn i expertgrupp och barnråd 

Utbildningar för vuxna som  
arbetar med barn

Vuxna får ökad förståelse för barns 
mående och perspektiv

Barn får ökat inflytande i de frågor 
Bris lyfter 

Stöd till vuxna via telefon

Barn får verktyg att ta hand om sig 
själv, söka hjälp och exempel på ett bra 
samtal med en vuxen 

Ökat utbyte av erfarenheter mellan 
vuxna runt barn 

Stärkt kompetens om barn och barns 
rättigheter

Fler företag tar samhällsansvar 

Fler vuxna som har kunskap och  
agerar för barns bästa

Ökad medvetenhet om samhällets 
brister 

Förändrade lagar och policys 

Volontärverksamhet
Politisk påverkan mot beslutsfattare lokalt, 
regionalt, nationellt och internationellt

STÖDJA MOBILISERA PÅVERKA

IT och teknik
Kuratorer med 

bred erfarenhet
Olika kompetenser 

bland anställda Kunskapsbank Stort nätverk
Starkt 

varumärke 

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. 

Bris historia börjar i mars 1971 när en treårig flicka dödas 

av sin styvpappa strax utanför Stockholm. Flickans död 

leder till starka reaktioner, bland annat görs en utställning 

på Kulturhuset i Stockholm med svartvita bilder på barn 

som utsatts för vuxnas våld. Barnboksförfattaren Gunnel 

Linde och journalisten 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 kana-

ler, 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 

behöver stöd. I Sverige är Bris den officiella 116 111-linjen. 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 ku-

ratorer med erfarenhet av stödsamtal med barn och unga i kris.

Under 2018 hade Bris 29 072 kurativa samtal med barn och 

vuxna. 9 av 10 samtal kom från barn, de flesta från barn mel-

lan 13 och 15 år. Det vanligaste ämnet var psykisk ohälsa, 37 

procent av samtalen handlade om det. Mer statistik finns i Bris 

årsrapport, som hittas på Bris.se.

Bris ingår i CHI (Child Helpline International), ett globalt 

nätverk med 183 hjälplinjer för barn i 147 länder. Tillsam-

mans 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 med-

lemskap 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 en förälder tagit sitt liv  

- barn som har flytt till Sverige

Under 2018 kunde vi erbjuda fler barn och familjer gruppstöd 

tack vare nya samarbeten med kommuner och landsting. Till-

sammans med Stadsmissionen, med pengar från Postkodlot-

teriet, inledde vi ett treårigt projekt som syftar till att skapa 

skyddande boenden utifrån ett barnrättsperspektiv. Under året 

har vi också pilottestat ett onlinebaserat gruppstödsprogram 

för barn som vi kommer att erbjuda under 2019.  

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. 2018 har Bris hörts och synts och hörts i allt från 

internationella sammanhang till lokala möten på stan. 

Bris nätverk är en samlingsplats för yrkesverksamma som 

idag samlar 3 700 personer. Under 2018 hölls tio nätverksträffar 

runt om i landet med föreläsningar och erfarenhetsutbyte. Mål-

sättningen är att genom nätverket sprida kunskap om barnrätt 

och vuxnas handlingsberedskap när ett barn far illa eller på 

annat sätt behöver stöd. Utöver de ordinarie nätverksträffarna 

hölls en särskild kunskapsdag för skolans roll för barn som flytt, 

med över 350 besökare.

Bris är en växande medlemsorganisation med 5 800 med-

lemmar (december 2018). Det är en ökning med 6 procent 

jämfört med året 2017. 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. 

Kongressen väljer Bris styrelse som är ytterst ansvariga för 

verksamheten. 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. 
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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 

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 påver-

kansarbete 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 engage-

mang 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 sam-

verkan med omvärlden ökar förutsättningarna att stärka 

barnets rättigheter i Sverige, såväl som i andra länder

-  En förutsättning för Bris verksamhet, att stärka bar-

nets rättigheter, är finansiering genom insamling från 

privatpersoner, företag, stiftelser, kommuner, lands-

ting och andra organisationer. Bris ska tydligt fokusera 

på insamling från privatpersoner

-  Bris ska eftersträva hög medvetenhet kring den skill-

nad 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. 

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 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 

arbetar därför med barns delaktighet och inflytande i verk-

samheten, bland annat så kallade ”expertgrupper” med barn 

och unga.

Bris stödverksamhet bygger på beprövade samtalsme-

toder och forskning. Samtliga kuratorer är socionomer och 

särskilt utbildade i samtalsmetodik via chatt, mejl och telefon. 

Bris har också samarbeten med Uppsala universitet, Gävle 

högskola och Karolinska Institutet, kopplat till Bris stödgrupp-

sverksamhet. Bland annat utvärderas den metod, Teaching 

Recovery Techniques (TRT,) som används i stödgrupper för 

barn som flytt till Sverige. 

Bris styrelse består av ledamöter med stor erfarenhet 

från såväl internationellt människorättsarbete som ledarskap 

inom näringsliv och forskning. Ordförande för Bris styrelse är 

Annabella Kraft och generalsekreterare för organisationen är 

Magnus Jägerskog.  

Ekonomiska resurser 
Bris verksamhet finansieras av gåvor från privatpersoner och 

företag, samt från stiftelser och organisationer. Det är tack 

vare detta stöd som Bris kan fortsätta att erbjuda stöd varje 

dag till barn som inte har någon annan vuxen att vända sig till. 

Ungefär hälften av Bris intäkter kommer från företag. Svenska 

Postkodlotteriet är Bris största finansiär, som stöttat med 164 

miljoner kronor de senaste tio åren. Andra huvudsponsorer är 

Volkswagen, Circle K, Comviq och KappAhl. 

3 500 personer skänker pengar till Bris varje månad. Snitt-

gåvan ligger på ungefär 100 kronor. Under året har antalet må-

nadsgivare ökat med 76 procent, vilket ligger i linje med våra 

långsiktiga mål att huvuddelen av intäkterna ska komma från 

privatpersoner 2021. Bidrag från allmänheten och medlemmar 

står tillsammans för en fjärdedel av den totala omsättningen. 

Stödet från stat, kommuner och landsting motsvarar en knapp 

femtedel.

Julen är en tid för medmänsklighet och den period som 

flest människor stödjer Bris. 2018 gick julkampanjen under 

konceptet ”Skingra julens mörker”, som gick ut på att visa upp 

de tuffa situationer som många barn och unga lever i under 

julen, men även visa på det ljus som Bris kan sprida till de som 

behöver en vuxen att prata med. Över 5,3 miljoner kronor 

samlades sammanlagt in från privatpersoner och företag. 
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Hit går pengarna
Målet är att varje insamlad krona ska göra så stor skillnad som 

möjligt. Av hundra kronor som skänks till Bris går nästan åttio 

kronor direkt till ändamålet med att stärka barnets rättigheter 

genom att stödja, mobilisera och påverka. Femton kronor går 

till insamling för att kunna fortsätta finansiera verksamheten 

långsiktigt, endast 6 kronor går till administration.  

Bris är medlem i Svensk insamlingskontroll och har ett 90-kon-

to, vilket säkerställer att insamlade pengar går till ändamålet. 

Mer om Bris ekonomi finns beskrivet i Bris årsredovisning 

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-

rande är det fler barn som inte känner till barnkonventionen, än 

som gör det. Sverige var ett av de första länderna i världen som 

skrev under (ratificerade) barnkonventionen. Trots det lever inte 

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 är 

att barn som befinner sig i de mest utsatta situationerna är den 

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 övermäk-

tigt kliv. Bris kuratorer tar emot ungefär 75 samtal från barn 

och unga, varje dag, året runt. Deras uppgift är att lyssna, stöt-

ta och stärka barnet, och hjälpa barnet vidare när det behövs.

Den psykiska ohälsan bland unga har ökat under 2000-talet. 

Det syns även i samtalen där psykisk ohälsa är det vanligast or-

saken 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 närmare var fjärde 

samtal har Bris hänvisat barn vidare till hjälp av andra stödinstan-

ser. I några fall har Bris kuratorer också företrätt barnet i kontakt 

med myndigheter 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. 

Bris når allt fler barn. Samtalen har ökat under tre år i rad. 

2018 var ökningen drygt 2 procent jämfört med året innan. 

Bris har också utökat antalet stödgrupper och når fler och nya 

grupper av barn, framförallt barn som flytt. Vuxna som känner 

oro för ett barn i sin närhet kan kontakta Bris vuxentelefon – 

om barn. De flesta barn väljer att kontakta Bris via mejl och 

chatt.  En anledning är att både mejl och chatt är kanaler som 

många barn är vana med. Vissa frågor är också enklare att for-

mulera 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 

ungdomsmottagning och elevhälsa, har stängt.

Bris ger också stöd och råd om vanliga ämnen via sociala 

medier. Under 2018 har Bris bland annat skrivit om ångest, 

stress, våld och kränkningar på Bris116111 på Instagram. Li-

vechattarna som lanserades år 2017 har under året fortsatt ta 

upp vanliga ämnen som relationer, bråk och oro för någon i sin 

närhet. På Bris.se är sidorna om vad du som vuxen kan göra för 

att stötta ett barn bland de mest välbesökta. 

Mobilisera samhället – vad gör det för skillnad? 
Bris startade som en protest mot våld mot barn. Idag är Bris en 

hel rörelse som varje dag för en outtröttlig kamp för att skapa 

ett bättre samhälle för barn och unga. 

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 myn-

digheter, kommuner, organisationer och andra viktiga aktörer runt 

barn. Nätverket startade hösten 2016 och har idag 3 700 medlem-

mar (sista december 2018). Grunden i nätverket är tio nätverksträf-

far 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 

verksamheten och göra en viktig skillnad för barn. Allt fler gör 

det. Under 2018 ökade antalet månadsgivare med 76 procent 

och antalet medlemmar med 6 procent. Genom att mobilisera 

fler som arbetar tillsammans för barnets rättigheter kan vi göra 

barndomen och samhället bättre för alla. 

Bris tror att bättre samhälle för barn är möjligt. 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 berät-

telserna vidare och förvandlar dem till nya lagar, bättre utbildad 

barn- och ungdomspersonal, tryggare miljöer och säkrare 

rättsprocesser.

I nästan fyra decennier har allt fler barn rapporterat att de 

mår sämre, är mer oroliga, har svårare att sova, oftare ont i 

magen. Vi har berättat om att allt fler unga skadar sig, har ång-

est och känner sig deprimerade. Medan självmorden minskar i 

samhället i stort minskar statistiken inte bland unga, tvärtom 

finns det grupper där antalet självmord ökar. Att bryta trenden 

med den psykiska ohälsan är en av Bris viktigaste frågor.

I juni 2018 klubbade riksdagen igenom att barnkonventionen 

ska bli svensk lag 1 januari 2020 – något som Bris kämpat länge 

för att uppnå genom olika former av påverkansarbete. I sam-

band med valet 2018 lanserade Bris ett valmanifest med krav på 

att säkerställa arbetet för barnkonventionens fulla genomslag 

i Sverige. Manifestet innehöll även Bris krav på att ge högsta 

prioritet till arbetet med att bryta trenden med den ökande 

psykiska ohälsan, och förslag på vad politiker behöver göra för 

att uppnå kraven. 

Valmanifestet spreds genom sajten psykbryt.nu, debattar-

tiklar och genom våra volontärer som uppvaktade lokalpo-

litiker runt om i landet. Under Almedalsveckan arrangerade 

Bris välbesökta seminarium och deltog i en mängd debatter 

och samtal kring barns mående och rättigheter. Dessutom 

uppmärksammade vi självmord bland barn i samarbete med 

konstnären Elisabeth Kristensen, som i sand gjorde porträtt av 

barn som tagit sitt liv. 
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EFFEKTRAPPORT AVSLUTNING 
Antalet kontakter till Bris ökar för varje år. Det vanligaste ämnet 

är psykisk ohälsa, men många samtal handlar också om våld, 

övergrepp och kränkningar, och om barnets vardag i familjen 

och skolan. Barns utsatthet i skolan ökar och många barn upp-

lever att vuxna inte ser, lyssnar eller förmår stötta. 

– Bris får varje dag ta del av barn och ungas berättelser om 

utsatthet i vardagen. Det handlar om ångest som förlamar och 

skrämmer, om att inte längre orka leva, frågor om var gränsen 

för övergrepp och kränkningar går och om att barn och unga 

inte vet var de kan få stöd. Det är allvarligt och samhället 

behöver organiseras så att barn får stöd i att hantera alla de 

påfrestningar livet kan innebära, säger Magnus Jägerskog, 

generalsekreterare för Bris. 

Bris har under 2018 bidragit till flera viktiga steg mot ett sam-

hälle där fler barn känner till sina rättigheter och där rättighe-

terna tillgodoses:

-  Bris hade under 2018 fler kontakter än någonsin, närmare 

30 000, inklusive vuxenkontakter. Varje samtal har sett till 

barnets rättigheter och behov. 

-  Riksdagen klubbade i juni 2018 igenom att barnkonventionen 

blir svensk lag 2020. Det innebär att alla samhällets aktörer 

på allvar – av legala skäl – måste ta itu med de områden där 

barnens rättigheter kränks. 

-  Bris lyfte psykisk ohälsa bland barn och unga i sam-

hällsdebatten genom ett intensivt påverkansarbete, inte 

minst i samband med valrörelsen, då 23 000 valmanifest 

delades ut.  

-  Bris nätverk har utökats med 1 000 personer. Nätverket är 

därmed, med totalt 3 700 medlemmar, Sveriges största mö-

tesplats för barnrättsfrågor där vuxna som arbetar med barn 

stärks både nationellt och regionalt. 

-  Bris som folkrörelse har stärkts dubbelt så många volon-

tärer som 2017 och ett växande antal medlemmar som 

tillsammans med oss kan sprida kunskapen om barns 

livsvillkor i Sverige. 

-  Tillsammans med Riksidrottsförbundet lanserades initiativet 

”Barnens spelregler” för en trygg och säker barn- och ung-

domsidrott, en handbok som sammanfattar barn och ungas 

rättigheter i sju enkla regler. Vid årsskiftet hade över 70 000 

böcker nått föreningar runt om i landet och bidragit till viktiga 

diskussioner inom olika idrotter. 

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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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 långsiktiga plan för 2017-2021

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!”
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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.  

Bris ska se till att utdrag ur Polismyndighetens register för arbete med barn begärs in enligt 
gällande lag. 

 

 
 

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. val av ledamöter i den nationella valberedningen för tiden fram till och med 

nästkommande ordinarie kongress 
22. fastställande av uppdragsbeskrivning för den nationella valberedningen 
23. fastställande av medlemsavgiftens storlek för nästkommande två kalenderår 
24. övriga ärenden 
25. 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 fem ledamöter, med personliga ersättare, och ha 
en bred representation från regionerna. 
Valberedningens uppgift är att föreslå ledamöter till styrelsen, att föreslå val av revisorer samt 
val av ersättare till granskningsutskottet. 
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 från varje region samt totalt två ersättare. 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 

till granskningsutskottet  
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18. nominering av en ledamot 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 tre ledamöter samt totalt 
två 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 samt ledamöter och ersättare till den nationella 
valberedningen 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. 

 



RESULTATRÄKNING (TSEK) Utfall Prognos* Budget Prognos

2018 2019 2020 2021

Medlemsavgifter 2 164 2 090 2 268 2 340

Gåvor
Gåvor från allmänheten 32 353 26 022 21 320 22 000
Gåvor från företag och företagssamarbeten 20 263 22 012 27 426 28 300
Postkodlotteriet basstöd 10 000 9 000 9 000 9 000
Stiftelser/organisationer 1 098 1 189 1 200 1 100

Summa gåvor 63 715 58 223 58 946 60 400

Bidrag
Verksamhetsbidrag Socialstyrelsen 4 250 4 300 4 350 4 400
Övriga statliga bidrag 3 662 3 922 3 647 2 000
Projektbidrag stiftelser och föreningar 9 200 11 570 4 393 8 200
Bidrag från kommuner/regioner 7 082 6 509 6 702 7 500
Summa bidrag 24 193 26 301 19 092 22 100

Nettoomsättning 843 575 1 114 700
Övriga intäkter 30 0 0 0
Finansiella intäkter 32 657 1 030 50

TOTALA INTÄKTER 90 976 87 847 82 450 85 590

KOSTNADER Utfall Prognos* Budget Prognos
Enhetsskostnader exkl. internfördelningar 2018 2019 2020 2021

Direkta verksamhetskostnader
Stöd- och regional verksamhet, Kommunikation/Opinion/Påverkan -48 995 -55 439 -51 626 -54 500
Insamling -12 826 -14 270 -15 165 -15 200
Administration -1 744 -1 866 -2 094 -2 300
Totala direkta verksamhetskostnader -63 565 -71 575 -68 885 -72 000

Kostnader för fördelning till verksamheten
Ekonomi/HR/IT/Stab -12 217 -13 142 -14 338 -14 300
Gemensamma kostnader BRIS -3 796 -3 492 -3 548 -3 400
Direkta verksamhetskostnader -16 013 -16 634 -17 886 -17 700

TOTALA KOSTNADER -79 578 -88 209 -86 771 -89 700

RESULTAT** 11 399 -362 -4 321 -4 110

*Bokslut publiceras i april 2020.
**Bris erhöll under 2018 ett större arv om 10 600 tkr.
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Wl9odoseddo. 6ris nätverk är vppb'19�t Ulifrån 8ris feM re�ioner l'led 
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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-04-06 SN 2020/70 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen  
 Socialnämnden 
Vår handläggare  
Socialchefen Lena Dibbern  
  

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Ansökan om bidrag för år 2020 från Bris region Mitt  
 
BRIS region mitt ansöker för verksamhetsåret 2020 20 000 kronor i verksamhets-
bidrag. 
 
Följande bilagor, daterade 2020-03-25, har inkommit  
 

1. Ansökningsbrev 2020 
2. BRIS årsberättelse 2018 (med bl.a. ekonomisk redovisning, verksamhets-

berättelse och effektrapport) 
3. BRIS långsiktiga plan 
4. BRIS stadgar (antagna 2019-05-18) 
5. Budget 2020 och prognos 2021 
6. Inbjudan BRIS nätverk 
7. Barn berättar för BRIS om coronaviruset 

 
Socialnämnden har under ett antal år beviljat BRIS bidrag med 5 kr per barn, det 
nu ansökta bidraget uppgår dock till en fast summa av 20 000 kr.  
 
BRIS utför ett gott arbete för många barn, inte minst i dessa oroliga tider är BRIS 
arbete av stor vikt för att hjälpa barn i utsatta situationer.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beviljar BRIS region Mitt verksamhetsbidrag med 20 000 kr för 
verksamhetsåret 2020. 
 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef 
 
 
 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-04-28   
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2020/2) 

Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2020-02-27, §§ 17-
29 och 2020-03-26, §§ 30-44. 
 
Beslut som har fattats med stöd av delegationsordningen under 
februari månad är tillgängliga för nämnden under mötet. Nedan 
lämnas en jämförelse mot förra året gällande antal beslut/ärenden. 
 
Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse 
görs mot förra året. 
 
Försörjningsstöd  
 
 2019 2020 
 Bifall Avslag Belopp Bifall  Avslag  Belopp  
Januari 117 83 596396 128 115 699188 
Februari 109 94 624640 116 151 628466 
Mars 126 124 635348 136 119 788860 
April 112 132 539666    
Maj 124 132 604498    
Juni 137 127 736543    
Juli 125 101 525573    
Augusti 112 127 609319    
September 115 118 652101    
Oktober 147 126 847427    
November 131 102 711626    
December 117 119 626379    
 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-04-28   
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

Beslut om utredning och behandling samt familjerätt 
 
 Utrednings- och 

behandlingsbeslut 
Familjerättsbeslut 

 2019 2020 2019 2020 
Januari 8 15 3 3 
Februari 3 15 5 4 
Mars 4 14 6 4 
April 10  5  
Maj 4  6  
Juni 5  4  
Juli 11  8  
Augusti 13  4  
September 6  5  
Oktober 12  7  
November 16  4  
December 13  2  
 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
 Färdtjänst 

Antal beslut 
Riksfärdtjänst 

Antal enkelresor 
 2019 2020 2019 2020 
 Bifall Avslag Bifall Avslag 
Januari 5 0 6 0 12 6 
Februari 5 0 12 0 10 14 
Mars 6 0 9 0 12 4 
April 4 0   13  
Maj 4 0   15  
Juni 8 1   24  
Juli 4 0   6  
Augusti 7 0   12  
September 6 0   8  
Oktober 8 0   14  
November 10 0     
December 10 0   28  

 
 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-04-28   
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

Biståndsbeslut  
 
 Beslut enligt SoL 2019 Beslut enligt SoL 2020 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  52 6 45 2 
Februari  30 0 48 2 
Mars  35 1 44 1 
April  38 0   
Maj  34 2   
Juni  30 3   
Juli  35 0   
Augusti  26 1   
September 25 1   
Oktober  44 0   
November  49 2   
December  39 1   

 
 Beslut enligt LSS 2019 Beslut enligt LSS 2020 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  4 1 3 0 
Februari  0 0 3 0 
Mars  3 2 1 0 
April  2 0   
Maj  1 0   
Juni  1 0   
Juli  0 1   
Augusti  2 0   
September 2 0   
Oktober  1 0   
November  5 0   
December  3 0   

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Sammanfattande rapport från socialnämndens myndighets-
utskotts protokoll 2020-02-27, §§ 17-29 och 2020-03-26, §§ 
30-44 

Förslag till beslut Socialnämnden lägger meddelandena om delegationsbeslut till 
handlingarna. 



 

 
RAPPORT 

 

 
 
Rapport av beslut i socialnämndens myndighetsutskott 2020-02-27 §§ 17-29 
 

§ Ärende/delegationshänvisning  Beslut/ 
kostnad 

 Ärenden – vård och omsorg  

17 Korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS Bifall för perioden 
2020-02-27 – 
2022-02-22  
Beslut om verk-
ställighet fattas när 
plats kan erbjudas 

 Ärenden – barn övrig  

18 Upphävande enligt 21 § LVU av tidigare beslutad vård enligt 2 § 
LVU 

LVU upphör. 
Övergår till vård 
under frivilliga 
former 

19 Kompensation för inkomstbortfall  Återremiss 

20 Övervägande enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  Till handlingarna 

21 Övervägande enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  Till handlingarna 

 Ärenden – vuxna  

22 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – förlängt stödboende  Bifall för perioden 
2020-03-01 – 
2020-05-31 
Kostnad:  
990 kr/dygn 

23 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – förlängd missbruks-
behandling 

Bifall för perioden 
2020-03-01 – 
2020-05-31 
Kostnad:  
2 395 kr/dygn 

24 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – förlängd missbruks-
behandling  

Bifall för perioden 
2020-03-06 – 
2020-06-03 
Kostnad:  
1 990 kr/dygn 

  



 

 
RAPPORT 

 

 

 Ärenden – övrigt  

25 Meddelande delegationsbeslut – Omedelbart omhändertagande 
enligt 6 § LVU 

Till handlingarna 

26 Meddelande delegationsbeslut – placering enligt 11 § LVU för vård 
enligt 3 § LVU 

Till handlingarna 

27 Meddelande delegationsbeslut – omedelbart omhändertagande 
enligt 9 § 3 st LVU upphör 

Till handlingarna 

28 Meddelande delegationsbeslut – Förlängt bistånd enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen – förlängt stödboende 

Till handlingarna 
Förlängt till och 
med 2020-02-28  

29 Aktuella institutionsplaceringar Till handlingarna 

 
 
 
 
Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 



 

 
RAPPORT 

 

 
 
Rapport av beslut i socialnämndens myndighetsutskott 2020-03-26, §§ 30-
44 
 

§ Ärende/delegationshänvisning  Beslut/ 
kostnad 

 Ärenden – ensamkommande  

30 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – fortsatt placering på 
HVB-hemmet Ability Care 

Bifall t.o.m. 2020-
08-27 
 
Kostnad:  
4 200 kr/dygn 

31 Rapport – Övervägande enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen  Till handlingarna 

 Ärenden – barn övrig  

32 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – fortsatt extern 
öppenvårdsinsats i form av Magelungens hemmasittarprogram  

Bifall perioden 
2020-04-02 – 
2020-10-02 
 
Kostnad: 
887 kr/dygn 

33 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – fortsatt extern 
öppenvårdsinsats i form av Magelungens hemmasittarprogram  

Bifall perioden 
2020-04-02 – 
2020-10-02 
 
Kostnad: 
887 kr/dygn 

34 Kompensation för inkomstbortfall Bifall perioderna 
2020-04-01 – 
2020-07-09,  
2020-07-31 – 
2020-08-16 
 
Kostnad:  
27 870 kr/månad 
exkl. sociala avgif-
ter och semesterer-
sättning 

  



 

 
RAPPORT 

 

 

 Ärenden – vuxna  

35 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – förlängd placering i 
skyddat boende 

Bifall perioden 
2020-03-30 – 
2020-5-31 
 
Kostnad: 
3 800 kr/månad 

36 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – fortsatt extern öppen-
vårdsinsats 

Bifall perioden 
2020-03-26 – 
2020-09-26 
 
Kostnad: 
947 kr/dygn 

 Ärenden – övrigt  

37 Meddelande delegationsbeslut – fortsatt vård på HVB-hem enligt 4 
kap 1 § SoL 

Till handlingarna 
 
Bifall t.o.m. 2020-
03-26 
 
Kostnad:  
4 200 kr/dygn 

38 Meddelande delegationsbeslut – Placering i jourhem enligt 4 kap 1 
§ socialtjänstlagen 

Till handlingarna 
 
Placering   
2020-02-21 – 
2020-06-20 
 
Kostnad: 
1 000 kr/dygn 

39 Meddelande delegationsbeslut – Tillfällig placering i nätverk enligt 
4 kap 1 § socialtjänstlagen 

Till handlingarna 
 
Bifall i avvaktan 
på att behovet av 
boende och om-
sorg är utrett.  
 
Kostnad:  
337 kr/dygn 



 

 
RAPPORT 

 

 

40 Meddelande delegationsbeslut – Akut placering kvinnofridsärende/ 
hedersrelaterat våld 

Till handlingarna 
Akut placering 
2020-03-11 – 
2020-04-10 
 
Kostnad: 
30 781 kr/månad 

41 Meddelande delegationsbeslut – Akut tillfällig skyddsplacering i 
kommunens jourfamiljehem enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen  

Till handlingarna 
Akut placering 
2020-03-11 - 
2020-04-10 
 
Kostnad:  
1 000 kr/dygn 

42 Meddelande delegationsbeslut – Bistånd enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen – placering på Östanbro Gården  

Till handlingarna 
Bifall 2020-02-28 
– 2020-06-31 
 
Kostnad:  
3 200 kr/dygn 

43 Aktuella institutionsplaceringar Till handlingarna 

44 Beslut om resor till och från gymnasieutbildning Beviljat gratis 
färdtjänstresor till 
och från skolan i 
avvaktan på att 
frågan om vem av 
kommunens verk-
samheter som ska 
bära kostnadsan-
svaret. 

 
 
 
 
Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-04-28   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Meddelanden 
Apoteket har lämnat en sammanfattande rapport från kvalitets-
granskning av läkemedelshantering för Misteln, Juvelen, Kungs-
ringen, Näckrosen, Södergården Gläntan och Ängen avd A samt 
akutläkemedelsförrådet. Dnr SN 2020/21 
 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har:  

₋ den 28 januari 2020 gjort en ordinarie livsmedelskontroll på 
Syrenens serviceboende, Häggen 2. Kontrollen visar avvikelser 
inom tre områden. Möjlighet att komma in med skriftlig redo-
visning av vidtagna åtgärder senast den 28 februari 2020. Dnr 
SN 2020/27 

₋ den 18 februari 2020 gjort en hälsoskyddstillsyn enligt miljö-
balken på Lyktans stödboende, Häggen 2. Verksamheten be-
döms ha bra koll på sin verksamhet och bra rutiner. Lokal i 
gott skick. Dnr SN 2020/39 

 
Enhetschefen Tarja Kauppinen har den 20 februari 2020 skickat in 
en skriftlig redovisning av vidtagna åtgärder utifrån rapporten från 
livsmedelskontrollen på Syrenens serviceboende. Dnr SN 2020/27 
Sveriges Kommuner och Regioner har tecknat överenskommelse 
med staten om  
- Strategi för genomförande av Vision ehälsa 2025.  

Dnr SN 2020/56 
- Äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i 

fokus. Dnr SN 2020/57 
 
Regeringsbeslut 2020-02-20 där pengarna fördelas utifrån Över-
enskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regio-
ner om äldreomsorgen - teknik, kvalitet och effektivitet med den 
äldre i fokus. Kungsörs kommun kan rekvirera 250 000 kronor. 
Dnr SN 2020/57 
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Information från Sveriges Kommuner och Regioner - Samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Dnr SN 2020/58 
 
Skriftlig redovisning av vidtagna åtgärder, med anledning av rap-
port från livsmedelskontroll Syrenen serviceboende, har lämnats 
till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Dnr SN 2020/27 
 
Åtgärdsplan från köksinspektionen på Juvelen har lämnats till 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Dnr SN 2019/167 
 
Kommunstyrelsen beviljade den 24 februari 2020, § 23, social-
nämnden investeringen av bilar till hemtjänsten. Socialnämnden 
tillförs 500 000 kronor i ökade driftmedel under avskrivningstiden 
på fem år. Dnr SN 2020/23 
 
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2020-02-26, § 
15 Lägesrapport – Modell för samarbete för tidiga och samordnade 
insatser kring ungdomar. Dnr SN 2019/103 
 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har den 18 februari 2020 
gjort en hälsoskyddstillsyn på Lyktans stödboende. Verksamheten 
bedöms ha bra koll på sin verksamhet och bra rutiner. Lokalen i 
gott skick. Dnr SN 2020/39 
 
Socialchef Lena Dibbern och VD för Kungsörs Fastighets AB har 
gemensamt lämnat ett svar på en remiss – Motion- Inför Bostad 
först. Dnr SN 2020/28 
 
Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär  
- 2020:11 – Överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte att 
förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus 

- 2020:16 - Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs 
förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdet 
ingående organisationer 
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Vård- och omsorgschefen Kenneth Pettersson har tecknat avtal om 
personlarm inklusive personuppgiftsbiträdesavtal för: 
- Kungsringens gruppbostad. Dnr SN 2020/65 
- Ågårdens gruppbostad. Dnr SN 2020/66 
 
Avdelningschef Kenneth Pettersson har den 8 april 2020 tecknat 
ett kontrakt för leverans av trygghetslarm och larmmottagning. 
Detta görs som avrop från SKL ramavtal Trygghetslarm och 
larmmottagning 2015 - delområde 1 Digitala trygghetslarm, hela 
kedjan. Kontraktstid: 2020-04-01 - 2022-03-31 med option om 
förlängning i upp till 12 månader. Dnr SN 2020/74 
 
Alkoholhandläggare Robert Koivunen har besvarat Kommunenkät 
2020 - Kommunernas handläggning och tillsyn i frågor om 
serveringstillstånd. Dnr SN 2020/67 
 
Avdelningschef Kenneth Pettersson har den 1 april 2020 besvarat 
en enkät från SR Ekot om Corona inom äldreomsorg.  
Dnr SN 2020/72 
 
SIS har skickat en remiss Kvalitetssäkring inom LSS – bostad med 
särskild service för vuxna till bl.a. kommunerna.  Dnr SN 2020/55 
 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 23 mars 2020 

• § 31 Fördjupad samverkan – Avtal och överenskommelser 
inom individ- och familjeomsorg, familjerätt och alkohol-
handläggning. Dnr SN 2020/34 

• § 33 Lägesrapport – Modell för samarbete för tidiga och 
samordnade insatser kring ungdomar. Dnr SN 2019/103 

• § 35 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – Internkontrollpla-
ner i nämnderna och bolagen i kommunkoncernen 2020. 
Dnr SN 2020/54  
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Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 4 april 2020 

• § 41 Öppna för möjlighet till deltagande i sammanträde på 
distans Dnr SN 2020/75  

• § 42 Revidering av riktlinjer för alkoholservering  
Dnr SN 2020/32 

• § 43 Revidering av priser för måltider i Avgifter för social-
tjänsten Dnr SN 2019/143 

• § 46 Investeringsram 2020 – 2022 SN 2020/76 

• § 48 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i socialnämnden. 
Britt-Marie Häggkvist lämnar, Anders Frödin ny ledamot 
och Björn Eriksson ny ersättare. SN 2018/171 

• § 53 Avsägelse och fyllnadsval - ledamot i socialnämnden. 
Yrjö Björkqvist lämnar, Ronja Lund-Wall ny ledamot.  
SN 2018/171 

 
 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen Arboga kommun 2020-04-

14, § 77 Fördjupad samverkan - Avtal och överenskommelser 
inom individ- och familjeomsorg, familjerätt och 
alkoholhandläggning. Dnr SN 2020/34 

 
 
 Inspektionen för vård och omsorg har den 15 april 2020 beslutat 

avsluta sitt ärende Tillsyn av stödboende för barn och unga vid 
Tallåsgården i Kungsör.  De har inte uppmärksammat några brister 
inom de områden tillsynen omfattat. Dnr SN 2020/42 

 
 
 Rutin/riktlinje för brandskyddsarbete i hemtjänsttagares hem är 

klar och implementerad i verksamheten. Dnr SN 2020/20 
 

 
Förslag till beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
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