Vi står på barnen och ungdomarnas sida.
Vi tror på dem, tycker om dem och
hjälper dem få sagt det de vill säga.
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Hur skapar vi en Barnrättsbyrå – på vårt sätt?
Det var frågan vi ställde oss för precis ett år sedan när vi med postit-lapparna i högsta hugg satte oss ned för att skriva projektplanen för
nya Barnrättsbyrån. Vi var då, precis som nu, övertygade om att
Sveriges barn och unga behöver Barnrättsbyrån när samhället ställer
till det för dem. Men, hur skulle det gå till? Det var tur att vi inte lät den
frågan stoppa oss den där septemberdagen när vi sa upp oss från våra
anställningar på Ersta diakoni. Då tittade vi bara på varandra och sa:
NU GÖR VI DET.
Så hur gjorde vi då?
Det är svårt att säga. Men något av det vi gjorde rätt från början var
att ta det råd vi själva hela tiden försöker förmedla till barn och unga
när de står inför en stor utmaning: våga be om hjälp. Och vet ni vad?
Det fungerar. Helt plötsligt hade vi knutit ett livsviktigt samarbete: vår
alldeles egna pro-bono byrå som bl a har utformat årsredovisningen
som du håller i din hand. Det var också en början på ett av många
magiska samarbeten som vi har lyckats få till under året.
Det mest magiska är dock det fortsatta förtroendet som vi får från de
barn och unga som vi arbetar på uppdrag av. Som till exempel Adel,
som under hösten knackade på vår dörr. Adel är en 18-årig marockansk ungdom som just då tvingades spendera nätterna i en bil och
under en bro. Då visste vi inte att Adels historia skulle komma att ligga
till grund för Barnrättsbyråns första påverkansprojekt.
Nu när vi blickar både framåt och bakåt är det med enorm stolthet,
tacksamhet och kämparglöd. För vi kommer att fortsätta att kämpa
med och för barn och unga och deras rätt till ett värdigt liv. Och vi
kommer att fortsätta be om hjälp.
Barnrättsbyråns historia har bara börjat.

Elin Wernquist, generalsekreterare.
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KORT OM BARNRÄTTSBYRÅN OCH ÅRET SOM GÅTT

Ett samhälle där
barns rättigheter
är självklarheter.

400

UTGIVNA
RAPPORTER:
EN SVENSK PILOTVERKSAMHET UR
JURIDISKT OCH SOCIALT PERSPEKTIV.

I mars släpptes en tvärvetenskaplig
utvärdering av Barnrättsbyrån som
visade på mycket goda resultat.

KONTAKTER
OM BARN
OCH UNGA.

DE OÖNSKADE. Under hösten påbörjades
arbetet med vår första påverkansrapport
om ensamkommande marockanska
ungdomars situation i Sverige.

FOTO: IF

VI ARBETAR FÖR:

KORT OM BARNRÄTTSBYRÅN OCH ÅRET SOM GÅTT

UTMÄRKELSER 2015:
VI VÄRDERAR:

VÅR IDÉ:

Allt vi gör genomsyras av en stark
tro på barnen. Vi vägleds av ett
stort hjärta, ett begripligt språk och
knivskarp kompetens.

Vi erbjuder stöd, råd och
praktiskt hjälp i frågor
som rör ungas rättigheter.

FAKTARUTA:

VI FLYTTAR IN I VÅRA
FINA LOKALER PÅ
HORNSGATAN 83.

Barnrättsbyrån är en ideell förening
Organisationsnr: 802490-6771
Styrelsens säte: Stockholm
Antal anställda under 2015: 4
Generalsekretare: Elin Wernquist
Styrelsens ordförande: Gun-Lis Angsell
Målgrupp: Barn och unga i Stockholmsområdet, 0–21 år
Barnrättsbyrån grundades: 2014
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Barnrättsbyrån kämpar
framgångsrikt för barn och
ungas rättigheter – och för att
deras röster ska höras.

40

UPPDRAG
UNDER

2015
Varav hälften är nya
uppdrag för i år.

SÄKERHETSNÅLEN
Motivering: Vi på If är väldigt glada över att få ge vårt stipendium
Säkerhetsnålen till Elin Wernquist, generalsekreterare och grundare
av Barnrättsbyrån. Byrån är den första öppna verksamheten som ger
barn och ungdomar juridisk hjälp så att de kan hävda sina rättigheter.
I nuläget är den öppen för alla upp till 21 år i Stockholmsområdet.
THE CHILD 10 AWARD
Sophie Stenbeck Family Foundation och Reach for Change.

Vi står på barnen och ungdomarnas sida.
Vi tr! på dem, tycker om dem och
hjälper dem få sagt det de vill säga.
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BAKGRUND OCH BARNRÄTTSBYRÅNS IDÉ

NDER 2011 STARTADE ELIN
Wernquist Barnrättsbyrån som
ett projekt inom ramen för Ersta
diakoni. Elin fick tre år på sig att
utveckla en ny modell och en metod för att
arbeta praktiskt med det enskilda barnets
rättigheter. Utgångspunkten var att det inte
fanns någon oberoende instans dit barn
kunde vända sig när de fått sina rättigheter
kränkta. Metoden gick ut på att i praktisk
handling tillgängliggöra barns rättigheter
– dvs att ge barnet och berörda vuxna
kunskap om rättigheter och sedan i praktisk
handling se till att dessa respekteras.
Barnen strömmade till Barnrättsbyrån och det
gick att se att instansen fyllde ett behov. Barnrättsbyrån blev det komplement till samhällets
hjälpsystem som hade saknats och efter tre år
var det dags att ta projektet vidare till nästa
nivå. Då beslutade Elin tillsammans med sina
medarbetare att starta en helt ny organisation
– den ideella föreningen Barnrättsbyrån. Den
1 mars 2015 flyttade vi in i våra nya lokaler på
Hornsgatan på Södermalm i Stockholm och
startade vårt första år i egen regi. Idag har vi
nått fram till vår första årsredovisning och vi
är mäkta stolta över det vi åstadkommit under
det gångna året.
Det här gör vi:
Barnrättsbyrån kämpar framgångsrikt för
barn och ungas rättigheter och för att deras
röster ska höras. Organisationen vilar på två
ben: uppdragsarbetet med enskilda barn
och unga, samt påverkansarbetet som alltid
utgår från deras erfarenheter.
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Det här lovar vi:
De barn och ungdomar som kommer till oss
är garanterade en vuxen som står på deras
sida, som tror på dem, tycker om dem och
hjälper dem att få sagt det de vill säga. Vi
arbetar bara på deras uppdrag.
Det är barnen som är våra uppdragsgivare
De barn och ungdomar som söker sig till oss
visar vägen. Vi går bakom och bredvid. Ibland
viskar vi i deras öra så att de kan höja sina
röster, ibland höjer vi rösten så att de ska
slippa. Vi skriver, lyssnar, pratar och följer med
till läskiga, allvarliga och avgörande rum. Det
kan vara domstolar, flyktingförvar eller
barndomshem som de kallats till eller avvisats
från, eller kontor där de inte blivit lyssnade på.
Tillsammans gör vi rummen mindre hotfulla
och förhoppningsvis mer hoppfulla.
Men vi vill mer än så
Vi vill förändra samhället. Därför använder vi
våra barn och ungdomars erfarenheter och
berättelser för att påvisa de brister för
makthavare och beslutsfattare.
Barnrättsbyrån är och ska vara ett
komplement till de samhällsfunktioner som
redan finns. Vi arbetar inom ett system som i
stora delar fungerar väl. I de fall det inte gör det,
är det minst lika viktigt att vi samarbetar med
de vuxna i samhället som är satta att tillgodose
barns rättigheter. Varken vi eller våra barn och
ungdomar kan arbeta i ett vakuum. Att vi är en
organisation och inte en myndighet uttrycker
många av våra ungdomar som en absolut
nödvändighet för att ens våga ta en första
kontakt. Så utmaningen för oss är att vara
”a pain in the ass” för instanser och myndigheter
och samtidigt några de vill samarbeta med.
Hittills har det fungerat hur bra som helst.

ÅRS RE DOV I S NI NG 2 015

UPPDRAGSBARBETE

hemifrån eller som upplever att det inte är
Så här går ett uppdrag till:
tryggt där, som är oroliga för att inte få
När ett barn kommer till Barnrättsbyrån får
stanna i Sverige, som inte får stöd i skolan,
det möjlighet att berätta sin historia och
som vill få behandling för sitt missbruk
tillsammans formulerar vi det uppdrag
men inte får det. Det är dessa barn och
som barnet ger oss. Det kan vara att hitta
unga som söker sig till oss.
en trygg plats att bo på eller att få hjälp
att förstå sin asylprocess. Sedan
Att hitta hit
kommer vi överens om en plan
1.
Vägen till Barnrättsbyrån går
för hur vi ska genomföra
LYSSNA PÅ
oftast via vuxna i barnets
uppdraget. Ofta handlar det
närhet, det kan vara skol- eller
om att samordna barnets
boendepersonal, föräldrar och
nätverk, men ibland kan
andra anhöriga, gode män eller
uppdraget endast bestå av att
socialsekreterare. Det senaste
svara på en fråga, exempelvis
året har det också blivit allt
om man får gå till BUP utan en
vanligare att de hittar oss via
förälders samtycke. Vårt stöd är
2.
kompisar som kommit i kontakt
individuellt utformat och vi
FORMULERA
UPPDRAGET
med oss tidigare och sedan
anpassar oss efter barnets egna
tipsat vidare.
ideér och önskningar.
För vem och var vi verkar
Medelåldern på de som söker
sig till oss är ca 16,5 år och de vill
oftast ha hjälp med stöd i
förhållande till socialtjänsten och
migrationsverket. Vi har också haft
3.
AGERA
ett ökat antal kontakter kring
skolfrågor. Dessa barn har ett
starkare nätverk kring sig, men
är ändå stort behov av stöd
eftersom skolan är en så
400 kontakter under 2015
grundläggande del av barnens
Sedan april 2015 har vi haft
vardag. En övergripande tendens
drygt 400 kontakter om barn och
vi sett under året är att vi i större
unga. Vi har arbetat på 40 uppdrag
utsträckning än under projekttiden
varav ca hälften är nya för i år. En
4.
på Ersta arbetar med hela
klar minoritet av barnen bor i en
SPRIDA
familjer. Detta gäller i
trygg familjesituation med sina
skolärendena, men också i
familjer. Vi har glädjande nog
ärendena som rör akut
en nästan exakt lika fördelning
bostadsbrist. Barnrättsbyråns
mellan pojkar och flickor, i
upptagningsområde är hela
både kontakter och uppdrag,
Stockholmsområdet, lite grovt kan
något som är ganska ovanligt
man säga att det är Stockholms län.
inom ideella aktörer som brukar
Det vi kan utläsa av statistiken är att
ha svårare att nå ut till pojkar.
andelen barn från olika kommuner
respektive stadsdelar fördelar sig tämligen
För de allra mest utsatta
proportionerligt enligt folkmängd. Över
Barnrättsbyrån når en mycket utsatt grupp
hälften av barnen tillhör Stockholms stad.
barn och unga. De som är utkastade
Vilka söker sig till oss?
De barn som kommer till oss
känner ofta maktlöshet över det
mest grundläggande i tillvaron.
Många, kanske de flesta, har väldigt
få trygga vuxna omkring sig som
de litar på. Vi använder oss av
juridik, socialt arbete och
massor med värme och kärlek.
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TVÅ BERÄTTELSER FRÅN VÅRA UPPDRAG:

PÅVERKANSARBETE

”Jag sover under en bro. Ibland i en bil”
ADEL, 18 ÅR
Vår resa med Adel började när han klev in på
vårt kontor i september. Adel berättade att
han bott på gatan under större delen av sitt
liv, ända sedan han fick fly hemmet i Marocko
när han var tio år. Vad som hände orkar han
inte berätta, för det är för jobbigt. Sedan dess
har han drivit runt i Marocko och Europa
tills han för två år sedan kom till Sverige
och sökte asyl. Men Adel har fått avslag och
får inte stanna. På grund av att han saknar
ID-handlingar kan han inte heller skickas
tillbaka till sitt hemland. I detta för honom
obegripliga vakuum försöker han nu överleva.
Tillsammans med Adel formulerar vi
uppdraget att försöka hitta en trygg plats
att bo på och en meningsfull sysselsättning.
Det visar sig vara vårt svåraste uppdrag

hittills. Den hjälp som samhället erbjuder
honom, en plats på en förläggning någonstans i Norrland och 24 kr om dagen, är för
Adel ingen hjälp. Det är en lång väntan på
absolut ingenting.
Barnrättsbyrån har framför allt varit
närvarande vuxna för Adel. Vi håller
kontakten med dagliga samtal och sms.
Vi har följt med på möten med myndigheter
och vi har undersökt hans möjligheter att
få stanna i Sverige. Vi har hälsat på när
han suttit inlåst. Men kanske allra mest har
uppdraget handlat om att behålla Adels
värdighet och hopp i en situation som berövat
honom detta. Adel är en av de hundratals
ensamma ungdomar med liknande bakgrund
som idag lever på Stockholms gator.

”Blir illa behandlad i familjehemmet”
DINA, 13 ÅR
Dina ringde oss och berättade att hon att är
placerad i ett familjehem där hon blir illa
behandlad. Hon kämpar för att ta sig ur ett
tungt missbruk och att hålla sig borta från
de kriminella nätverk som vill exploatera
henne. Hon längtar efter sin mamma och är
ensam. Dina ger oss i uppdrag att vara ett
stöd i kontakten med socialtjänsten, eftersom hon inte känner sig lyssnad på och inte
blir tagen på allvar.
Barnrättsbyråns roll har till stor del varit
att lyssna på Dinas egna tankar och idéer
om vad hon behöver för att må bra och
hjälpa henne förmedla dem till socialtjänsten. Vi började med att sätta oss i
en bil och köra 20 mil för att träffa Dina
i familjehemmet tillsammans med
socialtjänsten. Efter det mötet fick Dina
komma hem till sin mamma, vilket både
hon och hennes mamma önskade.
Barn som är placerade av socialtjänsten
utgör en stor del av våra uppdrag. De flesta

har gemensamt att de inte har tillgång till
fungerande vuxenrelationer i sina liv
eftersom deras föräldrar är av olika orsaker
oförmögna att ta sitt fulla ansvar. I
kontakten med socialtjänsten berättar
många att de inte blir lyssnade på och har
lite eller ingen makt att påverka sin
livssituation. Här blir Barnrättsbyrån roll
tydlig – att vara ett oberoende ombud som
de kan lita på, och som enbart står på deras
sida och kan hjälpa dem att föra fram deras
perspektiv. Därför värnar vi om våra
samarbeten lika mycket som vi värnar vårt
oberoende, så att vi kan stärka barnets
relationer med omvärlden.
Gemensamt för arbetet med Adel och
Dina är fokus på att deras berättelse ska få
komma fram. Hur upplever de situationen?
Hur vill de ha det i sitt liv? Vad vill de ha hjälp
med? Dessa frågor utforskar vi tillsammans.
Vi vill att barnen ska sitta i förarsätet och att
de ska återfå makten över sina liv.

Aktiviteter för våra
barn och unga
Till Barnrättsbyrån kommer barn med sina
problem och svårigheter. För att vi och
framför allt barnen själva inte ska glömma
att de inte är sina problem och svårigheter,
tycker vi att det är viktigt att få bara vara
och ha kul ihop ibland. Som en del av vår
metod ordnar vi därför regelbundet gemensamma aktiviteter:
• I år har vi hunnit med att ha stor sommarfest för våra barn, unga och deras familjer.
Kvällen var välbesökt och helsponsrad av
bl a Hertz som stod för maten och
Vitamin Well som stod för drycken.
• Vi har också haft film- och pizzakvällar
som har varit mycket uppskattade. På
den senaste filmkvällen hade vi mer än
30 barn och ungdomar, och en del kom
också från det lokala Globala Gymnasiet
som vi träffade under arbetet med vår
nya hemsida.
• I juni anordnade vi en kväll på Cirque du
Soleil på Globen för några av våra
ungdomar. Där fick vi gratis biljetter via
Childhood och det blev en mycket
uppskattad show! Ett sådant här
evenemang har ungdomarna annars
sällan möjlighet att ta del av, eftersom
många av dem lever under knappa
omständigheter.
• Vi avslutade året med en stor julfest i
vår lokal för sponsorer, partners, barn
och ungdomar. Omkring 70 personer
deltog, den yngsta 3 månader gammal!
Alla våra barn och ungdomar fick en
julklapp och Spoken word-poeten
Simon Matiwos framförde två
fantastiska dikter. Under kvällen
lanserade vi också vår nya hemsida.

Påverkan
Utöver arbetet med det enskilda barnet
bedriver Barnrättsbyrån påverkansarbete
för att förbättra livsvillkoren för fler.
Barnens erfarenheter är ovärderliga källor
av kunskap om hur vårt samhälle fungerar
och vart det brister. Vilken fråga vi väljer
att driva beror helt på vilka uppdrag vi får
av barnen. Det kan till exempel handla om
att olika myndigheter inte är överens om
vilka som bär ansvaret eller att man
lägger ansvaret på barnet att själv lösa en
näst intill omöjlig situation. Det kan också
handla om att samhället inte riktigt vill
kännas vid att barnet finns, t ex när barnet
är utan papper. Vår uppgift är att se till
att denna kunskap hamnar på makthavares och beslutsfattares bord.
Vi inledde detta arbete 2015 med
Barnrättsbyrån första påverkansprojekt
– projekt Adel. Med avstamp i Adels
berättelse har vi tagit fram en rapport
som belyser ensamkommande Marockanska ungdomars situation i Sverige.
Rapporten är skriven ur ett tvärprofessionellt perspektiv med Adels verklighet i
ständigt fokus. Rapporten presenteras i
mars i samband med ett seminarium och
vi hoppas på medias hjälp för att få
uppmärksamhet i frågan.
Utöver våra projekt rapporterar vi kontinuerligt våra barns erfarenheter till beslutsfattare
och makthavare i en rad olika forum.
Kontakt med makthavare och beslutsfattare
• Barnrättsbyråns generalsekreterare Elin
Wernquist är medlem i patientrådet för
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys). Som medlem av
rådet kan hon föreslå intresseområden
baserat på våra barns upplevelser som
vi tror att myndigheten bör undersöka.
• Vi har deltagit i möte med Socialstyrelsen
där vi delade med oss våra synpunkter
på deras förslag om ny form av boende
för ensamkommande asylsökande barn.
• Migrationsverket har uppvaktats för att
vi ska kunna ge vårt perspektiv på barn
som försvinner.
• Vi har träffat Kronofogdemyndigheten
som efterfrågade vår expertis kring hur
man bemöter barn.

(SJÄLVKLART ÄR ADEL OCH DINA INTE DERAS RIKTIGA NAMN. VI HAR ÄVEN ÄNDRAT VISSA ANDRA FAKTA I
BESKRIVNINGEN FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT DE KAN BEHÅLLA SIN ANONYMITET.)
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AKTIVITETER I VÅRA LOKALER

• Regeringens särskilda utredare inom
barnavården under ledning av Cecilia
Greve har träffat tre av våra ungdomar
som alla är placerade av socialtjänsten.
De fick dela med sig av sina erfarenheter
och de svårigheter som de upplevt i
kontakten med socialtjänsten.
• Vi har haft en dialog med två statliga
utredningar inom Socialdepartementets
område, LVU-utredningen och
Barnrättighetsutredningen. Barnrättighetsutredningen presenteras först under
våren 2016. I LVU-utredningen som
presenterades i juni 2015 beskrivs
Barnrättsbyråns modell som en möjlig ny
funktion i Sverige. Utredningen lägger
även fram ett förslag om att tillsätta en
utredning för inrättandet av en funktion
liknande Barnrättsbyrån. Detta är ett stort
steg i målet om att sprida vår modell i
Sverige! Så här står det i utredningen:

”

Det som placerade ungdomar
efterfrågar ligger närmast i linje med
den verksamhet Barnrättsbyrån bedriver (...)
Barnrättsbyrån, som är inte begränsad till
placerade barn eller socialtjänstens område,
erbjuder personlig kontakt, socialt och juridiskt
stöd och kan även företräda barnet eller den
unge i förhållande till olika myndigheter. Det
framgår av utvärderingsrapporten att de ungdomar som vänder sig till Barnrättsbyrån har
det gemensamt att de känner sig övergivna
av och kritiska mot myndighetsrepresentanter
inom socialtjänsten och andra myndigheter.
Barnrättsbyrån upplevs till skillnad från
myndigheterna som lättillgängliga.”
SOU 2015:71 Barn och ungas rätt vid
tvångsvård. Förslag till ny LVU.
Föreläsningar
Den 10 mars presenterade vi våra barns
erfarenheter på ett internationellt
expertgruppsmöte inom ramen för
Östersjöstaternas råd och projektet
”Children on the move”. Där visade vi den
film som vi producerat tillsammans med
Unga Berättar i Stockholm, om barn som
får avslag på asylansökan och försvinner. På
Barnrättsdagarna i Örebro senare under
våren presenterade vi åtta av våra fall på
temat diskriminering och hur ungdomar blir
diskriminerade i kontakten med myndigheter.
Infomorgon
Som ett sätt att sprida vår kunskap om, i
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det här fallet, arbetstillståndslagar,
beslutade vi i december att ordna en ny
typ av aktivitet för professionella. Som ett
försök att nå ungdomar indirekt bjöd vi in
personal från ideella organisationer och
andra jurister som alla arbetar med barn
och ungdomar. Vi höll en workshop på
temat ”Alternativa sätt att göra din vistelse
i Sverige laglig”. Sex organisationer deltog
och händelsen var mycket uppskattad.

Aktiviteter i
våra lokaler
Invigning av Barnrättsbyrån Sverige!
Den 26 mars invigde vi Barnrättsbyrån med
buller, bång, kärlek och glädje! Tillsammans
med våra barn och unga, samarbetspartners och vänner invigde vi Barnrättsbyrån i
våra nya lokaler med över 100 gäster. Vi
inledde med ett forskningsseminarium som
var mer än fullsatt och fortsatte sedan med
panelsamtal med bl a barnombudsmannen
Fredrik Malmberg och socialborgarrådet
Ewa Andersson. Ett av våra barn klippte
band, vi snurrade runt i konfetti och åt god
mat. Invigningen blev allt vi hade hoppats
på och mer än så.
Ny hemsida i samarbete med
Bon Relations
I december lanserades vår fina hemsida som
Narrow och Bon Relations gjort åt oss.
Hemsida förmedlar all den glädje, värme,
professionalism och skärpa vi vill att den ska
göra. Vi vill att den ska spegla vilka ungdomar
vi arbetar med och är därför extra glada att
ett gäng ungdomar från Globala Gymnasiet
ställt upp som modeller. De fotograferades
av vår favoritfotograf Christian Gustavsson
som sponsrade oss med fotograferingen och
tillhörande bildbank.

UTMÄRKELSER OCH FORSKNING

Utmärkelser
Säkerhetsnålen
I september tilldelades Elin och Barnrättsbyrån priset Säkerhetsnålen
av försäkringsbolaget If.
Motiveringen löd:

”

Elin Wernquist får stipendiet för sin
drivkraft och sitt engagemang för att
hjälpa utsatta barn och unga att få sina
rättigheter tillgodosedda. Hon vinner de
ungas förtroende genom att lyssna på deras
berättelser, taderas parti och hjälpa dem att
få tillbaka tron på sig själva.”
Barnrättsbyråns första utmärkelse firades
med en högtidlig och välbesökt ceremoni på
Barnrättsbyrån. Den inleddes med en
paneldebatt med Karin Fagerlund, jurist
Rädda Barnen, Suzanne Osten, regissör,
dramatiker och författare Daniel Velasco,
journalist Sveriges Radio, Rahmat Rahmani,
Ensamkommandes Förbund och vår egen
Elin. Priset delades ut av Barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.
Child 10 Award
I november tilldelades Elin Wernquist som
en av tio pristagare i hela världen The
Child 10 Award:

”

These local heroes have been
selected for their bold and innovative
work with families and communities to
prevent acts of violence against the child”.

Forskningsstudie
om Barnrättsbyrån
Som ett led i vårt modellskapande fanns det
tidigt ett behov att utvärdera Barnrättsbyråns arbete och resultat. Under ledning av
Johanna Schiratzki, professor i välfärdsrätt
genomfördes 2014 en forskningsstudie om
Barnrättsbyrån tillsammans med Emilia
Forssell, fil.dr. i socialt och jur. kand Lill-Tove
Kappfjell-Li. Resultatet presenterades på
Barnrättsbyråns invigning i april 2015. Studien
genomfördes på uppdrag av Barnrättsbyrån
och Ersta diakoni.
Studien visade följande:

”

Denna studie visar att det uppdrag
som formuleras i Barnrättsbyråns
måldokument är väl uppfyllda. Den bild som
intervjuade ungdomar ger är mycket positiv.
… Verksamheten har en omfattande bredd i
såväl de rättsområden där Barnrättsbyrån
agerar som ombud eller rådgivare, som i
kontakter med myndigheter, ideella
organisationer, med flera.”
Barnrättsbyrån i barnrättslig och
socialvetenskaplig belysning, 2013 –2014.
Forssell, Kappfjell-Li & Schiratzki 2014
Hela studien finns att ladda ned som pdf
från Barnrättsbyråns hemsida.

Bakom priset som delades ut på Grand
Hôtel står Sophie Stenbeck Family
Foundation och Reach for Change. Det gav
stort genomslag i media och resulterade i
framsidan av Metro, en artikel i DN samt två
radiointervjuer.

Nytt utvärderingsverktyg
För oss är det avgörande att kunna följa
upp hur barn och ungdomar upplever
samarbetet med oss. Både vad gäller
bemötandet och i vilken mån vi har
påverkat deras situation i positiv riktning.
Under hösten har vi därför fått hjälp av vår
praktikant Carolina Guillén Åkerlind från
Stockholms Universitet för att utforma ett
digitalt utvärderingsverktyg där våra
besökare anonymt kan ge oss återkoppling.
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UTMANINGAR OCH LÄRDOMAR

Utmaningar
och lärdomar

Insamling

Det är ingen liten sak att starta en ny
organisation. Allt från att skaffa lokal, bilda
styrelse, registrera sig hos Skatteverket och
teckna kollektivavtal – till att måla, köpa
mikrovågsugn, och datorer... Sedan har vi
det ständigt återkommande: säkerställa
finansiering. Samtidigt ska vi arbeta med det
viktigaste av allt: barnens uppdrag till oss.
Vi har fått känna på sårbarheten i att vara
en liten organisation. Detta blev särskilt
tydligt när en av våra medarbetare oväntat
blev sjukskriven i somras och när en annan
medarbetare, mindre oväntat, gick på
föräldraledighet. Det vi lärt oss av detta är
flexibilitet och följsamhet. Ibland måste
planer ändras och saker omprioriteras.
I backspegeln kan vi se att vi lyckats
riktigt bra med det och en framgångsfaktor
har varit vårt nätverk av supporters i olika
funktioner. Vi har också varit bra på att be
dem om hjälp. Våra fina samarbeten både
kring enskilda barn och kring organisationen
som helhet är något vi är mycket stolta över.
När vi tänker framåt försöker vi se på vilket
sätt vi vill växa och inte minst varför. Det
här har vi kommit fram till:
• Att växa får aldrig bli ett mål i sig.
• Vi vill expandera för att vi är övertygade
om att Barnrättsbyrån behövs som en
samhällsfunktion i hela Sverige.
• Vi vill göra nytta för så många barn och
unga som möjligt.
För att möjliggöra spridningen av
Barnrättsbyrån har vi under 2015 lämnat in
en ansökan till Arvsfonden för det 3-åriga
projektet ”Varför finns inte ni överallt?
Ett projekt för att stärka det enskilda
barnets rättigheter i Sverige som ämnar att
etablera Barnrättsbyråns modell och
verksamhet i Sverige. Vi fick tidigt 2016 ett
positivt besked att ansökan beviljats.
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VI PÅ BARNRÄTTSBYRÅN

Barnrättsbyrån har lyckats bättre med att
säkra vår finansiering än vad vi vågat
hoppas på. Vårt goda samarbete med
viktiga finansiärer och att visa på konkreta
resultat har gjort att vi fått möjlighet att ta
med det gamla projektets finansiärer till
den nya organisationen. Men inte nog med
det, vi har också fått in helt nya finansiärer,
vilket är avgörande får vår verksamhet.
Därför lägger vi stor vikt vid ömsesidiga
och långsiktiga samarbeten.

Medarbetare
Barnrättbyrån utgörs framför allt av våra medarbetare och vi har alltid behov av
en bredd av kompetenser som kompletterar varandra. Vi arbetar i ett tvärprofessionellt
team som utgår från socialt arbete, juridik och samhällsanalys.

Det glädjande faktum att Barnrättsbyrån
dessutom har ett överskott på 1,7 miljoner kr
den 31 december 2015 har flera orsaker.
Viktigt att poängtera är att föreningens
ändamål inte är att redovisa några
väsentliga överskott utan detta skall
ses som engångshändelse och lagd budget
för 2016 visar i det närmast ett nollresultat.
Orsaken till överskottet kan primärt
förklaras av två saker:
1. Lägre lönekostnader än budgeterat på
grund av att en medarbetares föräldraledighet och att en av våra medarbetare
tyvärr varit sjukskriven under en längre tid.
2. Gåvor och utmärkelser/priser under 2015
som inte funnit med i budget.
Detta innebär att vi har en buffert som ger
oss en trygghet inför kommande år där vi
har möjlighet att driva projekt som ligger i
vårt ändamål. Vidare ger en buffert en
trygghet om oförutsedda utgifter uppstår
under ett verksamhetsår.

ÅRS RE DOV I S NI NG 2 015

EMMA WENNERSTRÖM Socionom
som börjar i januari 2016 och som
närmast har arbetat som kurator på
Bris och tidigare socialtjänsten.

IDA HELLRUP
Barnrättsjurist med tidigare
erfarenhet från Ecpat och
Barnombudsmannen.

ELIN WERNQUIST, GENERALSEKRETERARE,
Statsvetare med bakgrund inom Bris och den
brittiska barnrättorganisationen Kids Company.

BABAK BEHDJOU Jurist med lång
erfarenhet av juridiskt arbete på
Migrationsverket och som drivit
organisationen Löparakademin.

MARIA SOARES LINDBERG Statsvetare,
kommer närmast från Fryshuset, där hon
bl a var chef för Nätvandrarna.

Å R S R E D OV I S N I N G 201 5
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Tack till:

Styrelse
Barnrättsbyrån Sverige är en Ideell förening
med medlemmar och styrelse. Under vårt
första år har vi velat hålla styrelsen liten
med styrelsemedlemmar vi känner väl och
har stort förtroende för. Därför ingår de tre
grundarna ELIN WERNQUIST, IDA
HELLRUP och MARIA SOARES LINDBERG
i styrelsen. Att ha anställda i styrelsen är en
bra interrimslösning, men samtliga tre
kommer att avgå vid årsmötet 2016.
Ordföranden GUN-LIS ANGSELL har en
lång erfarenhet som chef inom socialtjänsten och varit ordförande i bl.a. Fountain
House styrelse samt ledamot i Ersta
diakonis styrelse.
JENNY JANSSON PEARCE, statsvetare och
generalsekreterare för Fonden för Mänskliga
Rättigheter. Tidigare har Jenny bl.a. arbetat
på Fryshuset och på Justitiedepartementet.
LISA SWANSON CARLSTRÖM, advokat
med erfarenhet inom humanjuridik på bl.a.
Lewis och Partners och som nu arbetar
som advokat på Rådgivningsbyrån.

De gör Barnrättsbyrån möjlig:
ARVSFONDEN finansierar till årsskiftet
2015/16 Barnrättsbyråns juristtjänst som
arbetar praktiskt med verksamhetens
barn och unga.
BON RELATIONS heter byrån som pro
bono hjälper oss med vår kommunikation
med omvärlden. Både i stort och smått.
Deras stöd och kompetens är avgörande
för Barnrättsbyrån ska nå ut som vi vill till
dem vi vill.

WORLD CHILDHOOD FOUNDATION är en
viktig samarbetspartner, inte bara tack
vare deras ekonomiska stöd utan också
för den uppmuntran de har gett
Barnrättsbyrån redan som nytt projekt på
Ersta – och som följt med in i den nya
organisationen Barnrättsbyrån Sverige.
STOCKHOLMS STAD Har sedan
projektstart finansierat Barnrättsbyrån
med ett projektbidrag för verksamheten
som riktar sig till barn och unga från
Stockholms stad.
GÅLÖSTIFTELSENS vision är att ”Genom
att vara en stiftelse i tiden vill vi bidra till
ett integrerat Storstockholm där barn och
ungdomar kan optimera sina livchanser”. Barnrättsbyrån får ett viktigt
återkommande årligt stöd.
REACH FOR CHANGE förverkligar idéer
som gör livet bättre för barn genom att ge
sociala innovatörer tillgång till professionell
rådgivning, finansiering och ett globalt
nätverk. Sedan ett år tillbaka är
Barnrättsbyråns Generalsekreterare Elin
Wernquist en change-leader inom ramen
för Reach for Change.
STIFTELSEN EINAR BELVÉN grundades
1991 av Einar Belvén, mannen bakom Delicato
Bakverk AB. Stiftelsen Einar Belvén har även
de givit Barnrättsbyråns verksamhet sitt
stöd sedan start.
HUGO STENBECK stödjer sociala
entreprenörer som förbättrar barn
situation i Sverige. Via Childhood har
Hugo Stenbeck stiftelse gett ett stöd
under 2015.

ERIKSHJÄLPEN vill vara en stark röst för
utsatta barn vilket bl a innebär att de ger
ett Barnrättsbyrån ett viktigt bidrag.
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Albert France-Lanord Architects • Armstrong • Arvsfonden
Bon Relations • Child 10 • Delicato • Elever på Globala Gymnasiet
i Stockholm • Erikshjälpen • Fotograf Christian Gustavsson
Gunilla Bergh Gullström • Gålöstiftelsen • Hertz • Hugo Stenbecks
stiftelse • If • Liber • Lumen Behavior Nacka Kommun • Prins Gustav
Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond • Pågens
Reach for Change • Sickla Köpkvarter • Stiftelsen Einar Belvén
Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sophias Guldbröllopsminne
Stockholms stad • Vitamin Well • World Childhood Foundation
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Ett extra stort tack till:
Inte minst vill vi tacka alla de barn och unga som
varit modiga nog att ta kontakt med oss och dela
sina berättelser. Många av dem har vi fått följa
med på en resa mot en bättre tillvaro, viker vi är
så oerhört glada för. Vi vill också tacka barnens
anhöriga och kompisar så väl som alla de viktiga
vuxna som funnits runt barnen på myndigheter,
skolor, boenden, idrottsklubbar och andra
barnrättsorganisationer. ❤
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INFORMATION OM
VERKSAMHETEN
Barnrättsbyrån Sverige, som är en ideel förening, arbetar utifrån FN:s konvention
om barnets rättigheter för att stärka barn och ungas rättigheter – här, nu och i
framtiden. Barnrättsbyrån Sverige erbjuder enskilda barn och unga stöd, råd och
praktisk hjälp i frågor som rör deras rättigheter. Barnrättsbyrån Sverige arbetar
även för att förbättra barns och ungas livsvillkor genom opinion- och påverkansarbete. Detta är föreningens första verksamhetsår som är förlängt till 15 månader.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER RÄKENSKAPSÅRET
START AV VERKSAMHETEN
Barnrättsbyrån Sverige bildades 2014-09-14, men verksamheten startade det
operativa arbetet i egen regi först 2015-03-01 då kontrakten för de första
anställda började gälla. Flytten från Ersta diakonis lokal på Folkungagatan till
de nya lokalerna på Hornsgatan 83 skedde 2015-03-01.
BESLUT ANGÅENDE STYRELSESAMMANSÄTTNING
På styrelsemöte 2015-04-29 beslutade styrelsen att uppdra åt en valberedning
att se över styrelsesammansättningen. Syftet är att för årsmötet 2016 föreslå
en styrelse som kan möta Barnrättsbyråns Sveriges långsiktiga behov.

ÄNDAMÅLSUPPFYLLELSE
ARBETE MED ENSKILDA BARN OCH UNGA
Sedan april 2015 har Barnrättsbyrån Sverige haft drygt 400 kontakter om barn
och unga. Vi har arbetat på 40 uppdrag, varav ca hälften är nya för i år.
Fördelningen mellan pojkar och flickor är nästan exakt lika. Barnrättsbyrån
Sverige når en mycket utsatt grupp barn och unga. Medelåldern på de som
söker sig till oss är ca 16,5 år och de vill oftast ha hjälp med stöd i förhållande till
socialtjänsten och Migrationsverket. Barnrättsbyrån Sveriges upptagningsområde
under 2015 har varit Stockholmsområdet. Andelen barn från olika kommuner,
respektive stadsdelar fördelar sig tämligen proportionerligt enligt folkmängd.

PRESENTATION AV FORSKNINGSSTUDIE
Som ett led i vårt modellskapande utvärderades Barnrättsbyråns arbete och
resultat under 2012–2013. Utvärderingen leddes av Johanna Schiratzki,
professor i välfärdsrätt. Resultatet i form av en rapport presenterades på
Barnrättsbyråns invigning i april 2015. Studien genomfördes på uppdrag av
Barnrättsbyrån Sverige och Ersta diakoni. Studien visar att det uppdrag som
formulerats i Barnrättsbyråns måldokument är väl uppfyllda.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen.

FLERÅRSÖVERSIKT 2014 /2015

OPINIONS- OCH PÅVERKANSARBETE
Barnrättsbyrån Sverige har under 2015 bedrivit påverkansarbete för att förbättra
livsvillkoren för fler barn och ungdomar. Detta har skett med utgångspunkt i
berättelserna från de enskilda barn och unga vi arbetar med. Vi har har varit i
kontakt med såväl media som beslutsfattare på olika nivåer i samhället.

Nettoomsättning

4 297 289

Resultat efter finansnetto

1 724 871

Soliditet (% )

91

Resultat och ställning
Årets resultat uppgår till 1 724 871 kr (–). Verksamhetens resultat dvs resultat före finansiella poster
uppgår till 1 725 148 kr (–). Kassalikviditeten är 1 200 %(–) och soliditeten 91% (–).
Resultatet av föreningens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång
framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med bokslutskommentarer.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

RESULTATRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

RESULTATRÄKNING

NOT

2014-09-25–2015-12-31

2

4 297 289

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Övriga externa rörelsekostnader

- 1 055 040

Personalkostnader

3

Rörelseresultat

EGET KAPITAL OCH SKULDER

NOT

Eget kapital

4

Årets resultat

1 724 871

SUMMA EGET KAPITAL

1 724 871

- 1 517 101
1 725 148

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Resultat före finansiella poster

1 725 148

Räntekostnader och liknande resultatposter

2015-12-31

–277

22 939

Övriga skulder

59 658

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

73 448

Summa resultat från finansiella poster

1 724 871

Summa kortfristiga skulder

156 045

Resultat efter finansiella poster

1 724 871

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

ÅRETS RESULTAT

1 724 871

1 880 916

Ställda säkerheter

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

BALANSRÄKNING
RESULTATRÄKNING

NOT

2015-12-31

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

1 938

Övriga fordringar

70 628

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

66 811

Kassa och bank

20

Kassa och bank

1 741 539

Summa omsättningstillgångar

1 880 916

SUMMA TILLGÅNGAR

1 880 916

ÅRS RE DOV I S NI NG 2 015
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

BOKSLUTSKOMMENTARER
MED NOTER

ÅRSREDOVISNINGENS
UNDERTECKNANDE
I denna årsredovisning intagna uppgifter intygas härmed.

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Stockholm 2016

Tillämpande redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med de som
gäller för ideella föreningar BFNAR2002:8 och enligt årsredovisningslagen.
Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget
annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Erhållna bidrag
Som bidrag räknas likvida medel som erhålls från en bidragsgivare baserat på ett
ansökningsförfarande.
Gåvor
Med gåva avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation.
Som gåvor inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer,
samfund, stiftelser.

NOT 2 RÖRELSENS INTÄKTER

Elin Wernquist

Maria Soares Lindberg

Ida Helllrup

Gun-Lis Angsell

Jenny Jansson Pearce

Lisa Swanson Carlström

2015

Erhållna bidrag

4 210 750

Gåvor

78 740

Föreläsningar, uthyrning av lokal

7 000

Övriga intäkter

799

SUMMA

4 297 290

NOT 3 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

2015

REVISORSPÅTECKNING

Medelantalet anställda
Kvinnor

3

Män

1

Min revisionsberättelse har avgivits 2016

Löner, ersättning och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar till styrelsen

1 060 936

Pensionskostnader

67 807

Övriga sociala kostnader

349 641

NOT 4 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
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FRITT EGET KAPITAL

SUMMA EGET KAPITAL

Årets resultat

1 724 871

1 724 871

Belopp med årets utgång

1 724 871

1 724 871

ÅRS RE DOV I S NI NG 2 015

Andreas Nyberg
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
TILL FÖRENINGSSTÄMMAN BARNRÄTTSBYRÅN SVERIGE
ORG.NR 802490-6771

RAPPORT OM
ÅRSREDOVISNINGEN
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Barnrättsbyrån Sverige för år
2014/2015 (räkenskapsåret 2014-09-25-2015-12-31). Föreningens årsredovisning
ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 18 till 23.
STYRELSENS ANSVAR FÖR ÅRSREDOVISNINGEN
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll
som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.
REVISORNS ANSVAR
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision.
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav
samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om
belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder
som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts
och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

UTTALANDEN
Enligt min 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 2015 och av dess finansiella
resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA
FÖRFATTNINGAR SAMT STADGAR
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av
styrelsens förvaltning för Barnrättsbyrån Sverige för år 2014/2015 (räkenskapsåret
2014-09-25-2015-12-31).
STYRELSENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
REVISORNS ANSVAR
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av
min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som
underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller
gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
UTTALANDEN
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Stockholm den 10 mars 2016

Andreas Nyberg
Auktoriserad revisor
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Barnrättsbyrån arbetar för ett samhälle
där barns rättigheter är självklarheter.
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