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Det största av allt är det fortsatta förtroendet vi får
av våra barn. Att få vara med på deras resa när livet
är som allra svårast – det är en ynnest.”
Elin Wernquist & Ida Hellrup, grundare Barnrättsbyrån
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GRUNDARNA HAR ORDET

I en rasande fart – det är så 2016 bäst kan summeras för Barnrättsbyrån.
Från att bara vara Elin och Babak på plats i början av 2016 till att vi nu är
ett fullfjädrat team i Stockholm med sju personer och precis anställt vår
projektledare för att starta upp vårt andra kontor i Umeå – ja det pirrar i
våra magar bara av att tänka på det. Att få vara med och skapa ett team
med de skarpaste, varmaste och roligaste hjärnor vi vet – det är ett drömjobb. Att vi, Elin och Ida, nu får leda Barnrättsbyrån tillsammans, är så att
säga the cherry on the cake. Barnrättsbyrån har aldrig varit starkare.
Men det största av allt är ändå det fortsatta förtroendet vi får av våra barn,
unga och familjer. Att få vara med på deras resor när livet är kanske som
allra svårast. Det är en ynnest. Vi vet aldrig vem som ska komma genom
vår dörr eller vad som kommer att krävas av oss tillsammans för att livet
ska bli bättre. Det är den positionen av ovisshet och ödmjukhet som vi tror
ligger till grund för våra fina samarbeten med våra barn och ungdomar. Vår
första utvärderingsrapport visar att i stort sett alla barn och unga vi möter
känner sig lyssnade på, tagna på allvar och får hjälp med rätt saker.
Om vi ska summera skälen till varför barn vänder sig till Barnrättsbyrån
handlar det om ansvarsförskjutning. Att vuxna väljer att inte ta ansvar för
barn som står framför en och säger saker som ”det ligger inte på mitt
bord”. Att barn får kämpa och lida ensamma. I år har vi lagt ännu mer
fokus på att rapportera tillbaka direkt till kommuner när vi ser brister,
både till chefer och politiska nämnder. Vår första uppmaning inför 2017
går därför till alla vuxna: ta ansvar för de barn ni möter!
En grupp som drabbas av den här ansvarsförskjutningen är våra barn och
unga på flykt. En stor del av vårt arbete 2016 har varit att sätta sig in i den
nya migrationslagstiftningen och förstå dess konsekvenser för våra ungar.
Samtidigt som bomberna faller i Syrien och Afghanistan pratar Sverige
om andrum. Det gör oss rasande. Vi hade kunnat möta krisen på andra
sätt än med murar och inhumana asylregler. Vi skapar nu istället en hel
population av unga människor som inte kan eller kommer att återvända,
som puttas ut på våra gator. Vår andra uppmaning inför 2017 är därför:
gå inte på idén om systemkollaps! Det är nu kollapsen sker, när vi skickar
unga människor tillbaka till de farligaste platserna i världen. Vi hade valet
att gå en annan väg, vi hade kunnat ta ansvar. För det kommer vi att
kämpa med all vår kraft 2017 under parollen När lag blir verklighet.
Vår tredje uppmaning går till våra ungar: fortsätt utmana oss, fortsätt
kämpa, fortsätt säga ifrån. Er kamp är vår kamp och ni gör oss lite klokare
varje dag. Tack <3

Ida Hellrup,
grundare och jurist.
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Elin Wernquist, grundare
och generalsekreterare.
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KORT OM BARNRÄTTSBYRÅN OCH ÅRET SOM GÅTT

Barnrättsbyrån är en ideell förening
Organisationsnr: 802490-6771
Styrelsens säte: Stockholm
Antal anställda under på plats 1 januari 2016: 2
Andel anställda på plats 31 december 2016: 7
Styrelsens ordförande: Olof Risberg
Målgrupp: Barn och unga 0–21 år
Barnrättsbyrån grundades: 2014

VÅR

1000

KONTAKTER
OM BARN
OCH UNGA.

vision

Att varje barn ses som självklara rättighetsbärare
och får sina rättigheter tillgodosedda.
Att varje barn har en oberoende instans – en
barnrättsbyrå – att vända sig till då de inte får
sina rättigheter tillgodosedda.

UPPDRAG
UNDER

DE OÖNSKADE

– en rapport om ensamkommande marockanska barn och
ungas situation i Sverige. Den 17 mars höll vi ett överfullt
seminarium i Barnrättsbyrån lokaler på ämnet, med bland annat
socialborgarrådet Åsa Lindhagen och advokat Ignacio Vita.

6

Barnrättsbyrån kämpar
framgångsrikt för barn och
ungas rättigheter – och för att
deras röster ska höras.

60

UTGIVNA
RAPPORTER:
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Vi står på barnens och ungdomarnas
sida. Vi tr! på dem, tycker om dem och
hjälper dem få sagt det de vill säga.
FOTO: BARNRÄTTSDAGARNA

FAKTARUTA:

KORT OM BARNRÄTTSBYRÅN OCH ÅRET SOM GÅTT

2016

UTMÄRKELSER 2016:
ALLMÄNNA BARNHUSETS STORA PRIS 2016
Motivering: Barnrättsbyrån tilldelas Stora Priset 2016 för deras
unika och modellskapande arbete att utveckla landets första
barnrättsbyrå. För att de med starkt engagemang synliggjort
barnets rättigheter och de brister som finns i vård-, omsorgs- och
rättssystemet. Barnrättsbyrån har utvecklat och stått fast vid att
konsekvent stå på barnets sida och att arbeta enbart på uppdrag
av det enskilda barnet. De har en orubblig övertygelse om att
synen på barnets rättigheter kan förändras.

”Varför finns inte ni överallt?”
– ETT ARVSFONDSPROJEKT
2016 beviljade Arvsfonden Barnrättsbyråns ansökan för projektet
”Varför finns inte ni överallt? Ett projekt för att stärka det enskilda
barnets rättigheter i Sverige” vars mål är att etablera och sprida
Barnrättsbyråns modell i Sverige. Projektets vision är att alla barn
och unga i Sverige har tillgång till en Barnrättsbyrå. Inom ramen för
projektet kommer vi att öppna upp fler verksamheter i Sverige samt
arbeta för en statlig implementering av funktionen. En viktig
beståndsdel i detta arbete är den handbok som vi skrivit under
hösten 2016. Handboken släpps i april 2017 och kommer ligga till
grund för vår spridning. Vår första pilotstad är Umeå, där vi planerar
öppna verksamhet hösten 2017. Under hösten 2016 har vi rekryterat
en projektledare som fått i uppdrag att starta upp i Umeå.
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BARNRÄTTSBYRÅN
VÄXER!
Med ökat ekonomiskt stöd
från en rad finansiärer har
Barnrättsbyrån vuxit
explosionsartat under 2016.
I början av året var vi två
medarbetare på plats, i
december var vi sju. Detta har
gjort möjligt då vi fått nya
projektansökningar beviljade.
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BAKGRUND OCH BARNRÄTTSBYRÅNS IDÉ

Vad är Barnrättsbyrån?

”

Vi är en rättighetsbyrå för
barn. Inte därför
att barn är bärare
av problem, utan
för att samhället
skapar problem
för barn.”

Barnrättsbyrån är en barnrättsorganisation som arbetar på uppdrag av barn och
unga och erbjuder stöd, råd och praktisk
hjälp i alla frågor som rör barns alla
rättigheter. Organisationen vilar på två
ben: uppdragsarbete med enskilda barn
och påverkansarbete för att förbättra
villkoren för en större grupp barn.

Uppdragen vi får av barnen innebär ett
tätt samarbete och en gemensam kamp
för att barnen ska få tillgång till sina
rättigheter och för att deras röster ska höras. De barn som vänder
sig till Barnrättsbyrån är ofta samhällets mest utsatta – barn på
institution, barn på flykt eller barn i hemlöshet.
Påverkansarbetet handlar om att föra vidare våra barns erfarenheter till
dem med makt att förändra systemen. Detta gör vi genom att ständigt
rapportera tillbaka till myndigheter, politiker och i media i alla led och
på alla nivåer. I det enskilda uppdraget kan det handla om att göra en
socialnämnd medveten om de brister som barn får utstå i deras
kommun. För att påverka system och opinion driver vi frågor nationellt
och medialt – med målet att förbättra barns livsvillkor i Sverige.

Reach for Change
– Innovation for Integration

8

Efter en ansökningsprocess under våren
2016 blev vi antagna i Reach for Change
och Hugo Stenbecks stiftelses satsning
Innovation for Integration.

Resultatet är Innovation for Integration, en
inkubator för några av Sveriges ledande
sociala entreprenörer som arbetar med
ensamkommande flyktingbarn.

Då fler människor, och inte minst barn,
tvingades på flykt under 2015, bestämde
sig Reach for Change för att göra en insats
för att förbättra livssituationen för ensamkommande flyktingbarn i Sverige.

Barnrättsbyrån har blivit beviljade medel
för att utveckla och utöka uppdragsarbetet
med barn på flykt och deras rättigheter.
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MÖT VÅR NYA PROJEKTLEDARE

Möt Caroline Bergh, projektledare som
ska dra igång verksamheten i Umeå.
Vem är du?

Vad är du mest peppad på?

Jag är utbildad socionom på Umeå
universitet. Uppvuxen i världsmetropolen
Piteå men född på Sri Lanka. Jag har ägnat
alla mina yrkesverksamma år till att hjälpa
barn och ungdomar både i skolans värld
som skolkurator, men även i socialtjänsten
i öppenvården som familjebehandlare.
Att få arbeta med barn och ungdomar och
få följa med på deras livsresa är verkligen
ett privilegium.

Jag är otroligt peppad på att göra allt jag
kan för att kunna etablera den andra
Barnrättsbyrån i Sverige. Jag ser fram
emot att lära känna en massa nya
människor här i Umeå som tillsammans
med mig ska göra det möjligt att starta
upp verksamheten. Jag tycker det är en
stor ära för alla oss här i norr att vi är först
ut i att sprida Barnrättsbyrån!

Varför har du tagit dig an det
här uppdraget?
Mitt hjärta som socialarbetare har alltid
varit i rollen som skolkurator. Men ofta
kände jag mig otillräcklig, det var så ofta
man ville gå den extra milen för sina elever
men tiden räckte inte till. Ofta blev man
begränsad av organisationen och dessa
ramar och regler att förhålla sig.
Detsamma gäller när man arbetar
inom socialtjänsten. Under alla
mina yrkesverksamma år hade
jag älskat att ha tillgång till en
Barnrättsbyrå! Både som
bollplank för mig som yrkesverksam, men även en organisation att kunna hänvisa
de ungdomar jag mött som
jag inte kunnat hjälpa. Att jag
nu får chansen att vara en del
av Barnrättsbyrån känns
fantastiskt roligt!

Välkommen Caroline Bergh, ny
projektledare till Barnrättsbyrån i Umeå
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MÖT VÅRT TEAM

UPPDRAGSARBETE

Möt vårt team!

Vårt uppdrag i korthet

Barnrättsbyrån är en tvärprofessionell
organisation där det sociala arbetet,
juridiken och samhällsanalysen är ständigt
närvarande. Alla våra medarbetare har
akademisk utbildning och lång erfarenhet
av att möta barn och unga både inom
myndighet och ideell sektor.

5 Karin Henriksson, socionom

1 Elin Wernquist, grundare och
generalsekreterare

7 Ilona Nison, organisationsutvecklare

Alla barn och unga upp till 21 år i Stockholmsområdet som vill ha hjälp
med sina rättigheter kan vända sig till oss. Vi fortsätter att nå en mycket
utsatt grupp barn och unga som ofta efterfrågar hjälp med det mest
basala i livet – tak över huvudet och mat för dagen.

Socionom som arbetat som utredande socialsekreterare inom socialtjänsten och på uppdrag av barn och
unga i Stadsmissionens verksamhet Unga station.

6 Malin Ramberg, socionom
Socionom med erfarenhet från både socialtjänsten,
Stödcentrum för unga brottsoffer och skolan, som
utredande socialsekreterare samt kurator.

60

Under 2016 arbetade vi på

Statsvetare inom offentligrätt med gedigen
erfarenhet av att starta upp och driva ideell verksamhet, bland annat som verksamhetsansvarig
inom Berättarministeriet. Har även startat upp
projektet Läsa för integration.

Statsvetare med lång erfarenhet av arbete med barn i
både Storbritannien och Sverige. Har tidigare arbetet
på Kids Company i London, BRIS och Ersta diakoni.

2 Ida Hellrup, grundare och jurist
Jurist med inriktning mot barnrätt. Innan hon började
på Barnrättsbyrån 2012 arbetare hon på ECPAT med
påverkansarbete mot barnsexhandel. Har praktiserat
på Barnombudsmannen.

VANLIGASTE VÄGARNA
TILL BARNRÄTTSBYRÅN:
* Kompisar
* Googlat och hittat Barnrättsbyråns hemsida
* Yrkesverksamma som har kontakt
med barn till exempel lärare,
kurator och god man

BARN OCH UNGAS
UPPDRAG

Styrelsen

* Handläggare på socialtjänsten

Ordförande Olof Risberg, psykolog

3 Babak Behdjou, jurist
Jurist med inriktning mot migration. Arbetat många
år på Migrationsverket och startat upp den ideella
organisationen Löparakademin.

4 Emma Wennerström, socionom
Socionom med bred erfarenhet från både socialtjänsten och ideell sektor. Har arbetat som utredande
socialsekreterare och som kurator på BRIS.

Jenny Jansson Pearce,
generalsekreterare MR-fonden

VANLIGASTE UPPDRAGEN:

Lisa Swanson Carlström,
advokat Rådgivningsbyrån

* Stöd i asylprocessen

Louise Dane, forskare i migration och
offentligrätt, Stockholms universitet

* Stöd i kontakt med rättsväsendet

* Stöd i kontakt med socialtjänsten
* Stöd i kontakt med skola

3

2

4

7

* Stöd i kontakt med psykiatrin

70%

30% 70%

Marie Angsell, sakkunnig BRIS

6

av Barnrättsbyråns barn och unga
sover och bor i olika former av tillfälliga
lösningar (hotelljour, på kompisars
soffor eller placerade på HVB-hem,
jourhem, ungdomsboenden etc)

AV DE 60 UPPDRAGEN
VAR 70% POJKAR OCH
30% FLICKOR.

5
1

För att utvärdera Barnrättsbyrån
på ett systematiskt sätt har vi låtit
en extern resurs (Elin Nelly) intervjua de barn och unga vi arbetat
på uppdrag av under året.
För en detaljerad beskrivning av
Barnrättsbyråns uppdragsarbete
2016 —> se rapporten ”Barnens
röster – en utvärdering om
Barnrättsbyråns arbete 2016”.

10
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Aktiviteter för våra
barn och unga
Pizzakvällar, flera per termin
Laserdome
Sommarfest på Gröna Lund
Bowling och restaurangbesök
Fotbollsgalan
Dansshow Nötknäpparen
Julfest
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UPPDRAGSARBETE

UPPDRAGSARBETE

TVÅ TEMAN SOM PRÄGLAT 2016

1 Den nya
migrationspolitiken
och konsekvenserna
för våra unga
På grund av krig i världen är fler människor
på flykt nu än någonsin. Under hösten 2015
sökte rekordmånga människor asyl i
Sverige, däribland många barn. Sveriges
regering valde då att radikalt förändra den
rådande migrationspolitiken och ändra
lagar – med syftet att minska antalet
människor som söker sig till Sverige. Det
handlar i stora drag om begränsningar i
möjligheten att få uppehållstillstånd och
familjeåterförening samt förändringar i
mottagandet av asylsökande. 2016 för
Barnrättsbyrån har till stor del handlat om
hur dessa förändringar slår mot våra barn
och unga på flykt. Vi har arbetat med ett
15-tal uppdrag av barn och unga som
påverkas av den nya lagstiftning och tagit
emot ett större antal anonyma kontakter.
En snabbt växande grupp som vänder sig
till oss är barn och unga som fått avslag på
sin asylansökan. Enligt den nya lagstiftningen har de, från den dag de fyller 18 år,
inte längre rätt till tak över huvudet eller
matpengar från Migrationsverket.

När politik blir verklighet.
Said 18 år.
Said vände sig till oss under våren då han
var orolig för vad som skulle hända på sin
18-årsdag i juni 2016. De vuxna runtomkring
honom var också osäkra och han fick olika
bud. Vi fick i uppdrag av Said att vara ett
stöd i kontakten med myndigheterna och
hjälpa honom reda i hur hans framtid ska se
ut. Said riskerade sitt liv för att komma till
Sverige. Att åka tillbaka betyder för honom
slutet på ett liv. Han har fått avslag på sin
asylansökan och, även om han samarbetar
för att återvända, får han sitt boende och
försörjning indraget på sin 18-dag.
Said är en av de hundratals ungdomar som
påverkas av den nya lagstiftningen som
började gälla 1 juni 2016. Med hårdare lagar
kommer allt fler ensamkommande barn få
avslag på sin asylansökan. Vi vet att få
återvänder, de allra flesta, precis som Said,
försvinner från myndigheternas radar och
befinner sig i extremt utsatta situationer
med stor risk för exploatering.
Barnrättsbyrån arbetar på alla nivåer för
att denna grupp ska få sina mest basala
rättigheter tillgodosedda. Under sommaren
och hösten hjälper vi Said att överklaga
socialtjänstens beslut. Vi tror att vår överklagan är den första i Sverige som prövar
den nya lagen och huruvida Sverige har ett
ansvar för utsatta ungdomar som vistas
här. I december 2016 väntar vi fortfarande
på domen och Said har förpassats till ett
liv på gatan. Vi finns med honom, vi hjälper
till där vi kan.
Det här är resultatet av en politik som är
inhuman och, kanske mest frustrerande,
onödig. För det skulle inte behöva vara så
här. Idag är vi alla förlorare. Den största
dock den mest skyddslöse – en föräldralös
tonåring – Said.

12
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2 När skolan vägrar
ta ansvar för barn
med särskilda behov
Vi har under 2016 arbetat på uppdrag av
tre barn som på olika sätt kämpat med att
få till en fungerande skolgång. Även om tre
uppdrag inte är många till antalet, så kan
vi se ett mönster. Vi ser hur barn med
särskilda behov belastas för de svårigheter
de har, hur ansvar för skolmiljö och inlärning först förskjuts till barnet och till slut
till föräldrar, som på olika sätt anklagas för
att skolan inte fungerar. Relationen mellan
skolan och hemmet försämras och samarbetet slutar fungera. När barnet är i
desperat behov av vuxna som är nyfikna,
påhittiga och flexibla får de istället erfara
vuxna som står handfallna, skyller ifrån sig
och är fyllda av prestige. Resultatet är, som
i våra uppdrag, barn som inte alls eller bara
delvis går i skolan, som mår dåligt och
känner skuld över att de inte fixar skolan
som alla andra.

”Om du bara kunde lära dig
att följa regler!”
Linus 12 år.
När vi kom i kontakt med Linus under hösten
2015 har han inte haft en fungerande skolgång på två år. Han får sitta i ett särskilt rum
med en assistent, isolerad från sina kompisar.
Periodvis går han inte till skolan alls. Linus
berättar för oss att han inte känner sig välkommen i skolan, att han känner sig som ett
problem. De personer som han gillat och
fungerat med, har slutat. Föräldrarna är
trötta – trötta på att behöva försvara sin son
i möte efter möte med skolan. Skolan menar
på att Linus är så pass svår, att de behöver
en utredning för att veta vad han behöver
och att han behöver gå i en specialgrupp.
Men någon sådan grupp finns inte. Skolan

orosanmäler Linus frånvaro till socialtjänsten
som resulterar i ännu fler möten för familjen.
Socialtjänsten är tydlig med att de inte har
någon oro, utan att det var skolans ansvar
att se till att Linus kommer till skolan och
trivs. Vi följer med på ett möte med det
professionella nätverket på skolan och det
blir tydligt för oss vad det är Linus förmedlat
till oss – de tror inte på honom. ”Om du ändå
inte ska jobba är det väl ingen vits att du är
här” berättar Linus att en specialpedagog
sagt till honom. Barnrättsbyrån har en nära
kontakt med både Linus och hans föräldrar.
Då föräldrarna själva roddar i det praktiska
blir vårt uppdrag att ständigt påminna Linus
om att det som händer inte är hans fel. Och
påminna föräldrarna om skolans ansvar och
att deras son är en fantastisk kämpe. Något
de sällan får höra nu för tiden.
Efter en lång kamp bestämmer sig familjen
för att byta skola. När de till slut får plats på
en annan kommunal skola, är skillnaden
som natt och dag. Med ett annat synsätt
och bemötande får Linus igång en fungerande skolgång på några veckor.
Skollagen är tydlig: skolan har ett långtgående ansvar att anpassa undervisning
och miljö för att barnet ska få en fungerande skolgång. Utifrån vårt sätt att se det
är det inte Linus eller andra barn i hans
situation som är problemet. Problemet är
vuxnas barnsyn, bemötande och att man
istället för att anpassa skolan utifrån individuella barns behov, försöker få barnen att
anpassa sig efter skolans behov. När barn
blir problembärare hindras deras utveckling
och deras självbild försämras. När skolan
förskjuter ansvaret till eleven, förlorar de inte
bara elevens förtroende – de förlorar även
makten att hitta lösningar som fungerar.
Alla barn måste gå i skolan och alla barn är
olika. Det är alltid vuxnas ansvar att se till
att alla barn och unga får tillgång till en
fungerande skolgång, där barnet känner
sig delaktig och får lyckas utifrån sina
egna förutsättningar.
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PÅVERKANSARBETE

PÅVERKANSARBETE

Vårt påverkansarbete
Tema: Barn och migration.

Tema: Barnrättsbyråns funktion i Sverige.

Under våren 2016 genomförde vi vårt första
påverkansprojekt som vi valt att kalla Projekt
Adel. Det tar avstamp i en av Barnrättsbyråns
uppdragsgivares livsöde. Adel kom till
Barnrättsbyrån under hösten 2015 och levde
då som 18-åring på gatan i Stockholm. Adels
historia satte fingret på en större grupps
extremt utsatta situation – ensamkommande
nordafrikanska ungdomar i Sverige. Syftet
med projektet var att humanisera en grupp
som alltför ofta framställs som kriminella
problemskapare i media. Vi ville sätta fingret
på den omöjliga situation som dessa ungdomar tvingas in i. Projekt Adel utmynnade i en
rapport – De oönskade, ett seminarium, en
massiv mediamedverkan i nationell och
internationell media samt ett möte i morgonsoffan med ansvarig minister, Anders Ygeman.

En fråga som vi ständigt driver är barns rätt
till en oberoende klagoinstans, såsom
Barnrättsbyrån, en fråga som vi bland annat
drivit gentemot två statliga utredningar. Vi
ser att det arbetet börjar få fäste på olika
plan. I mars 2016 presenterades Barnrättighetsutredningen ett betänkande om
hur Barnkonventionen ska bli lag i Sverige.
I betänkandet föreslås att:

Vi har sedan vi släppte rapporten föreläst och
medverkat i en rad fördjupande sammanhang,
såsom Sveriges Radios Kaliber och på
Socialdepartementets konferens
Förbättringsresan i augusti.
Viken effekt projektet haft är svårt att mäta,
inte minst i en tid då migrationspolitiken förändrats så drastiskt till det sämre för gruppen
ensamkommande barn på flykt. Vi har dock
sedan vi släppte rapporten sett en mer human
rapportering av frågan, där man mer mänskligt belyst barnens utsatta limbosituation.

/Bild från SVT, Al Jazeera
samt seminariedagen/

Babak intervjuas av Al Jazeera
om ”De oönskade”.

14

”

Regeringen bör utreda hur
etablering av oberoende, lokala

barnrättighetsbyråer kan främjas ekonomiskt. Med barnrättighetsbyråer avser vi
byråer dit barn ska kunna vända sig för
att få information och individuellt stöd
för att få sina rättigheter tillgodosedda.
Barnrättighetsbyråerna bör vara fristående från den statliga och kommunala
organisationen och utgöra ett komplement till det stöd och de insatser som

Vi har nu en upparbetat kontakt med
Stockholms lokala barnombudsman som vi
träffar kontinuerligt och rapporterar våra
barns erfarenheter och de brister vi ser. Vi
har under 2016 även träffat lokala politiker
– socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP) samt
Anna Rantala Bonnier (Fi). Vi har som
målsättning att träffa representanter för alla
partier (förutom SD) under kommande år.

– Barnrättsdagarna 2016. I år höll vi i ett
välbesökt seminarium om Barnrättsbyråns
modell och hur man i praktisk handling kan
stärka barns rättigheter.
– Länsstyrelsens konferens om barn som försvinner. Här presenterade vi tillsammans med
Stadsmissionen våra ungdomars erfarenheter
och hur de tvingas försvinna från systemen.

Andra viktiga föreläsningar och möten
med makthavare och beslutsfattare

– På uppdrag av Kulturskolan och inom ramen
för deras Arvsfondsprojekt ”Barn på flykt” höll
vi en halvdagsutbildning i asylprocessen och
ensamkommandes erfarenheter.

– Vi har medverkat i Justitiedepartementets
expertgrupp om ensamkommande barn och
rapporterat våra barns erfarenheter och inte
minst vår oro för den ökande gruppen av
ungdomar på gatan.

– Som en uppföljare till 2015 års Child 10 Awards,
inbjöds Elin till New York tillsammans med de
andra pristagarna för att utbyta erfarenheter
och presentera Barnrättsbyrån på ett event
anordnat av Hugo Stenbecks stiftelse.

– 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.

– Möten med Sveriges sambandsmän i
Afghanistan, Kjell-Terje Torvik och i Marocko,
Homan Sayah, båda från Migrationsverket.
För att kunna arbeta med barn som får avslag
på sin asylansökan behöver vi förstå komplexiteten i arbetet med att få barn och unga att
återvända från ett myndighetsperspektiv.

myndigheter och andra organisationer
från det civila samhället erbjuder.”

Tema: Lokal och regional påverkan

Att växa lagom

Vi har under 2016 arbetat med att återrapportera de brister våra barn och unga
får erfara, på lokal strukturell nivå. Det har
inneburit att vi varit mer proaktiva i att
involvera politiska nämnder tidigare i
processerna, för att göra ansvariga politiker
medvetna om vad som pågår i deras
kommun. Vår erfarenhet är att det är ett
effektivt sätt att få till förändring här och
nu, då överklagande- och klagomålsprocesser tar alltför lång tid. För första
gången i Barnrättsbyråns historia har en
ordförande i en socialnämnd tackat ja till
att träffa två ungdomar/uppdragsgivare,
som farit mycket illa av socialtjänsten
bemötande och beslut.

Barnrättsbyrån har under 2016 vuxit i en
rasande fart. Vårt projekt hos Arvsfonden
har under året lagt grunden för vår spridning i
Sverige, både i form av skapandet av vår
programförklaring och att vi startar upp i
Umeå. Även utökat stöd från Reach for
change har möjliggjort expansion i
Stockholm. Men växt innebär också risker.
Risker i form av att ta på sig mer arbete än
en mäktar med, ideologi som urvattnas eller
satsningar som inte håller långsiktigt. Det
finns ett bubblande driv inom organisationen
just nu som vill säga ja till alla förfrågningar
och möjligheter till expansion. Vi måste hela
tiden påminna oss själva om syftet med vår
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växt: att alla barn och unga i Sverige ska ha
tillgång till Barnrättsbyrå. Det är ett stort och
långsiktigt mål, som kommer att kräva stora
och långsiktiga insatser. I vår utvärdering är
barnen tydliga med att vår ideologi och
bemötande har varit betydelsefull i kontakten
med oss. Vi har därför beslutat oss för att vår
växt ska få ta tid. Tid för att förankra ideologi,
ta överlagda beslut och säkra finansiering. En
förutsättning för att vi ska starta upp i en ny
stad är att det finns ett kommunalt engagemang och att det redan från början finns en
lokal långsiktig investering. På det sättet tror
vi att vi på ett stabilt sätt kan nå vårt mål på
lång sikt. Vi ska växa – men i lagom takt.
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”BARNENS RÖSTER – EN UTVÄRDERING OM BARNRÄTTSBYRÅNS ARBETE 2016”

Utvärdering ”Barnens röster”
För att låta de barn och unga vi möter
utvärdera Barnrättsbyråns arbete på ett
strukturerat sätt har vi nu producerat vår
första utvärderingsrapport. Detta har gjorts i
samarbete med Reach for Change och
Stockholms universitet. Vår målsättning är
att vi från och med nu ska sammanställa en
sådan rapport varje år. Själva enkätstudien
och intervjuerna är utförda av en extern
resurs, Elin Nelly, socionom. Tidigare har vi
försökt att göra arbetet själva, i ett avslutningsmöte med barnen, men det har visat sig
både svårt och opraktiskt. Att vi själva ställer
frågan om vårt eget arbete till barnen, tänker
vi, sätter dem i en knepig sits och bäddar inte
för ett verklighetstroget resultat. Rapporten
i sin helhet kan läsas på Barnrättsbyråns
hemsida. Nedan följer en sammanfattning.
Resultatet i utvärderingen är genomgående positivt. Så gott som alla svarar att de är nöjda eller
mycket nöjda med Barnrättsbyråns arbete. En
övervägande majoritet upplever sig mycket väl
bemötta, hjälpta och informerade om sina rättigheter. Utvärderingen visar även att Barnrättsbyrån
är en organisation utan avgränsning vad gäller
typen av behov som de tar sig an. Behoven hos
barnen och ungdomarna är breda, alltifrån juridisk
hjälp, till praktisk hjälp och uppdragens längd
varierar utifrån behov. Utvärderingen visar vidare
att runt tre fjärdedelar av barnen och ungdomarna
efter avslutad kontakt med Barnrättsbyrån, upplevt att deras liv förändrats till det bättre. För ett
mindre antal var situationen fortfarande den
samma, före som efter.

”

I utvärderingen lyfter även en
majoritet fram den konkreta
hjälpen, som för många handlat om att
Barnrättsbyråns medarbetare följt med
på möten till myndigheter, som en
mycket kraftfull och uppskattat handling.
Utvärderingen visar att barnen och ungdomarna
innan kontakten med Barnrättsbyrån har relativt
lite kännedom om sina rättigheter men att
Barnrättsbyråns hjälp ger dem nya insikter och
kunskaper i detta ämne. Den stora skillnaden i
typen av behov mellan uppdragsgivarna går att
finna mellan de som har ordnade boendeförhållanden och dem som saknar detta. En annan grupp
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som sticker ut är gruppen barn och ungdomar
som kommit till Sverige som ensamkommande
flyktingbarn. Denna grupp utgör tre fjärdedelar
av pojkarna och bland dem är andelen som fått
avslag på sin asylansökan överrepresenterad.
Utvärderingen visar att ovanstående gruppers
främsta behov är att få hjälp med ordnat boende,
överklagningsärenden samt hjälp i kommunikationen med socialtjänsten och Migrationsverket.
Slutsatserna av detta blir främst att Barnrätts byrån
står inför fortsatta och delvis nya utmaningar, vad
gäller de ensamkommande flyktingbarnens behov
av rättslig hjälp, dels i asylprocessen, men även för
dem som får avslag, samt hur Barnrättsbyrån ska
kunna bistå med hjälp till de som saknar bostad och
vars livssituation blir otrygg och svår att hantera
med anledning av detta.
Barnen och ungdomarna berättar om hur mycket
de värdesätter Barnrättsbyråns empatiska, engagerade och genuina bemötande. De berättar om
känslan av att bli lyssnad på, att känna sig välkommen och att vuxna tror på det som de berättar. De
allra flesta av dem gör jämförelser med hur dåligt
de upplever sig ha blivit bemötta av främst socialtjänsten och Migrationsverket. I utvärderingen
lyfter även en majoritet fram den konkreta hjälpen,
som för många handlat om att Barnrättsbyråns
medar betare följt med på möten till myndigheter,
som en mycket kraftfull och uppskattat handling.
Bemötandet och den konkreta, ”följa med på
möten” hjälpen är utan överdrift Barnrätts byråns
framgångsrecept.
Resultatet i utvärderingen, visar tydligt, att ton
vikten i ett professionellt socialt arbete handlar
om hur beslut kommuniceras till den behövande.
En klar majoritet av barnen och ungdomarna
uppger att de, efter att uppdraget avslutats,
kommer vända sig till Barnrättsbyrån om de får
behov av hjälp igen. En slutsats av detta är givetvis
att nöjda ”kunder” kommer tillbaka.
En rimlig konsekvens kan dock bli att barnen och
ungdomarna, när de blivit vuxna, inte upp lever
sig ha förmågan att klara av myndighets kontakter
på egen hand och står tomhänta utan
Barnrättsbyråns hjälp. Utvärderingen pekar
därmed på att Barnrättsbyrån kan bli bättre på
att coacha och stärka den enskilde uppdrags
givaren i att hjälpa sig själv.
Kontentan av utvärderingen visar att
Barnrättsbyråns hjälp fyller ett behov för utsatta
barn och ungdomar och att det koncept som de
arbetar efter skulle kunna hjälpa många fler i
resten av Sverige.
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Tack!
Först och främst vill vi tacka alla
de modiga barn och unga som vi
fått möta och arbeta på uppdrag
av under året. Det är en ära att få
följa med en stund i era liv. Vi vill
också tacka barnens anhöriga
och kompisar och alla de viktiga
vuxna som funnits runt barnen
på myndigheter, skolor, boenden,
idrottsklubbar och andra
barnrättsorganisationer.

Vi vill också tacka alla ni andra
som gör vårt arbete möjligt:
Albert France-Lanord Architects • Arvsfonden • Axel Alms stiftelse
• Bon Relations • Child 10 • Delicato • Ella Dillén Tombs
• Elin Nelly • Fotograf Christian Gustavsson • Gröna Lund
• Gulled • Gålöstiftelsen • Hertz • House of Shapes
• Hugo Stenbecks stiftelse • Lumen Behavior • Nacka Kommun
• O’Learys Mall of Scandinavia • Peter Leander
• Prins Gustav Adolfs och Prinsessan • Sibyllas Minnesfond
• Reach for Change • Stiftelsen Allmänna Barnhuset • Stiftelsen Einar
Belvén • Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning • Sophias
Guldbröllopsminne • Stockholms stad • Socialstyrelsen
• Toontrack Music • Vitamin Well • World Childhood Foundation
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INFORMATION OM
VERKSAMHETEN
Barnrättsbyrån Sverige, som är en ideell 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 barn och ungas livsvillkor genom opinion- och påverkansarbete. Detta är föreningens andra verksamhetsår.

ÄNDAMÅLSUPPFYLLELSE
ARBETE MED ENSKILDA BARN OCH UNGA
Under 2016 har Barnrättsbyrån Sverige arbetat på uppdrag av 60 barn och
unga. Utöver uppdragen har vi också haft 150 anonyma kontakter där vi gett
stöd och råd över telefon eller mail. Totalt har vi haft drygt 1000 stödjande
kontakter om barn och unga under året. Fördelningen mellan pojkar och flickor
vi arbetat på uppdrag av har förändrats något under åren, där en större andel
är pojkar (nästan 70%). Skillnaden mot tidigare år då vi haft en jämn fördelning
beror till stor del på att vi stödjer en större grupp ensamkommande barn som i
större utsträckning är pojkar. Barnrättsbyrån Sverige når en mycket utsatt
grupp barn och unga. Medelåldern på de som söker sig till oss är cirka 14 år
och de vill oftast ha hjälp med stöd i förhållande till socialtjänsten och
Migrationsverket men även skolan, rättsväsende och psykiatri i fallande
ordning. Barnrättsbyrån Sveriges upptagningsområde under 2016 har varit
Stockholmsområdet. Andelen barn från olika kommuner, respektive stadsdelar
fördelar sig någorlunda proportionerligt enligt folkmängd. Den utvärdering
som gjorts av vårt arbete 2016 visar på goda eller mycket goda resultat då i
stort sett alla tillfrågade barn upplever sig lyssnade på och att de fått rätt hjälp.
OPINIONS- OCH PÅVERKANSARBETE
Barnrättsbyrån Sverige har under 2016 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 återrapporterat till myndigheter, beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå och
sitter med i referensgrupper och expertråd hos ett flertal myndigheter och
departement, samt föreläst i en rad olika relevanta sammanhang. Vi har också
lanserat en rapport, ”De oönskade” om ensamkommande nordafrikanska
ungdomar i Sverige och deras utsatta situation, arrangerat ett välbesökt
seminarium och därefter medverkat i ett omfattande antal tidningar, tv-inslag
och radiointervjuer, både nationellt och internationellt. Barnrättighetsutredningen, en statlig utredning om hur barnkonventionen ska bli lag i Sverige
föreslog att Regeringen bör utreda hur etablering av oberoende, lokala
barnrättighetsbyråer kan främjas ekonomiskt. Detta följs upp inom ramen för
vårt Arvsfondsprojekt om spridning av Barnrättsbyrån.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER RÄKENSKAPSÅRET
EXPANSION AV VERKSAMHETEN
Under året har Barnrättsbyrån gått från att vara två medarbetare på plats i
januari till att vara sju medarbetare på plats i slutet av året. Vi har även anställt
en projektledare som under 2017 ska arbeta för ett öppnande av Barnrättsbyrån
i Umeå, Caroline Bergh (socionom). Vidare spridning i landet är under planering.
Till följd av Barnrättsbyråns expansion drivs föreningen nu av både Elin
Wernquist, (grundare och generalsekreterare) och Ida Hellrup (grundare och
jurist), tillsammans för att skapa en mer hållbar organisation. Utöver
grundarna består organisationen nu av följande medarbetare:
Ilona Nison, organisationsutvecklare
Babak Behdjou, jurist
Emma Wennerström, socionom
Karin Henriksson, socionom
Malin Ramberg, socionom
I november 2016 tackade vi av vår medgrundare Maria Soares Lindberg,
som spelat en avgörande roll i Barnrättsbyråns utveckling men nu slutat.
BESLUT ANGÅENDE STYRELSESAMMANSÄTTNING
På årsmötet den 30 mars 2016 beslutades att styrelsen ska ha följande
sammansättning:
Lisa Swanson Carlström, advokat
Jenny Jansson Pearce, statsvetare
Marie Angsell, socionom
Louise Dane, forskare i juridik
Ordförande: Olof Risberg psykolog
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen.
FLERÅRSÖVERSIKT
2015
Nettoomsättning
Resultat efter finansnetto
Soliditet ( % )

2016

4 297 289

5 498 248

1 724 871

-168 342

91

56

RESULTAT OCH STÄLLNING
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat

2015

2016

1 724 871

1 724 871

Årets resultat

-168 342

Resultat i ny räkning

1 556 529

Resultatet av föreningens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång
framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med bokslutskommentarer.
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RESULTATRÄKNING
RESULTATRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

NOT

2016-01-01
–2016-12-31

2014-09-25
–2015-12-31

2

5 498 248

4 297 289

- 1 885 038

- 1 055 040

-3 780 968

- 1 517 101

Rörelseresultat

- 167 758

1 725 148

Resultat före finansiella poster

- 167 758

1 725 148

- 584

–277

Summa resultat från finansiella poster

- 168 342

1 724 871

SUMMA EGET KAPITAL

- 168 342

1 724 871

ÅRETS RESULTAT

- 168 342

1 724 871

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Övriga externa rörelsekostnader
Personalkostnader

3

Räntekostnader och liknande resultatposter

EGET KAPITAL OCH SKULDER

NOT

Eget kapital

2016-12-31

2015-12-31

4

Balanserat resultat

1 724 871

Årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL

- 168 342

- 1 724 871

1 556 529

1 724 871

265 379-

22 939

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder

215 347

59 658

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

728 162

73 448

Summa kortfristiga skulder

1 208 888

156 045

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 765 417

1 880 916

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

BALANSRÄKNING
RESULTATRÄKNING

NOT

2016-12-31

2015-12-31

0

1 938

75 990

70 628

71 100

66 811

Kassa och bank

2 618 327

1 741 539

Summa omsättningstillgångar

2 765 417

1 880 916

ÅRETS TILLGÅNGAR

2 765 417

1 880 916

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
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BOKSLUTSKOMMENTARER
MED NOTER

ÅRSREDOVISNINGENS
UNDERTECKNANDE
I denna årsredovisning intagna uppgifter intygas härmed.

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Stockholm 2017
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.

Olof Risberg

Louise Dane

Marie Angsell

Gåvor
Med gåva avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation.
Som gåvor inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer,
samfund, stiftelser.
Jenny Jansson Pearce
NOT 2 RÖRELSENS INTÄKTER
Erhållna bidrag
Gåvor

2016

Övriga intäkter
SUMMA

2015

5 490 885

4 210 750

2 350

78 740

Föreläsningar, uthyrning av lokal

0

7 000

5 013

799

5 498 248

4 297 290

2016

NOT 3 ANSTÄLLDA OCH
PERSONALKOSTNADER

Lisa Swanson Carlström

2015

Medelantalet anställda

REVISORSPÅTECKNING
Min revisionsberättelse har avgivits 2017

Kvinnor

6

3

Män

1

1

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

2 598 872

1 060 936

Pensionskostnader

148 588

67 807

Övriga sociala kostnader

879 649

349 641

NOT 4 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL FRITT EGET KAPITAL
Balanserat resultat

1 724 871

Årets resultat

- 168 342

Belopp med årets utgång

22

1 556 529
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Andreas Nyberg
Auktoriserad revisor

SUMMA EGET KAPITAL
1 724 871

1 556 529
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REVISIONSBERÄTTELSE
TILL FÖRENINGSSTÄMMAN I BARNRÄTTSBYRÅN SVERIGE,
ORG.NR 802490-677

RAPPORT OM
ÅRSREDOVISNINGEN
UTTALANDEN
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Barnrättsbyrån Sverige för år 2016
(räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31). Föreningens årsredovisning ingår på sidorna
18–23 i detta dokument.
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 2016 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
GRUND FÖR UTTALANDEN
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god
revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för mina uttalanden.
STYRELSENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 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
beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
REVISORNS ANSVAR
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel 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 fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
– skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse
för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
– utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
– drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens
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förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en
förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
– utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i
årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och
inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen
som jag identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
UTTALANDE
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens
förvaltning av Barnrättsbyrån Sverige för år 2016 (räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31).
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
GRUND FÖR UTTALANDE
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för mitt uttalande.
STYRELSENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
REVISORNS ANSVAR
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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 jag 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 min professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.
Stockholm den 16 mars

Andreas Nyberg
Auktoriserad revisor
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Barns bekymmer uppstår inte i ett
vakuum. Nätverkskartan hjälper oss
förstå barnets sammanhang och var
skyddsnätet brister.
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