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GRUNDARNA HAR ORDET

2017 – ett omtumlande år
Hur summerar man ett helt år? Det är så otroligt mycket som har
hänt, både för våra uppdragsgivare (barnen och ungdomarna),
i vår egen organisation och i vår omvärld.
Det har ärligt talat varit ett tufft år – för oss
att arbeta som hjälpare men främst för de
barn och unga vi möter. Vårt arbete har
under året präglats av den omänskliga
migrationspolitik som är gällande just nu.
Majoriteten av de barn och unga som sökt
sig till oss under året har befunnit sig i
oerhört svåra situationer, där de plötsligt
står utan bostad och inte har mat för dagen.
Uppdragsarbetet har därför handlat om
väldigt grundläggande rättigheter och
basala behov.
Det är svårt att förklara för en ung utsatt
person varför mat och en trygg plats att
sova på inte längre är en självklarhet.
Det är ännu svårare att ta in att Sverige,
som har legat i framkant gällande barns
rättigheter och som historiskt haft ett starkt
skyddsnät för barn och unga, nu monterar
ner det systemet.
Precis som tidigare år har vi under 2017 sett
att det finns en genomgående röd tråd hos
de barn och unga vi möter, där de alla bär på
erfarenheter av att inte bli tagna på allvar.
Oavsett uppdrag så har så gott som alla
med sig den känslan när de kommer till oss.
Det gäller barn med föräldrar i vårdnadstvist
där ingen frågat barnet om dess åsikt och
barn som inte går i skolan för att vuxna inte
har anpassat skolgången tillräckligt. Det
handlar också om hemlösa föräldrar med
små barn där barnperspektivet saknas i
bedömning om boende och ekonomi och
ombarn som väntar i timmar på akutpsykia
trin och får veta att det är flera månaders
väntetid till en öppenvårdskontakt.

Samtidigt som detta pågår ser vi också allt
det fina. Alla människor som sluter upp.
Lärare som tar sig an en ungdom som inte
har någonstans att bo, lokala politiker som
tar kampen om rätten till mat för dagen och
barn och vuxna som organiserar sig för att
göra motstånd. Vi ser livliga debatter och
fina samarbeten. Framförallt ser vi kärlek,
värme och generositet hos de barn och unga
som kämpar och inte ger upp.
Under året har vi lyft våra barns erfaren
heter till instanser och personer som har
makt och möjlighet att förändra och
förbättra. Tillsammans med Röda Korset,
Rädda Barnen och Stockholms Stadsmission
har vi också ingått ett idéburet offentligt
partnerskap med Stockholms stad.
Något vi är extra stolta över 2017 är vår
Programförklaring som vi tagit fram och
som är en del i spridningen av Barnrätts
byråns modell i Sverige. Det är ett stort steg
för oss och vårt bidrag för att alla barn i
Sverige i framtiden ska få tillgång till sina
rättigheter. Ett steg i den riktningen är
att vi i januari 2018 slog upp dörrarna till
vårt andra kontor, i Umeå. En dröm som
blir verklighet!
Slutligen vill vi rikta ett innerligt tack
till våra ungar som släpper in oss i sina liv.
Er kamp är vår kamp och att få ert
förtroende är det finaste av allt.
Så länge vi behövs finns vi kvar. Tack <3

4

ÅRS RE DOV I S NI NG 2 017

Elin Wernquist, grundare
och generalsekreterare.

Foto: Christian Gustavsson

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

VÅR

vision

Att alla barn ses som självklara rättighetsbärare och får
sina rättigheter tillgodosedda. Att alla barn har en
oberoende instans – en barnrättsbyrå – att vända sig till
när deras röster och rättigheter inte tas på allvar.

75
UPPDRAG
UNDER

2017

KORT OM BARNRÄTTSBYRÅN OCH ÅRET SOM GÅTT

Barnrättsbyrån kämpar för barn och
unga – för att deras röster ska höras.
Barnrättsbyrån erbjuder stöd, råd och
praktisk hjälp i frågor som rör barn
och ungas rättigheter.

1300
KONTAKTER
MED BARN
OCH UNGA

UTMÄRKELSER 2017:

UTGIVNA
RAPPORTER:

GULDKORNSPROJEKTET – ARVSFONDEN

PROGRAMFÖRKLARINGEN

– Vårt hjärta, vårt manifest –
Barnrättsbyråns programförklaring
beskriver varför vi behövs, vår
ideologi och vårt arbetssätt.
Ett nedslag i organisationens
ständiga utveckling.

AV DE 75 UPPDRAGSGIVARE
VI ARBETADE MED IDENTIFIE
RADE SIG 30 % SOM FLICKOR
OCH 70 % SOM POJKAR

Arvsfonden delar ut priset Guldkorn till
utvalda projekt som har överlevt efter det
att Arvsfondens finansiering har upphört.
Syftet är att uppmärksamma hur nyskapande verk
samheter inom föreningsvärlden bidrar
tillatt utveckla och förbättra vårt samhälle.
Utmärkelsen delas ut i kategorierna Barn, Ungdom,
Personer med funktionsnedsättning
och Lokalstöd.

– Barnrättsbyrån är ett
bra exempel på hur man
har lyckats inkludera och
engagera barn, unga och
personer med funktionsnedsättning.
Runt om i Sverige finns det många goda idéer
för att lyfta samhällsfrågor, men oftast saknas
pengar. Därför finns Arvsfonden, säger enhetschef
Hans Andersson.

VANLIGASTE VÄGARNA TILL BARNRÄTTSBYRÅN:
• Kompisar

FAKTARUTA:

• Googlat och hittat Barnrättsbyråns hemsida
• Genom tips från kurator, lärare eller socialtjänst

FÖR VÅRA BARN OCH UNGA:

VANLIGASTE UPPDRAGEN:

• Alla hjärtans dag-mys

• Stöd i kontakt med myndigheter
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AKTIVITETER

• Information om rättigheter/juridisk rådgivning

• Skidresa till Sälen

• Hjälp med boendesituationen

• Sommaravslutning på Gröna Lund

• Stödjande/kurativ kontakt

• Pizzakvällar, flera per termin

• Vägledning kring vart man kan vända sig

• Julfest på Barnrättsbyrån
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Barnrättsbyrån är en ideell förening

82% 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).

Organisationsnr: 802490-6771
Styrelsens säte: Stockholm
Antal anställda 1 januari 2017: 7
Antal anställda 31 december 2017: 6
Styrelsens ordförande: Lisa Swanson Carlström
Målgrupp: Barn och unga 0–21 år
Barnrättsbyrån grundades: 2014
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VARFÖR BEHÖVS VI?

VÅR IDEOLOGI

Varför behövs Barnrättsbyrån?

Vad vi tror på

Barns rättigheter kränks fortfarande i Sverige. Och när en rättighetskränkning är ett faktum, har barn idag små möjligheter att hävda sin
rätt. Detta glapp i skyddsnätet är det inte bara vi som ser, både FN:s
barnrättskommitté och flera statliga utredningar vittnar om samma sak.
Det saknas en avgörande funktion för våra barn och unga. Det handlar
både om att belysa skälen till varför barn far illa och vilka möjligheter de
har att få hjälp när en kränkning av deras rättigheter väl har hänt.

Att arbeta med barn som har det svårt kräver en tydlig
ideologisk grund att stå på. Utifrån vilket synsätt, vilken
värdegrund, möter vi barnet? Arbetet innebär ett ständigt
utmanande och utforskande där vår gemensamma idé
hjälper oss att stå stadigt tillsammans.

Sveket mot de barn som har det allra svårast

Barnen speglar samhället

Många med oss som möter de här barnen
kan vittna om samma sak. Inte minst i
Barnombudsmannens rapport där man kan
läsa om barn på institution, i familjehem,
på häkten och inom den psykiatriska
tvångsvården. Vittnesmål om inlåsningar,
bestraffningar och olovliga tvångsåtgärder
där barnens gemensamma upplevelse är
att de inte blivit lyssnade på och tagna på
allvar när livet är som allra svårast.

Barnens erfarenheter är ovärderliga
källor till kunskap om hur vårt
samhälle fungerar – och var det
brister. När vi sammanfattar våra
hundratals möten med barn
framkommer tydliga teman:

När kränkningen väl är ett faktum är vägen
till hjälp och upprättelse mycket snårig. Att
som enskilt barn veta var man ska vända
kan vara näst intill omöjligt – lagar, riktlinjer
och ansvarsfördelning kan upplevas som
totalt obegripliga. Trots att ett barn i ut
satthet har juridisk möjlighet att överklaga
ett myndighetsbeslut, kan det i praktiken
vara näst intill omöjligt. FN:s barnrätts
kommitté har gett Sverige återkommande
kritik; här finns ingen tillgänglig instans dit
barn och unga själva kan vända sig utifrån
sina rättigheter i barnkonventionen.

1.

Barn upplever stor förvirring i kon
takt med myndighetssverige, där
byråkratiska labyrinter gör det
praktiskt omöjligt att få rätt stöd
och hjälp.

2.

Alla barn som kontaktar oss har
gemensamt känslan av att inte ha
blivit lyssnade på och de känner sig
mer som en siffra i ett system än
som en människa.

3.

Vuxna beslutar om ”barnets bästa”
utan att lyssna på vad barnet tycker
är bäst. Vi ser att barn sällan får vara
med och bestämma om sitt eget liv,
trots att de har realistiska och kloka
tankar om vad de behöver.

4.

Barn lastas och bestraffas. Vi ser
hur barn som är skötsamma och
tacksamma belönas, medan barn
som säger ifrån eller ifrågasätter
straffas för oönskat beteende.

”

Varje barn har rätt att göra sin röst hörd,
men det ser inte alltid ut så i praktiken.
Genom Barnrättsbyråns arbete får beslutsfattare
stöd i att identifiera fler steg som behöver tas för
att stärka barns rättigheter”
Åsa Lindhagen, Socialborgarråd i Stockholm
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Detta uppslag är
ett utdrag ur vår
Programförklaring
som finns att läsa
i sin helhet på
barnrattsbyran.se
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Tre ideologiska grundpelare
sammanfattar vår syn på barn:
Hur vi gör

Vi tror på barn

Vårt beteende,
hur vi agerar.

Är det något alla barn som vi mött under
åren har gemensamt så är det känslan av
att inte bli trodd på och tagen på allvar. Det
har en förödande effekt på barns tillit och
förtroende för vuxenvärlden. Vi har bestämt
oss för att tro på de barn vi möter. Vi lovar
att ta emot deras berättelse, värdesätta den
och bekräfta upplevelsen.

Hur vi tänker
Vårt förhållningssätt
gentemot oss själva
och de vi möter.

Vi tycker om barn
Det kan låta banalt, men är inte alltid så
enkelt och självklart. Gulliga och lydiga
barn som bekräftar oss är lätta att tycka
om. Barn som får kämpa mer med sina
relationer, eller som sparkar bakut, kan
väcka andra känslor. Vi ser det alltid som
vårt ansvar att vara nyfikna både på barnet
och på oss själva. Då kan vi få fatt i vår
egen sårbarhet, vilket är en fin grund för
att mötas – och tycka om varandra.

Vad vi tror på
Vår ideologi – det grundläggande som styr vårt
arbete och hur vi ser på barn.

Barn gör rätt om de kan
Vi har valt att tänka att alla barn vill ha det
fint i livet. När det inte blir så, är det vår upp
gift att tillsammans med barnet utforska
vilka hinder som uppstått på vägen. Alla
barn vill lyckas och alla barn gör så gott
de kan utifrån de förutsättningar de har
– och de är alltid vuxnas ansvar att skapa
dessa förutsättningar.

”

Människor
hör ihop,
får problem
ihop och löser
dem ihop.”
Bernt Andersson,
Barnrättsbyråns handledare
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HUR VI ARBETAR

HUR VI ARBETAR

Detta uppslag är
ett utdrag ur vår
Programförklaring
som finns att läsa
i sin helhet på
barnrattsbyran.se

Så här arbetar vi
Lyssna

Att arbeta på uppdrag av barn är Barnrättsbyråns kärna. Alla uppdrag ser olika ut och det finns inga färdiga mallar eller manualer.
Vår metod grundar sig i ett gemensamt utforskande i olika steg,
alltid med målet att barnet ska få tillgång till sina rättigheter.

1.
LYSSNA

När ett barn kommer till oss får det berätta sin historia. Det är vårt
jobb att lyssna, och tro på, det barnet berättar. Utgångspunkten
är att det är barnets berättelse som står i fokus. Vi ser inte på
barnet som ett bekymmer med inneboende problem, istället vill
vi lyssna på riktigt och förstå hur barnet ser på sin omvärld och
vilka bekymmer som uppstått i barnets strävan att leva ett gott liv.

Vi har inte färdiga svar, och det är långt ifrån enkelt, men vi lovar
att kämpa tillsammans.
Formulera uppdrag

Foto: Christian Gustavsson

2.
FORMULERA
UPPDRAG

När vi tillsammans har en bild av situationen, pratar vi om vilken
hjälp barnet behöver – och om hen vill att vi ska hjälpa till. Då
formulerar vi ett uppdrag som barnet ger till oss. Tillsammans
kommer vi överens om en plan för hur vi ska genomföra uppdraget.
Som utgångspunkt tänker vi att bekymmer inte uppstår i ett
vakuum, därför behöver vi förstå hur barnets sammanhang ser
ut. I detta utforskande använder vi oss av en nätverkskarta.

Agera
3.
AGERA

4.
SPRIDA
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Nu är det dags att gå till handling. Målet är att barnet ska få tillgång
till den hjälp de har rätt till och att livet ska bli bättre. Majoriteten
av uppdragen har handlat om barn som behöver stöd i kontakten
med myndigheter, där vi exempelvis hjälper barnet att överklaga
beslut, kontaktar socialnämnden, eller anmäla till tillsynsmyndig
heter. Vi gör allt vi förmår för att genomföra uppdraget som bar
net gett oss.

Sprida
Vi ser det som vårt moraliska ansvar att föra vidare barnens
erfarenheter till dem som har makt att förändra. I stort består
vårt påverkansarbete av två delar. Den första fokuserar på att
återrapportera till myndigheter, politiker samt att bidra till
offentliga utredningar som kan påverka barns situation. Den
andra delen av Barnrättsbyråns påverkansarbete handlar om
att förändra strukturellt och påverka den allmänna opinionen.
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PÅVERKANSARBETE 2017

#närlagblirverklighet

PÅVERKANSARBETE 2017

Utdrag från socialtjänsten
Namn: Naima, 18 år och gravid

Under 2017 har vårt påverkansarbete gått under parollen
#närlagblirverklighet för att visa på konsekvenserna av
den förändrade migrationslagstiftningen och nedmonteringen
av de skyddssystem som tidigare byggts upp kring
ensamkommande barn och unga.

Kommun: Solna
Ansökan: Akut bistånd och matpengar
Utfall: ”Ingen idé att lämna in” därefter avslag på ansökan
Motivering: ”Sökande ska vända sig till Migrationsverket”, ”socialtjänsten kan
inte ifrågasätta Migrationsverkets beslut om utvisning”
Överklagan: Barnrättsbyrån hjälper till med överklagan till Förvaltningsrätten
Utfall: Ger Naima rätt till bistånd vid akut nöd.

Redan 2016 larmade vi om att
Sverige stod inför att tusentals
ungdomar skulle ställas på
gatan, utan vare sig tak över
huvudet eller mat för dagen.
En konsekvens av flera lag
ändringar som gjordes i all hast
efter att många sökte skydd i
Sverige hösten 2015. En av dessa
innebar att individer över 18 år, med
utvisningsbeslut, inte längre har rätt till mat
och boende från Migrationsverket.

SPRIDA

I början av 2017 kunde vi också se att allt fler
ensamkommande blev uppskrivna i ålder
och fick avslag på sina asylansökningar.
Tidigare fick majoriteten stanna i Sverige
men nu, med den nya tillfälliga utlännings
lagen, fick istället majoriteten avslag.
Parallellt med detta ändrades också förut
sättningarna för socialtjänsten att göra ett
bra jobb för ungdomar som fyllt 18 år då
ersättningssystemen för kommunerna
förändrades. Ett mottagande som tidigare
fungerat för de allra flesta och gett det
skydd och stöd som behövdes hade nu
helt hackats upp i bitar.
En kamp på liv och död

Från beslutsfattare på regeringsnivå har
hållningen varit tydlig, det är hårda tag som
gäller, har du fyllt 18 år och fått avslag ska du
återvända till ditt hemland. Hur detta ska
ske i praktiken är för oss som arbetar med
frågan helt obegripligt.
Samlad kraftanstränging
För att lyfta de här frågorna samlade vi
under våren 2017 en grupp unga ensam
kommande i liknande situationer, från sju
olika kommuner och stadsdelar i
Stockholmsområdet. Vi hjälpte dem att
ansöka till socialtjänsten om matpengar
och tak över huvudet och samlade deras
berättelser för att tydligare kunna visa på
den absurda situation de försätts i.
Trots vår hjälp var det svårt att ens få lämna
in sina ansökningar och få dem prövade hos
socialtjänsten. Besluten som levererades var
obegripliga och ofta med dåligt underbyggda
argument. Detk
 rävdes professionell argu
mentation för att utkräva ungdomarnas
rätt och det var en väldigt förnedrande och
avhumaniserade process för ungdomarna.
När vi hjälpte dem att överklaga besluten
till förvaltningsrätten var domarna tydliga,
kommunen är ansvarig för att lindra akut nöd.

Under året har vi arbetat på uppdrag av
många ensamkommande ungdomar som
på 18-årsdagen förlorat ett fungerande liv
då samhällets stöd försvunnit över en natt.
För oss är det inte förvånande att den
psykiska ohälsan bland dessa ungdomar
ökar och att fler tar sitt liv.

12

ÅRS RE DOV I S NI NG 2 017

Barnrättsdagarna i Örebro
Vi presenterade dessa erfarenheter på
Barnrättsdagarna i maj 2017 tillsammans
med en film där några av våra modiga
ungdomar berättade om ett system som
stänger dörr efter dörr och lämnar dem
skyddslösa, på våra gator. Vi synade
politikernas siffror och konstaterade att
ekvationen inte går ihop.
Bara en månad efter vår presentation kom
nästa dråpslag, ett nytt beslut från högsta
förvaltningsdomstolen gjorde det ännu
svårare för papperslösa att få bistånd vid
akut nöd. En dom som genomsyras av den
migrationsrättsliga politik som nu förs och
som får som konsekvensen att en grupp
lyfts helt ur det yttersta skyddsnätet.
Denna förändring lyfte vi i flera olika
forum på Almedalen.

Du har ju valt
att inte åka
hem, hur har du
tänkt att lösa
det här?”

ensamkommande barn och ungdomar
hamnar utanför skyddssystemen.
Kampen går vidare!
Vi står nu inför ett vägval och behöver alla
fortsätta kämpa för att våra barn och unga
på flykt ska få det skydd och stöd de har rätt
till. De försök som gjorts för att lappa ihop
ett system man medvetet vittrat sönder är
inte tillräckliga – vi kommer därför fortsätta
kämpa så länge det behövs.
Under tiden de här barnen och ungdomarna
befinner sig i Sverige har vi som land ett
ansvar att ta hand om dem. Nu är det dags
att vi tar det.

Ett intensivt påverkansarbete
Vi har under året bedrivit mer påverkans
arbete än någonsin i enskilda uppdrag med
barn och unga där vi argumenterat och hjälpt
till att överklaga beslut och anmält till till
synsmyndigheter. Vi har skrivit flera debatt
artiklar på temat och ställt oss bakom andra
organisationers upprop och rapporter.
Vi har även återrapporterat till myndigheter
och beslutsfattare på såväl regional som
nationell nivå samt ingått ett IOP (idéburet
offentligt partnerskap) tillsammans med
Stockholms stad, för att förhindra att

Hur kunde det bli så här?
Starka, autenstiska berättelser när våra
ungdomar vittnar om #närlagblirverklighet.
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”BARNENS RÖSTER – EN UTVÄRDERING OM BARNRÄTTSBYRÅN ARBETE 2017”

ÅRET SOM GÅTT – NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER

Utvärdering ”Barnens röster”
För att låta de barn och unga vi möter utvärdera Barnrättsbyråns
arbete har vi, för andra året i rad, producerat en utvärderingsrapport.
Utvärderingen har gjorts i samarbete med en av Barnrättsbyråns
större finansiärer, Reach for Change. Årets utvärdering är utförd av
en extern utredare, jurist Li Melander. Rapporten kan läsas i sin helhet
på Barnrättsbyråns hemsida. Nedan följer en sammanfattning.

Utvärderingen visar att Barnrättsbyrån
deras handfasta hjälp med att till exempel
alltid arbetar utifrån det uppdragsgivande
följa med på möten och skiva ansökningar.
barnet med olika typer av rättighetsproble
Däremot framkommer det att en mindre
grupp barn upplever sig inte ha förstått sina
matik, helt beroende på den unges behov
rättigheter bättre efter kontakten med
och utsatthet. Under 2017 ville de flesta barn
Barnrättsbyrån.
och unga ha hjälp med
Vidare uppger drygt
socialtjänsten, bostad,
hälften av de till
skola eller migrations
Sammantaget
frågade att de inte
rättsliga problem. Fyra
synliggör utvär
vet var de kan vända
femtedelar av
deringen att
sig till om de behöver
Barnrättsbyråns
Barnrättsbyråns barn
hjälp i framtiden.
koncept
funge
bor utan sina vårdnads
Majoriteten säger att
rar:
att
kämpa
havare, antingen inom
tillsammans
de då skulle kontakta
samhällets försorg eller
med barnen
Barnrättsbyrån igen,
utan eget boende, till
med en bland
vilket är positivt, men
exempel hos vänner.
ning av kompe
det visar också att
Två tredjedelar av
tens och mycket hjärta. Barnrätts
Barnrättsbyrån inte
Barnrättsbyråns barn
byrån fyller ett behov för utsatta
lyckats förmedla till
har kommit till Sverige
barn och ungdomar, som i takt
räckliga kunskaper
på flykt som ensam
med rådande samhällsutveckling,
om andra samhälls
kommande barn och
bara kommer att öka.
instanser. Här finns
de flesta har dari som
det utrymme för
modersmål. Därefter
Barnrättsbyrån att
är vanliga modersmål
förbättra arbetet med barnens och ung
svenska, persiska och somali.
domarnas självständighet.
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Fin respons och bra input till förbättringar

Vi gör skillnad!

Resultatet av enkät och intervju visar
att barnen och ungdomarna överlag är
mycket positiva till sin kontakt med
Barnrättsbyrån. Alla tillfrågade känner
sig trodda på och välkomna och en över
vägande majoritet upplever sig vara lyss
nade på, förstådda och kämpade för.
Barnen uppskattar Barnrättsbyråns varma,
pedagogiska och tydliga sätt att förklara
byråkrati och svårbegripliga beslut såväl som

Trots att det, på grund av den migrations
politiska utvecklingen, har blivit svårare för
Barnrättsbyrån att hjälpa utsatta barn visar
utvärderingen att den stora majoriteten
tillfrågade barn och unga upplever en posi
tiv förändring i sitt liv efter kontakten med
Barnrättsbyrån. I jämförelse med 2016 års
utvärdering upplever fler barn och unga att
Barnrättsbyrån har kunnat hjälpa till. Tack Li.
Och tack barnen!

ÅRS RE DOV I S NI NG 2 017

April

Maj

Vi föreläser på Barnrättsdagarna under
parollen #närlagblirverklighet och pratar om
konsekvenserna av den förändrade migrations
lagstiftningen och nedmonteringen av skydds
systemen för ensamkommande barn och unga.

Juni

Programförklaringen, vårt manifest, släpps.
En stor dag för Barnrättsbyrån!
Vi bjuder in till en hearing i Umeå för att samla
nyckelaktörer från bland annat skola, landsting,
socialtjänst, Migrationsverket och idéburen
sektor för att diskutera aktuella frågor i Umeå
och få med alla i det fortsatta arbetet med
uppstarten av Barnrättsbyrån Umeå.

Vi föreläser på
Barnrättstorget
i Almedalen på samma
tema, #närlagblirverklighet,
och uppmanar till kamp för de
ensamkommandes rättigheter.

September

Vi ingår ett IOP
(idéburet offentligt
partnerskap)
tillsammans med
Stockholms
stadsmission,
Rädda Barnen, Röda Korset och
Stockholms stad med uppgiften att
förhindra att ensamkommande barn
hamnar utanför samhällets insatser.

Augusti

Babak, en av våra
jurister, föreläser
på Akademin för
rörelsejurister om
Barnrättsbyråns arbete och hur vi använder
juridiken som verktyg för att bekämpa
sociala och juridiska orättvisor.

November
I sin rapport ”Hur ska barn i Sverige få upp
rättelse när deras rättigheter kränkts?” lyfter
Unicef Barnrättsbyrån som ett bra exempel
på en lokal klagomekanism för barn.

Å R S R E D O V I S N I N G 20 1 7
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Foto: Christian Gustavsson

VARFÖR FINNS NI INTE ÖVERALLT?

Nu är vi igång: Barnrättsbyrån
har öppnat i Umeå!
Barnrättsbyrån har under 2017 fortsatt med Arvsfondsprojektet
”Varför finns ni inte överallt?” vars mål är att etablera och sprida
Barnrättsbyråns modell i Sverige. En del i det projektet är
Programförklaringen som ni kan läsa om på sidorna 8–11. En annan
del är att starta upp Barnrättsbyrån i andra delar av Sverige.
Under våren 2017 hade vi en projektledare
på plats i Umeå som gjorde en förstudie och
förberedde för uppstart av vårt andra kon
tor. Under hösten fokuserade vi på att hitta
och inreda lokal och att rekrytera två nya
medarbetare. I samband med detta fick vi
också väldigt glada nyheter om att
Postkodsstiftelsen ville stödja Umeåkontorets första år. I november anställde vi
Anna Wibron och Jenny Emilsson Hedman,
två stjärnor som ansvarar för att starta upp
och driva Barnrättsbyrån i Umeå.

Jenny och Anna – berätta vad det
var som gjorde att ni blev nyfikna
på Barnrättsbyrån?
J: Barnrättsbyrån har en ideologisk grund
som är väldigt tilltalande och som också är
väldigt tydlig i hur man ser på barn och
barns rättigheter. Jag tycker om personer
och organisationer som vågar ta för sig och
som tror starkt på det man gör. Dessutom är
det viktigt för mig att inte behöva ge avkall
på det jag tror på för att kunna göra ett bra
jobb. Det kändes som att jag och
Barnrättsbyrån skulle passa bra ihop.

Foto: Christian Gustavsson

A: Jag har haft span på Barnrättsbyrån ett
tag, jag vet egentligen inte hur jag först fick
veta om att Barnrättsbyrån fanns men det
var där i mitt medvetande, och sedan när
jag såg att det fanns en annons ute blev jag
alldeles själaglad – det kändes så rätt för mig.
Ni två kommer ju ansvara för att starta
upp och driva Barnrättsbyråns verksamhet
i Umeå (den första utanför Stockholm!)
Hur känns det?
A: Oh, det känns mäkta spännande – och
lite pirrigt. Men framförallt känns det viktigt
och roligt att få göra något som behövs för
många. Såklart har vi förväntningar på oss
men med de förutsättningar som finns och
har skapats så känns det också som att vi
har en bra grund att stå på och att det bara
är att köra!
J: Ja, det känns stort och spännande att
få vara en del av den här resan som
Barnrättsbyrån nu gör i och med att de
öppnar upp ytterligare ett kontor i Umeå.
Samtidigt är det också lite läskigt att få ett
sådant ansvar. Därför känns det skönt att
jag fått en sådan fantastisk kollega i Anna!
Tillsammans tror jag att vi kommer att lösa
allt det som kommer att krävas av oss.
16
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Vår kompromisslösa barnsyn
genomsyrar allt vi gör.”
Babak, jurist på Barnrättsbyrån
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VERKSAMHETEN

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER RÄKENSKAPSÅRET

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Barnrättsbyrån Sverige är en ideell organisation som arbetar utifrån FN:s konvention
om barns rättigheter. Barnrättsbyrån Sverige arbetar för att stärka barn och ungas
rättigheter – här, nu och i framtiden. Barnrättsbyrån Sverige erbjuder enskilda barn och
unga 0–21 år stöd, råd och praktisk hjälp i frågor som rör deras rättigheter.
Barnrättsbyrån Sverige arbetar även med påverkansarbete och opinionsbildning
för att förbättra levnadsvillkoren för en större grupp barn och unga. Detta är
organisationens tredje verksamhetsår. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

ÄNDAMÅLSUPPFYLLELSE
ARBETE MED ENSKILDA BARN OCH UNGA
Under 2017 har Barnrättsbyrån Sverige arbetat på uppdrag av 75 barn och unga.
Utöver uppdragen har vi även haft 500 kontakter där vi gett stöd och råd över telefon
eller mail. Totalt har vi haft cirka 1300 stödjande kontakter om barn och unga under
året. Fördelningen mellan pojkar och flickor som vi arbetat på uppdrag av under året ser
ut som föregående verksamhetsår, där 70% av barnen identifierat sig som pojkar och
30% som flickor. Anledningen till att fördelningen skiljer sig från målet om en köns
fördelning på 50/50 beror till stor del på att vi under de två senaste åren arbetat på upp
drag av en stor grupp ensamkommande barn och unga, 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 15 år och det vanligaste uppdraget handlar om stöd i
kontakt med socialtjänsten och Migrationsverket. Även kontakt i förhållande till skola,
psykiatri och rättsväsende är vanligt förekommande, i fallande ordning. Barnrättsbyrån
Sveriges upptagningsområde har under 2017 varit Stockholmsområdet. Andelen barn
från olika kommuner respektive stadsdelar fördelar sig någorlunda proportionerligt
enligt folkmängd. Den utvärdering som gjorts av vårt arbete 2017 visar på goda eller
mycket goda resultat då nästintill alla barn och unga som besvarade enkäten och blev
intervjuade upplever sig trodda och lyssnade på och att de upplever en positiv föränd
ring i sitt liv efter kontakten med Barnrättsbyrån.

FÖRÄNDRING AV VERKSAMHETEN
Barnrättsbyrån har under verksamhetsåret använt balanserat resultat från tidgare år,
för att kunna sprida Barnrättsbyrån samt i större utsträckning kunna möta efterfrågan
på uppdragsarbete.
Barnrättsbyrån hade i början av året ett fullfjädrat team med sju medarbetare på plats
i Stockholm och en medarbetare i Umeå vilket under hösten ändrades till fyra med
arbetare i enbart Stockholm. Detta på grund av flera föräldraledigheter, samt en
överenskommelse om avslutad anställning i Umeå. I december var vi sex medarbe
tare på plats i Stockholm och i november rekryterades även två medarbetare som
under 2018 ska ansvara för vår nya verksamhet i Umeå med start januari 2018.
Organisationen leds av Elin Wernquist (grundare och generalsekreterare, föräldra
ledig fr.o.m. november) samt Ida Hellrup (grundare och jurist). Utöver grundarna
består organisationen av följande medarbetare:
Emma Wennerström, socionom
Karin Henriksson, socionom
Klara Hall, kommunikatör & administratör (visstidsanställning start nov 2017)
Love Severin, socionom (visstidsanställning start okt 2017)
Nina Andersson, jurist (visstidsanställning start dec 2017)
Babak Behdjou, jurist, föräldraledig till mars 2018
Ilona Nison, organisationsutvecklare, föräldraledig till våren 2019
Malin Ramberg, socionom, föräldraledig till november 2018

BESLUT ANGÅENDE STYRELSESAMMANSÄTTNING
På årsmötet den 4 april 2017 beslutades att styrelsen ska ha följande sammansättning:
Ordförande: Lisa Swanson Carlström, advokat
Jenny Jansson Pearce, statsvetare
Marie Angsell, socionom
Louise Dane, forskare i juridik

OPINIONS- OCH PÅVERKANSARBETE
Barnrättsbyrån Sverige har under 2017 bedrivit påverkansarbete för att förbättra
livsvillkoren för fler barn och unga. Detta har skett med utgångspunkt i de berättelser
vi får ta del av från de barn och unga vi arbetar med. Vi har återrapporterat till
myndigheter och beslutsfattare på såväl regional som nationell nivå samt ingått
ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) tillsammans med Stockholms stad för att
förhindra att ensamkommande ungdomar hamnar utanför skyddssystemen.
Vi har även föreläst ett flertal gånger, bland annat på Barnrättsdagarna samt i
Almedalen. Under våren släppte vi också vår programförklaring i vilken vi beskriver
varför vi behövs, vår ideologi och vårt arbetssätt. Ett nedslag i organisationens
ständiga utveckling och en viktig milstolpe för Barnrättsbyråns fortsatta spridning.
Programförklaringen är en del i Arvsfondsprojektet ”Varför finns ni inte överallt?”
om spridning av Barnrättsbyrån.

FLERÅRSÖVERSIKT (TKR)
Nettoomsättning

2017

2016

2015

5 405

5 498

4 297

Resultat efter finansiella poster

-890

-168

1 725

Soliditet (%)

24,0

56,0

91,0

2016

2017

RESULTAT OCH STÄLLNING
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserat resultat

1 556 529

1 556 529

Årets resultat

- 889 705

Resultat i ny räkning

666 824

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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RESULTATRÄKNING
RESULTATRÄKNING

NOT

2017-01-01
–2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
2016-01-01
–2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

NOT

2016-12-31

2015-12-31

Eget kapital vid årets början

1 556 529

1 724 871

Årets resultat

-889 705

-168 342

666 824

1 556 529

Leverantörsskulder

77 822

265 379

Skatteskulder

97 666

0

Övriga skulder

140 753

215 347

Eget kapital

Föreningens intäkter
Nettoomsättning

2

Summa föreningens intäkter

5 404 975

5 498 248

5 404 975

5 498 248

4

Eget kapital vid räkenskapsårets slut
Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

3

Summa föreningens kostnader

-1 349 542

-1 885 038

-4 941 875

-3 780 968

-6 291 417

-5 666 006

-886 442

-167 758

Rörelseresultat

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

-3 263

-584

Summa finansiella poster

-3 263

-584

Resultat efter finansiella poster

-889 705

-168 342

Resultat före skatt

-889 705

-168 342

ÅRETS RESULTAT

-889 705

-168 342

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 845 270

728 162

2 161 511

1 208 888

2 828 335

2 765 417

BALANSRÄKNING
BALANSRÄKNING

NOT

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

5 000

0

106 024

75 990

90 342

71 100

201 366

147 090

Kassa och bank

2 626 969

2 618 327

Summa kassa och bank

2 626 969

2 618 327

Summa omsättningstillgångar

2 828 335

2 765 417

SUMMA TILLGÅNGAR

2 828 335

2 765 417

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäk
ter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

20
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NOTER
NOT 3 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
(större företag)

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

2017

2016

Medelantalet anställda

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning
i mindre företag.
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag, vilket kan
innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast
föregående räkenskapsåret.

Kvinnor

7

6

Män

1

1

8

7

Löner och andra ersättningar
Löner och andra ersättningar

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

879 649
1 028 237

4 693 112

3 627 109

NOT 4 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

2017-12-31

2016-12-31

Balanserat resultat

1 556 529

1 724 871

Årets resultat

-889 705

-168 342

666 824

1 556 529

Resultat efter
finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader,
men före skatter.

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader
och pensionskostnader

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

Belopp vid årets utgång

Som bidrag räknas likvida medel som erhålls från en bidragsgi
vare baserat på ett ansökningsförfarande.

Gåvor

Med gåvor avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk
motprestation. Som gåvor inkluderas mottagna gåvor från all
mänheten, företag, organisationer, samfund, stiftelser.

2017

2016

5 283 147

5 490 885

111 254

2 350

9 074

0

148 588

1 115 238

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader,
sidointäkter samt intäktskorrigeringar

Erhållna bidrag

258 717

1 373 955

Nettoomsättning

NOT 2 FÖRENINGENS INTÄKTER

2 598 872
2 598 872

Sociala kostnader
Pensionskostnader

NYCKELTALSDEFINITIONER

3 319 157
3 319 157

I denna årsredovisning intagna uppgifter intygas härmed.
Stockholm 2018-03-15

Nettoomsättningen per rörelsegren
Erhållna bidrag
Gåvor
Föreläsningar, uthyrning av lokal
Övriga intäkter

0

5 013

1 500

0

5 404 975

5 498 248

Medlemsintäkter
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Lisa Swanson Carlström

Jenny Jansson Pearce

Marie Angsell

Louise Dane
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REVISIONSBERÄTTELSE
TILL FÖRENINGSSTÄMMAN I BARNRÄTTSBYRÅN SVERIGE,
ORG.NR 802490-6771

RAPPORT OM
ÅRSREDOVISNINGEN
UTTALANDEN
Jag har utfört en revision av årsredovisningen
för Barnrättsbyrån Sverige för år 2017 (räken
skapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31). Föreningens
årsredovisning ingår på sidorna 16 – 22 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 2017 och av dess finansiella
resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo
visningens övriga delar.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Jag har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing (ISA) och god revisions
sed 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 års
redovisningen 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 för
måga 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 säker
het om att årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,
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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 ändamåls
enliga för att utgöra en grund för mina ut
talanden. Risken för att inte upptäcka en
väsentlig felaktighet till följd av oegentlig
heter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på fel, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalsk
ning, avsiktliga utelämnanden, felaktig infor
mation 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 gransknings
åtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisnings
principer 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
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en väsentlig
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osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättel
sen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäker
hetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredo
visningen. Mina slutsatser baseras på de revi
sionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida hän
delser 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 årsredo
visningen återger de underliggande transak
tionerna 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 eventuella
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 för
valtning av Barnrättsbyrån Sverige för år 2017
(räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31).
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räken
skapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDE
Jag har utfört revisionen enligt god revisions
sed 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 full
gjort 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 revisions
sed i Sverige använder jag professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Granskningen av för
valtningen grundar sig främst på revisionen
av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk
ningsåtgärder 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 över
trädelser skulle ha särskild betydelse för före
ningens situation. Jag går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är rele
vanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 16 mars 2018
Andreas Nyberg,
Auktoriserad revisor
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1 Jenny Emilsson
Hedman,
beteendevetare
2 L
 ove Severin,
socionom
3 I da Hellrup,
grundare och jurist
4 K
 arin Henriksson,
socionom
5 Klara Hall,
kommunikatör och
administratör

tack!

6 Nina Andersson,
jurist
7 A
 nna Wibron,
socionom
8 Emma Wennerström,
socionom

Saknas i bild: Babak Behdjou, jurist. Elin Wernquist, grundare.
Malin Ramberg, socionom. Ilona Nison, organisationsutvecklare.
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