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för barn.’’

Elin Wernquist, Generalsekreterare 
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GRUNDAREN HAR ORDET

2018 är året då Barnrättsbyrån i Umeå föddes 

– helt sjukt! Att expandera och finnas på fler 

platser har länge varit vår plan och nu är det 

verklighet. Det har varit en resa som bitvis 

varit skakig, men när vi läser utvärderingen 

från Umeå, där första årets barn och unga 

intervjuats blir vi alldeles varma i hjärtat. 

Den visar att den grund vi lagt, med program

förklaringen, vår ideologi och gedigna 

 rekryteringar, har gett resultat. Barnrätts

byrån i Umeå har hjälpt barnen på ett sätt 

som de begriper och känner makt över – och 

som gjort att livet blivit bättre. Det är tydligt 

att vi behövs och att vi har en modell som 

funkar, i Umeå likväl som Stockholm.

I år är vi också väldigt stolta över vårt arbete 

med de ensamkommande ungdomar som 

fått lida konsekvenserna av de senaste årens 

inhumana migrationspolitik. Det handlar om 

ungdomar som fått avslag på asylansök

ningar, som flyttas runt och utsätts för 

 godtyckliga beslut och åldersuppskrivningar, 

varav många slutligen blir papperslösa. 

Under våren släppte vi vår rapport Sveket 

som beskriver just detta. Vi har fortsatt vårt 

IOP (idéburet offentligt partnerskap) och 

samarbete med Rädda Barnen, Stockholms 

Stadsmission, Röda Korset och Stockholms 

stad för att med enade krafter och på olika 

sätt stötta våra ungdomar. Det är ett tufft 

jobb. Vi ser hur ungdomarna kämpar på och 

desperat försöker få till en dräglig tillvaro 

utifrån många gånger helt omänskliga förut

sättningar – det får oss att häpna och bli 

rasande om vartannat. Här behöver vi kroka 

arm med andra som kämpar för samma sak 

– och det är precis det IOP:et betyder för 

oss. Tillsammans är vi alltid bättre.

2019 bjuder på massor med spännande 

 saker men också en hel del utmaningar.  

Det är tydligt nu när vi går in i vårt femte 

levnadsår som organisation att Barnrätts

byrån inte längre är ett ”nytt spännande 

projekt” utan en etablerad barnrättsorgani

sation som förväntas finnas och jobba på. 

En ny situation som kräver nya sätt att tänka 

och få med oss vår omvärld på. För att fort

sätta finnas och jobba på är precis vad vi ska 

göra. Vi kommer fortsätta arbetet med att 

sprida Banrättsbyrån och förbereda Sverige 

för att Barnkonventionen ska bli lag 2020.

TACK till våra fina barn och unga som vi  

fått följa genom uppdragen ni gett oss.

TACK alla finansiärer och samarbets

partners som gör allt vårt arbete möjligt.

Vi ses 2019!

Varma hälsningar 

Ida och Barnrättsbyrån

Ida Hellrup,  
grundare och jurist.
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Ärligt talat var jag väldigt nervös när jag gick in i 2018. Även om Elin 

och jag grundat Barnrättsbyrån ihop är det ändå Elin som är hjärnan 

bakom allt från början. Tanken på att jag skulle leda Barnrättsbyrån 

utan henne, dessutom samma år vi också öppnade ett till kontor, 

kändes läskigt. Dessutom har vi under året haft fyra föräldraledig

heter vilket resulterat i olika konstellationer med sammanlagt tolv 

medarbetare till och från. När jag tittar tillbaka på 2018 är jag så 

 innerligt stolt över alla medarbetare och det vi fått ihop tillsammans.

2018 – Med skräckblandad förtjusning 
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KORT OM BARNRÄTTSBYRÅN OCH ÅRET SOM GÅTT KORT OM BARNRÄTTSBYRÅN OCH ÅRET SOM GÅTT

UTMÄRKELSER 2018: KATARINA TAIKON-PRISET
Priset instiftades av Stockholms stad 2015 med syfte att uppmärksamma och belöna människorätts

försvarare som genom sitt arbete stärker och skyddar de mänskliga rättigheterna.

”Barnrättsbyrån finns där för de barn och ungdomar som faller  

 igenom samhällets skyddsnät. Genom sin unika arbetsmetod får 

de barn att känna sig lyssnade till i en trygg miljö där det inte är 

barnet självt som är problemet, utan samhället som har skapat 

problem för barnet. De barn och unga som vänder sig till Barn

rätts byrån är ofta samhällets mest utsatta – barn på institution, 

barn på flykt eller barn i hemlöshet. Barnrättsbyrån väljer att föra 

kampen för deras rättigheter precis på samma sätt som Katarina 

Taikon valde att stå på barnens sida när ingen annan fanns där.”

UTGIVNA
RAPPORTER

SVEKET
Sveket är en rapport som visar  
hur Sverige sedan hösten 2015 
systematiskt nedmonterat många av 
de lagar och skyddssystem som påverkar unga ensamkom-
mande. Rapporten fokuserar på den extrema utsatthet som 
kommit att bli ett resultat av de senaste årens signalpolitik.

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. 

1000
STÖDJANDE

KONTAKTER OM 
OCH MED BARN 

OCH UNGA 

122
UPPDRAG

UNDER

2018

FAKTARUTA:
Barnrättsbyrån är en ideell förening

Organisationsnr: 802490-6771

Styrelsens säte: Stockholm

Antal anställda 1 januari 2018: 12

Antal anställda 31 december 2018: 10

Styrelsens ordförande: Louise Dane

Målgrupp: Barn och unga 0–21 år

Barnrättsbyrån grundades: 2014

80 % av Barnrättsbyråns barn 

och unga bor utan sina vård

nadshavare i olika former av till

fälliga boendelösningar såsom 

hotelljour, på kompisars soffor, 

HVB, jourhem, ungdomsboenden 

eller står helt utan boende.

AKTIVITETER 
FÖR VÅRA BARN OCH UNGA:

• Pizzakvällar, flera per termin

• Bowling

• Klättring

• Laserdome

• Gröna Lund 

• Julfest på Barnrättsbyrån

VANLIGASTE VÄGARNA TILL BARNRÄTTSBYRÅN: 

• Kompisar

• Yrkesverksamma som har kontakt med barn till  
exempel lärare, kuratorer och gode män

• Handläggare på socialtjänsten

• Genom andra civilsamhällesorganisationer

• Googlat och hittat hemsida eller Facebook

VANLIGASTE UPPDRAGEN: 

• Stöd i kontakt med socialtjänsten eller Migrationsverket 

• Juridisk rådgivning

• Hjälp med boendesituation

• Stödjande/kurativ kontakt 

Barnrättsbyrån kämpar för barn och 
unga – för att deras röster ska höras. 

Barnrättsbyrån erbjuder stöd, råd 
och praktisk hjälp i alla frågor som rör 

barn och ungas rättigheter. 

AV DE 122 UPPDRAGSGIVARE VI 
ARBETAT MED UNDER 2018 
IDENTIFIERAR SIG 28% SOM 

FLICKOR OCH 72% SOM POJKAR. 

SVEKET
En rapport om hur Sverige vände ryggen till de unga ensamkommande

BRB033_Påverkansrapport_Sveket_2018_A5.indd   1
2018-05-28   15:35

UTÖVER UPPDRAGEN HAR  

VI HAFT ÖVER 
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Hur vi gör
Vårt beteende,  
hur vi agerar.

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

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

VARFÖR BEHÖVS VI? VÅR IDEOLOGI

Barns rättigheter kränks fortfarande i Sverige. Och när en rättighets

kränkning 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 

barnrätts kommitté 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

Många med oss som möter de här barnen 

kan vittna om samma sak. Inte minst i  

Barn ombuds mannens 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.

När kränkningen väl är ett faktum är vägen 

till hjälp och upprättelse mycket snårig. Att 

som enskilt barn veta var man ska vända sig 

kan vara näst intill omöjligt – lagar, riktlinjer 

och ansvarsfördelning kan upplevas som 

totalt obegripliga. Trots att ett barn i utsatt

het 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.

Tre ideologiska grundpelare  

sammanfattar vår syn på barn:

Vi tror på barn
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 vuxen världen. Vi har bestämt 

oss för att tro på de barn vi möter. Vi lovar 

att ta emot deras berättelse, värdesätta den 

och bekräfta upplevelsen. 

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.

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.

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: 

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. 

Varför behövs Barnrättsbyrån? Vad vi tror på

Barnen speglar samhället

”  Dialogen med Barnrättsbyrån  
är värdefull i mitt arbete, den  

hjälper mig att få signaler om brister som staden kanske 
inte själv upptäckt men behöver lyfta och arbeta med. 
Det är viktigt att få ta del av hur utsatta barn, som ofta 
tappat tilltron till myndigheter, upplever hur de bemöts 
vid kontakter med stadens verksamheter. Genom att 
lyssna på berättelserna kan vi bli bättre i bemötande,  
att ge information och att tillgodose barns rättigheter.”

 Agneta Widerståhl, Stockholms stads barnombudsman

”  Människor 
hör ihop, 

får problem  
ihop och löser  
dem ihop.”
– Bernt Andersson, 
Barnrättsbyråns handledare

Detta uppslag är  
ett utdrag ur vår 

Programförklaring  
som finns att läsa  

i sin helhet på  
barnrattsbyran.se 
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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 sina rättigheter tillgodosedda. Vi har inga färdiga svar 

och det är långt ifrån enkelt – men vi lovar att kämpa tillsammans. 

Ett bra bemötande startar i samma  
sekund som ett barn kliver in hos oss. 
Det är själva kärnan.”

Lyssna

När du kommer till oss  
får du berätta din historia. 
Du får berätta så mycket 

eller lite som du vill.  
Det är vårt jobb att  

lyssna på dig och tro på 
det du berättar. 

Formulera uppdrag

När vi tillsammans har en 
bild av din situation  

pratar vi om vilken hjälp du 
tror att du behöver. Om du 

vill att vi ska hjälpa dig  
formulerar vi ett uppdrag 

som du ger till oss. 

Agera

När vi fått veta vad du 
 behöver få hjälp med 

sätter vi igång. Då agerar 
vi. Vi pratar, skriver, 

ringer och följer med  
på möten. Vi gör det som 

behövs. Alltid 
tillsammans med dig.

Så här arbetar vi Vi lovar att försöka 

1. 
 LYSSNA

2.  
FORMULERA 

UPPDRAG

3. 
AGERA

Detta uppslag är  
ett utdrag ur vår 

Programförklaring  
som finns att läsa  

i sin helhet på  
barnrattsbyran.se 

Vårt arbete ställer höga krav på medarbetarnas 

kompetens och  erfarenheter. Vi behöver inte 

bara kunna fånga upp och möta utsatta barn 

och unga, vi behöver också ha speciali serad 

juridisk kunskap och en djup förståelse för 

samhällets olika system. Vårt arbete är en 

sammanflätning av socialt arbete, juridik och 

samhällsanalys. Alla som arbetar på Barn

rättsbyrån är utbildade inom socialt arbete, 

 juridik eller statskunskap och har lång 

 erfarenhet av att möta barn och unga  

inom myndigheter och ideell sektor. 

I varje barnuppdrag är målet att  

barnet upplever:

  Att det fått hjälp med det som det  

ville ha hjälp med

 Att de är värda att kämpa för 

 En positiv förändring i sitt liv

Många av de barn och unga som kommer till 

oss har  erfarenheter av att inte bli tagna på 

allvar, i värsta fall känner de sig helt avvisade 

från den instans de är beroende av och som är 

ansvariga att hjälpa dem. Då är det så viktigt  

att de får ett fint bemötande här hos oss. 

Barnrättsbyrån ska vara en motvikt till det som 

tycks ta över i arbetet med barn i utsatthet 

– dokumentation, bedömningar och bokade 

tider i vuxenrum. En viktig del är att inge hopp 

om att det kan bli bättre. Genom att ge barn 

och unga kunskap om vad de faktiskt har rätt 

till och samtidigt erbjuda stöd i att kämpa för 

de rättigheterna, så märker vi att det är till stor 

hjälp. Det är tungt att kämpa ensam i en svår 

och utsatt situation.”

– Emma Wennerström, Barnombud 

Barnrättsbyråns uppdragsarbete i tre steg
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Under 2018 har vi be

drivit ett intensivt 

påverkansarbete för 

att visa på konsekven

serna av den föränd

rade migrationslags

tiftningen, en 

fortsättning på det 

arbete vi 2017 gjorde 

under parollen  

#närlagblirverklighet. 

Arbetet resulterade 

bland annat i rapporten Sveket som vi 

släppte i juni. Sveket är en rapport som kart

lägger hur Sverige sedan hösten 2015 syste

matiskt nedmonterat många av de lagar och 

skyddssystem som påverkar unga ensam

kommande. I rapporten berättar våra ung

domar om sina erfarenheter av vad som har 

hänt sedan de kom till Sverige och myndig

hetspersoner från bl.a. polisen, socialtjäns

ten och Migrationsverket intervjuas. 

Rapporten fokuserar på den extrema utsatt

het som kommit att bli ett resultat av de 

senaste årens signalpolitik. 

Den barnfientliga asylprocessen

Något som blev tydligt under intervjuerna 

är att utsattheten som de ensamkommande 

hamnar i, inte på något sätt går att jämföra 

med hur det har sett ut i Sverige tidigare.  

De personer vi intervjuade vittnar om rätts

osäkerhet, barnfientliga system, ogenom

tänkta lagändringar, myndigheter som inte 

ges förutsättningar att göra ett gott arbete  

och en växande grupp ungdomar som  

puttas ut ur samhället till ett liv med stora 

risker för människohandel och exploatering. 

Flera av de vi pratade med menar att de 

åtgärder som vidtagits för att stänga folk 

ute från Sverige på många sätt strider mot 

FN:s konvention om barnets rättigheter, 

barnkonventionen. 

Man märker på det politiska 
 klimatet att man inte vinner  
lika mycket på att vurma om  

flyktingar som man gjorde förut. 
Det är en helt annan retorik. 

Migrationsverket tar ju till sig det 
språket, vi måste sända signaler.” 

– Tobias Addo, Handläggare på 

Migrationsverket 
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Påverkan på olika fronter

Utöver rapporten har vi under året bedrivit 

mycket påverkansarbete i vårt dagliga 

 arbete, 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, bland annat genom vårt IOP 

(idéburet offentligt partnerskap) tillsammans 

med Stockholms stad där vi arbetar tillsam

mans med ett antal andra 

civilsamhälles

organisationer för att för

hindra att ensamkommande 

unga hamnar utanför 

skydds systemen. 

Vi har under året även före

läst ett flertal gånger, bland 

annat på Barnrättsdagarna i 

Örebro, under Järvaveckan, 

för jurist och socionomstu

denter på Umeå Universitet 

samt för domare under ut

bildning på Kammarrätten. 

Vi har också skrivit flera 

debattartiklar och ställt oss 

bakom andra organisatio

ners upprop och rapporter. 

Likt förra året har vi också 

lagt massvis med krut på 

att bedriva påverkans

arbete i enskilda uppdrag 

med barn och unga där vi bl.a. argumente

rat och hjälpt till att överklaga beslut och 

gjort olika anmälningar till tillsynsmyndig

heter. 

Under året har även Barnrättsbyråns  

ena grundare Ida Hellrup representerat  

organisationen i ett internationellt  

samverkansprojekt, Amina, som syftar till  

att förbättra samverkan mellan länder kring 

barn på flykt som försvinner. 

Vårt påverkansarbete handlar om att föra vidare våra barn och ungas 

erfarenheter till de som har makt att förändra systemen. Det gör vi 

genom att ständigt rapportera tillbaka till myndigheter, politiker och i 

media – i alla led och på alla nivåer. Alltid med målet att förbättra livs

villkoren för en större grupp barn och unga i Sverige. 

Sveket – En rapport om hur Sverige  
vände ryggen till de unga ensamkommande

Vi skriver i Metro Debatt tillsammans med Rädda Barnens ungdoms-
förbund, Tilia och Maskrosbarn. 

Läs Sveket in sin helhet på barnrattsbyran.se 

”  Det är en rättighet för dig som ung att bli 
 lyssnad och trodd på. Det är en rättighet att 

vara delaktig när beslut fattas som gäller dig. Det är en 
rättighet att få hjälp att må bättre när livet känns svårt.”

Utdrag från Barnrättsbyråns krönika på Mind Forum i september 



1514 ÅRSREDOVISNING 2018 ÅRSREDOVISNING 2018

Bemötande, delaktighet och  
förändring/egenmakt

Barnrättsbyråns arbete har i utvärderingarna 

analyserats utifrån tre teman: 

 bemötande, delaktighet och 

 förändring/egenmakt. Utvärde

ringarna visar att Barnrättsbyrån 

får oerhört positiv återkoppling 

från de barn, ungdomar och 

 föräldrar som deltagit i intervju

erna. Barnen uppger att de 

 känner sig bra bemötta och 

 beskriver hur de uppnått en hög 

grad av delaktighet i mötet med 

Barnrättsbyrån. De flesta i 

Stockholm och alla i Umeå 

 uppfattar att deras situation har 

blivit bättre efter att de träffade 

Barnrättsbyrån, även om det inte 

alltid innebär att problemet de 

sökte kontakt med Barnrätts

byrån för är löst. Barn och unga 

beskriver att kontakten med 

Barnrättsbyrån gjort skillnad på 

ett positivt sätt, bland annat 

genom att de känner sig sedda, 

stärkta, mår bättre och att de 

har fått mycket ny kunskap.

Vidare visar utvärderingarna att Barn rätts

byrån fortsätter nå en mycket utsatt grupp 

barn och unga, där den  absoluta majoriteten 

bor utan sina vårdnadshavare och  antingen 

är placerade, hemlösa eller bor i temporära, 

osäkra boenden.

Att skapa hopp om samhällets resurser och 

återfå tillit till vuxna är något mycket utma

nande, särskilt med tanke på de förändrade 

och begränsade resurser som faktiskt står 

till buds för många av Barnrätts

byråns barn och unga. En anled

ning till att något färre ungdomar 

i Stockholm än i Umeå upplever 

en positiv förändring i sitt liv kan 

ses i ljuset av detta, då fler unga i 

Stockholm lever i än mer akut 

utsatta situationer än i Umeå  

– situationer vilka för Barnrätts

byrån varit svåra att påverka. 

”De gjorde så att jag förstod,  

de stod på min sida”

Något som dock är slående  

är att citaten från de båda  

utvärderingarna påminner  

väldigt mycket om varandra. 

Samma  kommentarer om hur 

Barnrättsbyrån har lyssnat, hjälpt 

på rätt sätt och funnits där för 

barnen och ungdomarna åter

kommer och det är tydligt att 

Barnrättsbyrån har ett tänk och 

ett upplägg som genom syrar hela 

verksamheten. Det handlar inte bara om vilka 

personer som arbetar på Barn rättsbyrån utan 

också om hur organisationen är uppbyggd 

och att Barn rättsbyrån genom den struktur 

de skapat kan ge barn och unga samma stöd 

oavsett vart de befinner sig.

Utvärderingarna ”Barnens röster”

BARNENS RÖSTER – EN UTVÄRDERING AV BARNRÄTTSBYRÅNS ARBETE 2018 ÅRET SOM GÅTT – NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER

Vi vinner det finaste priset av dem alla – 

Katarina Taikonpriset! Priset instiftades av 

Stockholms stad 2015 med syfte att uppmärk

samma och belöna människorättsförsvarare 

som stärker och skyddar de mänskliga rättig

heterna. Vi delar priset med Föreningen förin

telsens överlevande och kan inte vara stoltare! 

Barnrättsbyrån i 

Umeå föreläser för 

blivande jurister 

och socionomer 

som läser en kurs i 

barnrätt vid Umeå 

universitet. 

Barnrättsbyråns kontor i Umeå invigs. Vår  

bebis har fått vingar. En oerhört stor dag för oss! 

Mars

Juni

September

December

Maj

Juli

Oktober

Inkludera ingår samarbete med Barnrättsbyrån! 

Inkludera hjälper organisationer att växa hållbart 

och nå fler individer i sin målgrupp genom att 

utöka samarbeten, framförallt med offentlig 

sektor. Läs mer på inkludera.se. 

Vi släpper Sveket och 

anordnar ett välbesökt 

rapportsläpp hos oss 

med 100 gäster. Vi 

skickar ut rapporten till sittande politiker med 

en uppmaning om att vi kräver en annan väg 

framåt och ger konkreta förslag på åtgärder. 

Vi är kunskapspartner i 

Child10 Award & 

Summit – ett årligt toppmöte för att hylla och 

stötta 10 barnrättskämpar i deras kamp för 

att förhindra och förebygga övergrepp och 

utnyttjande av barn. 

Den nya gymnasie-

lagen börjar gälla 

och tillsammans 

med våra samarbetsorganisationer inom IOP:t 

i Stockholms stad öppnar vi under en vecka en 

central dit ensamkommande ungdomar kan 

komma och få hjälp med sina ansökningar. 

Under veckan kommer över 300 ungdomar.

För att låta de barn och unga vi möter utvärdera Barnrättsbyråns 

 arbete har vi, för tredje året i rad, producerat en utvärderingsrapport. 

Nytt för i år är att vi har gjort två utvärderingar, en för Stockholm och 

en för Umeå. Båda utvärderingarna är gjorda av externa utredare, i 

Stockholm av fil.dr Karin Röbäck de Souza och i Umeå av socionom 

Sara Wikman. Utvärderingarna kan läsas i sin helhet på Barnrättsbyråns 

hemsida. Nedan följer en sammanfattning av de båda resultaten. 
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Vilken rivstart!
Vilket år! Det är svårt att sammanfatta ett sånt händelserikt år som 

vårt första i Umeå har varit. Inte nog med att vi öppnade upp den 

andra Barnrättsbyrån i Sverige, mottagandet från såväl barn och 

unga som yrkesverksamma och ideella har varit mer positivt än vi 

någonsin kunnat drömma om! Nu när året är till ända kan vi se till

baka på en tid som både gick i rasande fart och som har innehållit 

väldigt många spännande saker.

I slutet av februari 2018 började vi ta emot 

uppdrag från barn och unga och redan i 

mitten av mars hade vi fått så många upp

drag att vi var tvungna att pausa i mottag

ningen. Sen dess har vi kontinuerligt fått ta 

emot förfrågningar från både barn själva, 

yrkesverksamma och ideella som lotsat 

barn och unga till oss. Uppdragen som barn 

och unga har gett till oss har handlat om allt 

ifrån rätten till skolgång, behov av stöd i 

kontakt med socialtjänsten, asylfrågor, 

hemlöshet och rätten att återförenas med 

sin familj. Oavsett rättighetsområde har 

arbetet alltid inneburit ett tätt samarbete 

med våra uppdragsgivare, barnen och ung

domarna, för att tillgängliggöra rättigheter, 

skapa begriplighet och inte minst en känsla 

av att någon kämpar tillsammans med en. 

Utöver de uppdrag vi arbetat med har vi 

också erbjudit råd och stöd över telefon 

eller mejl till en mängd engagerade perso

ner som kontaktat oss både utifrån sitt yrke 

eller i sin roll som närstående.

Det arbete som vi gjort tillsammans med 

våra barn och ungdomar har väckt en hel 

del känslor i oss som barnombud. Förutom 

att det varit roligt, givande och väldigt läro

rikt så har det också inneburit en hel del 

kämpande för att komma framåt. Stundtals 

har det varit både frustrerande och provo

cerande att bli varse hur barn och ungas 

rättigheter kränks. Vi har märkt att vår när

varo ibland kan påverka både tonen och 

resultatet i ett mötessammanhang samti

digt som det i andra situationer upplevs 

problematiskt att vi ”lägger oss i”. Vårt 

svåra och viktiga uppdrag kräver ett stän

digt resonerande med varandra och med 

våra egna känslor. Att möta barn och unga 

som har det svårt påverkar oss på sätt man 

inte alltid kan förutse. I grund och botten är 

det fantastiskt hur vi får möjligheten att 

upptäcka hur saker och ting fungerar 

 tillsammans med våra barn och unga.

När vi nu blickar framåt mot 2019 så hoppas 

vi på ett år då vi kan intensifiera arbetet 

med barns rättigheter i Umeåregionen, inte 

minst inför att barnkonventionen blir lag  

1 januari 2020. Att barnkonventionen träder 

i kraft kommer ställa nya krav på myndig

heter som måste steppa upp sitt game inom 

barnrättsfrågor  och där är vi gärna med på 

tåget som bollplank, utbildare eller samar

betspart. Vi tror nämligen att Barnrätts

byrån är en viktig del av lösningen när det 

gäller att barn ska få sina rättigheter till

godosedda i praktiken.

Jenny Emilsson Hedman & Anna Wibron 

Barnombud i Umeå

BARNRÄTTSBYRÅN I UMEÅ – ETT ÅR SENARE 

Det var första 
gången som 
vuxna faktiskt 
lyssnade på mig.”

Denise 
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VERKSAMHETEN

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Barnrättsbyrån Sverige är en ideell förening som arbetar utifrån FN:s konvention om barnets 

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 i Stockholms 

och Umeåregionen stöd, råd och praktisk hjälp i frågor som rör deras rättigheter. Barnrätts

byrån Sverige arbetar även med påverkansarbete och opinionsbildning för att förbättra 

 levnadsvillkoren för en större grupp barn och unga. 2018 är organisationens fjärde verksam

hetsår. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

ÄNDAMÅLSUPPFYLLELSE 

ARBETE MED ENSKILDA BARN OCH UNGA
Under 2018 har Barnrättsbyrån Sverige arbetat på uppdrag av 122 barn och unga. 97 av dessa har 

varit i Stockholm och 25 har varit i Umeå. Utöver uppdragsarbetet har Barnrätts byrån haft över 

1 000 stödjande kontakter där varje kontakt är ett samtal, möte eller mailstöd som inte lett till ett 

uppdrag, oftast på grund av att det varit fullt i verksamheterna. Fördelningen mellan pojkar och 

flickor som vi arbetat på uppdrag av under året ser ungefär ut som föregående verksamhetsår, 

där 72% identifierat sig som pojkar och 28% som flickor. En orsak till att fördelningen ser ut så 

är att målgruppen till ungefär hälften bestått av ensamkommande barn och unga, som i större 

utsträckning består av pojkar jämfört med befolkningen i stort. Barnrättsbyrån når en mycket 

utsatt grupp barn och unga. Medelåldern på de som söker sig till Barnrättsbyrån är cirka 16 år 

och det vanligaste uppdraget handlar om stöd i  kontakt med myndigheter så som Migrations

verket, socialtjänsten, skolan och psykiatrin. Barnrättsbyråns upptagningsområde har under 

2018 varit Stockholms regionen och Umeåregionen. De båda utvärderingar som gjorts av vårt 

arbete i Stockholm respektive Umeå under 2018 visar på goda eller mycket goda resultat då 

nästintill alla barn och  unga som deltog upplever sig blivit trodda och lyssnade på och menar att 

de upplever en positiv förändring i sitt liv efter kontakten med Barnrättsbyrån.

OPINIONS- OCH PÅVERKANSARBETE
Barnrättsbyrån Sverige har under 2018 bedrivit intensivt 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, bland annat genom vårt IOP (idéburet  

offentligt partnerskap) tillsammans med Stockholms stad där vi arbetar med ett antal andra 

civilsamhällesorganisationer för att förhindra att ensamkommande unga hamnar utanför 

skyddssystemen. Vi har under året föreläst ett flertal gånger, bland annat på Barnrättsdagarna 

i Örebro, under Järvaveckan, för jurist och socionomstudenter på Umeå Universitet samt för 

domare under utbildning på Kammarrätten. I juni släppte vi årets stora påverkans projekt,  

rapporten Sveket. Sveket är en rapport som visar på hur Sverige sedan hösten 2015 systematiskt 

nedmonterat många av de lagar och skyddssystem som påverkar unga ensamkommande. 

Rapporten fokuserar på den extrema utsatthet som kommit att bli ett resultat av de senaste 

årens signalpolitik. Rapporten har spridits till besluts fattare både lokalt och nationellt och i 

 samband med släppet anordnade vi ett välbesökt seminarium med över 100 gäster. Under  

2018 har även Barnrättsbyråns ena grundare Ida Hellrup representerat organisationen i ett  

internationellt samverkansprojekt, Amina, som syftar till att förbättra samverkan mellan länder 

kring barn på flykt som försvinner.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
UNDER RÄKENSKAPSÅRET

FÖRÄNDRING AV VERKSAMHETEN
Barnrättsbyrån bestod i början av verksamhetsåret av ett team på sju medarbetare i 

Stockholm och två i Umeå. Tre av anställningarna i Stockholm var under året visstids

anställningar pga flera föräldraledigheter. Organisationen leds av Elin Wernquist, 

grundare och generalsekreterare (föräldraledig under 2018) samt Ida Hellrup, grundare 

och jurist. Utöver grundarna består organisationen av följande medarbetare:  

Stockholm;

Babak Behdjou, jurist (föräldraledig till mars 2018)

Emma Wennerström, socionom

Ilona Nison, organisationsutvecklare (föräldraledig t.om. november 2018)

Karin Henriksson, socionom

Klara Blank, kommunikatör

Love Severin, socionom (visstidsanställning t.om. april 2018)

Malin Ramberg, socionom (föräldraledig under 2018)

Nina Andersson, jurist (visstidsanställning t.om. november 2018)

Umeå;

Anna Wibron, socionom

Jenny Emilsson Hedman, beteendevetare 

BESLUT ANGÅENDE STYRELSESAMMANSÄTTNING
På det extra årsmötet 17 oktober 2018 beslutades att styrelsen ska ha  

följande sammansättning:

Ordförande: Louise Dane, doktorand inom barn och migrationsrätt  

Ledamot: Kajsa Korsgren, redovisningsekonom 

Ledamot: Ida Hellrup, jurist

Mellan april till september 2018 var Lisa Swanson Carlström ordförande. 

Omsättning har ökat då Umeåkontoret har utökats och fått igång sin verksamhet.

Väsentliga händelser efter balansdagen 

Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FLERÅRSÖVERSIKT (TKR) 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 8 446 5 405 5 498 4 297

Resultat efter finansiella poster 1 139 890 168 1 725

Soliditet (%) 56 24,0 56,0 91,0

RESULTAT OCH STÄLLNING
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 2018

Balanserat resultat 666 824

Årets resultat 1 139 449

Resultat i ny räkning 1 806 273

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

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper. och balansräkning med noter.
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 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

RESULTATRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER

BALANSRÄKNING

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

RESULTATRÄKNING NOT
2018-01-01
–2018-12-31

2017-01-01
–2017-12-31

Föreningens intäkter    

Nettoomsättning 2 8 445 925 5 404 975

Övriga rörelseintäkter  13 818 0

Summa föreningens intäkter  8 459 743 5 404 975

 

Föreningens kostnader  1 959 732 1 349 542

Övriga externa kostnader  5 360 324 4 941 875

Personalkostnader 3 7 320 056 6 291 417

Summa föreningens kostnader  1 139 687 -886 442

Rörelseresultat  

 

Finansiella poster  

Räntekostnader och liknande resultatposter  239 3 263

Summa finansiella poster  -239 -3 263

Resultat efter finansiella poster  1 139 448 -889 705

    

Resultat före skatt  1 139 448 -889 705

ÅRETS RESULTAT  1 139 449 -889 705

BALANSRÄKNING NOT 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR    

Omsättningstillgångar    

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  0 5 000

Övriga fordringar  135 848 106 024

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  97 797 90 342

Summa kortfristiga fordringar  233 645 201 366

  

Kassa och bank   

Kassa och bank  2 983 808 2 626 969

Summa kassa och bank  2 983 808 2 626 969

Summa omsättningstillgångar  3 217 453 2 828 335

   

SUMMA TILLGÅNGAR  3 217 453 2 828 335

EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2017-12-31 2018-12-31

Eget kapital 4   

Eget kapital vid årets början  666 824 1 556 529

Årets resultat  1 139 449 889 705

Eget kapital vid räkenskapsårets slut  1 806 273 666 824

  

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder  7 907 77 822

Skatteskulder  113 950 97 666

Övriga skulder  167 374 140 753

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 121 949 1 845 270

Summa kortfristiga skulder  1 411 180 2 161 511

  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  3 217 453 2 828 335
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 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

NOTER

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokförings

nämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

NYCKELTALSDEFINITIONER

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter 

samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter  

finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före  

bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade  

reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av  

balansomslutning.

NOT 2 FÖRENINGENS INTÄKTER

Erhållna bidrag Som bidrag räknas likvida medel som erhålls från en bidrags

givare baserat på ett ansökningsförfarande.

Gåvor Med gåvor avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk 

motprestation. Som gåvor inkluderas mottagna gåvor från  

allmänheten, företag, organisationer, samfund, stiftelser.

2018 2017

Nettoomsättningen per rörelsegren   

Erhållna bidrag 8 337 140 5 283 147

Gåvor 104 985 111 254

Föreläsningar, uthyrning av lokal 0 9 074

Medlemsintäkter 3 800 1 500

 8 445 925 5 404 975

NOT 3 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER 2018 2017

Medelantalet anställda   

Kvinnor 10 7

Män 1 1

 11 8

Löner och andra ersättningar   

Löner och andra ersättningar 3 668 920 3 319 157

 3 668 920 3 319 157

Sociala kostnader   

Pensionskostnader 210 991 258 717

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 1 203 962 1 115 238

 1 414 953 1 373 955

   

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader  
och pensionskostnader

5 083 873 4 693 112

NOT 4 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2018-12-31 2017-12-31

Balanserat resultat 666 824 1 556 529

Årets resultat 1 139 449 889 705

Belopp vid årets utgång 1 806 273 666 824

I denna årsredovisning intagna uppgifter intygas härmed.

Stockholm 21 mars 2019

Ida Hellrup, LedamotKajsa Korsgren, Ledamot

Louise Dane, Ordförande
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RAPPORT OM  
ÅRSREDOVISNINGEN

UTTALANDEN
Jag har utfört en revision av årsredovisningen 

för Barnrättsbyrån Sverige för år 2018 (räken

skapsåret 20180101 – 20181231). Föreningens 

årsredovisning ingår på sidorna 18–23 i detta 

dokument. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen 

upprättats i enlighet med årsredovisnings

lagen 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 årsredo

visningslagen. Förvaltningsberättelsen är för

enlig med årsredovisningens 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 standar

der beskrivs närmare i avsnittet  Revisorns an

svar. Jag är oberoende i för hållande till 

före ningen 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 ansva

rar styrelsen för bedömningen av föreningens 

förmåga att fortsätta verksamheten. De upp

lyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 

som kan påverka förmågan att fortsätta verk

samheten och att använda antagandet om 

fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift till

lämpas 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 upp

täcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 

Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentlig

heter 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 professio

nellt 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 ändamål

senliga för att utgöra en grund för mina utta

landen. Risken för att inte upptäcka en väsent

lig 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 granskningsåt

gärder som är lämpliga med hänsyn till 

 omständigheterna, men inte för att uttala mig 

om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovis

ningsprinciper 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 osä

kerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen 

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 

 revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 

för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 

händelser eller förhållanden göra att en fören

ing inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presenta

tionen, strukturen och innehållet i årsredovis

ningen, 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 eventuella 

 betydande brister i den interna kontrollen som 

jag identifierat.

REVISIONSBERÄTTELSE
TILL FÖRENINGSSTÄMMAN I BARNRÄTTSBYRÅN SVERIGE,  

ORG.NR 8024906771 

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 2018 

(räkenskapsåret 20180101 – 20181231). 

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar 

styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för  

räkenskapsåret.

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 förvaltning

en, och därmed mitt uttalande om ansvarsfri

het, är att inhämta revisionsbevis för att med 

en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 

någon styrelseledamot i något väsentligt avse

ende företagit någon åtgärd eller gjort sig 

skyldig till någon försummelse som kan föran

leda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 

men ingen garanti för att en revision som ut

förs enligt god revisionssed i Sverige alltid 

kommer att upptäcka åtgärder eller försum

melser som kan föranleda ersättningsskyldig

het mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisions

sed i Sverige använder jag professionellt om

döme och har en professionellt skeptisk in

ställning under hela revisionen. Granskningen 

av förvaltningen grundar sig främst på revi

sionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 

granskningsåtgärder som utförs baseras på 

min professionella bedömning med utgångs

punkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 

jag fokuserar granskningen på sådana åtgär

der, områden och förhållanden som är väsent

liga för verksamheten och där avsteg och 

överträdelser skulle ha särskild betydelse för 

föreningens situation. Jag går igenom och 

prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vid

tagna åtgärder och andra förhållanden som är 

relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 20190322 

Andreas Nyberg 

Auktoriserad revisor
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1     Elin Wernquist 
Grundare & general
sekreterare

2     Ida Hellrup 
Grundare & jurist

3    Klara Blank 
Kommunikatör

4     Emma Wennerström 
Barnombud 

5     Karin Henriksson 
Barnombud 

6     Babak Behdjou 
Barnombud 

7     Malin Ramberg 
Barnombud 

Umeå 

8     Jenny Emilsson 
Hedman  
Barnombud

9    Anna Wibron  
Barnombud

tack!
Först och främst vill vi tacka alla de modiga barn och unga som vi fått 

möta och arbeta på uppdrag av under det senaste året. Det är en  
ära att få följa med en stund i era liv. Vi vill också passa på att tacka 

barnens anhöriga, kompisar och alla andra viktiga vuxna som funnits 
runt barnen på myndigheter, skolor, boenden, idrottsföreningar och 

andra barnrättsorganisationer. Vi gör det här tillsammans!

8 9

7

1

4 5 6

2 3

Vi som arbetar på Barnrättsbyrån 



EXTRA STORT TACK TILL NÅGRA AV DEM SOM GÖR DET MÖJLIGT: 

Barnrättsbyrån Stockholm: Hornsgatan 83, 117 26 Stockholm • Barnrättsbyrån Umeå: Sveagatan 13, 903 27 Umeå

barnrattsbyran.se 

Barnrättsbyrån är helt beroende av insamlade 

medel för att överleva. Det är tack vare stödet 

från våra samarbetspartners, gåvogivare och 

finansiärer som vi kan fortsätta att stötta 

 enskilda barn och unga och arbeta för ett 

samhälle där barns rättigheter tas på allvar. 

Det finns olika sätt att stötta Barnrättsbyrån, 

både som privatperson, företag eller stiftelse. 

Alla bidrag är värdefulla!

Är du eller ditt  
företag intresserad av  

ett samarbete? 

Kontakta  
elin@barnrättsbyrån.se 

Vill du göra en  
direktdonation? 

Swish: 123 199 35 59 
Bankgiro: 425-1252

STÖTTA OSS I KAMPEN  
FÖR BARNS RÄTTIGHETER


