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’’Vi är en
rättighetsbyrå
för barn. Vi
behövs – inte
därför att barn
är bärare av
problem, utan
för att samhället
skapar problem
för barn.’’
Elin Wernquist, Generalsekreterare
Barnrättsbyrån
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GRUNDARNA HAR ORDET

2019 – ett år av förändring och stora kliv
Platåfas, mellanår eller opportunity for growth? Vi har haft
olika ord för att beskriva 2019, ett år som på många sätt varit
utmanande. Barnrättsbyrån har precis avslutat sitt femte
levnadsår som egen organisation – det är tydligt att vi inte
längre är ett nytt och spännande projekt, utan en etablerad
organisation som förväntas överleva och utvecklas. Med flera
avslutade (och framgångsrika!) projektsamarbeten i bagaget
gick vi in i 2019, med den stora frågan framför oss: Hur ska
Barnrättsbyrån finansieras och verka på sikt? Frågan är inte
ny – så många organisation kämpar för att överleva efter att
projektmedel tar slut och offentliga bidrag inte räcker till.

Parallellt står vi i ett massivt skifte för barns
rättigheter i Sverige – 2020 blir barnkonventionen lag. Men samtidigt som vi firar kan vi
konstatera att vi lever i ett Sverige med
ökande klyftor, där fler barn än tidigare lever
i fattigdom och där det blir allt svårare att
få tillgång till hjälp från samhället. Trösklarna
hos socialtjänsten blir högre, resurserna till
skolorna dras in och barn som flyr krig får
inte skydd. Vi läser det inte bara i rapporter
i media. Vi känner det på huden och i magen
i mötena med våra barn och unga. Behoven
och utsattheten ökar, fast de borde minska.
Kombinationen av dessa faktorer har gjort
att vi under 2019 har ställt oss frågan – på
nytt – varför behövs Barnrättsbyrån? På
vilket sätt ska vi verka? Hur kan vi göra störst
skillnad för barn och unga, 2020 och framåt?
Och i den här processen hittade vi kraft – för
vi behövs mer än någonsin.
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För att barnrättslagen ska få det
genomslag i Sverige som vi så länge
kämpat för, kommer vårt fokus framåt
just ligga på att göra juridiken tillgänglig
för de barn och unga som mest behöver
dess skydd och möjligheter.
När vi blev tydliga för oss själva blev vi
också tydliga för andra. Vi avslutade året
på topp med att säkra långsiktiga medel
för att testa den nya lagen i domstol och
ge barn det bästa möjliga juridiska stödet.
2019 avslutade vi Barnrättsbyråns första
kapitel och förberedde för att påbörja vårt
andra. Vi har spännande tider framför oss.
Varma hälsningar,
Elin och Ida
Barnrättsbyrån
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Ida Hellrup,
grundare och jurist

Elin Wernquist,
grundare och
generalsekreterare

Foto: Christian Gustavsson

ÅRS RE DOV I S NI NG 2 019

5

KORT OM BARNRÄTTSBYRÅN OCH ÅRET SOM GÅTT

Vår vision
och mission

Vision – Vår vision är ett samhälle där barn och unga
tas på allvar och ges möjligheten till att leva ett gott
liv.
Mission – Barnrättsbyrån verkar för att barn och
unga ska få rätt hjälp av samhället.
Barnrättsbyrån erbjuder stöd, råd och praktisk hjälp
i alla frågor som rör barn och ungas rättigheter.

96

UPPDRAG
UNDER

2019
UTÖVER UPPDRAGEN HAR
VI HAFT

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:

870

STATISTIKFÖRDA
STÖDJANDE
KONTAKTER
KRING BARN
OCH UNGA

• Stöd i kontakt med myndigheter: Socialtjänst,
skola, migration
• Hjälp med boendesituation
• Information om rättigheter
• Stödjande/kurativ kontakt

43%
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57%

AV DE 96
UPPDRAGSGIVARE
VI ARBETAT MED UNDER
2019 IDENTIFIERAR SIG
43% SOM FLICKOR OCH
57% SOM POJKAR.
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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.

KORT OM BARNRÄTTSBYRÅN OCH ÅRET SOM GÅTT

Vi träffade
barnminister
Åsa Lindhagen!
I april hade vi äran att träffa ansvarig barnminister Åsa
Lindhagen. Vi pratade om utmaningar inför att barnkonventionen blir lag, utsatta barns förutsättningar, vuxnas ansvar
och vikten av att vara snäll. Vi lyfte vikten av Barnrättsbyråns
funktion och barns rätt att klaga. Vi ser fram emot fortsatt
dialog!

65 % av Barnrättsbyråns
barn och unga bor utan
sina vårdnadshavare i olika
former av tillfälliga boendelösningar såsom hotelljour,
på kompisars soffor, HVB,
jourhem, ungdomsboenden
eller står helt utan boende.

Avtackning
Reach for Change
2019 blev vi avtackade av Reach for change - denna
supportermaskin som funnits vid vår sida sedan de första
darriga månaderna 2014 då vi stod utan både anställningar,
finansiering och lokal - till idag med två kontor, 10 medarbetare och över 600 uppdrag från barn och unga bakom oss.
Tack för allt Reach for change!

AKTIVITETER
FÖR VÅRA BARN OCH UNGA:
• Pizzakvällar, flera per termin
• Bowling
• Klättring

Stort nytt
företagssamarbete

• Laserdome
• Gröna Lund
• Julfest på Barnrättsbyrån

2019 inledde vi vårt första stora företagssamarbete
med företaget Umeå-baserade investmentbolaget Fort Knox!

Vi har fått 90-konto

Fakta:
Barnrättsbyrån är en ideell förening
Organisationsnr: 802490-6771

– Att tilldelas 90-konto är en milstolpe för oss. Nu kan vi visa
att vi är en organisation att räkna med och som lever upp till
kraven från Svensk Insamlingskontroll. Det är ett erkännande
för oss, säger Elin Wernquist.
Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar
90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling
och som uppfyller högt ställda krav.
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Styrelsens säte: Stockholm
Antal anställda 1 januari 2019: 10
Antal anställda 31 december 2019: 9
Styrelsens ordförande: Kajsa Korsgren
Målgrupp: Barn och unga 0–21 år
Barnrättsbyrån grundades: 2014
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VARFÖR BEHÖVS VI?

Varför behövs Barnrättsbyrån?
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.
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 sig
kan vara näst intill omöjligt – lagar, riktlinjer
och ansvarsfördelning kan upplevas som
totalt obegripliga. Trots att ett barn i utsatthet har juridisk möjlighet att överklaga ett
myndighetsbeslut, kan det i praktiken vara
näst intill omöjligt. FN:s barnrättskommitté
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 kontakt 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.

Utdrag ur utvärderingen
I alla fall där Barnrättsbyrån har varit med beskriver ungdomarna att det
blev stor skillnad i mötet (med ex. en myndighet): ”Handläggaren lyssnade
när Barnrättsbyrån var med.” En pojke berättar att Barnrättsbyrån kunde
hjälpa honom att få fram det han ville eftersom han kände sig ifrågasatt av
socialsekreteraren: ”Jag hade inte så bra kontakt med soc. Barnrättsbyrån
kontaktade soc. De har förstått mig, de var liksom i mitten, de berättade
för socialen vad jag tycker.”
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HUR VI ARBETAR

Så här arbetar vi
Barnrättsbyrån arbetar på uppdrag av barn och unga i åldrarna
0-21 år. Vår utgångspunkt är alltid barnets egna berättelse och perspektiv - det är barnen som är våra uppdragsgivare. Barnrätts
byrån tar emot uppdrag inom alla rättighetsområden och de kan
se helt olika ut, det finns inga färdiga mallar.
I uppdragsarbetet erbjuder Barnrättsbyrån
barn socialt och juridiskt stöd, råd och
praktisk hjälp. Det kan handla om att få
information om rättigheter, få stöd i kontakten med myndigheter, få hjälp att uttrycka sina åsikter och att förstå krångliga
beslut och processer.
För att ett barn ska få tillgång till rätt hjälp
kan vi tillsammans med barnet behöva göra
en rad olika saker.
• Informera om rättigheter, myndigheters
uppdrag och vart man kan vända sig.
• Stötta barnet i kontakten med myndigheter. Ex. skriva en anmälan tillsammans
med barnet eller följa med på möten.
• Om barnet fortfarande inte får rätt hjälp:
- Hjälpa till att förstå eller överklaga beslut
		 i domstol.
- Hjälpa barn att klaga till tillsynsinstanser
		 för relevant myndighet.
- Hjälpa barn att klaga till internationella
		 instanser för mänskliga rättigheter.

Utöver uppdragsarbetet erbjuder vi också
råd och stöd till anhöriga och yrkesverksamma via telefon och mejl.
Barnrättsbyråns mål är att:
• Alla barn och unga vi arbetar på uppdrag
av har kunskap om samhällets möjlighet till
stöd, vilka myndigheter som kan vara till
hjälp och på vilket sätt, och känna hopp
om att det finns hjälp att få.
• Barn och unga upplever att de är värda att
kämpa för. Alla barn ska uppleva att de är
viktiga, att vi lyssnar och tror på dem.
• Barn och unga upplever att de förstår de
processer de är en del av, får möjlighet
att uttrycka sina åsikter och tankar och
upplever att de kan påverka sin tillvaro, 		
både i relation till Barnrättsbyrån och till 		
omvärlden.
• Att barn och unga har goda relationer
med både sitt privata och professionella
nätverk som de kan ta hjälp av.

Lyssna

Formulera uppdrag

Agera

När ett barn kommer till oss får
det berätta sin historia. Det är
vårt jobb att lyssna, och tro på,
det barnet berättar. Det är barnets berättelse som står i fokus.

När vi tillsammans har en bild av
situationen, pratar vi om vilken
hjälp barnet behöver – och om hen
vill att vi ska hjälpa till. Om barnet
önskar vår hjälp formulerar vi ett
uppdrag som barnet ger till oss.

När vi fått veta barnet behöver
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 barnet.

ÅRS RE DOV I S NI NG 2 019
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ETT EXEMPEL PÅ UPPDRAG VI ARBETAT MED UNDER 2019

Naima är 18 år och lever med sina föräldrar och bröder, 14 och 9 år
gamla. När vi får kontakt med Naima är hon deprimerad och trött
och har slutat gå till skolan. Hon och hennes bröder tar fullt ansvar
för sina föräldrar som båda är svårt sjuka. Familjen har varit hemlösa
och bor nu temporärt i en campingstuga. Naima och hennes bröder får
göra allt hemma: städa, tvätta, hålla i föräldrarnas myndighetskontakter, vara tolk till föräldrarna och bära ansvaret för att hitta en bostad.
Kuratorn på Naimas skola har gjort flera anmälningar till socialtjänsten
men inget händer. Det är kuratorn som hänvisar Naima till
Barnrättsbyrån.
Uppdraget
Vi träffar Naima och får i uppdrag att vara ett
stöd till henne i kontakten med socialtjänsten.
Hon vill att föräldrarna ska få hjälp, så att hon
och småsyskonen inte behöver ta allt ansvar.
Exempel på arbete vi gjort tillsammans
Under de kommande nio månaderna följer vi
Naima och hennes familj.
• Första möte, kartlägger nätverk,
myndighetskontakter och mående
• Samordnar kontakter med f.d. god man,
kurator ungdomsmottagning,
socialsekreterare
• Hjälper Naima i kontakten med ny hyresvärd,
skriva kontrakt etc.
• Tar kontakt med socialtjänsten, anmäler oro
och familjens behov av stöd
Trots idoga försök tar det lång tid att få till
någon praktisk hjälp i familjen. Pappan blir allt
sämre och situationen hemma är ohållbar.
Vi får information om att det förekommit våld
mot barnen.

• Tar ny kontakt med ny socialtjänst efter
flytt, anmäler oro igen
• Följer med Naima på flera möten hos
socialtjänsten
• Hjälper Naima att koordinera pappans
läkarkontakt, kurator, LSS-handläggare
och hemtjänst.
• Löpande kontakt med det professionella
nätverket för att få stöd på plats för
familjen.
Under denna period har vi runt 70 kontakter
(möten och telefonsamtal) med familjen och
deras nätverk.
Resultat
• Pappan beviljas hemtjänst och god man
• Mamma får en boendestödjare som ska
hjälpa henne med myndighetskontakter
• Naima har blivit beviljad en
träningslägenhet och en kontaktperson
• Alla syskon går nu i skolan med hög
närvaro.

Vissa uppgifter har ändrats då Naima vill vara anonym
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Viktiga händelser
under 2019

JANUARI
Anna och Jenny i Umeå föreläser på
barnrättskursen på Umeå universitet.
APRIL
Vi medverkar vid Barnrättsdagarna i
Örebro och pratar om vikten av
delaktighet och det goda bemötandet
när barnkonventionen blir lag.

Några ord från Naima
”Jag vände mig till Barnrättsbyrån för att vi
hade inte bra handläggare i kommunen som
ville inte göra sitt jobb. Min familj var ny i
Sverige, allt var nytt för familjen och även
språket. Jag själv höll på att gå sönder av
hela situationen eftersom jag fick ta ansvar
för båda mina föräldrar och mina syskonen.
Båda mina föräldrar är också sjuka. Jag berättade för handläggaren att pappa inte kan
klara sig och jag måste följa med hela tiden
till läkaren men de lyssnade inte. Vi hade
inget bra boende heller, vi bodde fem personer i en etta.
Vi fick mycket hjälp från Barnrättsbyrån. De
var med oss hela tiden och följde med på
våra möten med alla och gav oss stöd. Det
blev en stor skillnad från när vi var ensamma.
Nu såg folk oss och ville hjälpa.
Det är stor skillnad för mig, jag behöver inte
ta samma ansvar. Både mamma och pappa
har fått hjälp, mamma har boendestöd och
pappa har fått hemtjänst. De hjälper honom
nu istället för mig. Det som betytt mest för
mig är att det nu är lugn och ro hemma.
Förut var det mycket bråk och tjafs. Inte
längre. Jag har också fått en stödlägenhet. Vi
är så glada nu. Jag hoppas att många i min
situation ska få samma hjälp.”

MAJ
Vi åker till Spanien på studieresa till
Fundación Raices som arbetar på ett
liknande sätt som Barnrättsbyrån,
med ensamkommande ungdomar på
Madrids gator.
SEPTEMBER
Vi arrangerar Öppen dörr inom ramen
för vårt IOP i Stockholms stad – en
mottagning för ensamkommande
som behöver hjälp med ansökan för
nya gymnasielagen.
NOVEMBER
Elin och Ida deltar i Europarådets
konferens #RedefiningPower:
Strengthening the rights of the child
as the key to a future-proof Europe.
DECEMBER
Vi får positiva beslut från Childhood
och Hugo Stenbecks stiftelse om
finansiering för 2020!

ÅRS RE DOV I S NI NG 2 019
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NY RIKTNING INFÖR 2020

Nu blir barnkonventionen lag i Sverige
2020 är en milstolpe för barns rättigheter i Sverige – då blir barnkonventionen lag. Vi står inför en viktig och avgörande tid då den nya barnrättslagen blir verklighet för Sveriges barn. Hur lagen kommer att appliceras av våra myndigheter och tolkas av domstolarna vet vi inte ännu.
Stort utrymme har lämnats åt rättstillämparen att tolka lagen – det betyder att det enskilda fallet, hur det tolkas och döms, kommer spela en
avgörande roll för barnkonventionens praktiska genomslag i Sverige.
Under hösten genomförde vi ett stort arbete
för att utreda vilken roll Barnrättsbyrån ska
spela framåt. Vad är det vi gör som ingen annan gör? Det blev tydligt att det saknas en
aktör som står redo för att hjälpa barn och
unga att få sin sak prövad i domstol. Här ser vi
en möjlighet för Barnrättsbyrån att spela en
viktig roll i utvecklingen av barns rättigheter i
Sverige, genom att utveckla vårt juridiska
arbete och bedriva strategisk processföring.
Det är inte en självklarhet att de barn som är i
stort behov av barnkonventionens skydd och
barnsyn, faktiskt får tillgång till detta bara för
att lagen kommer på plats.
Genom Barnrättsbyrån unika roll och kontakt
med de mest utsatta barnen, ser vi att vi kan
spela en viktig roll i att säkerställa att rätt
barn, rätt case, kommer till domstolarna och
har bästa förutsättningarna att tolkas utifrån
barnkonventionens intentioner. Genom de
individuella uppdragen och dess prövningar,
kommer vi kunna påverka för en större grupp
barn med förhoppningen att även deras livsvillkor förbättras. Den här idén blev grunden
till ansökningar till Childhood och Hugo
Stenbecks stiftelse (HSS). I december kom
denna glädjande nyhet:

Barnrättsbyrån får
avgörande stöd
Childhood och Hugo Stenbecks
Stiftelse väljer att stötta
Barnrättsbyrån, Maskrosbarn och
Child 10 i en gemensam satsning.
Det innebär bland annat att den
nya lagen prövas genom att driva
barns rättigheter i domstol och att
nätverk skapas med de främsta
barnrättsorganisationerna i Europa.
– Childhood stöttade både
Maskrosbarn och Barnrättsbyrån
när de grundades. Vi går nu in i en ny
fas av vårt samarbete där vi investerar
både pengar och
engagemang för att
ytterligare stärka
barns rättigheter
i Sverige”,
säger Britta
Holmberg.
Britta Holmberg
Programchef på Childhood
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BARNRÄTTSBYRÅNS STYRELSE 2019

Vår styrelse! En presentation.
Johan Lindahl
Pr-konsult på Westander,
specialiserad på
opinionsbildning och
kriskommunikation.
Tidigare producent på
Sveriges Radio, ledarskribent på Aftonbladet och
projektledare på Barnombudsmannen.
Magisterexamen i global hälsa från Karolinska
Institutet med inriktning på barns rättigheter.
Varför har du valt att
engagera dig i Barnrättsbyrån?
– Jag har själv upplevt det hålrum som finns
när det gäller barns möjlighet att få hjälp i
dialog med samhälle och myndigheter.
Barnrättsbyrån vill fylla det hålrummet och
det känns viktigt för mig att kunna bidra.
Louise Dane Forskare
och universitetslärare i
juridik (doktor i offentlig
rätt). Disputerade med
en avhandling som handlar om barnrätt och migrationsrätt.

erfarenhet stötta dem så att de kan fokusera
på att stötta fler barn och unga.
Johanna Nordström
HR-chef Omnicom Group.
Utbildad Kaospilot med
erfarenhet av att utforma
och leda utvecklingsprocesser så som grupp och
-chefsträningsprogram.
Specialiserad på strategiska HR-frågor, tidigare erfarenhet som HRansvarig för ICAs marknadsavdelning och nu
HR-chef i en mediebyråkoncern.
Varför har du valt att engagera dig i
Barnrättsbyrån?
– Barnrättsbyråns arbete för de allra mest utsatta barnen i vårt samhälle är oerhört viktigt.
Jag har personliga erfarenheter av att vara förälder till ett barn vars rättigheter inte alltid tillgodosågs och vet hur viktigt det är att det finns
personer och organisationer som stöttar.
Ida Hellrup Jurist och
Barnrättsbyråns grundare

Varför har du valt att
engagera dig i Barnrättsbyrån?
– På mitt jobb forskar jag om barns rättigheter och utbildar framtida jurister (och andra) i
barnrätt. Jag engagerar mig i Barnrättsbyrån
för att organisationen hjälper barn att få tillgång till sina rättigheter i praktiken.

– Jag sitter i styrelsen som
representant från verksamheten. Vi är fortfarande
en ung organisation med
en stark utvecklingskurva,
där min roll är att säkerställa att styrelsen och
verksamheten kan svara upp på utveckling och
förändring så smidigt som möjligt.

Kajsa Korsgren
CFO på Reach for
Change, civilekonom
med erfarenhet från
både näringsliv och
ideell sektor.
Varför har du valt att
engagera dig i Barnrättsbyrån?
Barnrättsbyrån står upp för de mest utsatta i
samhället. Jag kan med min bakgrund och
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Barnrättsbyråns årsredovisning 2019
Org.nr: 802490-6771
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges,
redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Barnrättsbyrån är en ideell förening och som verkar för att barn och unga ska få rätt hjälp av
samhället. Vår vision är ett samhälle där barn och unga tas på allvar och ges möjligheten till att
leva ett gott liv. Vi arbetar på uppdrag av de barn och unga vi möter och erbjuder socialt och
juridiskt stöd, råd och praktisk hjälp. Vi finns i Stockholm och i Umeå. 2019 är organisationens
femte verksamhetsår.
Barnrättsbyrån har under året arbetat om vision, mål och hur vi ska mäta våra mål. Efter tre år
av framgångsrika utvärderingar av vår funktion med likande resultat, väljer vi nu att istället
fortsätta med effektmätning i de enskilda uppdragen. Vi har lagt mycket tid på att arbeta fram
den nya mätningen tillsammans med Inkludera, en organisation som stöttar oss. Då vi precis är i
uppstarten av att börja använda mätningen kommer första rapporten först i mitten av 2020.
Barnrättsbyråns reviderade mål är att:
•

alla barn och unga vi arbetar på uppdrag av ska ha kunskap om samhällets möjlighet till
stöd, vilka myndigheter som kan vara till hjälp och på vilket sätt, och känna hopp om att
det finns hjälp att få.

•

barn och unga ska uppleva att de är värda att kämpa för. Alla barn ska uppleva att de är
viktiga, att vi lyssnar och tror på dem.

•

de ska uppleva att de förstår de processer de är en del av, få möjlighet att uttrycka sina
åsikter och tankar och uppleva att de kan påverka sin tillvaro, både i relation till
Barnrättsbyrån och till omvärlden.

•

Barnrättsbyrån ska verka för att barn ska ha goda relationer med både sitt privata och
professionella nätverk som de kan ta hjälp av.

•

på en samhällsnivå verka för att unga i stort ska få rätt hjälp av samhället, genom att
etablera vår funktion, pröva enskilda barns sak och förmedla barns erfarenheter till
dem med makt att förändra.

ÅRS RE DOV I S NI NG 2 019
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ÄNDAMÅLSUPPFYLLELSE
Uppdragsarbete:
Under 2019 har vi arbetat på uppdrag av 96 barn och unga, varav 27 i Umeå och 69 i
Stockholm. Alla barn och unga som vi arbetat med under året har önskat stöd i kontakt med myndigheter, främst socialtjänsten men även skola, psykiatrin, migrationsverket, sjukvård eller rättsväsendet. Trots det minskade antalet barn och unga har det
varit ett intensivt arbete där flera uppdrag inneburit mellan 30-120 kontakter, skrivelser, möten eller telefonsamtal, en ökning från tidigare år.
Medelåldern har varit 17 år, där den yngsta föddes under året och den äldsta har varit
21 år. 43 % av uppdragsgivarna har identifierat sig som tjejer och 57 % har identifierat
sig som pojkar. I 65% av de uppdrag vi haft under året har barnet eller den unge antingen varit placerad på t.ex. institution, i jourhem eller levt under osäkra boendeformer som på hotelljour eller i hemlöshet. Endast 26 % bor tillsammans med sin familj i
ett ordnat boende. Övriga barn och unga bor inneboende eller i eget boende av
något slag.
Utöver de 96 uppdragen har vi också haft 867 statistikförda stödjande kontakter
där varje kontakt är ett samtal, möte eller stöd via mail, som inte lett till ett
uppdrag, oftast på grund av att vi har haft fullt i verksamheten.

PÅVERKANSARBETE
Vi har återrapporterat till myndigheter och beslutsfattare på såväl regional som nationell nivå, bland annat genom vårt IOP (idéburet offentligt partnerskap) med
Stockholms stad, Stockholms Stadsmission, Röda Korset och Rädda barnen, men
även till Individ- och familjenämndens ordförande i Umeå, Andreas Lundgren. Vi har
under året föreläst ett flertal gånger, bland annat på Barnrättsdagarna i Örebro, för
jurist- och socionomstudenter på Umeå Universitet och för socialsekreterare i
Botkyrka kommun. I april träffade vi ansvarig barnminister Åsa Lindhagen för att
bland annat lyfta vikten av Barnrättsbyråns funktion och barns rätt att klaga.
Organisationens medel insamlas framförallt från offentliga medel såsom statsbidrag
och kommunala medel men även från olika stiftelser. Flera tidigare stora projektmedel avslutades och ansökningar om nya medel avslogs 2018 vilket gjorde att vi i början av året tvingades göra en omorganisation som ledde till att en tjänst togs bort.
Under året har vi arbetat intensivt med hur Barnrättsbyrån ska verka och finansieras
på sikt. Vi beviljades 90-konto och ingick vårt första stora företagssamarbete. Via
det statsbidrag som Stockholms Stadsmission tagit del av för arbete mot hemlöshet
bland unga vuxna, där psykisk ohälsa kan vara en bidragande orsak till hemlösheten,
kunde vi under hösten möjliggöra insatser för den målgruppen.
2019 har varit ett år med en bitvis skakig början som ledde till en grundlig analys av
varför vi behövs och hur vi ska arbeta framåt nu när barnkonventionen blivit lag.
Arbetet resulterade i att vi avslutade året med en ny inriktning och med säkrade
långsiktiga medel för att testa den nya barnrättslagen i domstol och ge barn det
bästa möjliga juridiska stödet 2020 och framåt.
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FÖRÄNDRING AV VERKSAMHETEN
Barnrättsbyrån bestod i början av verksamhetsåret av ett team på åtta medarbetare
i Stockholm och två i Umeå. I slutet av året bestod teamet av sju medarbetare i
Stockholm och två i Umeå.
Organisationen leds av Elin Wernquist, grundare och generalsekreterare, samt Ida
Hellrup, grundare och jurist. Utöver grundarna består organisationen av följande
medarbetare:
Stockholm;
Babak Behdjou, jurist
Emma Wennerström, socionom
Ilona Nison, organisationsutvecklare (sades upp på grund av arbetsbrist med sista
arbetsdag 30 april 2019)
Karin Henriksson, socionom
Klara Blank, kommunikatör
Malin Ramberg, socionom
Umeå;
Anna Wibron, socionom
Jenny Emilsson Hedman, beteendevetare

STYRELSE
På årsmötet 24 april 2019 beslutades att styrelsen ska ha följande sammansättning:
Ordförande: Kajsa Korsgren, CFO Reach for change
Ledamot: Louise Dane, universitetslektor och doktor i offentlig rätt,
Stockholms Universitet
Ledamot: Ida Hellrup, jurist och grundare Barnrättsbyrån
Ledamot: Johanna Nordström, HR Director Sverige, OMG
Ledamot: Johan Lindahl, Pr-konsult Westander
Styrelsen har haft sex möten under 2019 samt ett årsmöte. Ingen ersättning utgår till
styrelsen. Verksamhetschefernas lön är 50 000 kr/månad.
Föreningens intäkter har minskat något, främst i Stockholm där 2019 års intäkter var
7 032 843 kr, Umeås intäkter 2019 var 1 273 300 kr.
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Barnrättsbyrån har under 2019 anslutit sig och blivit godkänd av Svensk insamlingskontroll, årsredovisningen har därför upprättas enligt Svensk insamlingskontrolls
föreskrifter.

ÅRS RE DOV I S NI NG 2 019
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RESULTAT OCH STÄLLNING
FLERÅRSÖVERSIKT
Allmänna förutsättningar
Resultat (tkr)

2019

2018

2017

2016

Verksamhetens intäkter

8 306

8 460

5 405

5 498

Verksamhetens kostnader

-7 985

-7 320

-6 291

-5 666

Verksamhetens resultat

321

1 140

-886

-168

Resultat från finansiella
investeringar

-1

0

-3

-1

321

1 139

-890

-168

Årets resultat

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Balanserat kapital

Summa kapital

1 806 273

1 806 273

320 541

320 541

2 126 814

2 126 814

Belopp vid årets ingång
Årets resultat

Belopp vid årets utgång

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

RESULTATRÄKNING
RESULTATRÄKNING

NOT

2019-01-01
–2019-12-31

2018-01-01
–2018-12-31

2 000

3 800

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor

2

2 359 810

104 985

Bidrag

3

5 930 670

8 337 140

13 664

13 818

8 306 144

8 459 743

-7 052 984

-6 534 516

Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

4

Ändamålskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetens kostnader

-931 812

-785 540

-7 984 796

-7 320 056

321 348

1 139 687

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

5

-806

-239

-806

-239

Resultat efter finansiella poster

320 542

1 139 448

Resultat före skatt

320 542

1 139 448

ÅRETS RESULTAT

320 541

1 139 449

Summa finansiella poster

18
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BALANSRÄKNING
BALANSRÄKNING

NOT

2019-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

72 731

135 848

133 549

97 797

206 280

233 645

3 824 836

2 983 808

Summa omsättningstillgångar

4 031 116

3 217 453

SUMMA TILLGÅNGAR

4 031 116

3 217 453

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL OCH SKULDER

NOT

2017-12-31

2018-12-31

Eget kapital
Årets resultat

320 541

1 139 449

Balanserat kapital

1 806 272

666 824

Summa eget kapital

2 126 813

1 806 273

106 443

7 907

116 393

113 950

1 232 440

911 000

195 050

167 374

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

7

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

8

253 977

210 949

1 904 303

1 411 180

4 031 116

3 217 453

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Årsredovisningen upprättas för Barnrättsbyrån Sverige med tillämpning av årsredovisningslagen. Från och med räkenskapsåret 2019 upprättas årsredovisningen för
Barnrättsbyrån Sverige med tillämpning av Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången från tidigare regelverk har
gjort i enlighet med föreskrifterna i K3:s kapitel 35.
Barnrättsbyrån har övergått till funktionsindelad resultaträkning då man anslutit sig
till Svensk Insamlingskontroll.

INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits
eller kommer att erhållas.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i den ideella föreningen.
Medlemsavgifter intäktsförs vid inbetalning från medlem.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken Barnrättsbyrån tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett
värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag.
Övriga intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för organisationen.

NOT 2 ERHÅLLNA GÅVOR

2019

2018

Gåvor redovisade i resultaträkningen
Företag
Externa stiftelser och fonder

15 000
2 281 000

Kommun, pris

60 000

Privatpersoner

3 810

Gåvor
Summa

104 985
2 359 810

104 985

Jämförelsevärden för 2018 har inte räknats om eftersom det inte är möjligt att återskapa
uppgifterna i efterhand.
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NOT 3 ERHÅLLNA BIDRAG

2019

2018

Bidrag och offentliga bidrag redovisade
i resultaträkningen
Företag

900 00

Kommun och stat

2 253 500

Externa stiftelser och fonder

2 777 170

Bidrag

8 337 140

Summa

5 930 670

8 337 140

Jämförelsevärden för 2018 har inte räknats om eftersom det inte är möjligt att återskapa
uppgifterna i efterhand.

NOT 4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
FÖRDELADE PER LAND

2019

2018

Medelantalet anställda fördelade per land
Inom parantes anges medelantalet kvinnor
Sverige

9 (8)

11 (10)

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör

1 139 677

757 916

3 109 447

2 911 004

4 249 124

3 668 920

1 669 076

1 414 953

1 669 076

1 414 953

Övriga anställda

Sociala kostnader

(Varav pensionskostnader exkl. löneskatt)

268 787

210 991

268 787

210 991

Av pensionskostnaderna 2019 avser 49 tkr organisationens generalsekreterare

Könsfördelningen bland styrelseledamöter
& ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen

80%

100%

Andel män i styrelsen

20%

0%

100%

100%

0%

0%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare
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NOTER
NOT 5 RÄNTEKOSTNADER OCH
LIKNANDE RESULTATPOSTER

2019

Övriga räntekostnader

NOT 6 FÖRUTBETALDA KOSTNADER
OCH UPPLUPNA KOSTNADER

239
239

119 499

Övriga poster

2018-12-31
81 422

14 050

16 375

133 549

97 797

NOT 7 SKULD ERHÅLLNA EJ UTNYTTJADE BIDRAG

2019-12-31

I posten ingår skulder avseende bidrag, dessa poster
av reserverade för att användas år 2020

1 232 440

911 000

1 232 440

911 000

NOT 8 UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2019-12-31

Semesterlöner

22

806
806

2019-12-31

Förutbetalda hyror

2018

88 058

2018-12-31

2018-12-31
104 271

Upplupna sociala avgifter

27 668

32 761

Övriga poster

138 251

73 917

253 977

210 949
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ÅRSREDOVISNINGENS
UNDERTECKNANDE
I denna årsredovisning intagna uppgifter intygas härmed.
Stockholm 17 mars 2020

Louise Dane
Ledamot

Kajsa Korsgren
Ordförande

Johanna Nordström
Ledamot

Ida Hellrup
Ledamot

Johan Lindahl
Ledamot

Revisorspåteckning
Min revisionsberättelse har lämnats 2020–03–18

Andreas Nyberg
Auktoriserad revisor
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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 2019 (räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31). Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 14-23 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 2019 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 til�lämpas dock inte om beslut har fattats om att
avveckla verksamheten.

24

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.

ÅRS RE DOV I S NI NG 2 019

• 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 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 revisionsbe-

rättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och
om årsredovisningen återger de underliggande 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.

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 2019
(räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31).
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 skyl-

dig 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 2020-03-18

Andreas Nyberg, Auktoriserad revisor
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VI SOM ARBETAR PÅ BARNRÄTTSBYRÅN

Stockholm



Elin Wernquist
Grundare & general
sekreterare

Klara Blank
Kommunikatör

Malin Ramberg
Barnombud

Babak Behdjou
Barnombud

Emma Wennerström
Barnombud

Karin Henriksson
Barnombud

Umeå
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Ida Hellrup
Grundare & jurist

Jenny Emilsson
Hedman
Barnombud
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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!
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STÖTTA OSS I KAMPEN
FÖR BARNS RÄTTIGHETER
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!

VILL DU GÖRA EN DIREKTDONATION?
Swish: 123 199 35 59
Bankgiro: 425-1252
Plusgiro: 900680-0
Är du eller ditt företag intresserad av ett samarbete?
Kontakta ida@barnrattsbyran.se

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
www.barnrattsbyran.se

