
Kontakten med  
socialtjänsten,  

Migrationsverket, skolan, 
rättsväsendet m.fl.

Barnrättsbyrån kämpar för barn och unga – för att deras röster ska  
höras. Vi finns i Stockholm och Umeå och erbjuder stöd, råd och 

praktisk hjälp i frågor som rör barn och ungas rättigheter.

Vi står på din sida!

barnrattsbyran.se • info@barnrattsbyran.se

Vi hjälper dig  
med sånt  

som kan vara 
svårt:

När du vill göra din 
röst hörd och få den 
hjälp du har rätt till.

Förstå beslut  
eller handlingar  

från myndigheter.



Om du är mellan 0 – 21 år och bor i  
Stockholms- eller Umeåregionen kan du 
ge oss ett uppdrag. Vi tar oss an uppdrag 
som handlar om dina rättig heter. Om du 
är orolig för en annan ung person i din 
närhet kan du också kontakta oss. 

Exempel på situationer när du kan kontakta oss: 

✔  Du har ett problem och vet inte vart du  
ska vända dig

✔  Du har fått ett beslut från Migrationsverket  
som du inte förstår

✔  Du bor på HVB-boende eller i familjehem  
och trivs inte

✔  Du identifierar dig som HBTQIA+person och  
blir diskriminerad

Eller något helt annat...

Barnrättsbyråns uppdragsarbete i tre steg

3. Agera 
När vi fått veta vad du behöver få hjälp med  
sätter vi igång. Då agerar vi. Vi pratar, skriver, 
ringer och följer med dig på möten. Vi gör 
det som behövs. Alltid tillsammans med dig. 

1. 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.

2. Formulera uppdrag
När vi tillsammans har en bild av din situation, 
pratar vi om vilken hjälp du tror du behöver. 
Om du vill att vi ska hjälpa dig formulerar vi 
ett uppdrag som du ger till oss. 

Behöver du hjälp?

Hej!

Känner du att du inte  

blir lyssnad på av vuxen-

världen? Har du problem 

med någon myndighet 

eller i skolan? Behöver  

du någon att prata med 

om dina rättigheter?

Hör av dig till oss. När  

du kommer till oss vill  

vi att du ska känna dig 

välkommen, omtyckt  

och tagen på allvar. 

Välkommen till  

Barnrättsbyrån!


