’’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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2020 – året då allt förändrades
Tänk vad lite vi visste, där i januari 2020 när året drog igång. Vi visste
att vi fått ett enormt förtroende att vara med och driva utvecklingen av
barnkonventionen som lag i Sverige, vi visste att vi skulle bli fler och att
vi hade spännande tider framför oss. Vi hade hört ordet corona men hade
ingen aning om hur en pandemi skulle komma att förändra våra liv. Nu så
här ett år senare känns det lite som att kliva ur en torktumlare efter ett
extra långt skåptorrt program. Vi är omskakade och kanske fortfarande
lite förvirrade över läget i världen. Men vi är också varma och fulla av
den rörelse och utveckling som 2020 inneburit för Barnrättsbyrån.
Pandemin har drabbat barn och unga hårt.
Föräldrar har förlorat jobbet, skolor har stängts
ner och besök och permissioner för placerade
barn har ställts in. Det har blivit ännu svårare att
få tag på sin socialsekreterare och för insatser
från BUP eller socialtjänst att komma igång.
Det har såklart varit kämpiga tider för
myndigheterna, men än mer kämpigt för
barnen som är beroende av dem.
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk
lag, men det är fortfarande otydligt hur lagen ska
användas i praktiken. Ett avgörande stöd från
Childhood och Hugo Stenbecks Stiftelse har
möjliggjort att vi under året kunnat lägga fullt
fokus på att utveckla organisationen, för att
påverka barnkonventionens förverkligande
i Sverige i en positiv riktning.
En av årets höjdpunkter har varit inrättandet av
vårt rättsråd – Barnrättsbyråns nya vägledande
funktion i vårt arbete med barnen. Vi har genom
förtroenden från barn och unga lärt oss betydelsen
av strategisk processföring – alltså hur kampen för
det enskilda barnet också kan vara en kamp för
så många fler. Barnen på SiS som utsatts för våld
och övergrepp är ett exempel. ”Ni förstår inte
vad er polisanmälan mot SiS betyder för min
ungdom. Den har gett oss hopp om förändring”
sa en socialsekreterare till oss (läs mer om
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arbetet med barnen på SiS på sida 12). Trots att
barnkonventionen nu är lag så är det tydligt att
barns rättigheter inte kan tas för givet.
Att leda en organisation under brinnande pandemi
har inte varit lätt. Vi har behövt ställa om och tänka
nytt om vartannat, flyttat hem våra kontor och inte
längre delat en vardag med varandra. Vi har arbetat
med barn som har det svårt och satt oss in i nya
komplexa rättsområden. Vi har fått nya kollegor
som ska lära känna en verksamhet utan att få
träffas. Det finns många skäl till att det faktiskt
gått vägen, men det största är tveklöst våra
medarbetare. Som slängt sig ut, testat nya saker,
varit modiga och flexibla. Tack – utan er, inget
Barnrättsbyrån.
Efter ett år av intensiv utveckling och med en
omtumlande omvärld ser vi nu fram emot att
få använda våra nya redskap och driva barns
uppdrag på ett sätt som förändrar för fler.
Och kanske mest av allt, att få vara
tillsammans igen.
Varma hälsningar,
Elin och Ida
Barnrättsbyrån
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Ida Hellrup,
grundare och jurist

Elin Wernquist,
grundare och
generalsekreterare

Foto: Anton Enerlöv
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Kort om Barnrättsbyrån

92

UPPDRAG
UNDER

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.
Vi arbetar på uppdrag av de barn och unga vi
möter och erbjuder stöd, råd och praktisk hjälp
i frågor som rör deras rättigheter.

2020
UTÖVER UPPDRAGEN
HAR VI HAFT

1307
STATISTIKFÖRDA
STÖDJANDE
KONTAKTER
KRING BARN
OCH UNGA

INGET BARN
SKA BEHÖVA
KÄMPA ENSAM

Fakta:

54%

46%

Barnrättsbyrån är en ideell förening
Organisationsnr: 802490-6771
Styrelsens säte: Stockholm
Antal anställda 1 januari 2020: 9
Antal anställda 31 december 2020: 11
Styrelsens ordförande: Kajsa Korsgren
Målgrupp: Barn och unga 0–21 år
Barnrättsbyrån grundades: 2014
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AV DE 92 UPPDRAGSGIVARE
VI ARBETAT MED UNDER 2020
IDENTIFIERAR SIG 54 % SOM
TJEJER OCH 46 % SOM KILLAR.

Året som gått
Stockholms stads
socialborgarråd
Jan Jönsson kommer
på studiebesök.
Vi deltar i vårt första
möte som en del
av Barnrättsdelegationen,
regeringens forum
för dialog med
civilsamhället om
barnrättsfrågor.

2020

JAN

FEB

MAJ

Vi lanserar vår
nya hemsida.

Uppstart för samarbetet
med advokatbyrån
White & Case
som ska hjälpa oss att
bli vassare på att driva
barns processer i domstol.

JUN

SEP
Barnrättsbyråns grundare
Elin och Ida träffar ansvarig
barnminister Åsa Lindhagen
för att uppdatera om Barnrättsbyråns
arbete och lämna över en skrivelse om
barnrättsbyråers framtid i Sverige.

Vi föreläser på
barnrättskursen
på Umeå universitet.

Vi startar ett rättsråd som
en del i vårt arbete med att
påverka barnkonventionens
förverkligande i Sverige i en
positiv riktning. Läs mer
på sida 10.

NOV

Vi föreläser för
Barnombudsmannens
juristnätverk.

DEC

Vi polisanmäler
SiS-ledning
för tjänstefel.
Läs mer på sida 12.
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Vår resa
Barnrättsbyrån startades som en reaktion på barns begränsade
möjligheter att själva hävda sina rättigheter i Sverige. Vi hade en vision
om att det behövdes en ny typ av verksamhet, utan stuprör eller krav
på att passa in i en målgrupp. En verksamhet där barnen inte ses som
bärare av problem, utan där fokus ligger på att lösa de problem barnen
stöter på i sin strävan efter att leva ett gott liv. Där barn och unga får
hjälp som utgår från deras egna idéer om vad de vill och behöver.
2011 startades Barnrättsbyrån som ett
projekt inom ramen för Ersta diakoni och
2014 grundade vi den egna organisationen
som sedan dess vuxit i stadig takt. Idag finns
Barnrättsbyrån i Stockholm och Umeå och
består av ett tvärprofessionellt team med
socionomer, jurister, beteendevetare och
statsvetare, alla med lång erfarenhet av att
möta barn inom myndighet och ideell sektor.
Vår kompromisslösa barnsyn utgår från att
vi tycker om alla barn vi möter, vi tror på dem
och tänker att barn gör rätt om de kan.
Varför behövs Barnrättsbyrån?
Barnrättsbyrån har i tio års tid arbetat med
att möta barn och unga som på olika sätt
upplevt att de inte har tagits på allvar i de
system som ska värna om deras rättigheter.
Efterfrågan på vår hjälp har varit enorm och
har till största del handlat om att vara ett
stöd i kontakten med myndigheter.
Barn som befinner sig i utsatta situationer
är helt beroende av att den myndighet som
de har kontakt med säkerställer deras
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rättigheter. Barnrättighetsutredningen och
andra kartläggningar visar dock att det i
praktiken ofta blir barnets eget ansvar att ta
till vara sina rättigheter. Barnkonventionen
är nu lag och för att barn på allvar ska kunna
komma till tals och vara delaktiga i beslut
som rör dem måste barns möjligheter att
klaga stärkas i Sverige.
Enligt FN:s barnrättskommitté ska barn
ha möjlighet att framföra klagomål till
barnanpassade instanser när deras
rättigheter kränkts. Samtidigt kan vi
konstatera att tillsynsmyndigheterna,
de som har det formella ansvaret att
hantera klagomål, inte är barnanpassade
och inte heller erbjuder stöd och hjälp
här och nu. Barnombudsmannen får
inte bistå enskilda barn och det finns
i dag ingen nationell funktion dit barn
kan vända sig för att få hjälp med sina
rättigheter. När barn upplever att deras
rättigheter kränks – vart ska de vända sig
för att få hjälp?
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Så här arbetar vi
Barnrättsbyrån arbetar på uppdrag av barn och unga upp till 21 år och
hjälper till i frågor som rör alla barns rättigheter. De barn och unga som
vänder sig till Barnrättsbyrån lever ofta i utsatta livssituationer. Ofta vill
de ha hjälp att förstå sin situation, vilka rättigheter de har och få stöd i
kontakten med myndigheter. Och kanske viktigast av allt – någon som
lyssnar och tar dem på allvar i en mycket svår situation. Tillsammans med
barnet formulerar vi ett uppdrag som de ger till oss. Sedan sätter vi igång
och agerar – det kan innebära många olika saker. Det viktigaste är att vi
gör allt ihop med barnen och ingenting över deras huvuden.
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 känner hopp om att det
finns hjälp att få.

•

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.

•

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 har goda relationer
med både sitt privata och professionella
nätverk som de kan ta hjälp av.

Lyssna

Formulera uppdrag

Agera

När ett barn hör av sig
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 vad 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.
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Barnkonventionen som lag – ett år senare
Att barnkonventionen nu är lag vet vi, men hur den ska användas i praktiken
av våra myndigheter har varit och är fortfarande ganska oklart. Mycket har
lämnats åt domstolar att bestämma genom att döma i enskilda rättsprocesser.
Vi har under året därför fokuserat på att utveckla organisationen – för att
påverka barnkonventionens förverkligande i Sverige i en positiv riktning. Vi
ser att det finns ett stort behov att hjälpa barn och unga driva sin sak i domstol
och samtidigt få tillgång till den absolut främsta kunskapen inom barnrätten.
Tack vare stöd från två av våra finansiärer,
Childhood och Hugo Stenbecks Stiftelse,
har vi under det senaste året kunnat fokusera
på just detta, med ett tydligt fokus på att driva
enskilda barns rättsprocesser. Genom strategisk
processföring har vi kunnat identifiera viktiga
områden där praxis antingen behöver komma
till eller förändras för att stärka barnets rätt.
Placerade barns möjligheter att komma till
tals är en sådan fråga, det kan handla
om familjehemsplacerade
barn under 15 år och deras
rätt till ombud eller barn
placerade på institution
och deras möjlighet att
larma vid missförhållanden.

Rättsrådet tar form
En annan viktig del av det strategiska arbetet
framåt har varit att vi har inrättat ett rättsråd.
Bakgrunden till det är att vi vill göra den främsta
kunskapen inom barnrätten tillgänglig för barn
och unga som behöver hjälp men också för att
kunna hjälpa barn att driva sin sak i domstol,
för att förbättra både deras och andra barns
situation till det bättre.

För att rusta oss för detta
viktiga arbete har vi under
året inlett samarbeten
med Barnrättscentrum
vid Stockholms universitet
och advokatbyrån White
& Case. Genom dessa har
vi fått utbildning i bland
annat barnkonventionen,
rättsutredningar och
processrätt. Vi har
tillsammans diskuterat
kring de samhällsutmaningar
våra barn och unga möter
och pratat om aktuell
forskning som vi kan ta
lärdom av i vårt arbete.
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Barnrättsbyråns rättsråd
Rättsrådet är en rådgivande och vägledande funktion för Barnrättsbyrån och
de barn som vi arbetar på uppdrag av. De ska hjälpa oss att ta oss fram och
höja vår kunskap. Medlemmarna i rådet är utvalda utifrån vår helhetssyn på
människan och varje medlems särskilda expertis och brinnande engagemang
för barn, deras rättigheter och livsvillkor. Det är en framstående skara personer
och vi nyper oss fortfarande i armen över att de faktiskt tackade ja! Under
hösten inleddes arbetet med att skapa en struktur för rådet och vi har redan
haft två rättsråd som handlat om enskilda barn.

Anders, Åsa och Maria är inte med på bilden.

Rami Al Khamisi, jurist, rektor för
Akademin för rörelsejurister, arbetar
inom Hyresgästföreningen.

Tina Trygg, socionom och processledare
inom välfärdsutveckling, Storsthlm.
Elin Wernquist, grundare och
generalsekreterare, Barnrättsbyrån.

Maria Heimer, docent vid Uppsala
universitet, forskare inom barns
rättigheter.
Ida Hellrup, grundare och jurist,
Barnrättsbyrån.

Nanna Forsgren, socionom, regional
utvecklingsledare socialtjänstens
arbete med barn och föräldrar,
Region Västerbotten.

Mehdi Ghazinour, professor och leg.
psykoterapeut, polisutbildningen Umeå
universitet.

Pernilla Leviner, professor offentlig
rätt, föreståndare för Barnrättscentrum
Stockholms universitet.

2021-03-29

Anders Hjern, barnläkare och
professor i social epidemiologi,
Karolinska Institutet, forskar
om särskilt utsatta barns hälsa.
Åsa Landberg, leg. psykolog och
leg. psykoterapeut, verksam inom
Stiftelsen Allmänna Barnhuset och
vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.
Maria Rosell, biträdande rektor
och ansvarig för elevhälsa,
Blommensbergsskolan Stockholm.

Så ska utsatta barn få hjälp - DN.SE
En utskrift från Dagens Nyheter, 2021-03-29 13:48
Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sverige/barnrattsbyran-startar-rattsrad-for-att-hjalpa-utsatta-barn/

Sverige

Barnrättsbyrån startar rättsråd ör att hjälpa
utsatta barn
PUBLICERAD 2020-09-02
BILDSPEL

Bild 1 av 2 Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt, är en av de experter som anlitats för Barnrättsbyråns rättsliga råd.

– Barnkonventionen blev lag, men utan
resurser och med en diffus vägledning för hur
den ska tillämpas ute i verksamheterna. Det
finns inga tydliga riktlinjer. Det ska utvecklas
genom praxis, säger man. Här får i praktiken
civilsamhället, exempelvis genom organisationer
som Barnrättsbyrån, en viktig roll, säger hon.

Intervju med Pernilla Leviner, medlem i rättsrådet, Dagens Nyheter, 2 september 2020.
Efter vårens mediegranskningar av utsatta barns
rättigheter etablerar organisationen Barnrättsbyrån
nu ett rättsråd ör att ta sig an och driva ﬂer
enskilda fall.
Generalsekreteraren Elin Wernquist vill se
barnkonventionen prövas i svensk domstol – och
praxis ör hur den ska användas i Sverige.

Sedan den 1 januari i år är barnkonventionen lag i Sverige. Men
hur – och om – den kan förändra situationen för utsatta barn kan
ingen ge ett rakt svar på. Några tydliga riktlinjer för hur
exempelvis socialtjänsten eller andra myndigheter ska använda
barnkonventionen i praktiken finns inte.

Rättsrådets första uppdrag handlade om barn som varit placerade på Statens institutionsstyrelse (SiS)
och som varit utsatta för våld och övergrepp. Läs mer om det arbetet på nästa uppslag!
Precis som många andra barnrättsorganisationer kommer
Barnrättsbyrån i kontakt med barn och nätverk kring barn som
anser sig felaktigt behandlade av myndigheterna.

Det kan bland annat handla om placerade barn som känner oro
för att återföras till sina biologiska föräldrar, om barn som lever i
hemlöshet, barn i vårdnadstvister och migrationsärenden.

https://www.dn.se/sverige/barnrattsbyran-startar-rattsrad-for-att-hjalpa-utsatta-barn/?fbclid=IwAR19Gb04GHYSjq0cDXVwX4W2PtGnYFPOor7r2cxQAPXAv-…
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Barnen på SiS
Sommaren 2020 fick vi på Barnrättsbyrån kontakt med en grupp
barn som alla varit placerade inom den statliga tvångsvården,
på SiS ungdomshem. Barnen berättade för oss om kränkningar,
våld och övergrepp som de utsatts för av personal. Berättelserna
blev startskottet för ett större arbete kring SiS som under hösten
inneburit både insatser för enskilda barn samt ett större påverkansarbete – med förhoppningen att förändra situationen för fler barn
i liknande situationer.
Våld och isoleringar av barn
Det har de senaste åren blivit allt vanligare
att personal på SiS använder sig av avskiljningar mot barn och unga. En avskiljning
är en tvångsåtgärd som innebär att den
unga placeras i avskildhet i ett särskilt
isoleringsrum. En tvångsåtgärd som är
strikt reglerad i lag och ska användas
med största restriktivitet och utifrån
barnets bästa. Ungdomshemmen SiS
Björkbacken och SiS Hässleholm, som
båda tar emot barn mellan 11 och 15 år,
har haft flest avskiljningar per vårddygn
inom hela myndigheten.
Vår granskning har visat hur vanliga vardagssituationer kan leda till avskiljningar där
barn blir nedbrottade på golvet, fasthållna
och isolerade – ofta av manlig personal i
grupp. Det har visat sig att det är de yngre
barnen, särskilt flickor, som löper störst risk
att avskiljas. Flickorna som vi pratat med, alla
mellan 11 och 14 år, vittnar om hur hot och
våld från personalen har orsakat bestående
skador i axlar och leder, misstänkta frakturer
samt mardrömmar och ångest. I december
stängde SiS Björkbacken ner sin verksamhet
på grund av allvarliga missförhållanden.
Påtala brister och anmäla våld
I det arbete vi gjort med barnen har det
blivit tydligt hur svårt det är för barn inom
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SiS att göra sin röst hörd och bli tagen
på allvar. Alla barn vi pratat med har
tidigare försökt larma om vad som skett
utan att bli lyssnade på. En viktig del
av vårt arbete har därför handlat om
att hjälpa barnen lämna in klagomål,
polisanmäla misshandeln och anmäla
till tillsynsmyndigheter.
Under arbetets gång och den granskning av
SiS som det kommit att innebära, har vi fått
till oss information som vi bedömt varit av
så allvarlig art att vi i december beslutade
oss för att polisanmäla SiS ledning för
tjänstefel. Ärendet utreds i skrivande stund
av åklagare. Arbetet med barnen på SiS
kommer att fortsätta under 2021.

Elin i intervju med P4 Göteborg, 15 december 2020.

Å RS REDO V I S N I N G 2020

Medarbetarnas reflektioner
över året som gått
Att utveckla en verksamhet i en ständigt föränderlig tid innebär både
framgångar, utmaningar och lärdomar. Vi har ställt frågan till våra
medarbetare vad de tar med sig från det gångna året – vad har varit
svårt och vad är de stolta över?
Lisa: Det har under
året blivit tydligt hur
klagomålsinstanserna,
de instanser barn har
att vända sig till, brister.
Och kanske framförallt
att barnkonventionen
som lag har haft ganska
liten påverkan på de instanserna, till
exempel när det kommer till barnens
rätt att komma till tals och få information.

Karin: Vi har under året
synliggjort flera områden där
barn och ungas rätt att komma
till tals brister, exempelvis
när det kommer till rätten
till ombud. Jag tar också med
mig utmaningen i att räcka
till när allt fler hör av sig till
Barnrättsbyrån. Hur ska vi kunna
möta de behov som finns där ute?
Emma: En lärdom är att
relation, tillit och samarbete
går att få till även digitalt, via
telefon eller genom andra
flexibla lösningar. Kärnan
handlar om något annat, att
bli förstådd, respekterad och
på allvar få vara en del av
problembeskrivningen och dess lösningar.
Jag är stolt och glad över den arbetsplats jag
arbetar på och med de kollegor som jag har.
Vi tar alla barn på allvar och kämpar hårt för
att få till förändringar i en svår situation.
Vi har också gjort stora utvecklingshopp under
året. Rättsrådet är en sådan spännande process
som redan lärt oss massor.
Anna: Jag tar med mig att vi
kunnat göra väldigt många
saker under året, trots
pandemin. En sak som känns
oerhört tråkig är att vi inte
kunnat träffats och anordna
sociala aktiviteter för barnen.
Att få göra roliga saker tillsammans
är en så viktig del av arbetet.

Moises: En positiv sak
jag tar med mig från
2020 är att avstånd inte
behöver vara ett hinder.
Det digitala arbetssättet
har gjort att vi kunnat
arbeta med barn och unga
som är geografiskt längre
bort än tidigare. Jag är stolt över vår flexibilitet
och att vi hittar nya sätt att ta oss framåt
i arbetet när förutsättningarna ändras.
Jenny: Jag är stolt över
att vi från civilsamhället
blivit en viktig part i det
strukturella arbetet när
barnkonventionen
blivit lag.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Barnrättsbyråns årsredovisning 2020
Org.nr: 802490-6771

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 som verkar för att barn och unga ska tas på allvar
och få tillgång till rätt hjälp av samhället. Vi arbetar på uppdrag av de barn och unga
vi möter och erbjuder socialt och juridiskt stöd, råd och praktisk hjälp. Barnrättsbyrån
finns i Stockholm och i Umeå. Organisationens medel insamlas framförallt från
offentliga medel såsom statsbidrag och kommunala medel men även från olika
stiftelser och företag. 2020 är organisationens sjätte verksamhetsår.
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ÄNDAMÅLSUPPFYLLELSE
Uppdragsarbete
Under 2020 har vi arbetat på uppdrag av 92 barn och unga, varav 62 i Stockholm
och 30 i Umeå. Trots det något minskade antalet har det varit ett intensivt arbete
där varje uppdrag i snitt inneburit 38 kontakter, skrivelser, möten eller telefonsamtal.
Majoriteten av de barn och unga vi arbetat på uppdrag av har velat få information
om sina rättigheter och önskat stöd i kontakt med ansvarig myndighet.
Medelåldern har varit 15 år, där den yngsta har varit ett år och den äldsta har
varit 23 år. 54 % av uppdragsgivarna har identifierat sig som tjejer och 46 % har
identifierat sig som killar. I 37 % 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 34 % bor
tillsammans med sin familj i ett ordnat boende. Övriga barn och unga bor
inneboende eller i eget boende av något slag.
Utöver de 92 uppdragen har vi haft 1307 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 haft fullt i verksamheten. Det är en kraftig ökning jämfört
med föregående år (867), så stor att vi under en period var tvungna att stänga växeln
efter att vi under september tagit emot 270 samtal. Då majoriteten av samtalen var
råd och stöd till vuxna bestämde vi oss för att under perioden oktober – december
endast hålla växeln öppen för barn och unga som kontaktade oss. Under tiden växeln
var stängd fokuserade vi på att arbeta fram en ny mottagningsrutin för råd och stöd
till vuxna som togs i bruk efter årsskiftet.

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 samt
genom dialog med Umeå Kommun. Vi har under året föreläst för bland annat
jurist- och socionomstudenter på Umeå Universitet samt för Barnombudsmannens
juristnätverk. I november hade vi möte med ansvarig barnminister Åsa Lindhagen
för att uppdatera kring vårt arbete och vikten av Barnrättsbyråns funktion framåt.
Vårt stora fokus under året har handlat om barnkonventionen. Den 1 januari 2020
blev barnkonventionen svensk lag, men det är fortfarande otydligt hur lagen ska
användas i praktiken av landets myndigheter. Mycket har lämnats åt domstolar
att bestämma genom att döma i enskilda rättsprocesser. Vi har under året därför
fokuserat på att utveckla organisationen med målet att påverka barnkonventionens
förverkligande i Sverige i en positiv riktning. Vi ser att det finns ett stort behov att
hjälpa barn och unga driva sin sak i domstol och samtidigt få tillgång till den absolut
främsta kunskapen inom barnrätten. Som ett led i detta har vi inrättat ett rättsråd
bestående av experter inom en rad olika områden. Vi har även arbetat internt med
olika kunskapshöjande aktiviteter i samarbete med White and Case med fokus på
processrätt och Barnrättscentrum Stockholms Universitet med fokus på barnkonventionen och barnrätt. Vidare har vi utvecklat interna metoder för att förvalta kunskap
och dra lärdomar från våra uppdrag.
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Under hösten arbetade vi på uppdrag av barn placerade på SiS-hem. I det arbetet och
den granskning av SiS (Statens institutionsstyrelse) som det kom att innebära, fick vi
till oss information som vi bedömde var av så allvarlig art att vi beslutade oss för att
polisanmäla SiS ledning för tjänstefel. Med anledning av vår polisanmälan och tidigare
granskningar beslutade sig en av våra finansiärer, Childhood, att bjuda in till en
kraftsamling tillsammans med en rad aktörer från civilsamhälle, forskarvärlden och
praktiker för att belysa hur svensk institutionsvård fungerar samt bidra till långsiktig
förändring genom konstruktiva samarbeten och dialog. Det första mötet äger rum
i februari 2021.

FÖRÄNDRING AV VERKSAMHETEN
Barnrättsbyrån bestod under verksamhetsåret av ett team på elva medarbetare,
åtta i Stockholm och tre 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
Karin Henriksson, socionom
Klara Blank, kommunikatör (föräldraledig fr.o.m. feb-20)
Lisa Swanson Carlström, jurist (påbörjade sin anställning feb-20)
Malin Ramberg, socionom (föräldraledig fr.o.m. aug-20)
Umeå:
Anna Wibron, socionom
Jenny Emilsson Hedman, beteendevetare
Moises Löfroth, jurist (påbörjade sin anställning maj-20)

STYRELSE
På årsmötet 20 april 2020 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: Johan Lindahl, PR-konsult, Westander
Styrelsen har haft sex ordinarie styrelsemöten samt två årsmöten under 2020.
Ingen ersättning utgår till styrelsen. Verksamhetschefernas lön är 50 000 kr/månad.
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
Föreningens intäkter har minskat något under året. Anledningen till det är att vi arbetat
mindre med insamling än tidigare år, då den medarbetare som fokuserar på detta var
föräldraledig fr.o.m februari. Då även kostnaderna för året minskade hade vi trots detta
en bra balansräkning.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Covid-19 har under året haft stor påverkan på Barnrättsbyrån, både för de barn och unga
vi möter och vår verksamhet. Den utsatthet barnen och ungdomarna befinner sig i har
periodvis förvärrats av bl.a. nedstängda skolor och myndigheter som varit svåra att nå,
men även i att vi fått ställa om till mycket digitalt arbete vilket innebär en stor utmaning
för socialt relationellt arbete. Där den psykiska ohälsan varit stor eller situationer varit
extra svåra har vi, trots pandemin, fortsatt träffa några barn och unga på vårt kontor
eller i deras närmiljö. Att öppna upp för att jobba mer digitalt har dock haft den fördelen
för barnen och ungdomarna i att vi inte varit lika strikta med att de måste komma från
Stockholm eller Umeåområdet och vi har exempelvis kunnat göra stora insatser för barn
och unga i Norrlands inland, i glesbygdskommuner med stora brister i tillgång till stöd
i det offentliga. Distansarbetet har även påverkat oss internt då det är tungt att jobba
med svåra saker och inte kunna träffa sina kollegor som vanligt. Det försvårar det
ovärderliga i regelbundna avstämningar, handledningstillfällen och vardaglig
incheckning som inte går att utföra på samma sätt digitalt.

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR
Barnrättsbyrån har under året utvidgat verksamheten med två nya jurister. Under
rekryteringsarbetet lade vi stort fokus på att vidga vår sökning efter kandidater
då vi aktivt såg ett behov av att bredda representationen i arbetsgruppen.
Arbetssituationen har som nämnts påverkats mycket av rådande pandemi. Vi har under
året fokuserat på att försöka hitta former och rutiner för det nya sätt att arbeta som
distansarbete innebär, där vi behövt ta ett större grepp kring bl.a. arbetsmiljö och
handledning. Ett arbete som kartlades under 2020 men kommer startas upp ordentligt
under början av 2021. Vi har till exempel rekryterat en ny handledare som kommer
börja arbeta med gruppen efter årsskiftet.
Vi försöker i vårt dagliga arbete göra medvetna hållbara val, i allt ifrån inköp till hur
vi reser. De fåtal resor vi gjort under året har i majoriteten av fallen skett med tåg,
som en del i vårt arbete med att minska verksamhetens klimatavtryck.
Barnrättsbyrån har tecknat kollektivavtal via Fremia.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Baserat på den utveckling vi satt igång 2020 så är fokus framåt att använda oss av
de verktyg, resurser och samarbeten vi arbetat fram under året, där stort fokus
kommer ligga på att få till praxis i den nya barnkonventionslagen.
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RESULTAT OCH STÄLLNING
FLERÅRSÖVERSIKT
Allmänna förutsättningar
Resultat (tkr)

2020

2019

2018

2017

Verksamhetens intäkter

7 904

8 306

8 460

5 405

Verksamhetens kostnader

-7 869

-7 985

-7 320

-6 291

Verksamhetens resultat

35

321

1 140

-886

Resultat från finansiella
investeringar

-1

-1

0

-3

34

321

1 139

-890

Årets resultat

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Belopp vid årets ingång
Årets resultat

Belopp vid årets utgång

Balanserat kapital

Summa kapital

2 126 813

2 126 813

33 780

33 780

2 160 593

2 160 593

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

RESULTATRÄKNING
RESULTATRÄKNING

NOT

2020-01-01
–2020-12-31

2019-01-01
–2019-12-31

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter

3 200

2 000

Gåvor

2

22 664

2 359 810

Bidrag

3

7 849 940

5 930 670

27 883

13 664

7 903 688

8 306 143

- 6 926 189

-7 052 922

-942 673

-931 874

-7 868 862

-7 984 797

34 826

321 347

-1 046

-806

Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

4

Ändamålskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetens kostnader

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

18

5

Summa finansiella poster

-1 046

-806

Resultat efter finansiella poster

33 780

320 541

Resultat före skatt

33 780

320 541

ÅRETS RESULTAT

33 780

320 541
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BALANSRÄKNING
BALANSRÄKNING

NOT

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

89 981

72 731

129 889

133 549

219 870

206 280

Kassa och bank

4 800 067

3 824 836

Summa omsättningstillgångar

5 019 937

4 031 116

SUMMA TILLGÅNGAR

5 019 937

4 031 116

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6

Summa kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL OCH SKULDER

NOT

2020-12-31

2019-12-31

Eget kapital
Årets resultat

33 780

320 541

Balanserat kapital

2 126 813

1 806 272

Summa eget kapital

2 160 593

2 126 813

147 281

106 443

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder

131 020

116 393

7

2 009 241

1 232 440

205 268

195 050

8

366 534

253 977

Summa kortfristiga skulder

2 859 344

1 904 303

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 019 937

4 031 116

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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NOTER
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Barnrättsbyrån Sveriges redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer
med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3), Giva Sveriges Styrande riktlinjer för
årsredovisning. Principerna är oförändrade jämfört med föregående räkenskapsår.

INTÄKTSREDOVISNING
Intäker värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits
eller kommer att erhållas.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemsskap 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

2020

2019

Gåvor redovisade i resultaträkningen
Företag

16 000

15 000

0

2 281 000

Externa stiftelser och fonder
Kommun, pris

0

60 000

6 664

3 810

Summa

22 664

2 359 810

NOT 3 ERHÅLLNA BIDRAG

2020

Privatpersoner

2019

Bidrag och offentliga bidrag redovisade
i resultaträkningen
Företag

20

671 312

900 000

Kommun och stat

2 626 740

2 253 500

Externa stiftelser och fonder

4 551 888

2 777 170

Summa

7 849 940

5 930 670
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NOT 4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
FÖRDELADE PER LAND

2020

2019

Medelantalet anställda fördelade per land
Inom parantes anges medelantalet kvinnor
Sverige

9 (8)

9 (8)

9 (8)

9 (8)

1 220 197

1 139 677

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Sociala kostnader

(Varav pensionskostnader exkl. löneskatt)

3 120 406

3 109 447

4 340 603

4 249 124

1 504 769

1 669 076

1 504 769

1 669 076

271 284

268 787

271 284

268 787

Av pensionskostnaderna 2020 avser 75 tkr organisationens generalsekreterare.

Könsfördelningen bland styrelseledamöter
& ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen

75%

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

2020

Övriga räntekostnader

NOT 6 FÖRUTBETALDA KOSTNADER
OCH UPPLUPNA KOSTNADER

1 046

806

1 046

806

2020-12-31

Förutbetalda hyror

129 889

Övriga poster

NOT 7 SKULD ERHÅLLNA EJ UTNYTTJADE BIDRAG

2019-12-31
119 499

0

14 050

129 889

133 549

2020-12-31

2019-12-31

2 009 241

1 232 440

2 009 241

1 232 440

2020-12-31

2019-12-31

I posten ingår skulder avseende bidrag, dessa poster
av reserverade för att användas år 2021

NOT 8 UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2019

Semesterlöner

96 266

88 058

Upplupna löner

52 638

0

Upplupna sociala avgifter
Övriga poster

30 247

27 668

187 383

138 252

366 534

253 978

NOT 9 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Som det ser ut nu kommer covid-19 ha fortsatt stor påverkan på vår verksamhet under
åtminstone första halvan av 2021. Vi kommer ha fortsatt hemmaarbete, inte anordna
några sociala aktiviteter för våra barn och unga, vi kommer vara begränsade i vilken
utsträckning vi kan träffa de barn och unga vi arbetar på uppdrag av och de allra flesta
möten kommer vara digitala. Som vi nämnt ovan får det konsekvenser både för de
barn och unga vi möter samt för arbetsgruppen.
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ÅRSREDOVISNINGENS
UNDERTECKNANDE
I denna årsredovisning intagna uppgifter intygas härmed.
Stockholm 22 mars 2021

Kajsa Korsgren
Ordförande

Louise Dane
Ledamot

Johan Lindahl
Ledamot

Ida Hellrup
Ledamot

Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-03-23
Ernst & Young AB

Sanna Lindén
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
TILL FÖRENINGSSTÄMMAN I BARNRÄTTSBYRÅN SVERIGE,
ORG.NR 802490-6771

RAPPORT OM
ÅRSREDOVISNINGEN
UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen
för Barnrättsbyrån Sverige för år 2020
(räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31).
Föreningens årsredovisning ingår på sidorna
14 – 23 i detta dokument.
Enligt vår 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 2020 och av
dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed
i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
för våra uttalanden.

STYRELSENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll
som den bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar
styrelsen för bedömningen av föreningens
förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden
som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om beslut har fattats om
att avveckla verksamheten.
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REVISORNS ANSVAR
Våra 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 våra 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 vi
professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
• identifierar och bedömer vi 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 våra 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 vi oss en förståelse av den del
av föreningens interna kontroll som har
betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte för
att uttala oss om effektiviteten i den interna
kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de
redovisningsprinciper som används och
rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
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• drar vi en slutsats om lämpligheten i att
styrelsen använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida

händelser eller förhållanden göra att
en förening inte längre kan fortsätta
verksamheten.
• utvärderar vi 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.
Vi måste informera styrelsen om bland
annat revisionens planerade omfattning och
inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste
också informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen
som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
UTTALANDE
Utöver vår revision av årsredovisningen har
vi även utfört en revision av styrelsens
förvaltning av Barnrättsbyrån Sverige för år 2020
(räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31).
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDE
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed
i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till föreningen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
för vårt uttalande.

STYRELSENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för
förvaltningen.
REVISORNS ANSVAR
Vårt mål beträffande revisionen av
förvaltningen, och därmed vårt uttalande om
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för
att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller
gjort sig skyldig till någon försummelse som kan

föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
ingen garanti för att en revision som utförs enligt
god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed
i Sverige använder vi 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 vår
professionella bedömning med utgångspunkt
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
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. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Stockholm 2021-03-23
Ernst & Young AB

Sanna Lindén, Auktoriserad revisor
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Tack!

Först och främst vill vi tacka alla de modiga barn och
unga som vi fått möta och arbeta på uppdrag av
under 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!
FRÅN VÄNSTER HÖGST UPP: MOISES LÖFROTH, JENNY EMILSSON HEDMAN,
LISA SWANSON CARLSTRÖM, KARIN HENRIKSSON, ELIN WERNQUIST, IDA HELLRUP,
ANNA WIBRON, BABAK BEHDJOU, EMMA WENNERSTRÖM, KLARA BLANK.
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PRODUCER AD AV BON REL ATIONS

STÖD OSS I KAMPEN
FÖR BARNS RÄTTIGHETER
Det fattas en maska i skyddsnätet för barn och unga
och det vill vi förändra. Vi vill att alla barn ska ha tillgång
till en barnrättsbyrå när de behöver. Där är vi inte ännu.
Vi är en liten organisation och vi behöver vara många
som hjälper till. 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
stötta enskilda barn och unga och arbeta för ett samhälle där barns
rättigheter tas på allvar. Det finns olika att stötta Barnrättsbyrån,
både som privatperson, företag eller stiftelse.
Alla bidrag är värdefulla!

VILL DU GÖRA EN DIREKTDONATION?
Swish: 900 6800
Bankgiro: 900-6800
Plusgiro: 900680-0

Är du eller ditt företag intresserad av ett samarbete?
Kontakta Ida Hellrup på 072-565 33 16 eller skicka ett mejl
till 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

