ÅRSRAPPORT

’’Vi är en rättighetsbyrå
för barn. Vi behövs
– inte för att barn är
bärare av problem, utan
för att samhället skapar
problem för barn.’’

Elin Wernquist,
Generalsekreterare Barnrättsbyrån
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Generalsekreteraren har ordet
2021 har gått i rekordfart och tänk vad vi hunnit
med. Vi har drivit familjehemsplacerade barns
rätt att vara delaktiga i livsviktiga beslut, vi har
kämpat för barn med funktionsnedsättningar
och deras rätt till bistånd enligt LSS och vi har
tagit kampen för barnen på statliga ungdomshem
och deras rätt att skyddas mot våld. Allt genom
barnkonventionens lins.
Att barnkonventionen som lag inte automatiskt
innebär att alla barns rättigheter förverkligas det
visste vi – men vad ska det krävas? Att ett barn
som vuxit upp i ett familjehem behöver ta en kamp
i domstol för att inte hastigt ryckas upp från allt
hen känner till och älskar? Att en ensamstående
mamma behöver ett team av jurister för att
hennes barn ska få färdtjänst till skolan? Att
experter, 2021, ska behöva gå samman för att
säga ”våld, även från personal, är smärtsamt,
farligt och oetiskt att utsätta barn för”? Att
Barnrättsbyrån haft ett framgångsrikt år innebär
inte en framgång för samhället. Det är snarare
en påminnelse om att mänskliga, och i synnerhet
barns, rättigheter aldrig kan tas för givna.
Vi har lärt oss mycket under året och rustandet
av vår organisation har gett effekt. Vårt arbete
med barnen på Statens Institutionsstyrelse (SiS)
och rapporten ”...och jag kunde inte andas”

– En granskning av våld mot barn på de statliga
ungdomshemmen är ett tydligt exempel på
hur Barnrättsbyrån använder hela sin kapacitet.
Det som började som enskilda uppdrag från
barn, blev en fördjupad analys av en rättighetsfråga och resulterade i en rapport som påverkat
på högsta nivå. Arbetet möjliggjordes av skickliga
medarbetare, input och stöd från vårt rättsråd
och djupt engagerade experter. När människor
som delar ett engagemang och en vilja att agera
går samman, då kan stora saker hända.
Men den avgörande faktorn i vårt arbete är mötet
med barnen och de förtroenden vi får för att
kämpa för deras rätt. Jag vill rikta ett särskilt tack
till Javiera Constanza, som i rapporten delar med
sig av sin berättelse om att vara placerad på SiS
och om hur våldet hon utsattes för har påverkat
henne genom livet. Hennes mod som röstbärare
för barnen på SiS är en inspiration och innebär ett
förpliktigande för oss alla som arbetar för barns
rättigheter. Att ta barns berättelser på fullaste
allvar och våga vara modiga.

Elin Wernquist,
Generalsekreterare Barnrättsbyrån
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Effektrapport 2021
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Kort om Barnrättsbyrån
VI KÄMPAR FÖR BARNS
RÄTTIGHETER I SVERIGE
Barnrättsbyrån kämpar för att barn och unga ska
tas på allvar och få rätt hjälp av samhället. Det gör
vi genom att erbjuda socialt och juridiskt stöd, råd
och praktisk hjälp i frågor som rör barns rättigheter.

UPPDRAG
UNDER

MEDELÅLDERN PÅ VÅRA
UPPDRAGSGIVARE 2021 VAR

14 ÅR

UTÖVER UPPDRAGEN
HAR VI HAFT

800
UPPDRAG

STÖDJANDE
KONTAKTER KRING
BARN OCH UNGA

FRÅN BARN OCH
UNGA BAKOM
OSS

44 %

AV BARNRÄTTSBYRÅNS BARN OCH UNGA
LEVER I EN UTSATT BOENDESITUATION,
T.EX. PLACERAD AV SOCIALTJÄNSTEN
ELLER I HEMLÖSHET

43%

57%

FAKTA
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Barnrättsbyrån är en ideell förening
Organisationsnr: 802490-6771
Antal anställda december 2021: 12
Styrelsens ordförande: Kajsa Korsgren
Målgrupp: Barn och unga, 0-21 år
Barnrättsbyrån grundades: 2014

AV DE 75 UPPDRAGSGIVARE
VI ARBETAT MED UNDER 2021 HAR
57 % IDENTIFIERAT SIG SOM TJEJER
OCH 43 % SOM KILLAR
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Året som gått

Januari
Vi uttalar oss
i GP Debatt om att
våldet mot barn på
statliga ungdomshem måste
upphöra.

April

Oktober

December

Vi deltar i möte
med Barnrättsdelegationen,
regeringens forum
för dialog med
civilsamhället om
barnrättsfrågor.

Vi släpper
rapporten
”…och jag kunde inte
andas – en granskning av våld mot
barn på SiS” och
håller ett välbesökt
seminarium tillsammans med
Childhood på
Wenner-Gren
Center.

Vi anordnar en
heldagsworkshop
för vårt egeninrättade nätverk,
Operativa nätverket
för strategisk processföring, ONSP,
med med fokus på
praxis kring barnkonventionen.

Juni

Februari
Vi lämnar in remis�svar om Framtidens
socialtjänst.

Vi debatterar
tillsammans med
Maskrosbarn i
Dagens Samhälle om
att Lex Lilla Hjärtat
riskerar att bli verkningslös om inte barn
och ungas röster får
påverka besluten i
mycket högre grad
än idag.

Vår grundare Ida
Hellrup och vår
rättsrådsmedlem
Pernilla Leviner intervjuas i tidningen
Advokaten.
Vi skickar in en
skrivelse till socialminister Lena
Hallengren och
uppmanar henne att
omedelbart vidta
åtgärder för att
stoppa våldet mot
barn placerade inom
Statens institutionsstyrelse (SiS).

November
Vi medverkar i
Familjehemspodden.
Utredningen om
Barnets bästa som
eget rekvisit
besöker Barnrättsbyrån i Umeå och
träffar två av våra
uppdragsungdomar.

Maj
Childhoods styrelse
med drottningen i
spetsen kommer på
digitalt studiebesök.

Vi anordnar
4-årskalas
för Barnrättsbyrån i
Umeå tillsammans
med vår största
Umeåfinansiär
Fort Knox.
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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
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? Barnrättsbyrån arbetar
tillsammans med Maskrosbarn för att alla
barn i Sverige ska få tillgång till oberoende
barnombud och barnrättsbyråer.
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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. Barn
med behov av stöd i skolan behöver ha hjälp att förstå sin situation, vilka
rättigheter de har och få stöd i kontakten med myndigheter. Men kanske
viktigast av allt är att de behöver någon som faktiskt lyssnar och tar dem
på allvar. Tillsammans med barnet formulerar vi ett uppdrag som de ger
till oss. Därefter börjar vi agera och försöker att hitta rätt tillvägagångssätt och lösning utifrån varje unikt uppdrag och situation – och aldrig
utan att stämma av med det barn vi hjälper.
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 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.
•

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

FORMULERA UPPDRAG
LYSSNA
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.

AGERA
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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Barnrättsbyråns uppdragsarbete 2021
En stor del av våra uppdrag under 2021 har bland annat handlat om att
stötta barn i kontakten med BUP, att hjälpa placerade barn att göra sina
röster hörda och att hjälpa barn att få tillgång till rätt stöd i skolan.

Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS
Vi har under året arbetat på uppdrag av flera barn
som är i behov av stöd via LSS. Att få rätt stöd är
avgörande för att barnet och familjen ska få en
fungerande vardag. Det kan t.ex. handla om att en
ensamstående förälder behöver mer avlastning
för att hinna med vardagssysslor eller att ge tid åt
syskon. Vi har utifrån detta stöttat ett av våra uppdragsbarn att ansöka om mer tid för avlösarservice vilket vi, efter socialtjänstens avslag, hjälper till
att överklaga till förvaltningsrätten. I domstol blir
barnet beviljat de ansökta timmarna och situationen för hela familjen har förändrats till det bättre.
I ett annat uppdrag fick ett barn sin skolskjuts indragen inför terminsstart vilket ledde till att barnet
inte längre kunde ta sig till skolan. Efter att ha
kontaktat barnets läkare stod det klart att en förväntan om att barnet skulle ta sig till skolan utan
skolskjuts var orimlig. Vi överklagar därför beslutet
utifrån barnkonventionen, relevant lagstiftning
och insamlade läkarintyg. Överklagan ledde till att
förvaltningsrätten fattade beslut om att barnet
har rätt till skolskjuts vilket gjorde att barnet
kunde börja skolan igen.
Placerade barn
Vi har också arbetat på uppdrag av flera barn
som hastigt fått veta att de ska flyttas från sina
familjehem. En 13-årig pojke hör av sig till oss då
socialtjänsten informerat honom om att han
dagen därpå ska flytta till ett nytt familjehem
långt ifrån där han bor nu. Han vill inte alls flytta då
han trivs bra i familjehemmet och har sin bror,
skola, kompis och fritidsintressen. Han upplever
att socialtjänsten inte lyssnar på honom. Utöver
samtal med pojken och familjehemmet gör vi en

akut orosanmälan till socialtjänsten gällande att
deras handläggning gör oss oroliga. Då pojken
trots detta omplaceras hjälper vi till så att han får
en bra ställföreträdare. Vi anmäler återigen oro till
socialtjänsten samt anmäler handläggningen till
ansvarig tillsynsmyndighet. Med hjälp av ställföreträdaren prövas omplaceringsbeslutet i domstol
och pojken omplaceras till en annan familj nära
hans gamla familjehem vilket gör att han kan
upprätthålla skola, betydelsefulla nätverk och
fritidsintressen.
Barn med behov av stöd i skolan
Under 2021 har vi arbetat i ett antal uppdrag som
berört barns behov av särskilt stöd i skolan. Många
gånger har det handlat om barn som har någon
form av funktionsnedsättning som gör att barnet
har särskilda behov i skolan. Vi har i dessa uppdrag
arbetat mycket tillsammans med skolorna i att
försöka vända perspektivet till att det handlar om
att barnen inte får det stöd i skolan som de behöver och har rätt till, istället för att lägga ansvaret på
barnen. När skolans barnsyn förändrats som en
följd av vårt samarbete har det lett till att barn fått
anpassningar, åtgärdsprogram, elevresurser och
annat individanpassat stöd, något som har gjort
enorma skillnader för barnen.
Barn- och ungdomspsykiatri, BUP
Under året har Barnrättsbyrån arbetat mycket
med BUP, dels i enskilda uppdrag men också på en
mer strategisk nivå. I de enskilda uppdragen har vi
bland annat jobbat med frågor som rör vårdkvalitet, samordning och rätten till en fast vårdkontakt.
Utifrån våra barns erfarenheter har vi bl.a. haft en
oro för hur BUP använder tvångsmedel. För att
granska detta närmare begärde vi i maj 2021 ut
uppgifter om användningen av exempelvis
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bältning och polishandräckning hos BUP
Västerbotten och Norrbotten. Mer än åtta
månader senare har vi fortfarande inte
fått ut uppgifterna, vilket tydligt strider mot
skyndsamhetskravet. Det är oerhört allvarligt,
inte minst utifrån att vi vet att barn i låsta
miljöer är särskilt utsatta. Som Barnrättsorganisation är det vår uppgift att granska
de miljöer där barns rättigheter kan kränkas.
Med anledning av detta skickade vi i januari
2022 in en anmälan till Justitieombudsmannen,
JO, mot BUP Västerbotten och Norrbotten.

Så här tar vi hjälp
Barnrättsbyråns rättsråd
Barnrättsbyrån inrättade 2020 ett rättsråd för
att få tillgång till den främsta kunskapen när det
kommer till barns rättigheter, både i vårt uppdragsarbete och i vårt strategiska påverkansarbete.
Rättsrådet består av experter inom en rad olika
områden, däribland barnläkare, professorer,
jurister, psykoterapeuter, socionomer, forskare
och docenter. Under 2021 har vi arbetat med
rättsrådet i frågor kring barn som är placerade,
barns tillgång till en sammanhållen vård vid
psykisk ohälsa och barn som lever i miljöer
som präglas av våld och kriminalitet.
Operativa Nätverket för Strategisk
Processföring, ONSP, är vårt igeninrättade
nätverk där, utöver Barnrättsbyrån, Stockholms
Stadsmission, Skåne Stadsmission, Civil Rights
Defenders, Asylrättscentrum, Hyresgästföreningen och Malmö Mot Diskriminering ingår.
Syftet med nätverket är att samverka med andra
aktörer som arbetar med strategisk processföring
för att dela kunskap, samarbeta i frågor som rör

barnkonventionen och påverka dess praxis
i Sverige. Nätverket har under år 2021 bl.a.
arbetat med att identifiera områden där vi ser
att barnkonventionen inte fått ett tillräckligt
genomslag och under en heldagsworkshop
samlats kring hur vi tillsammans ska arbeta framåt
för att åstadkomma förändring för fler barn.
Barnrättscentrum, Stockholms universitet
Barnrättscentrum är en forskarmiljö med barnrättslig inriktning vid Juridiska fakulteten och en
tvärvetenskaplig mötesplats för forskare från hela
Stockholms universitet. Barnrättsbyråns samarbete med Barnrättscentrum innebär att vi delar
kunskap, får ta del av och kan koppla vårt arbete till
den senaste forskningen inom barnrättsvärlden
och får chans att diskutera svåra juridiska frågor.
Under 2021 har vi bl.a. fått lyssna till föreläsningar
om barns processbehörighet och den sociala barnavårdens utveckling samt deltagit i flera utbytesfikor där vi berättar om erfarenheter och tendenser vi stöter på i vårt uppdragsarbete.
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16 år och placerad – kontakten med
Barnrättsbyrån hjälpte Jennifer
Jennifer var 16 år gammal när socialtjänsten berättade att hon skulle flyttas från
det familjehem hon bott i under halva sitt liv. Ingen kunde berätta vart eller när
hon skulle flytta och ingen verkade heller lyssna på vad Jennifer själv ville.
Här berättar Jennifer med sina egna ord om kontakten med Barnrättsbyrån.
Vad var det som gjorde att du kontaktade
Barnrättsbyrån?
– Jag kände mig inte rätt behandlad av socialtjänsten. Jag fick veta av min handläggare att jag skulle
flytta från mitt familjehem men inte vart eller när.
Jag blev jätteledsen men min socialsekreterare tog
bara på sig jackan och gick. Det var ingen som lyssnade på mig fast jag hade det bra och trivdes i mitt
familjehem, det har jag alltid gjort. Jag hade varit
placerad där i över åtta år. Jag försökte säga det till
socialtjänsten men upplevde inte att de lyssnade
på mig och kände att jag behövde kontakta någon
som kunde hjälpa mig att framföra min åsikt. Min
mentor i skolan tipsade mig om Barnrättsbyrån
så då skickade jag iväg ett mejl och fick komma
på möte.
Vad önskade du för hjälp av Barnrättsbyrån?
– Jag ville få hjälp att få min röst hörd, att någon
oberoende kunde framföra vad jag tycker och
försöka få socialtjänsten att prata med mig på
ett annat sätt än de gjort tidigare. Jag ville också
ha några extra öron som lyssnade på mötena
med socialtjänsten för det var inte alltid så lätt
att förstå vad de pratade om.
Vad gjorde du och Barnrättsbyrån
tillsammans?
– Vi pratade om vad jag ville och Barnrättsbyrån
följde bland annat med mig på möten med socialtjänsten. Vi pratade innan mötena om vad jag ville
få sagt och vad som var viktigt för mig. Sen hjälpte
Barnrättsbyrån mig att komma ihåg det och lyfta
det under själva mötet. De hjälpte mig också att få
ett offentligt biträde tidigare än vad jag annars
skulle fått och stöttade mig genom hela den
juridiska processen.

Vad hände sen?
– Ärendet togs upp i både Förvaltningsrätten och
Kammarrätten där det slutgiltiga beskedet var att
jag skulle få bo kvar i familjehemmet, som jag ville,
och jag trivs fortfarande jättebra.
Förändringen som blev, att du fick bo kvar,
vad tror du det var som gjorde att det blev så?
– Det var nog dels att jag tydligare vågade säga vad
jag tyckte och att jag hade bott i mitt familjehem i
så många år. Och att jag tack vare Barnrättsbyrån
tidigt fick ett offentligt biträde som gjorde ett väldigt bra jobb under själva förhandlingen. Det kändes också som att domstolen gjorde en egen bedömning och inte bara lyssnade på socialtjänsten.
Hur har kontakten med Barnrättsbyrån
varit i förhållande till andra yrkesverksamma – har det varit någon skillnad?
– Det var en stor och bra skillnad för jag kände att
Barnrättsbyrån pratade på ett sätt som gjorde att
jag förstod. De hjälpte mig att se olika saker tydligare, vilka olika alternativ som fanns. De hjälpte
mig att framföra min åsikt utan att säga att socialtjänsten gjorde fel. Det borde finnas fler som
Barnrättsbyrån.
Är det något speciellt du tar med dig?
– Det har varit häftigt att se hur jag har utvecklats
med Barnrättsbyråns hjälp. Jag hittade min egen
röst med hjälp av Barnrättsbyrån och vågade stå
upp mer för mina egna åsikter. Barnrättsbyrån har
fått mig att se fler perspektiv, att våga fråga mer,
att kunna se saker från olika vinklar. Det har följt
med mig även efter vår kontakt. Jag tar med mig
mycket positivt från kontakten med
Barnrättsbyrån.
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Jag kände att
Barnrättsbyrån
pratade på ett
sätt som gjorde
att jag förstod.
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Barnrättsbyråns påverkansarbete 2021
”Lova att ni gör allt för att andra barn inte ska behöva utsättas
för det jag varit med om.”
Så lät uppdraget från en grupp barn som
Barnrättsbyrån träffade under 2020. De hade alla
varit placerade inom Statens Institutionsstyrelse
(SiS) och där varit föremål för ett stort antal avskiljningar, den särskilda befogenhet att isolera barn
som personal på SiS har i enlighet med Lagen om
vård av unga (LVU). Men det var inte själva isoleringen som hade påverkat barnen mest – det var
våldet som användes i samband med isoleringen.
Alla barn hade lidit fysiska och psykiska men;
smärta i kroppen, bestående skador på leder och
misstänkta frakturer. De berättade om känslan
av att bli nedbrottad av flera vuxna och fasthållen
mot ett golv – om att inte kunna andas.
Att barn och unga vittnar om missförhållanden
på SiS är tyvärr ingen nyhet. Under decennier har
vi nåtts av rapporter i media och vittnesmål från

barn, anhöriga och yrkesverksamma om våld,
isolering, kränkande behandling och övergrepp.
Tillsynsmyndigheter och utredningar har återkommande konstaterat missförhållanden och enskilda
institutioner har fått stänga ner. Samtidigt har
rader av åtgärdspaket från både regeringen och
SiS själva satts in. Men problemen kvarstår.
Vi beslutade oss därför att göra en systematisk
granskning av personalens våld mot barn och
lägga fram nya fakta på bordet. Detta resulterade
i rapporten ”…och jag kunde inte andas”
– En granskning av våld mot barn på de
statliga ungdomshemmen. Studiens övergripande och mest framträdande resultat är att
det förekommer en omfattande och systematisk
våldsanvändning mot barn inom SiS. Rapporten
fick stort genomslag i media och i politiken.

Foto: Sven Blume

Det är den värsta
formen av våld, när
de brottar ner en.

Rapporten är ett
resultat av att vi under
det senaste året har
arbetat på uppdrag av
barn som varit placerade på SiS och blivit
utsatta för våld av
personal.
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I en debatt i riksdagen den 25 november
debatterades missförhållanden och avskiljningar inom SiS. De flesta partier nämnde
rapporten och slog fast att nu behövs
politiskt agerande för att skydda barn på
SIS mot våld. Den 1 december röstade en
majoritet i riksdagen för att avskiljningar
ska avskaffas.
Trots stort genomslag för rapporten så
betyder det inte att barn och unga har fått
det bättre på SiS. Unga flickor fortsätter att
avskiljas i stor utsträckning och under 2021
inkom rekordmånga klagomål till IVO:s
barntelefon gällande SiS. Arbetet med att
granska SiS och hjälpa enskilda barn och
unga att klaga och få upprättelse kommer
att fortsätta under 2022.

I samband med att
rapporten släpptes
gästade Barnrättsbyrån
Nyhetsmorgon
tillsammans med
Tom Palmstierna, en av
experterna som uttalar
sig i rapporten.

Statliga utredningar
Vi har under året som gått medverkat i flera statliga
utredningar kring barns rättigheter. I januari skickade
vi in ett remissvar på den stora utredningen En hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).
Vi välkomnar översynen av socialtjänstlagen och
initiativet till en mer hållbar socialtjänst. Vi är dock
kritiska till att utredningen är allmänt hållen och
frågar oss vilken förändring den nya socialtjänstlagen
kommer leda till i praktiken.
Vi har också svarat på remiss till Lex Lilla Hjärtatutredningen, Barnets bästa när vård enligt LVU
upphör (DS 2021:7). I huvudsak biföll vi utredningens
förslag men med en reservation för att vi menar att
föreslagna ändringar inte är tillräckliga. Det behövs

mer för att stärka skyddet för barn som placeras
med stöd av tvångslagstiftning.
Slutligen har vi deltagit i utredningsarbetet kring
Barnets bästa som eget rekvisit, en utredning som
tillsatts av socialutskottet som en reaktion på att
Lex Lilla Hjärtat inte ansågs komma med ett tillräckligt starkt skydd för placerade barn. Under utredningen har vi träffat utredarna såväl som möjliggjort
för dem att träffa två av våra ungdomar som varit
placerade med stöd av LVU. Ungdomarna fick dela
med sig av sina erfarenheter och tankar på förbättringsförslag, vilket fick ett stort genomslag
i utredningen.
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Hållbarhetsrapport 2021
Hur vi tar socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar
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Barnrättsbyråns
hållbarhetsarbete 2021
För oss på Barnrättsbyrån definieras hållbarhet i form av genomförandet
av barn och ungas rättigheter i enlighet med FN:s barnrättskommitté,
Barnkonventionen. Som organisation har vi också ett starkt fokus på att
ta ansvar för den globala hållbara utvecklingen och står bakom de
17 globala målen som 2015 röstades fram av FN.
I vårt dagliga arbete gör vi allt vi kan för att
barn och unga i Sverige ska få sina rättigheter
tillgodosedda. För oss innebär det att vi arbetar
på uppdrag av enskilda barn och unga, att vi
samlar och stärker nätverken runt barnen och
att vi lyfter deras erfarenheter i flera led för att
förbättra situationen för fler barn. Parallellt
med att hjälpa barn här och nu arbetar vi även
aktivt för att göra en långsiktig skillnad för
barn i samhället.

Denna hållbarhetsredovisning är inspirerad
av Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer
vad gäller hållbarhetsredovisning vilket gör
det möjligt för våra intressenter, att värdera
vår verksamhet utifrån ett transparent
helhetsperspektiv.

Intressenter
Hållbarhetsredovisningen fokuserar
på de områden som vi tillsammans
med våra intressenter anser vara
viktigast. Våra främsta intressenter
är barn och unga, anställda, allmänheten, privata givare, stiftelser,
företag samt den offentliga
sektorn som har ansvar att
tillgodose barns rättigheter.
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Socialt ansvar
Vårt främsta sociala ansvar är att skapa en
bättre värld för barn och unga i Sverige.
Detta gör vi genom flera olika initiativ som
ska påverka både på kort och lång sikt.

Socialt ansvar externt
Vi på Barnrättsbyrån låter vårt sociala ansvar genomsyra samtliga delar
av vårt externa arbete. För oss innebär det att vi värnar om mänskliga
rättigheter, jämställdhet, mångfald och att vi som organisation bidrar
till en positiv och hållbar utveckling.
Barnrättsbyrån kämpar för att barn och unga ska tas på allvar och få rätt
hjälp av samhället. Det gör vi genom att erbjuda socialt och juridiskt stöd,
råd och praktisk hjälp i frågor som rör alla barns rättigheter. Under 2021
har vi med hjälp av våra samarbetspartners kunnat ta stora kliv i arbetet
med att bidra till barnkonventionens förverkligande i Sverige – en viktig
del i vår långsiktigt hållbara sociala utveckling.
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Vår koppling till FN:s globala mål
Barnrättsbyrån möter en väldigt utsatt grupp barn och unga där majoriteten på olika sätt är
beroende av samhällets insatser. En stor och viktig del i vårt uppdragsarbete handlar om att
vara ett stöd i kontakt med olika myndigheter för att säkerställa att barnen får den hjälp de har
rätt till. Det kan handla om allt ifrån att skydda unga flickor på SiS mot våld och övergrepp, att
hjälpa en ungdom med psykisk ohälsa och missbruksproblematik att få rätt vård, att barn med
olika typer av funktionsnedsättningar får individanpassat stöd i skolan eller att barn blir
lyssnade på och respekterade i processer och beslut som rör deras liv. Nedan är några av
de främsta frågor vi fokuserar på som knyter an till FN:s globala mål.

1.3 Inför sociala trygghetssystem
Barnrättsbyrån vill verka för att införa nationellt
lämpliga system och åtgärder för socialt skydd
för alla, inklusive grundskydd, och senast 2030
säkerställa att de omfattar en väsentlig andel av
de fattiga och de utsatta.

3.8 Tillgängliggör sjukvård för alla
Vi strävar efter att alla barn och unga ska få sina rättigheter tillgodosedda gällande sjukvård. Vi vill åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla, som även
skyddar mot ekonomisk risk, tillgång till grundläggande
hälso- och sjukvård av god kvalitet liksom tillgång till
säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga
grundläggande läkemedel och vaccin av god kvalitet.

5.2 Utrota våld mot och utnyttjandet av
kvinnor och flickor
Genom att vara ett stöd i kontakten med samtliga
stödsystem inklusive polis och rättsväsende, verkar
vi för att avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor
och flickor i det offentliga och privata rummet
– inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande
och andra typer av exploatering.

10.3 Säkerställ lika rättigheter för alla
och utrota diskriminering
Vårt påverkansarbete handlar om att belysa och
minska ojämlikheten i vårt samhälle. Vi vill vara
med och säkerställa lika möjligheter och minska
förekomsten av ojämlika utfall, bland annat genom
att avskaffa diskriminerande lagstiftning, politik
och praxis och främja lagstiftning, politik och
åtgärder av lämpligt slag i detta hänseende.

4.A Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer
Vi vill bidra till att bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer
med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en
trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla. Därför är vi med och ser till att
de barn och unga vi möter hittar rätt skola och utbildning, anpassad efter deras unika behov.
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16.2 Skydda barn mot övergrepp,
utnyttjande, människohandel och våld
Vi arbetar för att eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av
våld eller tortyr mot barn.

16.10 Säkerställa allmän tillgång till information
och skydda de grundläggande friheterna
Vi vill ge varje barn och ungdom tillgång till rättvisa och
arbetar mot målet om att att säkerställa allmän tillgång
till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal.

16.3 Främja rättssäkerhet och säkerställ
tillgång till rättvisa
Vi kämpar för att barn ska få sina rättigheter
tillgodosedda och för att främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå samt
säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla.

16.B Främja och verkställ ickediskriminerande politik och lagstiftning
Vi vill verka för och genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och politik för en hållbar
utveckling, genom att ta vårt hållbara ansvar
som verksamhet både externt och internt.

Socialt ansvar internt
För att vi som organisation och arbetsgivare ska
kunna bidra till en socialt hållbar utveckling och
samtidigt driva vårt arbete på ett hållbart sätt är
det viktigt att vi inte bara tar vårt sociala ansvar
externt, utan även internt. Vi vill skapa de bästa
förutsättningarna för en snäll och trygg arbetsplats
som kännetecknas av ödmjukhet och respekt för
varandra. Vi värnar om mänskliga rättigheter,
jämställdhet, mångfald och hållbarhet i alla delar
av vårt arbete – från insidan av våra kontor till de
barn och unga vi dagligen möter utanför.
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Våra ledord
För att utveckla och ta ansvar för vår sociala hållbarhet internt, har vi
tillsammans med arbetsgruppen tagit fram ledord som ligger till grund
för hur vi vill ha det tillsammans och som beskriver det arbetsklimat vi
vill skapa för vår verksamhet.
Vi har en grupp där vi får vara de vi är. Vi är glada
och ledsna tillsammans och har en gemensam
förståelse för att, precis som för de barn vi
möter, livet inte alltid är så lätt – inte heller för
oss. Vi kan skratta tillsammans, i och utanför
våra uppdrag, men alltid med kärlek.
Vi hjälps åt och unnar varandra framgång.
Vi delar med oss av vår kunskap och tar hjälp
av varandra – ensam är inte stark, tillsammans
blir vi klokare.
Vi pratar om varandra med varandra – vi
snackar inte skit om varandra. Vi har alla ett
ansvar att sätta ord på problem som uppstår
och prata om dem på ett schysst sätt, med

dem det berör eller i annat tryggt forum
som med chefer eller i handledning.
Vi har tålamod med varandra, inklusive med
chefer. Vi är alla i en lärande process, utan facit
och gör alla fel ibland. Det är ok. Det är till och
med bra.
Barnrättsbyrån drivs med ett ledarskap som
präglas av tillit och förtroende. Ledarna har
alltid ansvar men inte alla svar. Ledarna stödjer,
vägleder och när det behövs – bestämmer.
Ledarna är ödmjuka inför det svåra uppdraget,
öppna med sin sårbarhet och vågar misslyckas
öppet.

Mångfald och jämställdhet
Alla medarbetare på Barnrättsbyrån
ska ha lika rättigheter, möjligheter
och skyldigheter oavsett kön,
könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning, åldereller
anställningsform.
Vi strävar alltid efter att bredda representationen i arbetsgruppen vid nyrekryteringar.
Barnrättsbyrån är medlemmar i Fremia där vi
också tecknat kollektivavtal för samtliga anställda.
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Ekonomiskt ansvar
Vi tar vårt ekonomiska ansvar genom att hela tiden ha en öppen och transparent
dialog kring hur vi hanterar de ekonomiska bidrag vi får. Vi är noga med hur vi nyttjar
våra resurser till fördel för vårt arbete. Vi är måna om att skapa ett förtroende hos
våra samarbetspartners och att visa att vi håller en effektiv resursförbrukning. För
att säkerställa detta har vi ett flertal kontrollfunktioner både internt och externt.
Rapportering och redovisning
Barnrättsbyrån har inarbetade processer och system för att kontrollera och säkerställa att redovisningen är korrekt och följer de
krav och riktlinjer som finns. Våra redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR
2012:1 (K3) och Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning.
Revisionen är utförd av Ernst & Young AB.

Giva Sveriges kvalitetskod
Sedan 2019 är Barnrättsbyrån
medlem i Giva Sverige och
tillämpar dess etiska kvalitetskod där nyckelorden
är respekt, öppenhet,
trovärdighet och kvalitet.

Svensk Insamlingskontroll
Barnrättsbyrån har 90-konto via Svensk insamlingskontroll vilket innebär att vi granskas
så att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att goda marknadsföringsmetoder
används samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.
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Miljömässigt ansvar
Klimatfrågan är viktig för Barnrättsbyrån och våra intressenter.
För en organisation som jobbar för barn och ungas rättigheter
är det extra viktigt att vi tar vårt ansvar för miljön och vårt klimats
hållbara utveckling. Genom att minska vår miljöpåverkan kan vi bidra
till framtidens generationer och på så sätt också ge de barn vi möter
idag bättre förutsättningar för en hållbar framtid.
Resor och transporter
Den digitala omställning vi tvingats till med anledning av covid-19 har varit positiv ur ett miljöperspektiv och bidragit till effektivisering på flera plan.
Många fysiska möten och resor har vi exempelvis
kunnat ersätta med digitala möten. Som en del i
vårt arbete med att minska verksamhetens klimatavtryck har vi under 2021 gjort majoriteten av de
fåtal resor, som har gått att genomföra, med tåg.

Kontor och inköp
Vi försöker i vårt dagliga arbete göra
medvetna hållbara val även när det
kommer till inköp. Både när det gäller
interna kontorsinköp och även för
våra underleverantörer.

För oss som är en
organisation som jobbar
för barn och ungdomar är
det extra viktigt att vi tar
vårt hållbara ansvar,
för miljön och våra
kommande generationer.
Moises Löfroth,
Jurist och barnombud, Barnrättsbyrån

27
Å RS RA PPO RT 2021

27

Årsredovisning för
Barnrättsbyrån Sverige
Org.nr: 802490-6771

Styrelsen för Barnrättsbyrån Sverige får härmed avge årsredovisning
för räkenskapsåret 2021.

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.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN – DET HÄR ÄR BARNRÄTTSBYRÅN
Barnrättsbyrån är en fristående, partipolitiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation som kämpar för att barn och unga ska tas på allvar och få rätt hjälp av
samhället. Vi arbetar på uppdrag av barn och unga och erbjuder socialt och juridiskt
stöd, råd och praktisk hjälp i alla frågor som rör barns rättigheter. För att förändra för
en större grupp barn förmedlar vi våra barn och ungas erfarenheter till politiker och
andra beslutsfattare med makt att förändra. Vår vision är ett samhälle där barn och
unga tas på allvar och ges möjligheten till att leva ett gott liv. Alla barn och unga,
0–21 år, är välkomna att höra av sig till oss för att ge oss ett uppdrag. Vårt arbete utgår
från FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Genom att arbeta för
en förbättrad hälsa och livssituation för barn och unga bidrar Barnrättsbyrån också
till flera av FN:s mål om en hållbar och fredlig utveckling, Agenda 2030.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Barnrättsbyrån är en ideell förening som finns i Stockholm och Umeå.
Barnrättsbyråns verksamhet bedrivs med hjälp av medel från stat och kommun,
stiftelser, företag och privatpersoner. 2021 är organisationens sjunde verksamhetsår.

ÄNDAMÅLSUPPFYLLELSE
Uppdragsarbete
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 som vi summerar i tre steg: lyssna, formulera och 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.
De barn och unga som vänder sig till Barnrättsbyrån lever ofta i utsatta livssituationer och behöver 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. Oavsett hur ett uppdrag ser ut så är det
viktigaste att vi gör allt ihop med barnet och att ingenting går över deras huvud.
Under 2021 arbetade Barnrättsbyrån på 75 barn och ungas uppdrag, 47 i Stockholm
och 28 i Umeå. Varje uppdrag har i snitt inneburit 53 olika kontakter, skrivelser,
möten eller telefonsamtal. I princip samtliga barn och unga vi arbetat på uppdrag av
har önskat stöd i kontakt med ansvarig myndighet, vilket främst varit socialtjänsten
men också migrationsverket, rättsväsendet, skola och barn- och ungdomspsykiatrin.
Vi har bl.a. arbetat på uppdrag av flera barn som varit familjehemsplacerade under
en längre tid och som hastigt fått vetskap om att de ska omplaceras från sitt
nuvarande familjehem till ett annat. Våra insatser för dessa barn har handlat om att
uppmärksamma myndigheter om barns rätt till delaktighet och egenmakt i beslut
som rör dem, att strida för deras rätt att klaga på beslut och att i dessa processer få
ett offentligt biträde. Genom vårt arbete fick fyra av sju barn hjälp att klaga på sitt
omplaceringsbeslut samt rätt till ett offentligt biträde i processen.
Vi har även arbetat på uppdrag av barn som är i behov av stöd via LSS. I dessa fall har
vi medverkat till samverkan mellan myndigheter, haft stödjande och rådgivande
kontakt med barn och familj samt hjälpt till att klaga på beslut gällande till exempel
avlösarservice. Genom vårt arbete beviljades fler timmar avlösarservice än de hade
tidigare. Vi har även drivit frågan om skolskjuts för barn med svår funktionsnedsättning som efter att vi hjälpt till att pröva i domstol blev beviljat.
Medelåldern på de barn och unga vi arbetat på uppdrag av har varit 14 år, där den
yngsta har varit 1 år och den äldsta 21 år. 57 % av uppdragsgivarna identifierar sig
som tjejer och 43 % identifierar sig som killar. I 44 % av de uppdrag vi haft under året
har barnet eller ungdomen varit placerad på till exempel institution, familjehem,
jourhem, skyddat boende eller levt i hemlöshet.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Utöver de 75 uppdragen har vi under 2021 haft 1038 stödjande kontakter där varje
kontakt är ett samtal, möte eller stöd via mejl som inte lett till ett uppdrag, oftast på
grund av att vi har haft fullt i verksamheten. Det är en något lägre siffra än 2020 (1307)
vilket beror på att vi efter den extrema strömningen av inkommande samtal från
framför allt vuxna under hösten 2020 valde att göra om vår mottagningsrutin och idag
endast har öppet för nya förfrågningar två halvdagar i veckan. År 2020 hade vi öppet
dagligen. Det är dock en tydlig ökning jämfört med året dessförinnan då vi hade 867
stödjande samtal, vilket visar att det finns ett växande behov av vår hjälp och vår
funktion.
För att undersöka om vi uppfyller våra mål i uppdragsarbetet har vi efter ett antal års
liknande utvärderingar och ett försök med effektmätning 2020 fokuserat på att
utforska nya, kvalitativa och barnanpassade metoder, där barn på ett friare sätt får
utvärdera och granska vårt arbete. Vi har i detta även en tanke om att låta andra som
kommer i kontakt med Barnrättsbyrån, ex. yrkesverksamma reflektera kring vår roll
och om, och i så fall på vilket sätt, vår närvaro har påverkat ett barns situation eller
beslut. Vi är än så länge i uppstarten av denna utvärderingsprocess men har en
ambition om att genomföra utvärderingen under året, då främst med fokus på de
barn vi arbetat på uppdrag av under 2021.

Påverkansarbete
Vi har under året fokuserat på att utveckla vårt arbete med strategisk processföring
vilket innebär att vi tagit saker längre än vi gjort tidigare, med målet att det ska
förbättra situationen för fler barn i Sverige. Vi har återrapporterat våra barns
erfarenheter till myndigheter och beslutsfattare på såväl regional som nationell nivå.
Vi har drivit familjehemsplacerade barns rätt att vara delaktiga i livsviktiga beslut, vi
har kämpat för barn med funktionsnedsättningar och deras rätt till bistånd enligt LSS
och vi har tagit kampen för barnen på de statliga ungdomshemmen, SiS, och deras rätt
att skyddas mot våld. Allt genom barnkonventionens lins. Arbetet med barnen på SiS
väckte stor uppmärksamhet både medialt och inom politiken då vi under hösten
släppte rapporten ”…och jag kunde inte andas – en granskning av våld mot barn på de
statliga ungdomshemmen”. I samband med rapportsläppet gick vi tillsammans med
flera barnrättsorganisationer ut med ett antal krav på förändringar, bland annat att
avskiljning som särskild befogenhet på SiS ska avskaffas. Den 1 december röstade
riksdagen om just detta, och en majoritet ställde sig bakom vårt krav, flera av partierna
med hänvisning till rapportens resultat.
Tillsammans med organisationen Maskrosbarn har vi under året haft ett flertal
möten med både ansvarig barnminister, representanter från socialutskottet samt
statssekreteraren hos socialministern för att belysa vikten av vår funktion, en
oberoende klagoinstans för barn, och prata om hur en sådan funktion skulle kunna
implementeras på statlig nivå. Vi har också medverkat och lyft våra barns röster
i två statliga utredningar, Lex Lilla Hjärtat och Framtidens Socialtjänst.
Under 2021 var Barnrättsbyrån mer synliga i den politiska debatten än någonsin
tidigare och vi omnämndes i media 601 gånger under året. Genom ett ihärdigt och
långsiktigt påverkansarbete i kombination med vårt uppdragsarbete säkerställer
vi barns rättigheter i praktiken.

30
30

Å RS RA PPO RT 2021

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SÅ HÄR STYRS BARNRÄTTSBYRÅN
Styrelse
På årsmötet den 28 april 2021 beslutades att styrelsen skulle ha
följande sammansättning:
Ordförande:
Kajsa Korsgren, Chief Financial Officer, Reach for Change

Ledamöter:
Louise Dane, Doktor i offentlig rätt, Stockholms universitet
Johan Lindahl, PR-konsult, Westander
Ida Hellrup, Jurist och medgrundare, Barnrättsbyrån

Valberedning:
Elin Wernquist, Generalsekreterare, Barnrättsbyrån

Revisorer:
Vid årsmötet valdes Ernst & Young AB som revisor, med auktoriserad
revisor Sanna Lindén som huvudansvarig representant.
Styrelsen har haft sju ordinarie styrelsemöten samt ett årsmöte under 2021.
Ingen ersättning utgår till styrelsen.

Barnrättsbyråns kansli
Barnrättsbyråns huvudkontor ligger på Södermalm i Stockholm och leds av grundare
och generalsekreterare Elin Wernquist samt grundare och jurist Ida Hellrup. De två
verksamhetschefernas löner uppgår till 50 000 kr/månad. Tillsammans med kanslichef
Klara Blank bildar de organisationens ledningsgrupp.

Anställda
Barnrättsbyrån bestod under verksamhetsåret av ett team på elva medarbetare,
åtta i Stockholm och tre i Umeå. Utöver ledningsgruppen utgörs organisationen
av följande medarbetare:

Stockholm:
Babak Behdjou, jurist och barnombud
Emma Wennerström, socionom och barnombud
Karin Henriksson, socionom och barnombud
Lisa Swanson Carlström, ansvarig jurist och barnombud
Malin Ramberg, socionom och barnombud

Umeå:
Anna Wibron, socionom och barnombud
Jenny Emilsson Hedman, beetendevetare och barnombud
Moises Löfroth, jurist och barnombud
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Medlemmar
Barnrättsbyrån hade 29 medlemmar år 2021. Medlemsavgiften kostar 200 kronor
per år men är gratis för ungdomar som vi arbetat på uppdrag av.

Giva Sveriges kvalitetskod
Sedan 2019 är Barnrättsbyrån medlem i Giva Sverige (branschförening som arbetar
för tryggt givande) och tillämpar dess etiska kvalitetskod där nyckelorden är respekt,
öppenhet, trovärdighet och kvalitet. Vartannat år ska en extern revisor granska och
intyga att organisationen efterlever kvalitetskoden.
Barnrättsbyråns revisorer ska genomföra denna granskning i september 2022.

Svensk Insamlingskontroll
Barnrättsbyrån har 90-konto via Svensk insamlingskontroll vilket innebär att vi granskas
så att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att goda marknadsföringsmetoder används samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Barnrättsbyrån genomförde under året ett stort projekt för att på ett enkelt sätt möjliggöra insamling från privatpersoner och företag via hemsidan, både i form av engångsdonationer och månadsgivande via autogiro. Att genomföra transaktioner via hemsidan har
tidigare inte varit möjligt och för att få detta på plats krävdes både en ombyggnation av
själva hemsidan, ett integrerat betalningssystem samt upphandling av ett CRM-system dit
transaktionsuppgifterna överförs automatiskt. Detta arbete är en del i ledet att etablera
Barnrättsbyrån som en insamlingsorganisation för allmänheten och för att vi framöver
ska kunna arbeta mer strukturerat med kampanjer och givarflöden.

Covid-19
Coronapandemin har under 2021 haft fortsatt stor påverkan på Barnrättsbyrån. Både för
de barn och unga vi möter och vår verksamhet. Vi ser, likt förra året, att situationen för de
barn och unga som befinner sig i utsatthet förvärrats på grund av pandemin. Periodvis
nedstängda skolor, myndigheter som varit svåra att få tag på och i huvudsak digitala möten – en minst sagt försvårande omständighet för socialt relationellt arbete. Där den psykiska ohälsan varit stor har vi, trots pandemi och restriktioner, fortsatt träffa vissa barn
och unga på vårt kontor eller i deras närmiljö. Distansarbetet har även påverkat oss internt
då det är tungt att under så lång tid jobba med svåra saker och inte kunna träffa sina kollegor som vanligt. På grund av pandemin har vi inte heller kunnat anordna några sociala
aktiviteter för barnen och ungdomarna, förutom en julfest i december.
Det digitala arbetssättet har dock underlättat på så vis att det har varit enklare än tidigare
att samlas och arbeta tillsammans i större nätverk, t.ex. med andra barnrättsorganisationer kring gemensamma uttalanden eller med experter från olika delar av landet
i samband med framtagandet av vår SiS-rapport. Den digitala omställningen har
också gjort att vi fortsatt kunna ta emot uppdrag från barn och unga i andra delar
av Sverige än där vi har våra faktiska kontor.
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HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR
Barnrättsbyrån verkar för att barn och unga ska få tillgång till rätt hjälp av samhället och
vår vision är ett samhälle där barn och unga tas på allvar och ges möjligheten till att leva
ett gott liv. I grund och botten handlar det om social hållbarhet. För Barnrättsbyrån innebär det att vi arbetar på uppdrag av enskilda barn och unga, att samla och stärka nätverken runt barnen och att lyfta barnens erfarenheter i olika led för att förbättra situationen för fler barn. Genom vårt arbete påverkar vi inte bara de barn vi arbetar på uppdrag
av här och nu utan även samhället i stort.
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.

Medarbetare
Barnrättsbyrån består av elva medarbetare. Den överhängande majoriteten är kvinnor.
Vi har under året påbörjat ett större arbetsmiljöarbete där vi börjat arbeta med en ny
handledare, Carina Håkansson, som har löpande handledning för arbetsgruppen var
fjärde vecka. Vi har även anlitat en HR-konsult, Johan Welander, som under hösten
gjorde en kartläggning kring arbetsmiljön på Barnrättsbyrån, en rapport som ligger till
grund för ett fortsatt arbete under 2022 då en hållbar arbetsplats kommer vara ett
fokusområde för organisationen.
Barnrättsbyrån har under 2021 varit medlemmar i Fremia där vi också tecknat kollektivavtal för samtliga anställda.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Baserat på den utveckling Barnrättsbyrån har genomgått sedan barnkonventionen blev
svensk lag 2020 ser vi att vi fyller en allt viktigare roll i samhället när det kommer till att
förverkliga barns rättigheter i praktiken. Det finns ingen annan organisation idag som
arbetar utifrån alla barns rättigheter på samma sätt som Barnrättsbyrån gör, både praktiskt med enskilda barn och med påverkan, och det är tydligt att vår funktion behövs för
att fortsätta belysa områden i samhället där barn inte får tillgång till den hjälp de har rätt
till. Utifrån att vi veckovis behöver säga nej till nya förfrågningar från barn och unga ser
vi också ett omättligt hjälpbehov från vår målgrupp och kan konstatera att vår hjälp
behövs, kanske nu mer än någonsin. Under 2022 kommer vi fortsätta ha fokus på frågan
kring placerade barns rättigheter, både i familjehem och på institution och vi kommer
fortsätta bedriva påverkan gentemot politiker utifrån den granskning av våldet mot
barn på SiS som vi genomförde 2021.

RESULTAT OCH STÄLLNING
Årets verksamhetsintäkter uppgår till 9,3 mkr (7,9 mkr, 2020). Ökningen beror på
främst på att verksamheten under 2021 har fått använda sig av godkända kvarvarande
medel från 2020, ett år med lägre kostnader än budgeterat på grund av covid-19.
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
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RESULTAT OCH STÄLLNING
FLERÅRSÖVERSIKT
Allmänna förutsättningar
Resultat (tkr)

2021

2020

2019

2018

Verksamhetens intäkter

9 369

7 904

8 306

8 460

-9 394

-7 869

-7 985

-7 320

Verksamhetens resultat

-25

35

321

1 140

Resultat från finansiella
investeringar

-1

-1

-1

0

-26

34

321

1 139

Verksamhetens kostnader

Årets resultat

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Belopp vid årets ingång
Årets resultat

Belopp vid årets utgång

Balanserat kapital

Summa kapital

2 160 593

2 160 593

-26 111

-26 111

2 134 482

2 134 482

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

RESULTATRÄKNING
RESULTATRÄKNING

NOT

2021-01-01
–2021-12-31

2020-01-01
–2020-12-31

3 600

3 200

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor

2

76 374

22 664

Bidrag

2

9 249 241

7 849 940

39 412

27 883

9 368 627

7 903 687

-7 914 129

-6 926 189

Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

3

Ändamålskostnader
Insamlingskostnader

-994 549

0

Administrationskostnader

-485 235

-942 673

-9 393 913

-7 868 862

-25 286

34 825

-825

-1 046

Summa verksamhetens kostnader

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

4

Summa finansiella poster

34
34

-825

-1 046

Resultat efter finansiella poster

-26 111

33 779

Resultat före skatt

-26 111

33 779

ÅRETS RESULTAT

-26 111

33 780
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BALANSRÄKNING
BALANSRÄKNING

NOT

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

93 764

89 981

170 830

129 889

264 594

219 870

Kassa och bank

2 764 343

4 800 067

Summa omsättningstillgångar

3 028 937

5 019 937

SUMMA TILLGÅNGAR

3 028 937

5 019 937

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

5

Summa kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL OCH SKULDER

NOT

2020-12-31

2019-12-31

Eget kapital
Årets resultat

-26 111

33 780

Balanserat kapital

2 160 593

2 126 813

Summa eget kapital

2 134 482

2 160 593

Leverantörsskulder

59 014

147 281

Aktuella skatteskulder

65 318

131 020

125 000

2 009 241

319 126

205 268

Kortfristiga skulder

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

6

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

325 997

366 534

894 455

2 859 344

3 028 937

5 019 937
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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 INSAMLADE MEDEL

2021

2020

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Företag

25 125

16 000

Privatpersoner/allmänheten

51 249

6 664

Summa

76 374

22 664

Bidrag som redovisats som intäkt
Företag

1 128 688

671 312

Stiftelse och fonder

5 315 303

4 551 888

Kommun och Stat

2 805 250

2 626 740

Summa

9 249 241

7 849 940

2021

2020

NOT 3 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
FÖRDELADE PER LAND
Medelantalet anställda fördelade per land
Sverige (inom parentes anges medelantalet kvinnor.)

10 (8)

9 (8)

Summa

10 (8)

9 (8)
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Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör

1 174 098

1 220 197

Övriga anställda

3 636 648

3 120 406

4 810 746

4 340 603

Sociala kostnader

Pensionskostnader exkl. löneskatt
Särskild löneskatt på pensionskostnader

1 511 526

1 167 671

1 511 526

1 167 671

310 716

271 284

75 380

65 813

386 096

337 097

75 %

75 %

Av pensionskostnaderna 2021 avser 62 tkr (75 tkr) organisationens generalsekreterare.

Könsfördelning bland styrelseledamöter & ledande
befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

25 %

25 %

100 %

100 %

0%

0%
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NOTER
NOT 4 RÄNTEKOSTNADER OCH
LIKNANDE RESULTATPOSTER

2021

Övriga räntekostnader

NOT 5 FÖRUTBETALDA KOSTNADER
OCH UPPLUPNA KOSTNADER

2020

825

1 046

825

1 046

2021-12-31

Förutbetalda hyror

133 330

Övriga poster

NOT 6 SKULD ERHÅLLNA EJ UTNYTTJADE BIDRAG

2020-12-31
129 889

37 500

0

170 830

129 889

2021-12-31

2020-12-31

I posten ingår skulder avseende bidrag, dessa poster av
reserverade för att användas under nästkommande
räkenskapsår.
Reserverade bidrag

NOT 7 UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

125 000

2 009 241

125 000

2 009 241

2021-12-31

Semesterlöner
Upplupna löner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster

2020-12-31

159 169

96 266

0

52 638

50 011

30 247

116 817

187 383

325 997

366 534

NOT 8 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Vi står inför ett utmanande läge 2022 då flera i ledningsgruppen kommer vara borta på grund
av föräldraledigheter i kombination med att vi går in i det nya året med flera minskade anslag
och avslutade projekt. Vi kommer därför behöva lägga stort fokus under första halvåret på att
säkra upp organisationen, både i form av rekrytering men också med flera stora ansökningar
till nya finansiärer som kan täcka upp det befintliga budgetunderskottet.
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ÅRSREDOVISNINGENS
UNDERTECKNANDE
I denna årsredovisning intagna uppgifter intygas härmed.
Stockholm den dag som framgår nedan

Kajsa Korsgren
Ordförande

Louise Dane
Ledamot

2022-03-18

2022-03-19

Ida Hellrup
Ledamot

Johan Lindahl
Ledamot

2022-03-20

2022-03-18

Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-03-24
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 räkenskapsåret
2021-01-01 – 2021-12-31. Föreningens
årsredovisning är på sidorna 28– 38 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 2021 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.

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 2021
(räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31).
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 2022-03-24
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 sätt att stötta Barnrättsbyrån,
både som privatperson, företag eller stiftelse.
Varje bidrag är värdefullt!

GE DIN GÅVA IDAG!
Swisha din gåva till: 900 6800

Andra sätt att ge:
Bankgiro: 900-6800

Plusgiro: 900680-0

Är du eller ditt företag intresserad av ett samarbete?
Kontakta Kanslichef Klara Blank på klara@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
barnrattsbyran.se

