KALLELSE
Datum

2022-05-24

Sida

1(3)

Kommunstyrelsen
Tid: onsdag den 1 juni 2022 klockan 08:30
Plats: Sammanträdesrum Osby
Sammanträdet är öppet för allmänheten från och med klockan 09.55. Obs! Tiden kan
ändras till en senare eller tidigare tid!

Ärende

1

Upprop och protokollets justering, klockan 08.30-08-35

2

Godkännande av dagordning, klockan 08.30-08-35

3

Anmälningar, klockan 08.30-08-35

4

Anmälan av delegationsbeslut, klockan 08.30-08-35

5

Sekretess ärende 3590 - Beslut enligt 14 § LVU, klockan 08.35-08-55
Lisa Widbom, förste socialsekreterare och Carina Alpar, enhetschef

6

Sekretess ärende 3592 - Beslut enligt 14 § LVU, klockan 08.35-08-55
Lisa Widbom, förste socialsekreterare och Carina Alpar, enhetschef

7

Information
Emma Frostensson, förvaltningschef, klockan 08.55-09.40

8

FAV Budgetuppföljning efter april 2022, klockan 08.55-09.40
Emma Frostensson, förvaltningschef

9

Utbildningsutbud Osby Komvux 2023, klockan 08.55-09.40
Emma Frostensson, förvaltningschef

10 Sammanhållen utbildning för vissa nyanlända invandrare, klockan 08.55-09.40
Emma Frostensson, förvaltningschef
11 Ansökan om bidrag för 2022 - BRIS, klockan 08.55-09.40
Emma Frostensson, förvaltningschef

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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12 Information
Petra Gummesson, kommundirektör, klockan 09.40-09.55
13 Revidering av ordningsföreskrifter för Osby kommun, klockan 09.55-10.05
Kim Olsen, säkerhetschef

Fika klockan 10.05-10.20
14 Information
Johan Dalen/Svenskt näringsliv, klockan 10.20-10.40
15 Taxor och avgifter inom Kultur och fritid för 2022, klockan 10.40-10.50
Fredrik Johnsson, kultur- och fritidschef
16 Slutbetänkande fullmäktigeberedningen för kultur- och fritidsanläggningar, klockan
10.50-11.20
Eva Andersson, förvaltningschef, Fredrik Johnsson, kultur- och fritidschef
17 Bidrag Osby näringsliv 2022, klockan 11.20-11-30
Johanna Lindhe, administrativ chef
18 Beslut om ansvarsfrihet - AV Media Skåne 2021, klockan 11.30-11.35
Gunnar Elvingsson, ekonomichef
19 Ändring av bolagsordningen, Osby Nova, klockan 11.35-11.40
Gunnar Elvingsson, ekonomichef
20 Uppföljning kommunstyrelseförvaltningen efter april 2022, klockan 11.40-11.50
Gunnar Elvingsson, ekonomichef
21 Ekonomisk uppföljning april, Osby kommun, klockan 11.50-12.00
Gunnar Elvingsson, ekonomichef

Lunch klockan 12.00-13.00
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22 Medborgarförslag - handikappanpassning och LED-belysning utav promenadstråket runt
Hjärtasjön, klockan 13-00-13.15
Mathias Karlsson, förvaltningschef
23 Medborgarförslag - Inrätta gångbana från riksväg 15 till Karl Johans väg, klockan 13.1513.30
Mathias Karlsson, förvaltningschef
24 Begäran av medel för uppstädning av mellanlagret 2022, klockan 13.30-13.40
Mathias Karlsson, förvaltningschef
25 Fastighetsinvestering Familjehuset, klockan 13.40-13.50
Mathias Karlsson, förvaltningschef
26 Fastighetsförsäljning, Briohuset, Tandläkaren, klockan 13.50-14.20
Mathias Karlsson, förvaltningschef

Fika klockan 14.20-14.35

27 Revisionens granskning av kommunstyrelsens budgetprocess, klockan 14.35-15.00
Margot Malmquist, revisionens ordförande

Niklas Larsson

Amanda Svensson

Ordförande

Sekreterare

Osby kommun

Delegationsbeslut

Fördelning:

Framställd: 2022-05-04 14:43

Beslutsnr

Beställd av: Marie Johnsson

Sida 1(4)

Anledning: Delegationsbeslut Barn och familj april
2022

Urval:

Beslutsnr

Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
128469

2022-04-01

Utredn 11:1
Dahlström, Linus
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

128475

2022-04-01

Utredn 11:1
Dahlström, Linus
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

128515

2022-04-04

Avsluta utredn 0-17 med Alpar, Carina
insats

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

128516

2022-04-04

Öppenvård internt

Alpar, Carina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

128665

2022-04-07

Utredn 11:1
Widbom, Lisa
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

128729

2022-04-01

Utredn 11:1
Ralsgård, Linda
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

128828

2022-04-11

Öppenvård internt

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

129023

2022-04-13

Särskilda kostnader eget Taha, Fadi
boende

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

Källa: Treserva

Widbom, Lisa

6 040,00
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Anledning: Delegationsbeslut Barn och familj april
2022

Urval:

Beslutsnr

Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
129071

2022-04-13

Utredn 11:1
Widbom, Lisa
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

129072

2022-04-13

Utredn 11:1
Widbom, Lisa
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

129077

2022-04-12

Utredn 11:1
Widbom, Lisa
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

129078

2022-04-12

Utredn 11:1
Widbom, Lisa
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

129092

2022-04-14

Sär Kostnader Öppna
insatser

Widbom, Lisa

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

129138

2022-04-07

Upphörande LVU 14 §
umg begränsn

KS/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

129139

2022-04-07

Upphörande LVU 14 §
hemlig vistelseort

KS/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

129140

2022-04-07

Överväg 13 § LVU,
fortsatt vård

KS/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

Källa: Treserva

351,50

Sida 2(4)

Osby kommun

Delegationsbeslut

Fördelning:
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Beslutsnr
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Anledning: Delegationsbeslut Barn och familj april
2022

Urval:

Beslutsnr

Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
129145

2022-04-07

Överväg 13 § LVU,
fortsatt vård

KS/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

129146

2022-04-07

Överväg 13 § LVU,
fortsatt vård

KS/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

129147

2022-04-07

Överväg 13 § LVU,
fortsatt vård

KS/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

129149

2022-04-07

Överväg 13 § LVU,
fortsatt vård

KS/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

129292

2022-04-19

Utredn 11:1 pågående
LVU ärende

Carlsson, Clara

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

129593

2022-04-22

Utredn 11:1
Nagy, Ildiko
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

129705

2022-04-08

Avsluta utredn 0-17 utan Widbom, Lisa
åtgärd

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

129870

2022-04-28

Utredn 11:1 Yttr/Upplysn Carlsson, Clara
IFO

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

129964

2022-04-29

Utredn 11:1 Yttr/Upplysn Schnoor, Marie
IFO

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

Källa: Treserva
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Anledning: Delegationsbeslut Barn och familj april
2022

Urval:

Beslutsnr

Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
129983

2022-04-29

Avsluta utredn 0-17 utan Widbom, Lisa
åtgärd

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

129985

2022-04-22

Avsluta utredn 0-17 utan Widbom, Lisa
åtgärd

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

129987

2022-04-22

Avsluta utredn 0-17 utan Widbom, Lisa
åtgärd

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

129994

2022-04-20

Avsluta utredn 0-17 med Sundin, Anneli
insats

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

129995

2022-04-20

Avsluta utredn 0-17 med Sundin, Anneli
insats

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

129996

2022-04-20

Avsluta utredn 0-17 med Sundin, Anneli
insats

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

130112

2022-04-25

Utredn 11:1
Ralsgård, Linda
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

Antal beslut:
Källa: Treserva
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Anledning: Delegationsbeslut Familjerätten april 2022

Urval:

Beslutsnr

Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Jönsson, Albin

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
128594

2022-04-05

Bekräft U protokoll
faderskap Gem vårdnad

128669

2022-04-07

Utredn 11:1 vård/umg/bo Hagberg, Jenny
6:19 FB

Familjerätt

IFO Familjerätt

128670

2022-04-07

Utredn 11:1 vård/umg/bo Hagberg, Jenny
6:19 FB

Familjerätt

IFO Familjerätt

128671

2022-04-07

Utredn 11:1 vård/umg/bo Hagberg, Jenny
6:19 FB

Familjerätt

IFO Familjerätt

128672

2022-04-07

Utredn Föräldraskap U

Malmsten, Marie

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

128725

2022-04-08

Upplysningar 6:20 FB

Hagberg, Jenny

Familjerätt

IFO Familjerätt

128726

2022-04-08

Upplysningar 6:20 FB

Hagberg, Jenny

Familjerätt

IFO Familjerätt

128727

2022-04-08

Upplysningar 6:20 FB

Hagberg, Jenny

Familjerätt

IFO Familjerätt

128778

2022-04-08

Upplysn avlämnas 6:20
FB

Hagberg, Jenny

Familjerätt

IFO Familjerätt

128779

2022-04-08

Upplysn avlämnas 6:20
FB

Hagberg, Jenny

Familjerätt

IFO Familjerätt

128780

2022-04-08

Upplysn avlämnas 6:20
FB

Hagberg, Jenny

Familjerätt

IFO Familjerätt

128945

2022-04-12

Utredn Föräldraskap U

Andersson, Cecilia

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

Källa: Treserva
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Beslutsnr
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Anledning: Delegationsbeslut Familjerätten april 2022

Urval:

129119

2022-04-07

Utredn avtal om
vård/umg/bo

Hasani, Albina

Familjerätt

IFO Familjerätt

Antal beslut:
Källa: Treserva
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Osby kommun

Delegationsbeslut

Fördelning:

Framställd: 2022-05-04 14:48

Beslutsnr

Beställd av: Marie Johnsson
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Anledning: Delegationsbeslut Vuxen april 2022

Urval:

Beslutsnr

Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
128629

2022-04-06

Boende i akut situation

Selin Romberg, Patricia

IFO Vuxen

IFO Vuxenenheten

128717

2022-04-06

Öppenvård internt

Reimer, Maria

IFO Vuxen

IFO Vuxenenheten

128972

2022-04-12

Boende i akut situation

Selin Romberg, Patricia

IFO Vuxen

IFO Vuxenenheten

129137

2022-04-12

Boende i akut situation

Selin Romberg, Patricia

IFO Vuxen

IFO Vuxenenheten

129195

2022-04-19

HVB Tillfälligt SoL

Möller, Mariana

IFO Vuxen

IFO Vuxenenheten

129334

2022-04-20

Öppenvård internt

Selin Romberg, Patricia

IFO Vuxen

IFO Vuxenenheten

129622

2022-04-25

Avsluta Yttr 3:8
körkortsförordn

Selin Romberg, Patricia

IFO Vuxen

IFO Vuxenenheten

129680

2022-04-19

Öppenvård internt

Reimer, Maria

IFO Vuxen

IFO Vuxenenheten

129690

2022-04-01

Öppenvård internt

Selin Romberg, Patricia

IFO Vuxen

IFO Vuxenenheten

129768

2022-04-27

Öppenvård internt

Selin Romberg, Patricia

IFO Vuxen

IFO Vuxenenheten

129949

2022-04-26

Boende i akut situation

Selin Romberg, Patricia

IFO Vuxen

IFO Vuxenenheten

Antal beslut:
Källa: Treserva

11
Sida 1(1)
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Delegationsbeslut

Fördelning:

Framställd: 2022-05-04 14:49
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Beställd av: Marie Johnsson
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Anledning: Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd
april 2022

Urval:

Beslutsnr

Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
128450

2022-04-01

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

10 683,00

128451

2022-04-01

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

319,00

128454

2022-04-01

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

6 699,00

128455

2022-04-01

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128465

2022-04-01

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

860,00

128477

2022-04-01

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

390,00

128484

2022-04-01

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

8 395,00

128485

2022-04-01

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

188,00

128487

2022-04-01

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128494

2022-04-04

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

8 683,00

128495

2022-04-04

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

400,00

128496

2022-04-04

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

271,00

128497

2022-04-04

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

80,00

128498

2022-04-04

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128499

2022-04-04

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

Källa: Treserva

76,00
Sida 1(38)

Osby kommun

Delegationsbeslut

Fördelning:

Framställd: 2022-05-04 14:49

Beslutsnr

Beställd av: Marie Johnsson
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Anledning: Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd
april 2022

Urval:

Beslutsnr

Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
128504

2022-04-04

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

7 491,00

128505

2022-04-04

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

106,00

128506

2022-04-04

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

1 840,00

128507

2022-04-04

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128508

2022-04-04

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

727,00

128517

2022-04-04

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

3 856,00

128518

2022-04-04

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

399,00

128519

2022-04-04

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128520

2022-04-04

Överklagan rätt tid

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128535

2022-04-04

Avge Yttr m a a överkl av Alagic, Lilly
beslut

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128538

2022-04-05

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

3 910,00

128543

2022-04-05

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

2 000,00

128547

2022-04-05

Avslag 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128548

2022-04-05

Avslag 4:2

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

Källa: Treserva
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Anledning: Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd
april 2022

Urval:

Beslutsnr

Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
128549

2022-04-05

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

2 307,00

128552

2022-04-05

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

449,00

128553

2022-04-05

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

8 749,00

128554

2022-04-05

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

200,00

128555

2022-04-05

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

400,00

128556

2022-04-05

Avslag 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128559

2022-04-05

Avslag 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128562

2022-04-05

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

12 172,00

128563

2022-04-05

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

60,00

128565

2022-04-05

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

8 916,00

128566

2022-04-05

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

400,00

128567

2022-04-05

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

399,00

128568

2022-04-05

Avslag 4:2

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128577

2022-04-05

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

8 494,00

128580

2022-04-05

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

5 567,00

Källa: Treserva
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128581

2022-04-05

Avslag 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128588

2022-04-05

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128633

2022-04-06

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

8 332,00

128638

2022-04-07

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

3 983,00

128640

2022-04-07

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

4 250,00

128642

2022-04-07

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

200,00

128643

2022-04-07

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

389,00

128644

2022-04-07

Avslag 4:2

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128645

2022-04-07

Avslag 4:2

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128646

2022-04-07

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

18 298,00

128647

2022-04-07

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

349,00

128648

2022-04-07

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

299,00

128649

2022-04-07

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

250,00

128650

2022-04-07

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128651

2022-04-07

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

Källa: Treserva
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128652

2022-04-07

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128655

2022-04-07

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

8 174,00

128656

2022-04-07

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

300,00

128657

2022-04-07

Avslag 4:2

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128659

2022-04-07

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128667

2022-04-07

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128673

2022-04-07

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

730,00

128675

2022-04-07

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

250,00

128676

2022-04-07

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

137,00

128683

2022-04-07

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

6 561,00

128684

2022-04-07

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

349,00

128685

2022-04-07

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128694

2022-04-07

Avslag 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128695

2022-04-07

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

9 108,00

128696

2022-04-07

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

329,00

Källa: Treserva
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128697

2022-04-07

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

70,00

128702

2022-04-07

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

400,00

128703

2022-04-07

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128708

2022-04-07

Avslag 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128714

2022-04-08

Avslag 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128737

2022-04-08

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

4 192,00

128745

2022-04-08

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

11 466,00

128746

2022-04-08

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

200,00

128747

2022-04-08

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

106,00

128748

2022-04-08

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

439,00

128749

2022-04-08

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128750

2022-04-08

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128753

2022-04-08

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

9 920,00

128754

2022-04-08

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

861,00

128758

2022-04-08

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

10 398,00

Källa: Treserva

Sida 6(38)

Osby kommun

Delegationsbeslut

Fördelning:

Framställd: 2022-05-04 14:49

Beslutsnr

Beställd av: Marie Johnsson

Sida 7(38)

Anledning: Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd
april 2022

Urval:

Beslutsnr

Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
128759

2022-04-08

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

295,00

128760

2022-04-08

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

64,00

128765

2022-04-08

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

8 526,00

128766

2022-04-08

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

269,00

128767

2022-04-08

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

7 323,00

128768

2022-04-08

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

250,00

128769

2022-04-08

Avslag 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128770

2022-04-08

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

6 543,00

128771

2022-04-08

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

6 303,00

128772

2022-04-08

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

800,00

128773

2022-04-08

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

234,00

128774

2022-04-08

Avslag 4:2

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128775

2022-04-08

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

14 054,00

128776

2022-04-08

Försk på förmån 9:2
Livsför övrigt

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

449,00

Källa: Treserva
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128777

2022-04-08

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128793

2022-04-11

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128794

2022-04-11

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128795

2022-04-11

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128800

2022-04-11

Försk på förmån 9:2
Försörj stöd

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

15 941,00

128801

2022-04-11

Försk på förmån 9:2
Livsför övrigt

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

299,00

128803

2022-04-11

Avslag 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128804

2022-04-11

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

6 256,00

128805

2022-04-11

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

429,00

128806

2022-04-11

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128807

2022-04-11

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128808

2022-04-11

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

7 816,00

128809

2022-04-11

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

449,00

128817

2022-04-11

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

7 151,00

Källa: Treserva

11 158,00
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128818

2022-04-11

Avslag 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128819

2022-04-11

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

1 126,00

128826

2022-04-11

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

7 326,00

128827

2022-04-11

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

520,00

128829

2022-04-11

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

4 192,00

128831

2022-04-11

Avslag 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128837

2022-04-11

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

3 495,75

128838

2022-04-11

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

2 246,00

128843

2022-04-11

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

7 748,00

128844

2022-04-11

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

399,00

128845

2022-04-11

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

102,00

128857

2022-04-11

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

3 048,00

128858

2022-04-11

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

1 600,00

128860

2022-04-11

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

17 349,00

128861

2022-04-11

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

479,00

Källa: Treserva
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128862

2022-04-11

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

368,00

128864

2022-04-11

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

13 834,00

128865

2022-04-11

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

355,00

128866

2022-04-11

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

174,00

128867

2022-04-11

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

300,00

128868

2022-04-11

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

4 617,00

128869

2022-04-11

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

2 524,00

128871

2022-04-11

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

389,00

128880

2022-04-12

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

8 184,00

128881

2022-04-12

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

200,00

128882

2022-04-12

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

33,00

128883

2022-04-12

Avslag 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128890

2022-04-12

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

10 351,00

128891

2022-04-12

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

6 458,00

128892

2022-04-12

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

299,00

Källa: Treserva
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128893

2022-04-12

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128894

2022-04-12

Avslag 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128895

2022-04-12

Avslag 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128898

2022-04-12

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

5 644,00

128899

2022-04-12

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

100,00

128900

2022-04-12

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

399,00

128901

2022-04-12

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128902

2022-04-12

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

11 154,00

128904

2022-04-12

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

7 531,00

128905

2022-04-12

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

52,00

128906

2022-04-12

Överklagan rätt tid

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128907

2022-04-12

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

19 857,00

128908

2022-04-12

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

399,00

128909

2022-04-12

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

200,00

128910

2022-04-12

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

476,00

Källa: Treserva
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128913

2022-04-12

Avslag 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128915

2022-04-12

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

4 558,00

128916

2022-04-12

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

154,00

128917

2022-04-12

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

429,00

128920

2022-04-12

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

4 692,00

128921

2022-04-12

Avslag 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128922

2022-04-12

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128924

2022-04-12

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

9 225,00

128925

2022-04-12

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

379,00

128936

2022-04-12

Försk på förmån 9:2
Försörj stöd

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

13 726,00

128937

2022-04-12

Försk på förmån 9:2
Livsför övrigt

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

300,00

128938

2022-04-12

Försk på förmån 9:2
Livsför övrigt

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

118,00

128939

2022-04-12

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

400,00

Källa: Treserva
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128940

2022-04-12

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128941

2022-04-12

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128942

2022-04-12

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

200,00

128943

2022-04-12

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

161,00

128944

2022-04-12

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128946

2022-04-12

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

5 555,00

128947

2022-04-12

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

559,00

128953

2022-04-12

Överklagan rätt tid

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128968

2022-04-12

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

7 081,00

128969

2022-04-12

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

369,00

128970

2022-04-12

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128974

2022-04-13

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

6 992,00

128980

2022-04-13

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

3 121,00

128982

2022-04-13

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

409,00

128983

2022-04-13

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

400,00

Källa: Treserva
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128984

2022-04-13

Avslag 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128988

2022-04-13

Avslag 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

128989

2022-04-13

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129005

2022-04-13

Avslag 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129009

2022-04-13

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

9 637,00

129010

2022-04-13

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

200,00

129011

2022-04-13

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

3 878,00

129012

2022-04-13

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

400,00

129013

2022-04-13

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

700,00

129014

2022-04-13

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

12 113,00

129015

2022-04-13

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

379,00

129016

2022-04-13

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

1 470,00

129017

2022-04-13

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129018

2022-04-13

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129021

2022-04-13

Avge Yttr m a a överkl av Pohlman, Mari
beslut

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten
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129022

2022-04-13

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

9 883,00

129026

2022-04-13

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

1 178,00

129028

2022-04-13

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

11 714,00

129029

2022-04-13

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

400,00

129030

2022-04-13

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

600,00

129033

2022-04-13

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

10 437,00

129034

2022-04-13

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

200,00

129037

2022-04-13

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

453,00

129038

2022-04-13

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

438,00

129039

2022-04-13

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

200,00

129040

2022-04-13

Avge Yttr m a a överkl av Alagic, Lilly
beslut

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129041

2022-04-13

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129043

2022-04-13

Avslag 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129046

2022-04-13

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

Källa: Treserva

337,00

3 887,00
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129047

2022-04-13

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

505,00

129048

2022-04-13

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

9 389,00

129049

2022-04-13

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

278,00

129051

2022-04-13

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

9 278,00

129054

2022-04-13

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

195,00

129057

2022-04-13

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

8 289,00

129061

2022-04-13

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

509,00

129062

2022-04-13

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

299,00

129065

2022-04-14

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

3 792,00

129066

2022-04-14

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

2 210,00

129069

2022-04-14

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

1 000,00

129074

2022-04-14

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

440,00

129085

2022-04-14

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

9 177,00

129086

2022-04-14

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

388,00

129087

2022-04-14

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

573,00

Källa: Treserva
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129088

2022-04-14

Avslag 4:2

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129089

2022-04-14

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

5 541,00

129091

2022-04-14

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

1 840,00

129094

2022-04-14

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

2 755,00

129098

2022-04-14

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

497,00

129099

2022-04-14

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

200,00

129100

2022-04-14

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

214,00

129101

2022-04-14

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

4 921,00

129102

2022-04-14

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

200,00

129103

2022-04-14

Avslag 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129106

2022-04-14

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

10 935,00

129107

2022-04-14

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

160,00

129108

2022-04-14

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

10 008,00

129109

2022-04-14

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

399,00

129110

2022-04-14

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

10 445,00

Källa: Treserva
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129111

2022-04-14

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

1 000,00

129112

2022-04-14

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

650,00

129120

2022-04-14

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

5 708,00

129121

2022-04-14

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

340,00

129122

2022-04-14

Försk på förmån 9:2
Försörj stöd

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

734,00

129123

2022-04-14

Försk på förmån 9:2
Livsför övrigt

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

400,00

129124

2022-04-14

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129125

2022-04-14

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129126

2022-04-14

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

8 626,00

129127

2022-04-14

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

136,00

129128

2022-04-14

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

200,00

129129

2022-04-14

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

138,00

129130

2022-04-14

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

397,00

129131

2022-04-14

Avslag 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

Källa: Treserva
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129152

2022-04-14

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

4 648,00

129153

2022-04-14

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

200,00

129154

2022-04-14

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

146,00

129155

2022-04-14

Avslag 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129160

2022-04-14

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

8 505,00

129161

2022-04-14

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

200,00

129162

2022-04-14

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

299,00

129163

2022-04-14

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129164

2022-04-14

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129166

2022-04-14

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129170

2022-04-14

Försk på förmån 9:2
Försörj stöd

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129171

2022-04-14

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129183

2022-04-19

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

10 158,00

129184

2022-04-19

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

199,00

Källa: Treserva

10 822,00
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Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

2 339,00

Eftergift
belopp

Beslutsform
129185

2022-04-19

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129186

2022-04-19

Avslag 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129187

2022-04-19

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

2 734,00

129188

2022-04-19

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

228,00

129194

2022-04-19

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129200

2022-04-19

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

22 084,00

129204

2022-04-19

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

11 105,00

129205

2022-04-19

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

349,00

129207

2022-04-19

Försk på förmån 9:2
Försörj stöd

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

6 345,00

129208

2022-04-19

Försk på förmån 9:2
Livsför övrigt

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

100,00

129209

2022-04-19

Försk på förmån 9:2
Livsför övrigt

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

48,00

129212

2022-04-19

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

5 687,00

129213

2022-04-19

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

299,00

Källa: Treserva

Sida 20(38)
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Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
129214

2022-04-19

Avslag 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129218

2022-04-19

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

10 465,00

129219

2022-04-19

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

189,00

129220

2022-04-19

Avslag 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129221

2022-04-19

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

1 402,00

129222

2022-04-19

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

429,00

129223

2022-04-19

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

361,00

129224

2022-04-19

Avslag 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129225

2022-04-19

Avslag 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129230

2022-04-19

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129232

2022-04-19

Avslag 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129237

2022-04-19

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

6 095,00

129250

2022-04-19

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

4 853,00

129252

2022-04-19

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

455,00

129253

2022-04-19

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

Källa: Treserva

4 388,00

Sida 21(38)
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Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

379,00

Eftergift
belopp

Beslutsform
129254

2022-04-19

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129255

2022-04-19

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129258

2022-04-19

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129259

2022-04-19

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129260

2022-04-19

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129262

2022-04-19

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

449,00

129263

2022-04-19

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

4 250,00

129267

2022-04-19

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

437,00

129281

2022-04-20

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

5 668,00

129282

2022-04-20

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

189,00

129283

2022-04-20

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

133,00

129284

2022-04-20

Avslag 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129302

2022-04-20

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129305

2022-04-20

Avslag 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129306

2022-04-20

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

Källa: Treserva

20 113,00

1 274,00

2 000,00
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Beslutsnr

Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
129307

2022-04-20

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

7 250,00

129308

2022-04-20

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

3 310,00

129309

2022-04-20

Avslag 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129312

2022-04-20

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

8 079,00

129313

2022-04-20

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

107,00

129317

2022-04-20

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

4 250,00

129318

2022-04-20

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

1 956,00

129325

2022-04-20

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

3 561,00

129326

2022-04-20

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

136,00

129327

2022-04-20

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

299,00

129331

2022-04-20

Avslag 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129332

2022-04-20

Avslag 4:2

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129333

2022-04-20

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

1 814,00

129335

2022-04-20

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

5 463,00

129336

2022-04-20

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

429,00

Källa: Treserva

Sida 23(38)
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Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

1 217,00

Eftergift
belopp

Beslutsform
129337

2022-04-20

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129338

2022-04-20

Avslag 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129339

2022-04-20

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

5 378,00

129340

2022-04-20

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

398,00

129341

2022-04-20

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129342

2022-04-20

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129351

2022-04-21

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129353

2022-04-21

Avslag 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129358

2022-04-21

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

8 796,00

129359

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

200,00

129360

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

14,00

129363

2022-04-21

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

9 452,00

129364

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

2 400,00

129367

2022-04-21

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

12 314,00

129368

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

801,00

Källa: Treserva

10 064,00
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Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
129369

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

428,00

129370

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

228,00

129371

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

1 270,00

129372

2022-04-21

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

2 071,00

129375

2022-04-21

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

12 296,00

129376

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

329,00

129377

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

169,00

129378

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

200,00

129379

2022-04-21

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

6 947,00

129380

2022-04-21

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

1 688,00

129381

2022-04-21

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

13 036,00

129382

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

1 310,00

129384

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

570,00

129385

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

356,00

129386

2022-04-21

Avslag 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

Källa: Treserva

Sida 25(38)
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Beslutsfattare

Ärendetyp
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Belopp

Eftergift
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Beslutsform
129388

2022-04-21

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

7 230,00

129392

2022-04-21

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

10 427,00

129393

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

349,00

129394

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

214,00

129395

2022-04-21

Avslag 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129396

2022-04-21

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

5 473,00

129397

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

133,00

129398

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

300,00

129399

2022-04-21

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129400

2022-04-21

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129403

2022-04-21

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129404

2022-04-21

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

7 385,00

129405

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

319,00

129406

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

701,00

129407

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

1 142,00

Källa: Treserva
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129411

2022-04-21

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

8 398,00

129412

2022-04-21

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

14 213,00

129415

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

349,00

129418

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

1 670,00

129419

2022-04-21

Avslag 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129420

2022-04-21

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

8 362,00

129421

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

603,00

129422

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

399,00

129423

2022-04-21

Avslag 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129426

2022-04-21

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129433

2022-04-21

Avslag 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129436

2022-04-21

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129437

2022-04-21

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129438

2022-04-21

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129441

2022-04-21

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

Källa: Treserva

6 060,00

4 012,00
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129442

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

399,00

129443

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

215,00

129444

2022-04-21

Avslag 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129445

2022-04-21

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

3 115,00

129446

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

5 554,00

129447

2022-04-21

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

14 607,00

129448

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

365,00

129451

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

746,00

129452

2022-04-21

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

3 253,00

129454

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

299,00

129455

2022-04-21

Avslag 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129456

2022-04-21

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

9 400,00

129457

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

75,00

129458

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

363,00

129460

2022-04-21

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

Källa: Treserva
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129464

2022-04-21

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129465

2022-04-21

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

13 689,00

129466

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

429,00

129467

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

1 073,00

129472

2022-04-21

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

8 111,00

129474

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

299,00

129475

2022-04-21

Avslag 4:2

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129476

2022-04-21

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129478

2022-04-21

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

9 609,00

129479

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

448,00

129480

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

300,00

129481

2022-04-21

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

170,00

129492

2022-04-22

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

7 910,00

129493

2022-04-22

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

120,00

129494

2022-04-22

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

500,00

Källa: Treserva
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129499

2022-04-22

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

5 747,00

129500

2022-04-22

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

4 729,00

129501

2022-04-22

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

329,00

129502

2022-04-22

Avslag 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129503

2022-04-22

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

13 204,00

129504

2022-04-22

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

349,00

129506

2022-04-22

Avslag 4:2

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129508

2022-04-22

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

15 261,00

129510

2022-04-22

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

4 250,00

129514

2022-04-22

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

11 684,00

129515

2022-04-22

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

229,00

129518

2022-04-22

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

255,00

129520

2022-04-22

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

520,00

129521

2022-04-22

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

11 064,00

129522

2022-04-22

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

350,00

Källa: Treserva
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129523

2022-04-22

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

2 801,00

129524

2022-04-22

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

299,00

129525

2022-04-22

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

9 794,00

129529

2022-04-22

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

9 688,00

129530

2022-04-22

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

414,00

129533

2022-04-22

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

9 712,00

129536

2022-04-22

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

6 483,00

129537

2022-04-22

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

7 290,00

129538

2022-04-22

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

2 057,00

129539

2022-04-22

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

851,00

129540

2022-04-22

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

449,00

129542

2022-04-22

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

182,00

129543

2022-04-22

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

400,00

129545

2022-04-22

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

232,00

129546

2022-04-22

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

500,00

Källa: Treserva
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129554

2022-04-22

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129555

2022-04-22

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

714,00

129557

2022-04-22

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

5 220,00

129558

2022-04-22

Avslag 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129564

2022-04-22

Avslag 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129583

2022-04-22

Avslag 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129585

2022-04-22

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

1 747,00

129586

2022-04-22

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

107,00

129600

2022-04-22

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

1 290,00

129601

2022-04-22

Avslag 4:2

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129604

2022-04-22

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129608

2022-04-25

Överklagan rätt tid

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129610

2022-04-25

Avge Yttr m a a överkl av Alagic, Lilly
beslut

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129641

2022-04-25

Försörjningsstöd 4:1

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

Källa: Treserva

Mujagic, Nina

1 948,00

17 210,00
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129655

2022-04-25

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129656

2022-04-25

Avslag 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129665

2022-04-25

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129666

2022-04-25

Avslag 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129671

2022-04-25

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

455,00

129676

2022-04-25

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

455,00

129697

2022-04-26

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

5 973,00

129698

2022-04-26

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

36,00

129700

2022-04-26

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

839,00

129701

2022-04-26

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

319,00

129702

2022-04-26

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

300,00

129703

2022-04-26

Försörjningsstöd 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

12 088,00

129706

2022-04-26

Lägga ner utredning

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129709

2022-04-26

Livsföring i övrigt 4:1

Alagic, Lilly

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129715

2022-04-26

Avslag 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

Källa: Treserva

3 256,00

340,00
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129716

2022-04-26

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

3 378,00

129727

2022-04-26

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

2 056,00

129728

2022-04-26

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

2 710,00

129729

2022-04-26

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

525,00

129730

2022-04-26

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

400,00

129777

2022-04-27

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

8 075,00

129778

2022-04-27

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

300,00

129779

2022-04-27

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

58,00

129780

2022-04-27

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129781

2022-04-27

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129841

2022-04-27

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

9 231,00

129842

2022-04-27

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

5 200,00

129843

2022-04-27

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

329,00

129844

2022-04-27

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

300,00

129845

2022-04-27

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

250,00

Källa: Treserva
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Beslutsform
129846

2022-04-27

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129847

2022-04-27

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

9 412,00

129848

2022-04-27

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

439,00

129849

2022-04-27

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129850

2022-04-27

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129851

2022-04-27

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129871

2022-04-28

Livsföring i övrigt 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

995,00

129872

2022-04-28

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

8 631,00

129873

2022-04-28

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

400,00

129874

2022-04-28

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

271,00

129875

2022-04-28

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

200,00

129876

2022-04-28

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129877

2022-04-28

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129878

2022-04-28

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129884

2022-04-28

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

Källa: Treserva

10 306,00
Sida 35(38)

Osby kommun

Delegationsbeslut

Fördelning:

Framställd: 2022-05-04 14:49

Beslutsnr

Beställd av: Marie Johnsson

Sida 36(38)

Anledning: Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd
april 2022

Urval:

Beslutsnr

Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

319,00

Eftergift
belopp

Beslutsform
129885

2022-04-28

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129886

2022-04-28

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129897

2022-04-28

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

10 359,00

129898

2022-04-28

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

290,00

129899

2022-04-28

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

300,00

129900

2022-04-28

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129907

2022-04-28

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129912

2022-04-28

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129931

2022-04-28

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

250,00

129932

2022-04-28

Försörjningsstöd 4:1

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

3 733,00

129935

2022-04-28

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

13 820,00

129936

2022-04-28

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

449,00

129937

2022-04-28

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

800,00

129938

2022-04-28

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129939

2022-04-28

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

Källa: Treserva

199,00
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Osby kommun

Delegationsbeslut

Fördelning:

Framställd: 2022-05-04 14:49

Beslutsnr

Beställd av: Marie Johnsson

Sida 37(38)

Anledning: Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd
april 2022

Urval:

Beslutsnr

Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
129940

2022-04-28

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129941

2022-04-28

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129967

2022-04-29

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

4 288,00

129968

2022-04-29

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

399,00

129969

2022-04-29

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129970

2022-04-29

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

7 750,00

129971

2022-04-29

Livsföring i övrigt 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

1 790,00

129972

2022-04-29

Försörjningsstöd 4:1

Mujagic, Nina

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

7 750,00

129978

2022-04-29

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

23 698,00

129979

2022-04-29

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

200,00

129980

2022-04-29

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

129990

2022-04-29

Försörjningsstöd 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

8 258,00

130000

2022-04-29

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

16,00

130001

2022-04-29

Livsföring i övrigt 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

369,00

130002

2022-04-29

Avslag 4:1

Yousif, Alyaa

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

Källa: Treserva

Sida 37(38)

Osby kommun

Delegationsbeslut

Fördelning:

Framställd: 2022-05-04 14:49

Beslutsnr

Beställd av: Marie Johnsson

Sida 38(38)

Anledning: Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd
april 2022

Urval:

Beslutsnr

Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Pohlman, Mari

Ekonomiskt bistånd

IFO Ekonomienheten

6 618,00

Eftergift
belopp

Beslutsform
130007

2022-04-29

Försörjningsstöd 4:1

Antal beslut:
Källa: Treserva

545
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-05-02

Sida

1(2)

Kommunstyrelseförvaltningen
Emma Frostensson
0479528120
emma.frostensson@osby.se

FAV Budgetuppföljningar 2022
Dnr KS/2022:17 042

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen
-

Budgetuppföljningen för Arbete och välfärdsförvaltningen med ett prognostiserat
positivt resultat på 3 261 tkr, avseende april 2022, godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet är av övergripande karaktär och berör ej barn.
Sammanfattning av ärendet
Arbete och välfärdsförvaltningen prognostiserar ett positivt resultat på 3 261 tkr för april
månad. Den främsta orsaken är lägre personalkostnader och då framför allt på grund av att
tjänster ej är återbesatta. Utöver lägre personalkostnader prognostiseras även ett positivt
resultat för placeringar inom vuxenenheten samt för statliga bidrag på Komvux och inom
Barn och familj.
Förvaltningsledningen prognostiserar ett positivt resultat på knappt 150 tkr.
Vuxenutbildningen prognostiserar ett negativt resultat på cirka 250 tkr. Verksamheten har
ökat prognosen för köp av huvudverksamhet, kostnad för utbildning i annan kommun och
på distans via NTI, och går där över budget med cirka 1 200 tkr. Personalkostnaderna
samt material på svetsutbildningen beräknas bli högre än budgeterat. Dock har
verksamheten också ökat prognosen vad gäller statliga bidrag.
Vuxenenheten och Familjehuset prognostiserar ett positivt resultat på drygt 1 500 tkr. Det
är en klar förbättring sedan föregående prognos och det beror uteslutande på sänkta
prognoser för placeringar inom missbruk/beroende och våld i nära relationer.
Barn och familj prognostiserar ett positivt resultat på knappt 1 500 tkr. Det beror på lägre
personalkostnader samt ett icke budgeterat statligt bidrag.
Beslutsunderlag
-

Stratsysrapport Uppföljning april 2022 Arbete och välfärdsförvaltningen

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Sida
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Emma Frostensson

Camilla Hallberg

Förvaltningschef Arbete- och
välfärdsförvaltningen

Controller

Beslutet skickas till
Emma Frostensson, förvaltningschef
Camilla Hallberg, controller

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-04-19

Sida

1(4)

Kommunstyrelseförvaltningen
Emma Frostensson
0479528120
emma.frostensson@osby.se

FAV Utbildningsutbud Komvux Osby 2023
Dnr KS/2022:170 615

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen
-

Utbildningsutbud på Osby Komvux 2023 beslutas enligt de kurser som finns
angivna i denna tjänsteskrivelse avseende SFI, kurser på grundläggande nivå samt
kurser på gymnasial nivå

-

Förvaltningen har rätt att genomföra enstaka kurser utöver de som finns angivna i
denna tjänsteskrivelse om de kan genomföras med befintliga resurser

-

Förvaltningen har rätt att, vid lågt söktryck, pausa vissa av de angivna kurserna på
grundläggande- samt gymnasial nivå och förlägga dem på NTI alternativt bevilja i
annan kommun

-

Kommunstyrelsen tar ställning till vilka utbildningar som ska bedrivas inom
yrkesvux

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn.
Sammanfattning av ärendet
Följande kurser på SFI, grundläggande- och gymnasial nivå, föreslår förvaltningen ska
erbjudas på Osby Komvux/Lärcenter under 2023;
SFI A, B, C, D
Kurser på grundläggande nivå;
Svenska som andraspråk delkurs 1-4
Svenska, delkurs 1-4
Engelska 1-4
Matematik 1-4
Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Sida
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Kurser på gymnasial nivå,
Svenska 1-3
Svenska som andraspråk 1-3
Engelska 5-7
Matematik 1 abc samt 2 abc
Naturkunskap 1a1, 1a2 och 1b, 2
Historia 1a1, 1a2, 1b, 2a och 2b
Övriga kurser
Övriga kurser som krävs för vidare studier på högskola/universitet alternativt för
examensbevis erbjuds vid behov via NTI alternativt i annan kommun. Om förutsättning
och utrymme finns hos egen personal kan dessa kurser ibland även ges i egen regi.
Yrkesutbildningar
Förvaltningen bedriver i dagsläget tre yrkesutbildningar på gymnasial nivå;
svetsutbildning, undersköterska samt barnskötare/elevassistent.
Svetsutbildning – Våra vuxenelever samläser med gymnasieelever, men förvaltningen får
enligt nuvarande hantering endast tillgång till yrkesvuxplatser under förutsättning att
gymnasieskolan ej har sökande till alla platser. Historiskt har det landat i att Yrkesvux har
cirka två platser att erbjuda till vuxenelever. Vi har i dagsläget tre-fyra sökande till
svetsutbildningen på yrkesvux varav tre är kvinnor.
De preliminära ansökningssiffrorna till gymnasiet ht-2022 - 12 sökande plus 1 rikssök
varav 6 är behöriga, till 12 platser, samt 1 sökande till 4 IM platser.
Förvaltningens bedömning är att det bör finnas utbildningsplatser avsatta för
vuxenutbildningen, ett beslut som måste fattas i samråd med barn och
utbildningsnämnden. Detta för att förvaltningen ska kunna planera och dimensionera
utbildningsutbud. Planerad start för svetsutbildningen är i augusti 2023.
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara mycket liten konkurrens om jobben
som svetsare de kommande fem åren. Det innebär att personer som har den utbildning
eller erfarenhet som krävs kommer ha mycket stora möjligheter till arbete.
Undersköterska – De preliminära ansökningssiffrorna till gymnasiet ht-2022 – 8 sökande
varav 8 behöriga till 20 platser.
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara mycket liten konkurrens om jobben
som undersköterskor de kommande fem åren. Det innebär att personer som har den
utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha mycket stora möjligheter till arbete.

Sida

3(4)

Utbildningen inom vård och omsorg planeras att starta i augusti 2023 med avslut i
december 2024.
Barnskötare/elevassistent – De preliminära ansökningssiffrorna till gymnasiet ht-2022 9 sökande varav 9 behöriga till 20 platser, samt 2 sökande till 2 IM platser (att jämföra
med 21 elever som läser i årskurs 1).
Arbetsförmedlingens prognos för barnskötare är att det finns små till medelstora
möjligheter till arbete fram till 2026. Däremot är prognosen för elevassistenter att det
finns mycket stora möjligheter till arbete på fem års sikt.
Ett alternativ är att ha kvar barnskötarprogrammet ytterligare en omgång. Det innebär ny
start i augusti 2023, med avslut i december 2024. Ett annat alternativ är att göra mindre
justeringar i utbildningens upplägg genom att tillföra två kurser och utbilda
lärarassistenter istället för barnskötare.
Lärarassistent är en funktion som skulle kunna avlasta lärare. Enligt Skolverket behöver
lärare avlastas både för den egna arbetssituationens skull och för att fler elever ska få
undervisning av behöriga lärare. Skolverket har identifierat sex områden som någon
annan än just läraren kan arbeta med. Det är många skolor som har prövat det här, men
Skolverkets generaldirektör tror att vi kommer att se mer utav det framöver och att skolan
helt enkelt måste organisera verksamheten utifrån att fler än lärare behöver göra det arbete
som skolan ska hantera. Dialog kring utformning av utbildning inom detta område bör tas
med barn och utbildningsnämnden inför beslut.
Finansiering
Finansiering sker inom beviljad budgetram.

Emma Frostensson

Marie Olsson

Förvaltningschef Arbete- och
välfärdsförvaltningen

Rektor Osby Komvux/Lärcenter

Sida
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Beslutet skickas till
Förvaltningschef Eva Andersson
Rektor Marie Olsson

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-05-03

Sida

1(2)

Kommunstyrelseförvaltningen
Emma Frostensson
0479528120
emma.frostensson@osby.se

FAV Plan för sammanhållen utbildning för vissa nyanlända
invandrare
Dnr KS/2022:161 615

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen
-

Utbildningsplan för sammanhållen utbildning för nyanlända som har
utbildningsplikt, daterad 2022-04-21, antas.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet är av övergripande karaktär och berör ej barn.
Sammanfattning av ärendet
Idag råder utbildningsplikt för nyanlända vuxna med kort utbildning som står långt från
arbetsmarknaden. Dessa elever kan hänvisas till studier inom vuxenutbildning. För
huvudmän kan det innebära krav på särskilda insatser för att kunna erbjuda ett utbud av
kurser eller delkurser så att elevernas behov och rätt till utbildning kan tillgodoses.
Från och med den 1 augusti 2022 finns en skyldighet för kommunerna att inom komvux
tillhandahålla en sammanhållen utbildning för de individer som tar del av det
arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
(etableringsprogrammet) och som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas
mot arbete under tiden i programmet.
Den sammanhållna utbildningen ska utformas utifrån de nyanlända elevernas
utbildningsbehov. Utbildningen ska innehålla utbildning i svenska för invandrare.
Utbildningen ska även innehålla orienteringskurser och kurser på grundläggande eller
gymnasial nivå. Även andra insatser som är gynnsamma för elevernas kunskapsutveckling
kan ingå i utbildningen.
Den sammanhållna utbildningen ska syfta till att ge deltagarna sådana kunskaper som de
behöver för att kunna studera vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden. Den ska
omfatta minst 23 timmars undervisning i veckan i genomsnitt och följa en plan beslutad

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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av hemkommunen, en så kallad utbildningsplan. Utbildningsplanen ska innehålla
uppgifter om utbildningens syfte, organisation och huvudsakliga innehåll.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på utbildningsplan.
Finansiering
Finansiering inom befintlig budgetram.
Beslutsunderlag

- Plan för sammanhållen utbildning för att stärka nyanländas etablering för
nyanlända som har utbildningsplikt, undertecknad av rektor Marie Olsson och
enhetschef Jennifer Engström, daterad 2022-04-21

Emma Frostensson
Förvaltningschef Arbete- och
välfärdsförvaltningen

Beslutet skickas till
Förvaltningschef Emma Frostensson
Rektor Marie Olsson
Enhetschef Jennifer Engström
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Datum

2022-04-21
Arbete och välfärd
Marie Olsson
marie.olsson@osby.se

Plan för sammanhållen utbildning för att stärka
nyanländas etablering för nyanlända som
Syfte
Utbildningens syfte är att stärka nyanländas möjlighet till etablering i
samhället.
I den sammanhållna utbildningen ingår 23 timmars aktivitet. Innehåll i dessa
23 timmar är lärande inom SFI, nationell samhällsinformation och lokal
samhällsinformation samt andra aktiviteter som skapar ökad kännedom för
det demokratiska samhället i Sverige. Den sammanhållna utbildningen
kommer även innehålla Hälsa och vård, friskvård, digital kompetens, studie
och yrkesvägledning, specialpedagogiska kunskaper och verktyg,
studiehandledning och andra motiverande aktiviteter.
Organisation
Genom samarbete mellan vuxenutbildningen och Kompetensa,
arbetsförmedlingen och andra aktörer inom kommunen och arbetsmarknaden
avser verksamheterna att genomföra både teoretiska och praktiska aktiviteter
som är gynnsamma för eleverna.
15 timmars SFI undervisning / vecka och 8 timmar extra med övriga
aktiviteter är planerade. Aktiviteterna kommer förutom SFI undervisningen
att bedrivas i form av orienteringskurser på grundläggande och gymnasial
nivå samt andra motiverande aktiviteter.
Arbetet består av samverkan mellan SYV, Hälsovägledare, lärare inom vård
och hälsa, språkstödjare, specialpedagog, lärare inom matematik och digitala
kunskaper samt praktikplatser, Arbetsförmedlingen, Osby kommun
Kompetensa och andra aktörer.
Förslag på veckoschema från och med augusti 2022;
Måndag – torsdag
8:30 – 12:15 SFI
I övrigt innehåller veckan aktiviteter som:
• hälsokunskaper (praktisk och teoretiskt)
• vård och omsorg
• matematiska kunskaper och termer

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Arbete och välfärd
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 81 86

Hemsida www.osby.se
E-post kommun@osby.se

Organisationsnr 212000-0902

Datum

Osby kommun

2022-04-21

•
•
•
•
•

specialpedagogiska kunskaper och termer
digitala kunskaper
studie och yrkesvägledning
Basprogram via Osby kommun Kompetensa
Praktik

Marie Olsson
Rektor vuxenutbildningen

Jennifer Engström
Enhetschef Osby kommun Kompetensa
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-04-21
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Kommunstyrelseförvaltningen
Emma Frostensson
0479528120
emma.frostensson@osby.se

FAV Ansökan om bidrag för 2022 - BRIS
Dnr KS/2022:171 750

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen
-

BRIS beviljas verksamhetsbidrag för 2022 med 30 000 kronor.

-

Finansiering av verksamhetsbidrag till BRIS sker via verksamhet 94007, till
kommunstyrelsens förfogande

Barnkonsekvensanalys
Se bifogad barnkonsekvensanalys, daterad 2022-04-21.
Sammanfattning av ärendet
BRIS har inkommit med en ansökan om bidrag för 2022 med en summa av 30 000
kronor.
Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn som i såväl vardag som kris erbjuder
professionellt samtalsstöd dygnet runt via chatt, mejl och telefon. Den stora efterfrågan på
Bris verksamhet har medfört att de under 2021 hade 41 667 kurativa kontakter med barn
och unga i den nationella stödlinjen, en ökning med 32 procent jämfört med 2020. Utöver
den generella samtalsökningen till Bris under 2021 har oroande ökningar noterats av
samtal kring ämnen som självmord, sexuella övergrepp, självdestruktivitet, ätstörningar
samt fysiskt och psykiskt våld.
2021 öppnade Bris syd upp regionala Brismottagningar runtom i landet.
Brismottagningarna är ett initiativ utifrån många barns önskan om att få träffa en kurator
på plats. Genom individ- och familjesamtal, lotsning till andra instanser och stöd i kontakt
med myndigheter ger kuratorerna ett fördjupat och individuellt anpassat stöd till barn från
våra regionala barnrättscenter. Bris erbjuder också gruppstöd för barn som har en förälder
som dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt, för barn som bor i familjehem och för
barn som har en förälder som tagit sitt liv.
En viktig del av Bris uppdrag handlar om att stötta föräldrar och andra vuxna i barnets
närhet.
Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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Bris arbetar också förebyggande genom Bris nätverk, en mötesplats för barnets rättigheter
som samlar professionella som arbetar med och för barn. Syftet med nätverket är att
möjliggöra dialog, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte i barnrättsfrågor. En annan
del av Bris förebyggande arbete är utbildningar i barnrättsfrågor. Bris erbjuder också
digitala, kostnadsfria lunchföreläsningar som riktar sig till yrkesverksamma.
Finansiering
Bidrag för denna verksamhet finns inte med i Kommunstyrelsens ordinarie budget för år
2022. Förvaltningens förslag är att bidraget finansieras via verksamhet 94007, till
kommunstyrelsens förfogande.
Beslutsunderlag
-

Barnkonsekvensanalys, daterad 2022-04-21

-

Ansökan om bidrag, BRIS – för alla barn alltid, daterad 2022-04-13

-

BRIS Årsberättelse 2020

-

BRIS långsiktiga plan 2021-2025

-

BRIS stadgar, antagna 2021-05-29

-

BRIS budget och prognos 2022-2023

-

BRIS Årsrapport 2021”Våld en del av barns vardag”

-

Kriget i Ukraina: Råd till dig som vuxen om hur du kan stödja barn och ung

Emma Frostensson
Förvaltningschef Arbete- och
välfärdsförvaltningen
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Beslutet skickas till
Bris – Barnens rätt i samhället; Stortorget 29, 211 34 Malmö
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
Emma Frostensson, Förvaltningschef Arbete och välfärd
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Barnkonsekvensanalys
FAV Ansökan om bidrag för 2022 - BRIS
Dnr KS/2022:171 750
Vilka barn berör ärendet och hur?
Berör barn som kommer i kontakt med organisationen.

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, beskriv metod

Beskriv resultatet

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.
Svårt att göra detta utan att gå in på djupa undersökningar som är resursoch tidskrävande.

Vilket beslut vore bäst för barnet?
BRIS är en viktig aktör i samhället och erbjuder stöd till barn i vardag och
kris. BRIS verksamhet innebär att barn har tillgång till kvalificerat
professionellt stöd dygnet runt. Att bevilja bidrag till verksamheten är ett
sätt för Osby kommun att vara delaktig till att verksamheten kan fortsätta.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Osby kommun,
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax

Hemsida www.osby.se
E-post kommun@osby.se

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809

Datum

Osby kommun

2019-10-02

Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i
beslutet, hur kan barn kompenseras?

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING
Finns stöd för beslutet i forskning och beprövad erfarenhet?
Ja, beskriv

Nej, motivera
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Osby kommun
Kommunstyrelsen

Datum 2022-04-13

Ansökan om bidrag

Bris – för alla barn alltid
Bris region syd ansöker härmed om 30 000 kronor i bidrag för år 2022.
Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn som i såväl vardag som kris erbjuder
professionellt samtalsstöd dygnet runt via chatt, mejl och telefon 116 111. Varje barn som
kontaktar Bris får ett tryggt, anonymt och kostnadsfritt stöd av en utbildad kurator. Den
stora efterfrågan på Bris verksamhet har medfört att vi under 2021 hade 41 667 kurativa
kontakter med barn och unga i den nationella stödlinjen, en ökning med 32 procent
jämfört med 2020. Utöver den generella samtalsökningen till Bris under 2021 har oroande
ökningar noterats av samtal kring ämnen som självmord, sexuella övergrepp,
självdestruktivitet, ätstörningar samt fysiskt och psykiskt våld.
Bris anonyma och kostnadsfria stöd gör att vi bedriver ett unikt
arbete där barn som vänder sig till oss själva bestämmer vilken
information de vill dela med sig av. Vid situationer som förändrar
barns vardag som skollov såväl som samhällskriser ser vi ofta ett
ökat tryck på vår stödverksamhet och vi anpassar kontinuerligt
verksamheten för att möta det behov av stöd som vi ser från barn
och unga just nu.

66 procent av barn som kontaktat
Bris säger att de inte skulle ha
pratat med någon annan om de
inte kontaktat stödlinjen.
Endast 15 procent säger att de
skulle ha pratat med en annan
professionell kontakt.

2021 var ett stort år för Bris syd då vi öppnade upp våra regionala Brismottagningar runtom
i landet. Brismottagningarna är ett initiativ utifrån många barns önskan om att få träffa en
kurator på plats. Genom individ- och familjesamtal, lotsning till andra instanser och stöd i
kontakt med myndigheter ger kuratorerna ett fördjupat och individuellt anpassat stöd till
barn från våra regionala barnrättscenter. Bris erbjuder också gruppstöd för barn som har
en förälder som dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt, för barn som bor i familjehem
och för barn som har en förälder som tagit sitt liv.
En viktig del av Bris uppdrag handlar om att stötta föräldrar och andra vuxna i barnets
närhet. Vi vet att vuxna som ser, förstår och agerar för barnets bästa är en viktig
skyddsfaktor för barn. Via vår vuxentelefon, som finns på svenska, arabiska och för
idrottsledare, ger Bris stöd och råd till vuxna i frågor som rör barn. Genom Bris hemsida
och sociala medier, erbjuder vi dessutom ett utökat stöd till vuxna genom professionella
råd och nya kunskaper.
Bris arbetar också förebyggande genom Bris nätverk, en mötesplats för barnets rättigheter
som samlar professionella som arbetar med och för barn. Syftet med nätverket är att
möjliggöra dialog, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte i barnrättsfrågor. Nätverket
består av över 6 000 medlemmar och samlar en mängd olika professioner såsom rektorer,
kuratorer och socialsekreterare såväl som personer inom sjukvården, idrottsrörelsen och

den ideella sektorn. Varje år bjuder Bris in nätverket till kostnadsfria, regionala träffar i
aktuella barnrättsfrågor.
En annan del av Bris förebyggande arbete är våra utbildningar i barnrättsfrågor. Vi utbildar i
Teaching recovery techniques (TRT) som är en metod för att lära barn att hantera symptom
på post-traumatisk stress. Vi arbetar också med föräldrastöd genom våra utbildningar av
gruppledare i Föräldraskap i Sverige (FÖS). Vi utbildar i Barnkonventionen och i metoden
Expertgrupp barn, Bris metod för barns delaktighet och inflytande. Utbildningarna ger på
olika sätt fördjupad kunskap om barnets rättigheter och konkreta verktyg för de som möter
barn i behov av stöd.
Bris erbjuder också digitala, kostnadsfria lunchföreläsningar som riktar sig till
yrkesverksamma. Under 2022 kommer föreläsningarna belysa ämnen som hur barn drabbas
av en förälders självmord, stöd för barn i familjehem och om att ha en förälder som dricker
för mycket.
Ett viktigt uppdrag för Bris är att mobilisera samhället, sprida kunskap och få fler att ta
ställning för barnets rättigheter. Detta bidrar till att skapa en stark folkrörelse för barnets
rättigheter runt om i landet, en rörelse som inkluderar såväl vuxna som barn. Bris driver
också ett aktivt och långsiktigt opinions- och påverkansarbete för ett bättre samhälle för
barn. Genom bland annat Bris rapporter bidrar vi till att öka kunskapen om barnets
rättigheter och barns livssituation hos politiker, beslutsfattare och allmänheten.
Samhället lever fortfarande med konsekvenserna av pandemin och den oro som kriget i
Ukraina gett upphov till. Därför behöver vi tillsammans agera och rikta resurser för att
förebygga och mildra effekterna av att växa upp i en tid där globala kriser präglat
samhällsinformationen. Sedan Bris öppnade upp stödlinjen 116 111 dygnet runt, så
att barn alltid kan få stöd, kan vi konstatera att behovet av kvalificerat professionellt stöd är
stort även på natten där en större andel frågor rör suicid och självskada. Trots utökningen
av Bris stödverksamhet är trycket fortsatt högt och Bris arbetar aktivt för att ytterligare
stärka kapaciteten.
Vi har gett ett löfte till Sveriges barn – att finnas för dem, alltid! För att kunna uppfylla det
löftet är varje ekonomiskt bidrag oerhört viktigt. Vi hoppas därför att Osby kommun vill
stötta vårt viktiga arbete. Tillsammans kan vi bidra till ett bättre och tryggare Osby för barn.
Vänliga hälsningar,
Petra Elb
Samordnare institutionellt partnerskap regionalt
Bris.syd@bris.se

Bris – Barnens rätt i samhället
Stortorget 29, 211 34 Malmö
Tel: 040 – 690 80 70
www.bris.se | Org.nr: 80 20 13-3420
PG: 90 15 04-1 | BG: 901-5041

Bris insatser i och med kriget i Ukraina
I kristider fyller Bris en viktig samhällsfunktion för barn där vår viktigaste uppgift varje dag
är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll.
Barn har rätt till trygghet, stöd och information, där
”Jag är ganska orolig, bara, för alla
inget barn ska lämnas ensam med sin oro. Bris når ofta
vuxna håller på att prata om Ryssland
barn som andra lokala stödfunktioner inte når och vår
och Putin och det med Ukraina, och...jag
stödlinje är därmed ett viktigt komplement till de mer
är rädd.”
akuta stödfunktionerna i samhället.
– Ett barn till Bris

I och med kriget i Ukraina ställer Bris just nu om vår
verksamhet för att möta det behov av stöd som barn och unga har just nu. Efter
flyktingströmmen 2015 mobiliserade Bris för att ge stöd till barn som flytt. Vi samlade
kunskap, och vi utbildade hundratals människor, som i sin tur kunde ge stöd. Det vi gjorde
då är viktiga kunskaper och erfarenheter som vi nu tar med oss när vi anpassar vår
verksamhet för att återigen kunna möta det behov av stöd som barn som flytt krig har idag.
Br i s s t ä r ker ba r nr ä t t s a r bet et j us t nu g enom a t t :
-

Sprida i nf or ma t i on och r å d till barn och vuxna. I samverkan med
Försvarsmakten och MSB har vi tagit fram råd till barn och vuxna så att de kan stötta
och svara på barns frågor. Under våren har vi skickat ut råden till alla grundskolor i
Osby kommun.

-

Vi utbildar i T ea chi ng r ecov er y t echni ques (TRT), en metod för att lära
barn att hantera symptom på post-traumatisk stress. Genom Brisakademin utbildar
vi sedan tidigare i TRT och just nu förbereder vi oss för att ut bi l da kommuner,
regioner och privata verksamheter som möter ba r n s om f l y t t k r i g i
metoden.

-

Bris erbjuder professionellt stöd dy g net r unt , å r et om. Det är många barn
som kontaktar Bris just nu och pratar om sin oro. Det går inte att utifrån samtalen
till Bris försöka mäta barns reaktioner generellt, men vi kan bekräfta att situationen i
Ukraina uppenbart skapar or o och r ä ds l a hos en del ba r n. Där
möjligheten att prata med en vuxen gör skillnad.

-

Bris är en viktig k ä l l a t i l l k uns ka p. Bris är en viktig aktör för att lyfta barns
röster. Vi har löpande kontakt med samhällsinstanser som arbetar för och med barn
för att följa upp läget. Bland annat har vi deltagit i ett extrainkallat möte med
regeringens barnrättsdelegation och r a ppor t er a r till såväl media som till
offentliga aktörer om vad vi ser i vårt barnrättsarbete just nu.

-

Vi har di a l og med vår systerorganisation i Ukraina som driver hjälplinjen
L a St r a da för att kontinuerligt stämma av om vi kan stödja dem i deras arbete.

Bris – Barnens rätt i samhället
Stortorget 29, 211 34 Malmö
Tel: 040 – 690 80 70
www.bris.se | Org.nr: 80 20 13-3420
PG: 90 15 04-1 | BG: 901-5041

Vad är Bris?
•
•
•

•

•

•
•
•

Bris grundades 1971 och är en pol i t i s k t och r el i g i ös t obunden
ba r nr ä t t s or g a ni s a t i on.
Vår vision är et t s a mhä l l e dä r ba r net s r ä t t i g het er t i l l g odos es .
Vi arbetar för att s t ä r k a ba r net r ä t t i g het er genom att stödja barn utifrån
barnets behov, mobilisera samhället och påverka politiker och beslutsfattare genom
att g ör a ba r ns r ös t er hör da .
FN:s konvention om barnets rättigheter, ba r nk onv ent i ons l a g en, utgör grunden
för Bris arbete och Bris bidrar med sitt arbete till FN:s hållbarhetsmål i Agenda
2030.
En viktig del av Bris verksamhet är Bris nätverk, den s t ör s t a möt es pl a t s en
f ör ba r net s r ä t t i g het er i S v er i g e med över 6 000 medlemmar.
Nätverket erbjuder professionella från olika delar av samhället, det offentliga,
privata och ideella, en plattform för nätverkande, kunskapsutbyte och fortbildning.
Vår verksamhet dr i v s a v i ns a ml a de medel och vår möjlighet att hjälpa barn
står i direkt relation till det ekonomiska stöd vi får.
Bris finns för alla barn och vår ambition är att a l l t i d möt a ba r n och ung a
på der a s a r enor och erbjuda tillgängligt stöd i den form de efterfrågar.
Under 2021 har Bris haft 41 667 k ur a t i v a k ont a k t er med barn upp till 18 år
via chatt, telefon och mejl – fler än någonsin tidigare.

Bris – Barnens rätt i samhället
Stortorget 29, 211 34 Malmö
Tel: 040 – 690 80 70
www.bris.se | Org.nr: 80 20 13-3420
PG: 90 15 04-1 | BG: 901-5041

ÅRSBERÄTTELSE 2020

Bris 116 111

Under pandemiåret 2020 har barn som redan levde
i utsatta situationer fått det ännu svårare. Bris
har växlat upp och ställt om verksamheten. Vi har
stöttat fler barn än någonsin, stärkt folkrörelsen
och drivit påverkan för viktig förändring.
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Tack till er som hjälper
oss göra skillnad

F

gör att Bris har fantastiska möjligheter att kunna göra
ör fem år sedan fattade en enhällig kongress
skillnad.
beslut om Bris långsiktiga plan Tio steg mot
ett samhälle där barnets rättigheter respekteras.
Den sista årsberättelsen för den långsiktiga planen sätter
Kongressens beslut gjorde att Bris fick en tydlig
också punkt för ett väldigt speciellt år – det första året
och expansiv riktning framåt som har lett till
med coronapandemin som fortfarande pågår. Det har varit
att organisationen kunnat göra fantastiska
ett år då många människor dött och då
förflyttningar under den här perioden.
oron i världen varit stor. Pandemin har
Vi har brutit ny mark både genom att
försämrat barns livssituation globalt
utveckla vår stödverksamhet, utveckla
”När vi nu summerar
och även i Sverige har barns utsattfolkrörelsen Bris och genom att ha
de senaste åren kan vi
drivit fram stora samhällsförändringar
het ökat. Bris har kunnat möta barns
som det historiska beslutet att göra
med stolthet konstatera ökade stödbehov genom att utöka
barnkonventionen till lag.
såväl bemanning som öppettider. Det
att Bris position som en
blev tydligt att Bris stödlinje fyller en
Bris har stöttat fler barn än någonsin
samhällsviktig funktion, och engageav Sveriges viktigaste
under de här åren. Vi har växlat upp
manget från privatpersoner, företag,
barnrättsorganisationer myndigheter och beslutsfattare har
och utvecklat det digitala stödet,
varit fantastiskt under året som gått.
successivt utökat tillgängligheten och
stärkts ytterligare.”
öppettiderna i stödverksamheten och
driver nu Sveriges dygnet runt-öppna
När vi nu summerar de senaste åren
nationella stödlinje för barn och unga.
kan vi med stolthet konstatera att Bris position som en
Samtidigt har vi utvecklat nya former av nära och riktat
av Sveriges viktigaste barnrättsorganisationer stärkts
stöd till barn och familjer i särskilt utsatta situationer,
ytterligare. Tack alla ni som är en del av kampen för barnya gruppstödserbjudanden och under våren 2021
nets rättigheter varje dag – medlemmar, förtroendevalda
och anställda som bidrar till att Bris kan fortsätta göra
öppnar våra första Bris-mottagningar.
skillnad! Och ett stort tack till alla givare och partners
som valt att ta en aktiv ställning för ett bättre samhälle
Folkrörelsen Bris har vuxit under strategiperioden. Vi
för barn genom att stötta Bris verksamhet.
är över 6500 medlemmar i Bris, och samlar snart lika
många professionella i Bris nätverk, mötesplatsen för alla
som jobbar med barn och vill ha ett forum för dialog om
barnets rättigheter. Fler privatpersoner än någonsin är
också delaktiga i kampen för en bättre barndom genom
att varje månad stödja Bris arbete, och engagemanget för
Bris bland företagspartners är stort.
År 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige, en fråga
som Bris drivit under många år. Det är en av flera viktiga
politiska segrar där Bris varit med och gjort skillnad i
samhället. Bris har stärkt sin position som en viktig och
relevant samtalspartner för beslutsfattare, vi har suttit
med som experter i flera viktiga utredningar och drivit
på för förändring. Att ha många människors engagemang
i ryggen, och att kunna samla ihop och analysera all den
kunskap vi får varje dag från de barn som kontaktar oss,

Annabella Kraft,
ordförande Bris

Magnus Jägerskog,
generalsekreterare Bris

inledning
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31 497
Under 2020 har Bris haft
31 497 kurativa kontakter
med barn upp till 18 år
över chatt, telefon och mejl
– fler än någonsin tidigare.

Bris fick årets 112-pris
För sjätte året i rad delades 112-priset ut till aktörer som under året gjort
betydande samhällsinsatser i samband med en kris eller händelse. 2020 fick
Bris priset, tillsammans med Mind, Suicide Zero och Svenska kyrkan/
Jourhavande präst, för insatser mot psykisk ohälsa.
– 2020 har varit ett tufft år. För många har tillvaron blivit än svårare och
den psykiska ohälsan bland våra medmänniskor har ökat. Genom årets
112-pris vill uppmärksamma och hylla några av de organisationer som gjort
ovärderliga insatser i arbetet att stödja människor i behov och förebygga
psykisk ohälsa och suicid, säger Maria Khorsand, VD på SOS Alarm.
Motiveringen slår bland annat fast att vinnarnas insatser, genom både civila
och professionella aktörer, ”präglats av enorm empati och medmänsklighet
som gör stor skillnad för många människor i vårt samhälle”.
Bakom priset står SOS Alarm.

Bris arbete har skötts hemifrån

När pandemin var ett faktum under våren 2020 var
Bris snabba med att ställa om till hemarbete för de
anställda. På så sätt ökade vi säkerheten för våra
medarbetare och minskade risken för sjukskrivningar. 2020 bestod Bris medarbetares dagar av
samarbete genom digitala samtal. Arbetet för att
skapa ett bättre samhälle för barn har pågått oavbrutet, men från betydligt fler platser än vanligt!

13%
Många ville bidra

Stödbehovet bland barn var stort
redan innan pandemin, men
samhällsläget har bidragit till att
öka medvetenheten om barns livsvillkor och fler än någonsin valde
att bidra till Bris verksamhet. I
slutet av året överträffades Bris insamlingsbudget med 13 procent.
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Det här är Bris!
Bris är en av landets ledande barnrättsorganisationer. I ett halvt sekel
har vi kämpat för ett bättre samhälle för barn. Vi stöttar barn i utsatta
situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare
genom att göra barns röster hörda i Sverige – varje dag, året om.

1989 får Bris ett gemenBris första mål är att Sverige ska få ett förbud mot barnaga. Organisationen bemannas
inledningsvis av frivilliga ”fallmammor” och

Historik

samt nationellt nummer
som är anonymt och gratis
för barn att ringa till.

börjar tidigt agera mellanhand gentemot
sociala myndigheter och rättsväsende.

Bris (Barnens Rätt i Samhället) grundas den 1 september
1971. Det sker efter att en treårig flicka i en förort till
Stockholm blivit ihjälslagen av sin styvpappa. Händelsen
väcker starka reaktioner och barnboksförfattaren Gunnel
Linde och journalisten Berit Hedeby ber engagerade vuxna
om stöd för att stärka barns rättigheter.

1989 börjar också

1979 får Sverige en
lag mot barnaga.
Den är världsunik.

1980 startar barnens
hjälptelefon som ett
direkt stöd till barn
och unga.

FN:s barnkonvention
att gälla, den 20
november.

inledning
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Bris vision är att varje barn känner till sina
rättigheter och lever i ett samhälle där barnets
rättigheter tillgodoses. Vi lovar varje barn:
Att stödja, lyssna och ta varje barns upplevelse på allvar.
Att den som kontaktar Bris får vara anonym om hen vill det.
Att alla är välkomna.
Att arbeta för att fler barn ska kunna få stöd av Bris.
Att föra fram rättigheterna i barnkonventionen
till politiker, beslutsfattare och andra vuxna.
Att vi berättar när barns rättigheter kränks
för att det inte ska hända igen.

2001 börjar allt fler barn
mejla Bris kansli – Brismejlen
startar för att möta behovet.

2016 startar Bris nätverk
2004, efter flodvågskatastrofen,

– mötesplatsen för barnets

startar Bris stödgrupper för barn

rättigheter. Det samlar

och unga som drabbats. Det blir

professionella som jobbar

startskottet för utvecklingen av

med barn och ger möjlighet

Bris gruppstöd till barn i särskilt

till kunskapsspridning och

utsatta situationer.

erfarenhetsutbyte.

2003 är Bris en av grundarna till CHI,

2007 startar

Child Helpline International, som är en

Brischatten.

2021 är ett historiskt år för
Bris: folkrörelsen fyller 50 år
och samtidigt utökar Bris till
dygnet runt-öppet i stödlinjen
och utvecklar ett nära stöd via
Bris-mottagningar.

2020 blir barnkonventionen
2010 döps Barnens hjälptelefon om

internationell paraplyorganisation för

till Bris 116 111. Europakommissionen

stödlinjer runtom i världen.

reserverar numret för organisationer
med kunskap och resurser att ge barn
professionellt stöd.

svensk lag.
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”Vi ställde inte in,
vi ställde om”
Vid alla kriser påverkas barn på olika sätt. Bris har en viktig samhällsbärande
funktion och har under pandemiåret 2020 växlat upp sin verksamhet
för att kunna stödja fler barn och unga. Dessutom har Bris haft en
informerande och rådgivande roll i beslut som påverkar barn.

U

nder våren 2020 blev det tydligt att vi alla
behövde distansera oss ifrån varandra för att
minska smittspridningen av covid-19. Bris
identifierade tidigt att den ökade isoleringen
skulle innebära ökade riskfaktorer för många
barn, som i och med isoleringen inte får samma kontakt
med vuxna utanför den närmaste familjen.
– Vi vet att utsattheten i hem där det redan finns någon
form av problematik, riskerar att förstärkas i en sådan här
situation, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

system på plats. Det har varit en nyckel för att kunna upprätthålla en hög tillgänglighet, säger Magnus Jägerskog.
Extra personal rekryterades för att stärka bemanningen
och den 17 mars utökade Bris öppettiderna i telefon och
chatt för barn. I mars 2021 kommer Bris chatt och telefon
att ha öppet dygnet runt.
– Det är en historisk satsning som vi arbetat för länge och
som jag tycker känns extra angelägen efter året som gått.

Med facit i hand kan vi konstatera att Bris under 2020
stöttat fler barn än någonsin tidigare. Under året hade
Bris 31 497 kurativa kontakter med barn.
Bris fattade tidigt under pandemin fyra viktiga beslut:
– Varje samtal gör skillnad och just därför känns det
1. Att säkerställa möjligheterna att kunna nå ut med stöd
extra viktigt att vi har kunnat mobilisera och kunnat
till så många barn som möjligt.
ge stöd till fler barn än någonsin under ett år som varit
2. Att nå ut med information om hur barns situation kan
tufft för många barn. Jag känner en stor tacksamhet för
påverkas av pandemin.
allt hårt arbete som lagts ned i organisationen och som
3. Att säkra finansieringen, trots den allmänna osäkermöjliggjort det.
heten kring ekonomin i samhället – en förutsättning
Som den nationella stödlinjen för
för att kunna uppfylla punkt ett
barn och unga har Bris haft ett stort
och två.
ansvar i att informera om hur barn
4. Att värna den egna personalen.
påverkas av såväl pandemin som av
Initialt för att minska risken för
de restriktioner som följde. En Sifosmitta, men med tiden ett mer
långsiktigt arbete.
undersökning bland barn mellan
8 och 18 år som Bris genomförde i
maj 2020, visade att det viktigaste för
Utifrån dessa punkter ställde Bris
många barn är att skolan fortsätter
snabbt om sin verksamhet. Samtliga
att vara öppen. Restriktionerna får
anställda började arbeta hemifrån.
konsekvenser för alla barn men slår
– Det var väldigt viktigt att bibeväldigt ojämlikt.
hålla vår kapacitet för att kunna
– Det har varit viktigt för oss att
upprätthålla, och utöka, vår stödverksamhet. Vi var tidigt ute med
nå ut med kunskap om barns livshemarbete och hade nödvändiga
situation under pandemin genom
Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

inledning
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lägesbilder, i dialog med beslutsfattare och genom att finnas insamlingsarbete gjorde att vi för första gången
till hjälp för nätverket runt barnet genom exempelvis
passerade 100 miljoner i totala intäkter.
råd till föräldrar. Under 2020 syntes vi mer än någonsin
Pandemin har blottlagt frågan om barns utsatthet
tidigare, vårt deltagande i media ökade med 37 procent
och är långt ifrån över. Magnus Jägerskog betonar att
vilket är exceptionellt, säger Magnus Jägerskog.
2020 var pandemins första år, och hur viktigt det är med
Under året har Bris deltagit i en lång rad samverfortsatt stöd för att kunna upprätthålla en långsiktighet i
stödverksamheten.
kansgrupper hos aktörer som Folkhälsomyndigheten,
– Det är viktigt att förstå att barns behov är stora och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och
att utsattheten är omfattande. Ett år som 2020 vill många
Sveriges Kommuner och Regioner, och fört dialog med
statsministern, partiledare, ministrar och kungahuset, för bidra, men det höga samtalstrycket och efterfrågan på
att lyfta barnets perspektiv i frågor som rör pandemin.
Bris verksamhet kommer att fortsätta. Det finns behov
Bris har medverkat i paneler,
av många insatser för att
föreläst och haft en central
stärka barnets rättigheter
”Med facit i hand kan vi konstatera
funktion när det kommer
och förbättra livssituatiotill att föra fram vad barn
nen för barn, säger Magnus
att Bris under 2020 stöttat fler barn än
berättar i samtal, och att
Jägerskog.
någonsin tidigare. Under året hade Bris
sprida kunskap om hur barn
påverkas i kriser.
För barn som befinner sig i
31 497 kurativa kontakter med barn.”
utsatta situationer kan Bris
Under året har också viljan
bli bryggan till kontakt med
att stötta Bris ökat kraftigt, både bland privatpersoner,
myndigheter och samhälle. Samtalen om våld har ökat
företag och från den offentliga sektorn.
under många år, och under 2020 märktes en lavinartad
– Initialt under våren 2020 bedömde vi att det fanns
ökning av samtal som rör psykisk ohälsa och ångest.
en stor risk för minskat finansiellt stöd som en effekt av
– För många barn som redan innan pandemin befann
pandemin. Men under året har många, privatpersoner,
sig i en utsatt situation har läget förvärrats. Det här året
företag och myndigheter insett hur avgörande Bris verkhar för mig personligen gett en stärkt insikt i hur angesamhet är för många barn och att vi behöver resurser för
läget det är att vi finns till för barn, i samtal och för att
att kunna hjälpa. Det tillsammans med ett enastående
kunna hjälpa vidare, alla tider på dygnet.
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Tio steg mot ett bättre
samhälle för barn
2021 markerar slutåret för den långsiktiga strategiplan
Bris arbetat utifrån sedan 2017. Bris har stöttat fler barn
än någonsin, stärkt folkrörelsen och privatpersoners
engagemang och drivit påverkan för viktig förändring.

T

io steg mot ett bättre samhälle för barn, den långsiktiga planen 2017-2021, antogs på Bris kongress
i Norrköping 2017. Planen har varit vägledande
för hur Bris bedrivit sin verksamhet under denna period. De tio stegen har sedan planen antogs
lagt grunden för Bris årliga verksamhetsplaner
och i hög grad påverkat alla delar av verksamheten.
– Bris organisation har gjort fantastiska förflyttningar
inom en rad viktiga områden under de här åren, och

det är med stolthet vi kan blicka tillbaka på allt som
åstadkommits, säger Annabella Kraft, Bris ordförande.
Nu pågår arbetet med att ta fram en ny femårsplan, som
ska läggas fram av styrelsen under Bris kongress 2021.
– Det sker genom dialog med barn, förtroendevalda,
medlemmar och medarbetare, som får samtala om vad
som är de viktiga frågorna framåt. Det är en inspirerande
process som det bor väldigt mycket kraft i, säger Magnus
Jägerskog, Bris generalsekretare.

inledning

11

1.

3.

Bris ska bredda stödverksamheten och göra den

Genom kommunikation, opinionsbildning och

mer attraktiv för en större mångfald av barn.

påverkansarbete ska Bris påvisa samhällets

Kontakterna till Bris har ökat under hela femårsperioden
och Bris har ökat tillgängligheten i stödverksamheten.
2020 gav Bris stöd till fler barn än någonsin tidigare. I
mars 2021 kommer Bris stödlinje i telefon och chatt att
ha öppet dygnet runt, vilket är möjligt tack vare våra
partners. Bris har växlat upp och utvecklat det digitala
stödet i dialog med barn och unga. Under våren 2021
öppnar också de första Bris-mottagningarna, där Bris
kommer kunna ge ett nära och riktat stöd till barn och
familjer i särskilt utsatta situationer, och till barn i behov
av fördjupat stöd eller guidning i myndighetskontakter.

2.
Bris ska arbeta förebyggande genom
stöd till vuxna som ett indirekt stöd till barn.
Vuxna som ser och agerar för barnets

brister när det gäller att tillgodose barnets
rättigheter. Bris ska kräva åtgärder från
beslutfattare på nationell och regional nivå
för att stärka barnets rättigheter.
Under perioden har Bris stärkt sin position som
opinionsbildare och aktivt drivit politisk påverkan för ett
bättre samhälle för barn. Synligheten i media har varit
hög under hela perioden och under 2020 var Bris den
mest synliga barnrättsorganisationen i Sverige. En av de
viktigaste strategiska frågorna under femårsperioden
har varit att stärka barnkonventionens rättsliga ställning
genom att göra den till svensk lag. Det historiska beslutet
fattades i juni 2018. Under perioden har Bris också
byggt upp en tydlig struktur för våra rapporter, där Bris
årsrapport belyser barns samtal till Bris stödlinje, och
vi årligen släpper ett antal rapporter med fördjupning i
vissa ämnen. Rapporterna bidrar till kunskap och krav på
samhällsförändring och sprids i Bris nätverk, till allmänheten och till beslutsfattare och myndigheter.

bästa är en skyddsfaktor.
Bris vuxenstöd har vuxit och utvecklats de senaste åren.
Idag har vi tre stödlinjer för vuxna: Bris vuxentelefon, Bris
vuxentelefon på arabiska och Bris stödlinje för idrottsledare.
Dessutom finns en bred variation av stöd och råd på bris.
se för vuxna, både snabba tips och fördjupat stöd. Bris har
utvecklat sin utbildningsverksamhet och erbjuder öppna
utbildningar, uppdragsutbildningar, metodutbildningar
och gruppledarutbildningar i hela landet.

4.
En stark medlemsorganisation ger kraft och
engagemang för barnets rättigheter. Det är
prioriterat att öka antalet medlemmar och att
stärka medlemsinflytandet i Bris. Kopplat till
principen om delaktighet i Agenda 2030 och
artikel 12 i barnkonventionen ska Bris stärka
barns möjlighet till inflytande i Bris.
Folkrörelsen Bris har stärkts under strategiperioden.
Medlemstalet har ökat med cirka 50 procent, och antalet
medlemmar som aktivt engagerar sig i Bris och formar
verksamheten har ökat. Det regionala arbetet har vuxit.
Bris generalsekreterare har inrättat ett rådgivande
barnråd, och 2019 sänkte Bris kongress medlemsavgiften för barn för att möjliggöra för fler barn att kunna bli
medlemmar och påverka Bris arbete.
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5.

7.

Bris ska aktivt bidra till måluppfyllelse

Bris ska genom Bris nätverk öka kunskapen om

av målen i Agenda 2030, lokalt, regionalt,

barns livsvillkor, stärka samverkan nationellt

nationellt och globalt.

och regionalt för att mobilisera samhället i
arbetet med att stärka barnets rättigheter.

Kärnan i Bris verksamhet handlar om social hållbarhet och här har Bris bidragit till målen i Agenda
2030 under strategiperioden. Vi arbetar både för att
barnets rättigheter ska tillgodoses här och nu, och att
barn ska få förutsättningar att må bra och fungera
bra som vuxna – centralt för Agenda 2030:s målsättning om hållbara och fredliga samhällen. Vårt bidrag
till hållbar utveckling handlar främst om att stödja
barn utifrån barnets behov, mobilisera samhället och
påverka beslutsfattare genom att göra barns röster
hörda. På så sätt skapas ett hållbart samhälle för alla.
Bris tar socialt ansvar genom att stärka barnets
rättigheter. Vi tar ekonomiskt ansvar genom att varje
krona används effektivt för att göra skillnad för barn.
Vi tar miljömässigt ansvar genom att ständigt värdera
det vi gör utifrån klimat- och miljöpåverkan.

Bris nätverk startades i september 2016 och har i dag
nästan 6000 medlemmar och är Sveriges största
nätverk för barnrättsfrågor. Bris nätverksträffar
arrangeras i Bris fem regioner och är mycket välbesökta.
Nätverksträffarna är både ett tillfälle att få ny kunskap
och en möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte.
För att öka kunskapen om barns livsvillkor i Sverige
har vi gjort en uppsjö av insatser, bland annat är Bris
idag ansvariga för den nationella spridningen av en utbildning för föräldrar som är nya i Sverige, FÖS, och har
tillsammans med Prinsparets Stiftelse gett ut Handbok
för nätföräldrar som skickats ut till alla elvaåringars
föräldrar. Bris har också tagit fram en handbok för att
arbeta med barns delaktighet och inflytande genom
metoden Expertgrupp barn, och utbildat i metoden.

6.
Bris ska särskilt fokusera på att bryta trenden med den ökande
psykiska ohälsan hos barn och unga, stödja barn som flytt
och arbeta för varje barns rätt att slippa våld.
Psykisk ohälsa har varit en kärnfråga för Bris under flera
år, och är det är den vanligaste orsaken till att barn
kontaktar Bris. Åtskilliga rapporter, debatter och artiklar
har belyst vikten av barns rätt till stöd för att må bra.
Bris har stärkt verksamheten regionalt i hela landet och
flyttat fram positionerna. Frågan om varje barns rätt att
må bra har hamnat högre på den politiska dagordningen
och Bris har varit en aktiv aktör i att driva på för reformer och ökade resurser. Bris har under alla år arbetat
för barns rätt att slippa alla former av våld. Det var också
orsaken till att Bris en gång i tiden startade. Vi har under
strategiperioden arbetat för en nationell handlingsplan

mot våld mot barn, ett arbete som sjösattes under hösten
2020. Det är en av de viktigaste påverkansframgångarna
kopplat till våldsområdet på ett strukturellt plan. Vi har
också utvecklat ny verksamhet för barn som upplevt
våld hemma.
Barn som flytt är en grupp Bris satt fokus på de senaste
åren, bland har vi skrivit ett antal rapporter och varit en
aktiv röst i debatten genom att belysa den här gruppens
behov av stöd. Vi har också byggt upp utbildningar i TRT,
Teaching Recovery Techniques, som handlar om traumaedukation, och själva hållit i stödgruppsverksamhet
för barn som flytt.

inledning
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8.
Bris ska stärka sin internationella samverkan. Genom samarbete
med omvärlden ökar förutsättningarna för att stärka barnets
rättigheter i Sverige, såväl som i andra länder.
Bris är en av grundarna till Child Helpline International,
CHI, ett globalt nätverk med 183 hjälplinjer i 142 länder.
Tillsammans tar nätverkets hjälplinjer emot mer än
14 miljoner kontakter per år för barn och unga som är i
behov av stöd och skydd. Bris är den enda svenska organisationen med medlemskap i CHI. Bris engagemang i
CHI har utvecklats och intensifierats, bland annat genom
att Bris deltagit i ett arbete med teknikutveckling för alla

världens stödlinjer, och genom att Bris generalsekreterare är Europas representant i CHI:s styrelse. Under
strategiperioden har Bris och den nationella hjälplinjen
i Tanzania, C-Sema, drivit ett samverkansprojekt för
att dela kunskap och erfarenheter, kapacitetsutveckla
verksamheten i Tanzania och bidra till ökad dialog och
utveckling av arbetssätt och metoder för att motverka
barntrafficking i Tanzania.

9.

10.

En förutsättning för Bris verksamhet är

Bris ska eftersträva hög medvetenhet

finansiering genom insamling från privat-

kring den skillnad varje insamlad krona

personer, företag, stiftelser, kommuner, lands-

gör för verksamheten.

ting och andra organisationer. Bris ska tydligt
fokusera på insamling från privatpersoner.
Sedan 2016 har Bris ekonomi vuxit med ungefär
60 procent. Det skapar förutsättningar för att stödja
fler barn, mobilisera samhället och driva barnrättsfrågor – helt enkelt att göra skillnad över tid. En viktig
del har varit att öka det kontinuerliga månadsgivandet, som idag är en stabil grund för vår ekonomi.
Antalet månadsgivare har under perioden ökat från
1500 till 7500 personer. Under 2020 nådde vi för första
gången över 100 miljoner i totala intäkter, vilket gör
att vi kan stödja fler barn än någonsin tidigare.

Det finns en hög medvetenhet såväl inom Bris
organisation som hos våra givare om att varje
krona används där den kan göra allra bäst skillnad
för barn. Under strategiperioden har Bris blivit en
mer digital organisation i alla delar vilket är viktigt
ur hållbarhetssynpunkt. Bris ser kontinuerligt över
inköp, samarbeten och vilka material vi producerar
för att de medel som samlas in ska nyttjas på ett så
effektivt sätt som möjligt. En hållbarhetsstrategi
har antagits och policies och riktlinjer såsom uppförandekod för partners revideras kontinuerligt.
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bris arbete
STÄRKA BARNETS RÄTTIGHETER

Vi stödjer

Alla barn kan vända sig till
Bris kuratorer, som har lång
erfarenhet och kunskap av att
stötta barn. Det gäller barn
som mår dåligt, är ensamma,
mobbade, rädda, utsatta för
övergrepp eller barn som bara
behöver prata med en vuxen.
Bris stöttar barn på många
olika sätt, till exempel genom
telefon, chatt, mejl och webbforum, samt genom gruppstöd
till barn och familjer. Genom
vår vuxentelefon ger vi också
stöd till vuxna – till exempel
föräldrar, idrottsledare och
professionella – i frågor som
rör barn.

Vi mobiliserar

6500 medlemmar, nästan
250 volontärer och fem
förtroendevalda regionråd är
med i kampen för en bättre
barndom.
Bris nätverk är Sveriges
största mötesplats för barnrättsfrågor och möjliggör
dialog, erfarenhetsutbyte och
samverkan mellan professionella från olika delar av
samhället. I slutet av 2020
samlade nätverket över
5800 personer, som deltar
i nätverksträffar och delar
kunskap och erfarenheter i
våra fem regioner.

Vi påverkar

Bris påverkar samhället!
Alla barn har rätt att få sina
röster hörda. En av Bris
viktigaste uppgifter är att
lyssna på varje barn och
förmedla barns åsikter till
politiker och beslutsfattare,
för att de ska kunna fatta
beslut för ett bättre
samhälle för barn.
Vi fungerar också som
remissinstans för lagförslag
som påverkar barn och
unga, och ingår i nätverk
tillsammans med andra
barnrättsorganisationer.

INSAMLING
För att kunna bedriva vår verksamhet och vårt arbete för varje
barn är vi beroende av ekonomiskt stöd. Bris är en politiskt
oberoende, ideell organisation som finansieras genom
insamling från företag och privatpersoner.
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Första året med
barnkonventionslagen
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Ett år senare
ser vi att det har gjort viktig skillnad för barns rättigheter. Men vi är
långt ifrån i mål – arbetet står fortfarande i startgroparna.

A

nna Dorrian Werner är barnrättsjurist på Bris.
Hon säger att vi nu kan se att barnkonventionslagen lett till förändring på flera plan.
– Det handlar dels om att lagstiftningen kommer att anpassas utifrån barnkonventionen och
barnets rättigheter. Flera lagstiftningsprocesser pågår redan, exempelvis om förändringar i LVU (lagen om vård av
unga) och för barn som bor på skyddade boenden. Men
vi ser också att lagen kommer leda till ny praxis, genom
beslut från domstolar.
I förlängningen handlar det om ett paradigmskifte
som förändrar barnsynen i samhället. Barn har egna
rättigheter, och det gäller alla barn.
– Detta synsätt måste genomsyra all offentlig verksamhet. Barn ska ses som aktiva aktörer i frågor som rör
till exempel samhällsplanering, sjukvård och socialtjänst
men även i relation till sina egna vårdnadshavare.
Pandemiåret 2020 utgör ett bra exempel på en förändring i barnsyn, som barnkonventionen bidragit till. Under
året har vi sett ett tydligt fokus på vilka konsekvenser
statens smittskyddsåtgärder får för barn.
– Det har funnits en tydlig linje: man har pratat om
barns rättigheter på ett nytt sätt och beaktat barnrättsperspektivet i många beslut, exempelvis i frågan om skol-

stängning. Där tror vi att den nya barnkonventionslagen
varit starkt bidragande, säger Anna Dorrian Werner.
Att barnkonventionen blev lag gör med andra ord
skillnad på ett övergripande plan. Barnkonventionen har
redan fått ett tydligare genomslag än tidigare, då man
beaktade men inte konkret tillämpade den. Men arbetet
med att implementera den nya lagen har bara börjat,
och det finns idag stora regionala skillnader. Sveriges
kommuner bär ett stort ansvar för att omsätta lagen i
praktiken och oroväckande många saknar en strategi för
hur det arbetet ska gå till, enligt en enkätundersökning
som Bris har gjort.
– Av de 168 kommuner som svarat uppger ungefär
hälften att de har en strategi. Det är ganska nedslående
siffror. En strategi är avgörande för att ett lyckat resultat
– tillämpningen av lagen kan och ska inte vara upp till
enskilda eldsjälar.
Fyra av tio kommuner ser resursbrist som en stor eller
väldigt stor utmaning, och mer än sju av tio upplever en
viss, stor eller mycket stor utmaning med politisk prioritering i högsta instans. Andra hinder som rapporterats är
kunskapsbrist och avsaknad av rutiner och praxis.
Anna Dorrian Werner menar att det är viktigt att se
barnkonventionslagen som startskottet på ett långsiktigt

inledning
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IMPLEMENTERING aV BaRNKONVENTIONEN
Har kommunen implementerat barnkonventionen i sina verksamheter?

Har kommunen en strategi för att
implementera barnkonventionen?
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arbete. Flera händelser som under året som fått stort
medialt genomslag har satt fokus på barnrättsfrågan.
Det gäller bland annat flickan som kallats ”Lilla hjärtat”,
som hittades död i familjens hem.
– Det finns idag en bredare politisk enighet än tidigare
om att vi måste förbättra situationen för de allra mest
utsatta barnen. Men det är viktigt att synliggöra att de
mest utsatta barnen finns på många olika ställen, som
SiS-hem och skyddade boenden.

30

40

Rättigheter för barn är rättigheter för alla barn, även
stora barn som begår brott eller utmanar på andra sätt.
I den frågan råder det inte lika bred konsensus.
– Efter ett år med barnkonventionslagen ser vi att det
på en strukturell nivå har hänt saker, det finns en tydligare ambition av att utgå ifrån barnets rättigheter. Nu är
det upp till bevis att också omsätta rättigheterna i praktiken. De uppmärksammade händelserna under 2020 visar
väldigt tydligt att vi fortfarande har en lång väg att gå.

50
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Bris stöttar barn i utsatta situationer.
genom en bred stödverksamhet erbjuder
vi professionellt stöd på barns villkor.

Att ge stöd till barn, unga och vuxna i utsatta situationer kräver kunskap och
kompetens. Därför jobbar uteslutande professionella kuratorer på Bris. De lyssnar,
stöttar och stärker barn i att hantera sin situation – och att få vidare hjälp om det
behövs. Vår stödverksamhet är uppdelad i tre delar:

Stöd online till barn
Genom Bris telefonlinje
116 111, Bris-mejlen och Brischatten kan barn och unga upp
till 18 år tryggt, anonymt och
gratis mejla, chatta eller ringa till
en kurator på Bris. Om kuratorn
bedömer att barnet behöver vidare
stöd lotsar hen barnet vidare till
andra samhälleliga stödinsatser.

Riktat stöd till barn
och familjer
Bris arbetar nära och
stödjer barn och familjer i
särskilt utsatta situationer
genom riktade stödinsatser, stödprogram och
gruppstöd.

Telefonstöd för
vuxna
Genom Bris vuxentelefon,
Bris vuxentelefon på arabiska
och Bris stödlinje för idrottsledare kan vuxna som har
frågor, funderingar eller oro
för ett barn få samtalsstöd.
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Digitala julvärdar lyste upp julen

Bris stöttar föräldrar
som är nya i Sverige
Bris har under året arbetat med ett samhällsorienterat
grupprogram för nyanlända och utrikesfödda föräldrar
till barn mellan 0 och 18 år. Programmet är ett exempel på hur civilsamhället och det offentliga, i detta fall
Stockholms kommun och Länsstyrelsen i Stockholms
län, kan samarbeta för att stärka vuxna i deras
föräldraroll. Under året har 170 gruppledare utbildats
i föräldraskapsstöd och med Bris hjälp sprids
programmet över landet.
– Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention,
forskning, lagstiftning och kartlagda behov hos
nyanlända föräldrar, berättar Therese Ahlstedt,
socionom på Bris region Syd.
Syftet är att föräldrarna ska få information om
områden som är viktiga för familjelivet i Sverige, och
möjlighet att samtala med andra i gruppdiskussioner.
– Det tar upp hur det är att vara familj i ett nytt land,
jämställdhetsfrågor, vilka rättigheter och skyldigheter
föräldrar har och hur vård, förskola och skola fungerar.
Programmet passar för olika verksamheter som
kommer i kontakt med utrikesfödda föräldrar, såsom
förskola, BVC, SFI och förebyggande enheter inom
socialtjänsten, medborgarkontor och civilsamhälle.

Julafton förknippas ofta med umgänge med nära
och kära, men för många barn är det ännu en dag att
tillbringa i ensamhet eller utsatthet. För att lysa upp
tillvaron för dem som vänder sig till datorn för social
tillhörighet lät Bris och Svenska E-sportförbundet
några välkända gamers vara digitala julvärdar.
– Vi ville påminna om att vuxenvärlden finns som
ett stöd för unga, på ett sätt som blir lustfyllt och i en
kontext där många av barnen redan befinner sig, säger
Anna Holmqvist, kommunikationschef på Bris.
Julen ska vara en trygg och rolig tid för alla barn och
unga, men den traditionella julen är inte rätt för alla.
– För oss är det viktigt att utgå ifrån barnens intressen
och på alla vis vi kan bidra till en jul för alla, säger Jonas
Öberg, talesperson för Svenska E-sportförbundet.
Årets digitala julvärdar var Fortnite-spelaren Kevzter,
World of Warcraft-mormorn Jenyfear och Robloxstreamern Tomu. Arrangemanget togs emot väl och
över 46 000 tittare följde de olika livesändningarna.

30%
Psykisk ohälsa är den vanligaste samtalsämnet
när barn och unga kontaktar Bris. Samtal som
rör psykisk ohälsa ökade med 30 procent från
2019 till 2020. Näst vanligaste kontaktorsak är
familj och familjekonflikter, som ökade med
39 procent under samma period.

20
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Onlinestöd dygnet runt
Under hela 2020 har Bris arbetat med förberedelser inför att stödlinjen öppnar
dygnet runt i mars 2021. Det är en historisk satsning som Bris arbetat för
länge, och som blir extra viktig i kristider när trycket är högt i Bris stödlinje.

B

ris är Sveriges nationella stödlinje för barn och
unga, som erbjuder professionellt samtalsstöd via
chatt, mejl och telefon varje dag, året runt. 116111
är ett EU-harmoniserat nummer som reserveras
till hjälplinjer i de europeiska länderna med
kunskaper och resurser att ge barn professionellt stöd.

om tre bemanna chatt och telefon nattetid, utöver de
20-tal kuratorer som arbetar på dagen och kvällen.
Behoven hos de unga som hör av sig varierar – ofta
räcker det med ett stödjande samtal och/eller guidning
i regelverk och rättigheter som berör barnet. I de fall
där barnet behöver fördjupat stöd fungerar kuratorn
som en brygga mellan Bris och olika samhällsinstanser.
Det kan till exempel handla om att upprätta
anmälningar eller att guida barnet i kontakt med
olika myndigheter.
– Under året har vi, utöver rekrytering och schemaläggning, fokuserat på att förbereda för öppningen
genom att utveckla vår teknik och vår metod, så att vi på
ett så bra sätt som möjligt
ska kunna möta de barn som
hör av sig till oss på nätterna,
man ihop, och på
säger Hanna Gröndahl.

Behovet av stöd är stort, antalet kontakter barn tar med
Bris ökar för varje år. Barn har under lång tid önskat utökade öppettider hos Bris. De beskriver hur känslorna är
tyngre, problemen allvarligare och ensamheten svårare
på natten. Dessutom har många barn berättat för Bris att
det är på natten de har en chans att ringa och prata ostört.
– Att Sverige saknat en
dygnet runt-öppen stödlinje
har kritiserats av bland annat
”På dagarna håller
FN:s barnrättskommitté.
nätterna när ingen ser bryter man ihop.
Nu kommer vi kunna stödja
Just nu är trycket extra högt
barn under tider då många
Tror många hade behövt någon då.”
då många barn är oroliga
behöver det som bäst, och
med anledning av pandevid behov se till att de kommer i kontakt med rätt hjälpinstans, såsom Socialjouren,
min, både för viruset och för samhällsutvecklingen. När
SOS Alarm eller BUP-akuten, säger Hanna Gröndahl, Bris
vardagen är osäker, delar av samhället stänger ner och
utvecklingsstrateg.
många är hemma från stängda skolor ökar utsattheten
I en enkätundersökning på bris.se har 547 barn
för barn som har en otrygg situation i hemmet.
– Arbetet kommer att kräva insatser på lång sikt. Att
i åldrarna 6-18 år svarat på frågor angående
stärka skyddet för barn i utsatta situationer är en fråga
nattöppet stöd hos Bris. Just tillgänglighet återkommer
om social hållbarhet, och om hur vi tillsammans skapar
som viktigt i svaren – att kunna få stöd när det behövs
hållbara samhällen.
som mest.
Utökningen på natten finansieras med stöd av AllmänDen 15:e mars 2021 öppnar Bris telefonstödet dygnet
na Arvsfonden, och flera företag och stiftelser är med och
runt. Nio nattkuratorer kommer turas om att i grupper
finansierar utökningen till dygnet runt-öppet.
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Att prata med barn
om svåra saker
Under 2020 har Bris haft fler kontakter med barn och unga än
någonsin tidigare – kontakterna har ökat med 16 procent bara
jämfört med 2019. Karolina Jackson Alvage som är kurator på Bris
berättar om hur du som vuxen kan prata med barn om pandemin, och
om andra ämnen som är svåra och inte alltid har ett tydligt svar.

V

ad pratar barn och unga om när de kontaktar Bris?
– Barn hör av sig om allt som hör livet till.
Alltifrån relationer, vänskap, kärlek och kroppen,
till utanförskap, psykisk ohälsa, stress, missbruk,
konflikter och våld. Under pandemin har vi sett
en ökning främst kring ämnen som ångest, nedstämdhet
och konflikter i familjen. Samtal om fysiskt och psykiskt
våld har ökat. Det hänger också ihop med vad barn sökt
om på nätet när de hittat till Bris.
Hur har pandemiåret 2020 påverkat barn?
– Hela samhället har påverkats av pandemin, och självklart även barnen. En del har fått distansundervisning i
skolan och inställda fritidsaktiviteter. För vissa har det
lett till en större ensamhet, oro och ångest. En del som
varit utsatta för mobbning i skolan upplever en minskad
social stress av att vara hemma mer, men på ett generellt plan ser vi att barn som redan tidigare befann sig i
utsatta situationer på olika sätt, har blivit mer utsatta på
grund av pandemin. Deras utsatthet är alltså inte nödvändigtvis ny, utan en del av ett stort samhällsproblem
som redan fanns.
På vilket sätt ökar utsattheten?
– Det kan handla om otrygghet eller våld hemma som

eskalerat i den nya tillvaron, eller om ekonomisk utsatthet och föräldrar som förlorat jobbet. Det kan också
handla om den psykiska hälsan hos barn och deras nära.
Många barn som ringer berättar om familjekonflikter
som ibland förvärrats av att alla är hemma mer än vanligt. Att konflikterna blir fler behöver
naturligtvis i sig inte betyda att man
blir utsatt för våld, det är logiskt att
konflikter ökar när konfliktytorna
blir fler. Men för en del barn har ”det
nya normala” inneburit ökad fara
för både mående och säkerhet.
Vilka frågor ställer barn om
pandemin?
– Jag tror att i princip alla,
barn som vuxna, under det
senaste året har upplevt
någon form av oro över det
som sker. En del barn som
ringer uttrycker rädsla
över att stå inför något
nytt som de aldrig upplevt tidigare. De undrar
vad som kommer hända,
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hur de kommer påverkas och när det kommer ta slut.
Frågor det inte finns några självklara svar på.
Hur ska man som vuxen prata med barn om den
osäkerheten?
– Det viktigaste är att trygga och lugna, stärka barnets
känsla av kontroll. Alla barn är olika och reagerar på
olika sätt. Som vuxen måste du ta hänsyn till barnets
ålder, mående och vad som händer i livet i övrigt: barnet
har kanske tidigare erfarenheter av exempelvis sjukdom?
För att ta reda på vad just det här barnet behöver kan
du ställa frågor: Vad vet du redan, och vad undrar du?
Frågorna visar att du som vuxen gärna vill prata om det
här, trots att det är svårt och trots att det inte finns några
tydliga svar. På så sätt gör du ämnet pratbart för barnet.
Hur mycket ska man berätta om sådant som kan otäckt?
– Som vuxen måste du hjälpa till att tolka, värdera
och sortera information. Det kan vara svårt för barn.
En del mår dåligt av att bli överösta av information,
det är därför du ska följa barnet och känna in vad hen
faktiskt undrar. Berätta ärligt om det hen vill veta, men
ge inte en massa information som hen inte efterfrågat.
Det är också viktigt att tänka på att i en krissituation inte
överföra sin egen oro. En pandemi kan skapa rädslor
kring både hälsa, ekonomi och sociala aspekter hos oss
vuxna, men då gäller det att ta hjälp av andra vuxna,
inte prata om sin oro med barnen. Visa att du som
vuxen tar ansvar och tar hand om situationen. Dock
är det förstås bra att bekräfta barnens känslor och prata
tillsammans om vad ni kan göra för att må bra, både
barn och vuxna.

Hur kan barn bli hjälpta av att kontakta Bris?
– Många gånger är Bris den första kontakten ett barn
tar med en hjälpinstans. Möjligheten att vara anonym är
ofta avgörande. Min erfarenhet av samtal med barn är att
de ofta tar väldigt mycket ansvar som inte är deras. De
kan befinna sig i svåra situationer, som att någon i familjen mår dåligt fysiskt eller psykiskt. Många vill inte berätta för föräldrarna som redan har så mycket. Vi på Bris
jobbar mycket med att förklara för barn att de har rätt att
få stöd från vuxna, och att vuxna kan hantera deras känslor. När barn behöver hjälp tar de hjälp av vuxna, och när
vuxna behöver stöd får de det av andra vuxna. Bris kan
ge barn stöd genom att låta dem berätta om hur de mår
för en vuxen som lyssnar och bekräftar deras känslor och
upplevelser. Det kan hjälpa till att avlasta skamkänslor. Vi
ger barnet kunskap kring vad hen har rätt till, peppar och
hjälper till att göra en plan för att skapa förändring.
Hur kan man som vuxen stötta barn i den pandemisituation
som pågår nu?
– Som vuxen medmänniska kan du stötta barn på
många sätt. Försök gärna se ett vidare perspektiv: du
kanske kan hjälpa en vuxen bekant med barnpassning
eller hjälp att handla mat, och på så sätt indirekt hjälpa
hens barn? Det finns många sätt att stötta och det är bra
att lyfta blicken. En viktig aspekt är att kontaktytorna
begränsats för många människor under pandemin. Detta
påverkar barn. Färre vuxna ser varje barn, och färre kan
reagera om någon far illa. Därför är det viktigare än
någonsin att du, om du känner oro för ett barn, faktiskt
agerar och orosanmäler. Det är bättre att göra en
orosanmälan för mycket än en för lite.
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Mindre ensamma tillsammans
En av Bris gruppstödsverksamheter riktar sig till barn som bor i
familjehem. Det sker både genom stödhelger där barnen träffas under
tre dagar, och genom onlinegrupper där barnen möts digitalt.

B

Catarina Nylund

ris stödhelger för barn som lever i familjehem
är upplagda enligt ett tredagarsprogram, med
deltagare från hela landet. Barnens åldrar kan
variera, men de flesta är mellan XX och 18 år.
Under helgerna får barnen och ungdomarna
träffa varandra, dela erfarenheter och fördjupa sina
kunskaper om känslor och barns rättigheter. En viktig
fråga är familjebegreppet, att prata om vad en familj kan
vara och bredda definitionen.
– Barnens känslor är det centrala. Många tampas med
frågor som rör tillhörighet, som ”Vem tycker om mig?”
och ”Var ska jag bo sen?”. Mycket av det vi tar upp handlar om det som kallas psykoedukation: att lära sig hur
kroppen fungerar och varför. Vilka känslor har vi, hur
upplever vi dem, och hur kan vi hantera dem?
Det säger socionomerna Anneli Öhrling och Catarina
Nylund som arbetar med Bris gruppstöd.
Deltagarna har vitt skilda bakgrunder och har placerats
i familjehem av olika orsaker. En del har starka minnen
från sina ursprungsfamiljer medan andra bott i familjehemmen sedan de var väldigt små. Vissa längtar efter att
få flytta hem igen och en del vill absolut stanna i familjehemmet. Oavsett hur situationen ser ut är det viktigt att
prata om orsaken till placeringen, och vad en
har varit med om.
– På så sätt gör vi alla ämnen talbara. Vi
berättar för barnen att de har rätt att få
hjälp och att bli lyssnade på. Det brukar
vara lättare att själv berätta när man får
höra att andra också kämpar med exempelvis
sorg och saknad, säger Catarina Nylund.
För många barn blir gruppen ett
unikt forum, där de kan lyfta sådant
som är svårt att tala om med kompisar som inte bor i familjehem, eller
med familjehemssyskon som inte
har samma bakgrund. Samtalen
rör inte bara det som är jobbigt,
utan också sådant som barnen gillar

och mår bra av. Barn och unga som själva bor i familjehem har varit med och utformat de teman som lyfts.
– Tanken är att stödhelgerna ska hjälpa här och nu,
men också blir ett startskott som kan underlätta för
fortsatta samtal hemma.
Under 2020 har pandemin gjort det svårare att genomföra de fysiska stödhelgerna som vanligt på grund av
restriktionerna. Bris inställning är att inte ställa in något
stöd till barn, och förhoppningen är att de barn som
inte kunnat delta i grupper under 2020 kan få komma
senare istället. Samtidigt har Bris växlat upp arbetet med
onlinegrupper.
– De riktar sig främst till de lite äldre barnen, eftersom
det krävs att de samtala och ta instruktioner via text,
säger Anneli Öhrling.
Onlinegrupperna utgår ifrån samma teman som
stödhelgerna, men sker via ett chattforum. Ibland är det
lättare att nå ut till fler när tröskeln för deltagande sänks.
– Äldre ungdomar har ofta mycket på sin agenda och
prioriterar inte alltid att komma till oss under flera dagar,
speciellt inte om stödgruppen träffas i en annan stad än där
de bor. Det kan också kännas läskigt eller nervöst att delta i
en fysisk grupp. Då är onlinestödet ett jättebra alternativ.
De flesta barn som deltar är positiva efter sitt deltagande
i en stödgrupp. Vad de uppskattar mest varierar: en del
tycker att det är roligt att leka och träffa nya kompisar
som lever i en liknande situation som de själva. Andra
uppskattar att ha fått lära sig nya saker och prata om
sådant de vanligtvis håller inom sig.
– Vi ser hur barnen lär känna varandra, delar med
sig, ställer frågor och stöttar varandra. Igenkänningen
förenklar – här sticker barnen inte ut för att de varit med
om något svårt, utan tvärtom, säger Anneli Öhrling.
En av styrkorna är kombinationen av att vuxna
berättar om viktiga saker, och att barnen får interagera
med varandra och styra innehållet.
– De hinner få vara i alla sina roller: inte bara en
familjehemsplacerad person utan också fotbollsspelare,
melloälskare och kompis.
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Bris arrangerar gruppstöd med fyra olika
inriktningar.
•
•
•

För barn som bor i familjehem.
För barn som flytt.
För barn till föräldrar
med psykisk ohälsa eller
missbruk.

•

För barn som har en förälder
som tagit sitt liv.

Situationen för familjehemsplacerade barn fått stort
medialt fokus under 2020. Det sedan treåriga Esmeralda,
kallad Lilla hjärtat i medierna, dog i sina biologiska föräldrars vårdnad sedan hon flyttats tillbaka till dem efter
att ha bott i ett familjehem. Det skapade stor debatt kring
vems behov som ska styra besluten.
– Det som hände ställer många juridiska frågor på sin
spets. Myndigheterna har ett långtgående ansvar att se
till att ett barn har det bra där hen är, oavsett om det är
hos föräldrarna eller i ett familjehem. Lilla hjärtat var ett

extremt fall, men alla barn vi möter har med sig någon
form av otrygghetskänsla, säger Catarina Nylund.
En del barn flyttar många gånger mellan flera olika hem.
– De kan aldrig vara hundra procent säkra på var de
får vara, och hur länge. Oron är många gånger befogad och
påverkar självklart ett barn som redan i grunden är utsatt.
Gemensamt för familjehemsplacerade barn är att de
haft vuxna i sin närhet som inte kunnat tillgodose deras
behov av trygghet. Stödgruppen kan aldrig kompensera
för det, men genom att sätta ord på det man varit med
om blir det lättare att ta emot hjälp.
– Vi kan bidra till att lägga ett
pussel, få barnet att förstå sina egna
reaktioner och hjälpa hen att känna
sig lite tryggare, säger Anneli Öhrling.
Förhoppningen är att kunna
utveckla verksamheten
framåt. Bris arbetar för
att kunna erbjuda
gruppstöd i fler
städer och öka
kunskap och
kompetens om den
här gruppen barn,
både hos familjehemsföräldrar, socialtjänst
och samhälle.

Anneli Öhrling

Familjehemsplacerade barn är en heterogen grupp barn
i olika åldrar och med olika sätt att se på sin situation.
Men gemensamt är att de löper mycket högre risk än andra att drabbas av psykisk ohälsa, att misslyckas i skolan
och fara illa som vuxna.
– De har generellt sett sämre möjligheter i livet än
andra barn. Det är viktigt att förebygga dessa risker
genom tidigt stöd. Det betalar sig i längden och är
dessutom varje barns rätt, säger Anneli Öhrling.
Att det handlar om en utsatt grupp tar sig ibland
väldigt konkreta uttryck: som exempelvis att barn i
familjehem har sämre tandhälsa och mer sällan går
på sin årliga kontroll.
– Om stödet vi ger skapar en god erfarenhet hos barnet
ökar chansen att hen själv söker den hjälp hen behöver i
framtiden. Under gruppstödet får barnen både lära sig att
stöd finns, och att våga ta emot det.
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Stöd till barn
– via vuxna
En av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn och unga är trygga vuxna. Bris
erbjuder därför professionellt stöd till vuxna, både via telefon och på bris.se.

E

fter nära 50 års verksamhet har Bris byggt
upp en unik kunskapsbank om barn och ungas
livsvillkor i Sverige. Varje enskild kontakt med
ett barn är oerhört värdefull och viktig. Främst
för att Bris kuratorer kan ge direktstöd till det
enskilda barnet – men också för att barnet ger Bris viktig
kunskap om hur vuxenvärlden bör agera för att barn ska
må bra. Denna kunskap förmedlar sedan Bris vidare
till såväl föräldrar och andra viktiga vuxna som till
professionella och beslutsfattare.

med annat modersmål än svenska, en målgrupp som
vuxit snabbt under de senaste åren. Här efterfrågas inte
bara råd och stöd kring frågor kopplade till barn och
unga utan även allmän kunskap om hur det svenska
samhället fungerar.

Bris arbetar kontinuerligt för att vara relevanta på de
plattformar där barn och unga befinner sig – detsamma
gäller i vår kommunikation till vuxna. Under år 2020
tog vi därför ett steg framåt genom att utveckla och b
redda vårt digitala vuxenstöd. Alla som besöker bris.se
för vuxna ska enkelt kunna ta del
Vuxna i behov av stöd och råd
av Bris kunskap och stöd. Den
kring barn kan kontakta Bris
anonymt via någon av våra tre
som vill ha snabb, översiktlig
”Barn ger Bris viktig kunskap
vuxenlinjer – Bris vuxentelefon,
information kring olika ämnen
om hur vuxenvärlden bör
Bris vuxentelefon på arabiska
hittar sådan under kategorin
och Bris stödlinje för idrottsledare.
Bris Guidar. Här finns stöd och
agera för att barn ska må
Vuxna hör av sig till Bris om alla
råd i både text och rörligt format.
bra. Denna kunskap förmedlar Vill du fördjupa dig inom ett
möjliga frågor kopplade till barn
och unga, till exempel dilemman
område klickar du dig vidare till
Bris sedan vidare.”
kring vårdnadstvister, problem i
kategorin Stöd och råd. Här har vi
skolan eller bråk inom familjen.
samlat de vanligaste frågorna och
Men trots att Bris ordinarie vuxentelefon har funnits
svaren på olika föräldrarelaterade ämnen. På sidan finns
sedan 1994 är Bris i allmänhetens ögon fortfarande syno- också exempel på frågor som vuxna ställer i Bris vuxentelefon.
nymt med direktstöd till barn och unga.
På Bris Instagram erbjuder vi nu enklare stöd till vuxna
– Vi gjorde nyligen en Novus-undersökning som visade
att vuxna har väldigt låg kännedom om att Bris också
i främst rörligt format.
ger stöd till föräldrar. Få kände till Bris vuxentelefon
För att nå ut ännu bredare har Bris även ett samarbete
trots att den har funnits i flera år. Det framkom också
med Bonnier-magasinet Tara, vars målgrupp är föräldatt föräldrar och andra vuxna har ett stort behov av stöd
rar i åldrarna 40 år och uppåt. Samarbetet innebär att
kring barn och unga från en källa med hög trovärdighet,
Gunilla Bergsten, chef för Bris stöd online, svarar på
vilket Bris är, säger Anna Vorne som är projektledare och
tonårsrelaterade frågor i varje nummer. Under året har
kommunikatör på Bris.
Bris även producerat flera reportage kopplade till frågor
Behovet av föräldraskapsstöd märks även hos vuxna
om barn och unga.

stödja

27

Se även
bris.se/for-vuxna
Bris Instagram
@Bris116111

Bris vuxentelefon
erbjuder stöd, vägledning och

Bris vuxentelefon
på arabiska

Bris stödlinje
för idrottsledare

information till vuxna som

erbjuder arabisktalande vuxna

är en stödlinje för tränare,

känner oro över ett barns

stöd i frågor som rör barn. I

ungdomsledare och andra

livssituation. Samtalen utgår

Sverige finns en stor grupp

vuxna som är engagerade

alltid från barnets perspektiv

invånare som pratar arabiska

inom idrotten.

och rättigheter.

och tidigare har språket varit

Telefonnummer:
077-150 50 50,
vardagar 9-12

ett hinder för en del av dem
i kontakten med Bris.
Telefonnummer:
077-44 80 900,
tisdag–torsdag 9-12

Telefonnummer:
077-440 00 42,
vardagar 9-12
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Bris mobiliserar samhället.
vi samlar kunskap, kompetens och
engagemang för att göra världen
till en tryggare plats.

S

verige var först i världen med en lag mot barnaga
och räknas som ett av de ledande länderna när
det kommer till att leva upp till barns rättigheter.
Ändå berättar barn ständigt för Bris att deras
rättigheter kränks på olika sätt. Kunskapen om
barns rättigheter varierar kraftigt bland beslutsfattare
och professionella i Sverige. Situationen för barn kan
också se väldigt olika ut i olika områden.

Därför finns Bris i hela landet. Från våra fem regionkontor (i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och
Umeå) utbildar vi, sprider kunskap och påverkar beslutsfattare att stifta lagar och skapa trygga sammanhang och
säkrare rättsprocesser för barn. En del av Bris arbete handlar om att se till att barnrättsfrågorna får det utrymme de
förtjänar på alla nivåer i samhället. I Bris nätverk samlar

vi tusentals professionella som inom ramen för Bris kan
samverka och utbyta erfarenheter. Vi anordnar lokala
nätverksträffar för människor som arbetar med barn och frågor som rör barn, som idrottsledare och kommunanställda.
Under 2020 har Bris volontärer arbetat intensivt för att
sprida kunskap om barns rättigheter. Många planerade
aktiviteter har fått ställas om till digitalt arbete, på grund
av pandemin. Bris devis har varit att ställa om, inte ställa
in. Vi har idag 250 volontärer, fördelade på våra fem
regioner, som gör ett ovärderligt arbete. Och vi vill gärna
växa ännu mer! Ju fler vi är som mobiliserar för barns
rättigheter, vare sig det är som förtroendevalda, medlemmar eller volontärer, desto mer kan vi påverka allmänhet
och beslutsfattare och driva folkrörelsen framåt i den
takt som krävs.
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5800

människor ingår i Bris nätverk, som
möjliggör möten, dialog och samverkan
mellan personer som arbetar för och med
barn. Nätverket är en källa till inspiration,
kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyten
kring frågor som rör barns rättigheter.

Barnkonventionens födelsedag
uppmärksammades
Den 20 november uppmärksammar varje år Bris
barnkonventionens födelsedag. 2020 fick många
aktiviteter runtom i landet bli digitala.
• Fråga, lyssna och agera. Det uppmanade Bris alla
vuxna på barnkonventionens födelsedag. Alla vuxna
kan göra skillnad, genom att lyssna på barn i sin
närhet, på riktigt, och uppmuntra andra vuxna att
göra detsamma. Tillsammans påminner vi omvärlden
om att barns åsikter alltid är viktiga och att det är en
mänsklig rättighet att få göra sin röst hörd.

Nätverksträffarna blev digitala

När pandemin nådde Sverige i mars hade Bris precis
inlett våren nätverksträffar. En träff hann hållas fysiskt
i Stockholm innan resten fick skjutas upp på grund av
den snabbt ökande smittspridningen.
Istället bjöd Bris in till fem digitala träffar i början av
juni för att dels dela med sig av vår lägesbild av barns
och ungas situation under våren, och dels lyssna in hur
situationen såg ut i olika verksamheter ute i landet.
I oktober hölls en ny omgång nätverksträffar digitalt,
där föreläsningarna och diskussionerna handlade om
barn som upplevt våld hemma.

• För att nå ut brett engagerades Bris medlemmar och
volontärer, medlemmarna i Bris nätverk, och tjänstepersoner som spred information på sina jobb. Sammanlagt spreds kunskap om Bris, barnkonventionen
och barnets rättigheter till över 11 000 personer.
• Bris genomförde sin årliga kommunenkät, där endast
en av tre kommuner uppgav att de helt eller till stor
del implementerat barnkonventionen i sina verksamheter och att fyra av tio kommuner saknar en strategi
för implementeringen.
• Bris lanserade också sin nya plattform Unga röster
som handlar om att ge barn möjlighet att uttrycka
sina åsikter i frågor som handlar om dem. Här
kommer Bris samla in röster från barn och unga,
och ta svaren vidare till politiker och beslutsfattare.

Lunch med Bris

I maj var det premiär för Lunch med Bris – ett koncept
med halvtimmeslånga kostnadsfria föreläsningar om
viktiga ämnen som riktar sig till personer som kommer
i kontakt med barn i sin profession. Föreläsningarna
hölls digitalt och behandlade ämnen som hur det är
att växa upp med våld eller föräldrar som dricker för
mycket, barnkonventionen och ungas vardag på nätet.
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”Det är motiverande
att se vad man kan
göra tillsammans”
Emma Tibell har länge velat engagera sig för
barns rättigheter och slog slag i saken under
2020, när hon blev Bris-volontär i region Öst. Hon
tycker att alla kan bidra för att göra samhället till
en bra plats för barn – i stort som smått.

mobilisera

Varför är du volontär?
– Det började med att jag läste en kurs i mänskliga
rättigheter under ett utbytesår i Australien. Den handlade
mycket om barnkonventionen och om barn i flyktingläger. Det kom så nära för mig, jag har alltid haft ett stort
engagemang för barnrättsfrågor även om jag kommit
in på ett annat spår i mitt jobb som jurist. Tankar om
att engagera mig ideellt för en organisation som lyfter
barnrättsfrågor har därför funnits länge!
Vad fick dig att välja just Bris?
– Jag har alltid känt till Bris och ju mer jag läste på,
desto mer insåg jag vilket stort arbete Bris faktiskt gör.
Samtidigt kom 2020. Barnkonventionen blev svensk lag
och jag läste om att psykisk ohälsa hos unga bara ökar.
Dessutom slog pandemin till i en vardag som redan är
tuff för många barn och unga, som kanske saknar en
trygg vuxen person att prata med. Då kändes det extra
viktigt att ta tag i saken. På den vägen är det!
Vad tycker du kännetecknar 2020?
– Hur tydligt det är att många barn behöver stöd. Det
har känts viktigare än någonsin att organisationer som
Bris finns i den situation som råder. Jag vet hur pandemin
påverkat mig själv med nedstängningar, social distansering och karantän, och tänker på de barn och unga
som redan innan pandemin levde i någon form av social
utsatthet. Samtalen till Bris ökade med 40 procent under
jullovet 2020 jämfört med året innan, det säger en del.
Berätta lite om dina uppdrag som volontär!
– Av naturliga skäl har det blivit mycket digitalt än
så länge. Jag har jobbat med att sprida kunskap och
information, dels till barnen själva om deras rättigheter,
dels om Bris verksamhet och behov av stöd för att kunna
möta det höga trycket. Pandemiläget har även gjort att
vi behövt ställa om en hel del planerade uppdrag, men

Vad motiverar dig i ditt volontärskap?
– Jag får ut extremt mycket på ett personligt plan och
känner att jag gör vad jag kan för att göra skillnad för
andra. Jag brinner även för frågor om psykisk ohälsa, och
där Bris är ett extremt viktigt stöd för unga. Om all information som delas eller aktiviteter som genomförs leder
till att ett enda barn som behöver stöd inser att Bris finns,
är det värt all tid i världen. Det är motiverande att se vad
man kan göra tillsammans. Att det går att åstadkomma
en förändring, påverka allmänheten och beslutsfattande
för att barn ska få en bättre ställning i samhället.
Hur ser du på Bris samhällsroll?
– Bris är en viktig organisation av så många anledningar! Först och främst tycker jag Bris har en sund och
bra barnsyn, där de också inkluderar barn i organisationen, som medskapare av organisationen. För mig är det
också viktigt att vi arbetar regionalt. Bris verkar på flera
olika plan, vilket många kanske inte känner till. Utöver
telefonstödlinjen som kanske är mest känd finns ju Bris
Nätverk som öppnar upp för dialog och kunskapsutbyte
mellan personer som arbetar med och för barn – vilket
är jätteviktigt! Så barn får även stöd indirekt genom att
det bedrivs påverkansarbete i samhället. Det är en väldigt
fin organisation att vara engagerad i, som ständigt visar
tacksamhet till bland annat sina volontärer.
Vad vill du skicka med den som läser?
– Alla kan göra något för att förbättra barns situation
i samhället. Oavsett om du är månadsgivare, bidrar med
din tid som volontär, eller belyser och sprider information. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och vi måste
alla göra vad vi kan för att uppnå det, litet som stort.

Emma Tibell
Ålder: 27
Bor: Linköping
Gör: Jobbar till vardags som jurist på en
immaterialrättsbyrå
Familj: Sambo Henrik och vår golden
retriever Vida
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jag tycker Bris har varit förträffliga med att göra det
bästa av situationen. Exempelvis ställde vi om alla fysiska
aktiviteter till digitala uppdra när vi skulle uppmärksamma Barnkonventionens födelsedag. Vi spred information med extra fokus på barnets rätt till inflytande och
delaktighet. Under julen jobbade vi för att synliggöra att
julhelgen kan vara en extra jobbig tid för många barn, för
att i förlängningen bidra till att fler barn får möjlighet att
berätta.
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Bris – en internationell aktör
Bris arbetar varje dag för att skapa ett bättre samhälle för barn i
Sverige. Men vi har också en global verksamhet och samverkar
med nationella stödlinjer i 142 länder världen över. Under pandemiåret 2020 har det globala samarbetet intensifierats.

V

arje år har nationella stödlinjer i världen över
20 miljoner kontakter med barn och unga som
behöver stöd. Hjälplinjerna är samlade under
paraplyorganisationen Child Helpline International, CHI, som Bris varit med och grundat.
CHI blev en viktig kanal för samtal och erfarenhetsutbyte under 2020, när pandemin drabbade hela världen.
Det berättar Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog.
Han representerar de europeiska hjälplinjerna i CHI:s
styrelse.
– Väldigt tidigt under pandemin blev det tydligt
hur barn påverkades på olika sätt. Vi regionala representanter delade nulägesbilder av utvecklingen med
varandra och samtalade tidigt om vad vi bedömde som
viktigt. Mycket var gemensamt för alla länder, men en
del saker skiljde sig också åt, säger han.
I länder som stängt ner samhället i högre grad än
Sverige hade vissa hjälplinjer problem med att upprätthålla sin verksamhet, eftersom de inte hade en digital
infrastruktur på plats. I en del länder har ekonomin
påverkats kraftigt, vilket också spillt över på hjälp-

linjernas möjligheter att bedriva sitt arbete. Tidigt i dialogen mellan de nationella organisationerna blev det tydligt
att pandemin slår olika på olika platser, men en röd tråd
för många är att frågor som rör familjekonflikter, psykisk
ohälsa och våld i hemmet tilltagit under pandemin.
– Situationen har satt fingret på hur viktigt det
internationella sammanhanget är för att vi ska ta lärdom
av varandra, dela erfarenheter och stötta varandra.
Vi behöver gemensamt trycka på för att påverka i viktiga
frågor, mot regeringar, och säkerställa god tillgänglighet
för alla hjälplinjer.
I nätverket samarbetar man också kring frågor som
rör teknisk utveckling, hur dokumentationssystem kan
utvecklas och förbättras och vilka kanaler som är relevanta. Det är kostsamt att upprätthålla bra system, och då
blir samverkan en viktig nyckel.
– Det internationella perspektivet är helt nödvändigt
i den kontext vi lever i, för att kunna upprätthålla en
verksamhet som barn vill söka upp och få hjälp ifrån,
säger Magnus Jägerskog.
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Fördjupat samarbete
i Tanzania
I Tanzania är barntrafficking ett stort och utbrett problem. Många barn
arbetar som hemhjälp hos familjer i större städer och far illa på olika sätt.
Bris arbetar tätt tillsammans med den nationella hjälplinjen, för att kapacitetsutveckla verksamheten och bidra till ökad dialog kring dessa frågor.

B

ris och C-Sema, den nationella stödlinjen i
Tanzania, arbetar tillsammans med att sprida
information, skapa god samverkan med lokala
myndigheter och upprätthålla en stödlinje dit
barn och familjer kan vända sig för hjälp.
– Vi deltar i ett projekt i Singida-regionen, där vi under
2020 bland annat har arbetat med att nå ut med information i skolor och fört dialog med socialarbetare och
myndighetsföreträdare. Det har ökat kunskapen om
samverkan och hur man kan arbeta tätare kring frågan
om barntrafficking, säger Magnus Jägerskog, Bris
generalsekreterare.
Informationskampanjen handlar bland annat om
att nå ut brett till allmänheten med budskap om vad
barntrafficking innebär. Många familjer i Tanzania ser
möjligheten att låta barnen arbeta som ett sätt att bidra

till familjens försörjning, och vet inte alltid vilka risker
det kan innebära för barnet. Projektet är fortfarande i en
utvecklingsfas, men gör verkligen skillnad. Samtalen till
C-Sema har ökat under den här perioden.
– Vi har sett flera konkreta fall där hjälplinjen mottagit
ett samtal, och sedan i dialog med myndigheter kunnat
avvärja när ett barn varit på väg in i en farlig situation.
Redan nu ser vi alltså exempel på vad samverkan leder
till, och hur stödstrukturen kan vara helt livsavgörande
för barn, säger Magnus Jägerskog.
Att uppmärksamma framstegen blir viktigt för att
kunna utveckla verksamheten ännu mer.
– Vi jobbar för att ta fram arbetssätt och metoder
för det här arbetet, som vi kan sprida till andra länder
och områden. Att vi på Bris kan ha den rollen och
vara med och skapa förändring globalt känns väldigt
angeläget.
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nya skolmaterial från bris
Efter motioner från medlemmar till Bris kongress 2019 har Bris
haft särskilt fokus på barn som utsätts för hedersrelaterat våld
och barn som utsätts för mobbning. Nu finns två nya material
som riktar sig till personer som arbetar i förskola och skola,
för att de ska kunna göra skillnad för barn de möter.

Barns samtal om hedersrelaterat våld ökar
När ett barn tvingas göra eller
avstå ifrån saker för att inte
skada familjens och släktens
heder, kallas det hedersrelaterat
förtryck. Hedersrelaterat våld är
när föräldrar, syskon eller andra
släktingar använder våld i någon
form, i samma syfte. Vuxnas våld
mot barn är ett av världens
stora samhällsproblem.
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H

edersrelaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck på många olika sätt och det kan vara svårt
för en utomstående att se och förstå att ett barn
utsätts för begränsningar, till exempel rörande
klädval eller vilka personer hen får umgås med.
– Många barn hör av sig till Bris om våld i olika former.
Ibland handlar det om begränsningar, hot och förtryck
som en del av en hedersrelaterad situation. Bris kurativa
kontakter med barn kring just våld och hedersrelaterat
våld och förtryck ökade under 2020 i jämförelse med
tidigare år, säger Alka Khanna som är regionombud för
Bris region Syd.

Hon har arbetat med att ta fram informationsmaterialet
som ska ge yrkespersoner som arbetar med barn inom
förskola och skola vägledning i hur de kan göra skillnad
för barn de möter. Materialet lyfter flera konkreta berättelser från barn som utsätts för hedersrelaterat våld och
förtryck.
– Genom att vara en trygg punkt kan du som arbetar
med barn och unga bidra till att
fånga upp dem som far illa, och tillgodose deras rätt att slippa alla former
av våld, säger Alka Khanna.
När ett barn blir utsatt för våld och
förtryck innebär det att barnets
rättigheter kränks. I majoriteten av
världens länder är det fortfarande
tillåtet att slå barn i uppfostringssyfte, men i Sverige är alla former av
våld mot barn olagliga och varje barn
har samma rätt att slippa våld. Oav-

sett vad barnet har gjort eller sagt får ingen göra barnet
illa. Om ett barn blir begränsat eller isolerat, eller utsätts
för våld, hot om våld eller kränkningar i sitt hem – ska
barnet veta att det aldrig är okej och att hen har rätt till
stöd och hjälp.
– Bris ska finnas till för alla barn och inom det här området upplevde Bris medlemmar att organisationen kan
göra mer, med förhoppning om att nå fler barn. Beslutet
om att ta fram information riktad till förskola och skola
röstades enhälligt igenom av medlemmarna på kongressen 2019.
Bris har sedan dess utvecklat sitt
arbete på flera sätt inom det här
området, både internt och externt.
– Vi har till exempel varit remissinstans för lagförslag, lyft frågan tydligare än tidigare i Bris årsrapporter,
föreläst för kommuner, arrangerat en
livechatt för barn och unga och
deltagit i samverkans- och expertgrupper för att synliggöra barns
röster till Bris om hedersrelaterat
våld och förtryck.
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Många barn utsätts för mobbning i skolan
Mobbning påverkar barn negativt, det skapar en känsla
av otrygghet och kan orsaka psykisk ohälsa. Dessutom
riskerar mobbning att leda till livslånga men. Psykisk
sjukdom, sänkt självförtroende och senare introduktion
på arbetsmarknaden är bara några av effekterna barn
som utsätts för mobbning kan drabbas av.

I

en femtedel av alla stödjande samtal med Bris
pratar barnet om skolan. Tyvärr handlar de
samtalen alltför ofta om att allt inte är som det ska
vara. Berättelserna ger sammantaget en beskrivning av en miljö i skolan där många barn blir slagna,
knuffade, får höra elaka kommentarer eller blir utfrysta.
Många beskriver hur de känner sig otrygga i korridoren,
matsalen eller klassrummet.
– Mellan 2016 och 2018 hände något oroväckande.
Samtalen till Bris om mobbning började öka markant.
Samma ökning syntes dessutom i andra mätningar,
berättar Olle Pallin Cox, som är regionombud för Bris
region Mitt.
Bland annat visade Folkhälsomyndighetes rapport om
skolbarns hälsovanor i Sverige att barn landet runt i allt
högre grad rapporterar att de utsätts för mobbning.
Mobbning är en form av våld, och en fråga där Bris driver
ett aktivt arbete med att föra dialog med beslutsfattare,
till exempel för att
få på plats en nationell handlingsplan
mot våld. Bris uppdrag är också att
sprida kunskap, och
som ett led i det har
det nya materialet
om mobbning tagits
fram.
– Med hjälp av
materialet lyfter
vi problemet och
hoppas bidra till
varje barns rätt till en trygg skola. Det gör vi med utgångspunkt i barnens egna röster och deras rättigheter
i barnkonventionen. Alltför ofta berättar barn för oss
att vuxna inte tar hänsyn till det barnen säger, eller ens
pratar med dem, säger Olle Pallin Cox.
Det gör att barnens perspektiv ofta saknas i beslut som

rör dem. För Bris som barnrättsorganisation är det viktigt
att materialet tydligt utgår ifrån, och låter materialet vara
centrerat runt, barnens egna röster.
870 barn delade med sig av sina egna perspektiv på
trygghet i skolan i en enkät på bris.se. Deras svar ligger
till grund för det här materialet, som ska som ska bidra
med fler verktyg i arbetet för en trygg skola för skolpersonal, elevhälsa och beslutsfattare. På så sätt kan de
bättre bidra till att skapa en trygg skola i enlighet med
barnets rättigheter i barnkonventionen.
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Nytt samarbete med Tim
Bergling Foundation
Tim Bergling Foundation har trätt in som samarbetspartner och med finansiellt
stöd till Bris, för att bidra till att Sverige får en nationell stödlinje för barn som
är öppen dygnet runt. Stiftelsen grundades av föräldrarna till Tim Bergling,
känd världen över som Avicii, efter att han tog sitt liv 2018.

I

– Vi hörde om Bris strävan och tycker att de gör ett
nget kan förbereda en förälder på att förlora
fantastiskt fint arbete. Utifrån den kunskap vi har är det
ett barn. Det säger Klas Bergling, pappa till Tim
här en satsning vi verkligen tror kan göra skillnad.
Bergling. Tim hade en snabbt eskalerande och framStiftelsen beslutade därför att skänka två miljoner
gångsrik karriär som DJ och musikskapare och hans
tragiska bortgång 2018 väckte starka reaktioner
kronor årligen under tre år, vilket bidragit till att Bris
bland fans över hela världen.
kan erbjuda barn ett professionellt samtalsstöd under
– Efter hans självmord hörde enormt många av sig
dygnets alla timmar från och med mitten av mars 2021.
– Det kommer att hjälpa många. Men det behövs fler
till oss. Oerhört fina brev, mail och kommentarer
strömmade in från jordens alla hörn, ofta med personliga och långsiktigt välplanerade insatser. Precis som Bris
är jag övertygad om att samhälberättelser från människor som
också förlorat någon på det sättet
lets måste rikta fokus på tidiga
”Vi har förstått att det skulle
eller var drabbade av psykisk ohälsa.
förebyggande insatser, så att barn
Vi förstod snart hur utbredd
i riskzonen kan fångas upp långt
hjälpa väldigt mycket om det
innan problemen växt sig större
problematiken är och att det här
blir ett ämne som är lättare att och blivit svårare att hantera. Det
är något vi delar med många
är ett omfattande förändringsandra, säger Klas Bergling.
prata om på ett naturligt sätt.
Klas och Tims mamma Anki
arbete som kräver politiskt mod
Det medmänskliga samtalet
Lidén beslutade att arvet efter
och ett successivt skifte i synsätt.
Tim skulle gå till insatser för att
En viktig början på en förändbetyder oerhört mycket.”
motverka psykisk ohälsa och självringsprocess är att minska det
mord bland barn, unga och unga
stigma och tabu som finns kring
vuxna, och till frågor som Tim brann för, som att rädda
psykisk ohälsa och självmord, tror Klas Bergling.
– Vi har förstått att det skulle hjälpa väldigt mycket
klimatet och jobba för att stötta människor i utsatthet.
Det blev startskottet för stiftelsen i Tims namn.
om det blir ett ämne som är lättare att prata om på ett
naturligt sätt. Det medmänskliga samtalet betyder
oerhört mycket.
När Klas och Anki kom i kontakt med Bris kände de
De sista åren av sitt liv bodde Tim i Los Angeles, men
direkt att de ville stötta Bris verksamhet. Bris har under
en längre tid sökt samarbetspartners och långsiktig
hade ofta långa samtal med föräldrarna hemma i Sverige.
finansiering för att säkerställa att Sverige får en nationell
Ofta började samtalen med vardagliga ämnen, men överstödlinje för barn som har öppet dygnet runt.
gick många gånger i mer personliga frågor om livet. Tim
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var en känslig person och tänkare och även i sin ungdom
hade han en period där han kände ett visst utanförskap
och hade funderingar om sin identitet.
– Jag var inte främmande för det eftersom jag själv
upplevde samma jobbiga känslor och problem som ung.
Men precis som för många andra föräldrar var det här
ändå en svår bit: hur börjar man prata om de här sakerna?
Hur gör man för att öppna dörren, skapa förtroende och
komma åt känslornas kärna, utan att skrämma bort? Jag
önskar att samhället blir mer öppet i dessa frågor. Redan
i skolan behöver vi få verktyg för att hantera livets uppoch nedgångar på ett naturligt sätt.
Bris arbetar varje dag för ett bättre samhälle för barn,
och erbjuder vägledning till föräldrar och andra vuxna
i hur de kan stötta och hjälpa barn i sin omgivning. Att
våga ta i de här frågorna är en förutsättning för att göra skillnad. Tim var en person som var öppen med att pressen som
framgången förde med sig inte bara var positiv för honom.
– Vi förstår att han berört många väldigt djupt, genom
sin person, musik, ungdom, sitt tidiga genombrott och sin
öppenhet. Han var blyg men hade ändå en förmåga att
komma människor nära, säger han.
Fortfarande får han brev från unga som beskriver hur
Tims historia inneburit en vändpunkt för dem, och i vissa
fall räddat deras liv.
– Tim planerade själv för ett annat liv, en lugnare
framtid, men fick aldrig den chansen. Det är därför vi
vill bidra till att andra som mår dåligt fångas upp och får
hjälp, i tid. Där tror vi att Bris har en viktig roll.

”Jag upptäckte, när jag började
tjäna pengar, att jag inte behövde
dem. När du har ett överflöd av
pengar du inte behöver är det
mest rimliga, humana och
fullkomligt uppenbara att ge
till dem som behöver.”
Tim “Avicii” Bergling
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”Bris lyfter barnens röst”
Leif Johansson som bor i Eskilstuna blev Brismedlem
under 2020. Som nybliven pensionär vill han engagera
sig för ett bättre samhälle för barn och unga.

H

ur kom det sig att du blev Bris-medlem?
– Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor och vikten av alla människors rätt att leva
ett bra och humant liv. I mitt arbetsliv har jag
arbetat som ombudsman inom en fackförening,
och steget till att bli medlem i Bris var inte så stort för
mig. Framför allt vill jag att alla barn och ungdomar som
far illa ska få den hjälp de behöver, så att de får en bra
uppväxt. Som barn är man beroende av sin omgivning,
både inom familjen och bland kompisar. Därför tycker
jag att Bris är ett bra alternativ för den som vill vara med
och påverka och hjälpa barn och ungdomar.
Varför ser du Bris som en viktig samhällsaktör?
– Bris ser till att lyfta fram barnens röst och framför
allt finns de tillgängliga för alla barn och ungdomar som
behöver stöd och hjälp. Det tycker jag är viktigt.
Vad har du fått ut av ditt medlemskap?
– Jag har bara varit medlem en kort period än så länge
men vill vara med och stödja Bris aktivt. Jag kommer att
kontakta min region för att se vilka aktiviteter jag kan
delta i framöver, och ser fram emot det.

”Framför allt vill jag att alla
barn och ungdomar som far illa
ska få den hjälp de behöver.”
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”Varje person som
bidrar är viktig”
16-åriga Heba Soualem bor i Västra Hisingen i Göteborg
och har nybliven blivit medlem i Bris. Hon ser det som en
chans att påverka hur barn och unga har det.

V

arför blev du medlem i Bris?
– Jag är ordförande för Göteborgs ungdomsfullmäktiges arbetsgrupp om barns rättigheter,
och har därför arbetat mycket med barnrättsfrågor det senaste året. Jag blev introducerad
till Bris genom ett frukostwebbinarium om barnrätt
och arbetslivet, och blev fascinerad över Bris arbete.
Det kändes precis som den slags organisation som vi i
Sverige behöver för att kunna säkerställa att barn får sina
rättigheter tillgodosedda. Det kändes som en självklarhet
att gå med, jag tyckte att det var ett bra sätt att få chans
att påverka mer.
Vad tror du Bris kan göra för skillnad för barn och unga?
– Tyvärr finns det brister i Sveriges arbete med barnrätt och det finns stora skillnader i hur barn har det.
Det är inte heller alla barn som får det stöd de behöver,
har någon att prata med eller har en trygg plats att vara
på efter skolan. Bris ger det stödet vilket jag tycker är
fantastiskt. Inom Bris kan barn få någon att prata med,
göra roliga aktiviteter på sin fritid och extra stöd när
det behövs. Att kunna ge barn den här typen av stöd är
otroligt viktigt och gör skillnad.
Vad vill du säga till andra som funderar på att gå med?
– Bli medlem! Det är en bra möjlighet att påverka och
se till att barnkonventionen följs. Som medlem i Bris får
du kunskap och inspiration. Barn är en lika stor del av
samhället som vuxna och för att säkerställa att de har det
bra måste vi jobba tillsammans. Då är varje person som
bidrar viktig.

”Det kändes som en självklarhet att
gå med, jag tyckte att det var ett bra
sätt att få chans att påverka mer.”
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Bris gör barns röster hörda genom att
påverka beslutsfattare så att barns
rättigheter stärks och prioriteras.

A

lla barn har rätt att få sina röster hörda. En av
Bris viktigaste uppgifter är att lyssna på varje
barn och förmedla barns åsikter till politiker och
beslutsfattare, så att de får effekt för beslut som
rör barns liv. Detta har blivit extra viktigt under
pandemin, då Bris i en mängd olika instanser lyft fram
hur barn påverkas av restriktionerna, och vad de berättar
om i samtal med Bris.
Vi jobbar ständigt intensivt med att sprida kunskap
och väcka opinion och engagemang kring barnrättsfrågor, både hos vuxna och barn. Målet är att förändra
strukturer och beteenden som påverkar barns situation
i samhället, nu och i framtiden.
Att regeringen fattade det historiska beslutet att göra
barnkonventionen till lag är ett exempel på vårt mångåriga påverkansarbete. Lagen började gälla den 1 januari
2020. Under året har vi också arbetat tillsammans med

regeringen i utredningen för en sammanhållen och
god nära vård för barn och unga. Bris har sedan länge
uppmärksammat och påtalat behovet av en reformerad,
sammanhållen vårdkedja för barn och unga, för att de
ska kunna få ett lättillgängligt och effektivt stöd utifrån
sina individuella behov. Att minska den psykiska ohälsan
hos barn och unga är en prioriterad fråga. Medan självmorden minskar i samhället i stort finns det grupper av
unga där de ökar. Många unga har ångest eller känner sig
deprimerade.
Bris bidrar med kunskap till allmänheten och till professionella, för att barns rättigheter bättre ska mötas och
tillgodoses. Vi deltar i referensgrupper och bidrar med
expertis i många olika sammanhang. Genom att göra
barns röster hörda, samt bidra med analys och åtgärdsförslag, arbetar Bris för att stärka barnets rättigheter på
alla samhällets arenor.
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Metod för barns
inflytande

Barns delaktighet och inflytande i frågor
som rör dem är en förutsättning för att
leva upp till barnkonventionen. Bris har
tagit fram metoden Expertgrupp barn,
och i början av året släpptes Bris metodhandbok för alla som vill arbeta med barns
inflytande på ett barnrättssäkert sätt.
Bris har under året samarbetat med den
statliga utredningen ”En sammanhållen
god och nära vård för barn och unga” för
att säkra barns och ungas inflytande i
utredningen.

37%

Bris synlighet i media ökade med
37 procent under pandemiåret 2020.

#forabetterday

I december 2020 startade Sveriges största insamling av ungas idéer, tankar, erfarenheter och förslag om vad som måste göras för att
minska den psykiska ohälsan. Stiftelsen Tim Bergling Foundation är
initiativtagare och har genomfört satsningen tillsammans med Bris
och organisationerna Mind och Suicide Zero. Barn och unga uppmuntras att berätta om sina upplevelser och vad de anser måste
förändras för att inget barn ska behöva ha en klump i magen, brottas
med jobbiga tankar eller känna sig ensam. Svaren kommer att föras
vidare till Sveriges regering och följas upp.
Syftet med satsningen är att främja barns och ungas psykiska hälsa,
så att ingen någonsin ska känna att självmord är enda utvägen. Tim
Bergling Foundation grundades av familjen efter Tim ”Avicii” Berglings
bortgång 2018. Stiftelsen har också varit med och finansierat
öppnandet av Bris dygnet runt-stöd i telefon och chatt.
(Läs mer om det i intervjun med Klas Bergling på sida 48.)

Det som inte
fick hända

1971 grundades Bris efter ett
mycket uppmärksammat fall då
en treårig flicka misshandlades
till döds av sin styvfar. I början av
2020 hände det som inte fick hända igen. Treåriga Esmeralda hittades död i sin mammas lägenhet,
dit hon flyttats efter att ha bott i
familjehem sedan födseln.
Bris är generellt mycket restriktiva med att kommentera enskilda
fall men här såg vi sådana tydliga
strukturella brister som skyndsamt behöver åtgärdas.
I DN Debatt presenterades Bris
krav på förändringar i LVU och
sakkunskap om barn i rättsväsendet. Bris hade möten med såväl
Socialdepartmentet som Justitiedepartementet och fortsätter
att aktivt driva frågan om stärkt
skydd för långvarigt placerade
barn.

Sveriges barnrättsarbete granskas
av FN

Vart femte år granskar FN:s
Barnrättskommitté hur Sverige
lever upp till barnkonventionen.
Kommittén ger rekommendationer om hur Sverige kan stärka sitt
arbete för barns rättigheter. Under
2020 har Bris tillsammans med
flera andra barnrättsorganisationer formulerat vilka frågor barnrätts-Sverige tycker att det är allra
viktigast att regeringen svarar på.
Den listan skickades till barnrättskommittén som valde ut ett antal
frågor som regeringen nu under
2021 får formulera sina svar på.
Bris deltar i arbetet med
civilsamhällets skuggrapport.
Vilka rekommendationer som
FN:s barnrättskommitté slutligen
landar i kan ha stor betydelse för
Sveriges barnrättspolitik de kommande åren och det är viktigt att
ge inspel hela vägen i processen.
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”Min tur
att berätta”
Drygt 6000 barn befinner sig varje år på ett skyddat boende med sin ena
förälder, på flykt undan det livsfarliga våldet. Hur påverkas barnets liv
av våldet och av att tvingas bryta upp från sin vardag? I rapporten
”Min tur att berätta” lyfts barns egna röster och erfarenheter.

V

arje barn har rätt att skyddas från våld. Barn
som utsatts för våld har rätt till stöd och behandling anpassad efter individuella behov och
förutsättningar. I ett samarbetsprojekt arbetar
Bris tillsammans med Sveriges Stadsmissioner för
att utveckla skyddade boenden med barnrättsperspektiv.

I rapporten ”Min tur att berätta” delar 20 barn med sig
av sina erfarenheter av att bo på ett skyddat boende.
Intervjuerna i rapporten har genomförts av Malin Rekke,
en erfaren barnpsykolog på Bris, med syfte att ta reda på
vad som är viktigt att tänka på för att ett skyddat boende
ska vara bra för barn.
– Jag mötte barn i åldrarna 3-16 år. Samtliga berättade
att de inte hade fått något stöd eller tillräcklig information och att vuxna inte har lyssnat på dem. Barnen
har pratat med vuxna, men upplevde att de vuxna inte
lyssnat och inte heller ställt frågor eller visat intresse
för barnets egna upplevelser av våldet och vad hen varit
med om. Detta var genomgående, och är väldigt anmärkningsvärt med tanke på att detta handlar om barn som
är kända för socialtjänsten och för de skyddade boenden
där de bor, säger Malin Rekke.
Många av barnen visste inte var de bott och vilka de
träffat, eller vad som kommer att hända framåt. De hade
mängder av frågor om när de skulle få gå tillbaka till
skolan, få träffa sina kompisar eller se sina husdjur igen.
– Bland många av tonåringarna var det tydligt att de
inte heller hade fått stöd eller information om hur man
kan må när man blivit traumatiserad, exempelvis av våld i
hemmet. De trodde att det var något fel på dem själva och
hade inte kopplat ihop sitt mående med vad de varit med om.
I vissa samtal kom det fram att barnen själva hade
utsatts för våld eller sexuella övergrepp, vilket inte hade

uppmärksammats eller dokumenterats.
– Det mest slående var att barnen var så angelägna
om att få berätta, och ändå har ingen lyssnat på dem
eller möjliggjort det. Jag upplever att de blivit direkt
försummade, säger Malin Rekke.
20 barns berättelser kan inte generaliseras till att gälla
alla barn som lever på skyddade boenden. Men de ger en
väldigt viktig fingervisning om vad vuxna behöver tänka
på i mötet med barn som upplevt våld hemma.
Barnkonventionen är svensk lag, och för att den ska får
fullt genomslag krävs aktiv handling, där exempelvis
efterlevnad av varje barns rätt till information och delaktighet i alla processer och beslut som rör barnet stärks.
Det kräver också att politiker och andra beslutsfattare
prioriterar och tillför resurser för att barnrättssäkra de
processer och miljöer där barn idag redan befinner sig.
Det barnen berättat för Bris i arbetet med rapporten
har förts fram till politiker. Under hösten 2020 träffade Bris och Sveriges Stadsmissioner bland andra Åsa
Lindhagen, dåvarande minister med ansvar för barns
rättigheter, och socialutskottet i riksdagen för att berätta
vad barnen lyft fram som viktigt.
– Det fanns ett stort intresse, vilket är positivt. Men vi
såg också att det saknas kunskap.
Regeringen tillsatte 2016 en utredning om ett stärkt
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU
2017:112). Flera lagförslag bereds nu i syfte att stärka
barnrättsperspektivet för barn som vistas i skyddat
boende tillsammans med en vårdnadshavare.
– Nu behöver regeringen agera skyndsamt. Förhoppningsvis kan rapporten Min tur att berätta och det som de 20
barnen lyfter fram sätta frågan ännu tydligare på agendan.
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Hållbara liv - Bris
årsrapport för 2019
Många barn oroar sig för hur det egna livet ska
utveckla sig i framtiden. Den oron kan ses som en
reaktion på ett samhälle som inte förmått skapa
goda framtidsförutsättningar. Ett hållbart samhälle
för barn är ett samhälle som möjliggör ett tryggt liv
där varje barn kan utvecklas som människa.

I

många avseenden är Sverige ett bra land att växa
upp och vara barn i. Men inte för alla barn, och inte
överallt. För att skapa en hållbar livssituation för
barn behövs reformer inom flera olika områden, och
i Bris rapport ”Hållbara liv” ges förslag för förändring.
Utifrån barns samtal till Bris, och forskning kring barns
livssituation, analyserar Bris hur samhället påverkar barn.

i skolan, socialt,
utseendemässigt
och idrottsligt.
För en del barn
krävs akut stöd
här och nu, men i många fall handlar den psykiska
ohälsan om symptom på en ohållbar livssituation.

Psykisk ohälsa är det vanligaste ämnet när barn söker
stöd hos Bris. Under de senaste åren har barns samtal till
Bris om självmord nästintill fördubblats. Förskrivningen
av psykofarmaka eskalerar och alltfler barn uppvisar
sömnsvårigheter. Återkommande i barns samtal till Bris
är hur barnet förväntas prestera på livets alla områden;

Vuxna har ansvar att skapa förutsättningar för hållbara
uppväxtvillkor för varje barn. På pappret har barnets
rättigheter aldrig varit starkare.
Barnkonventionen är svensk lag och det är nu som
Sveriges arbete med att leva upp till barnets mänskliga
rättigheter sätts på prov.
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Sju av tio barn säger att de känner sig piggare
och/eller mår bättre om de rör på sig.
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7 av 10

58%

tycker att vuxna borde
göra mer för att få fler
barn i rörelse.

”De säger att vi
inte rör på oss”
Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar
att barn ska vara fysiskt aktiva minst en timme
om dagen. Kopplingen mellan psykisk hälsa,
välbefinnande och fysisk aktivitet har belysts
i många vetenskapliga artiklar och rapporter.
Men idag är det många barn som inte når upp
till denna rekommendation.

B

avstamp i tre faktorer för att främja fysisk aktivitet; att
ris rapport ”De säger att vi inte rör på oss”
barn har möjlighet att röra sig på ett fritt, rättighetsbabelyser områden där fysisk aktivitet idag
begränsas för barn, exempelvis på fritiden,
serat och jämlikt sätt. Rapporten utgår från barns egna
i skolan inom idrottsaktiviteter och utifrån
röster om vad de anser är viktigt för att de ska få förutboendemiljö. Vi vet att
sättningar att röra på sig mer,
barn är mest fysiskt aktiva när
samt från aktuell forskning och
de är utomhus, både i förskolan
rapporter inom området.
”I min nya skola där jag ska börja
och i skolan och 2018 gjordes
får man mest vara inne för de har
för första gången en nationell
Att främja fysisk aktivitet för
kartläggning av barnens dagliga
barn och unga är en central
inte så stor skolgård.”
utemiljö. Den visade att skolfolkhälsofråga. Enligt barnkonventionen har barn rätt till bästa
gårdarna krymper och att barn
har allt mindre ytor att röra sig på utomhus. Att komma
möjliga uppnåeliga hälsa och centralt för barns hälsa är
tillrätta med barns möjligheter att röra på sig handlar
förutsättningar för rörelse. Vinsterna är många, såväl
inte bara om barnets rätt till sin hälsa, utan också om
för den enskilde som för samhället i stort. En central
hållbarhet för hela samhället.
framtidsfråga blir därmed vad samhället behöver göra
för att främja och skapa goda förutsättningar för barns
och ungas fysiska aktivitet.
Rapporten, som tagits fram med stöd av Astrazeneca, tar
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Rapporter
Bris rapporter bygger på barns egna röster, Bris kunskap om barns livssituation och på aktuell forskning och omvärldsanalys. Bris samarbetar
alltid med forskare inom den aktuella rapportens område.
I den långsiktiga planen för 2017-2021 är tre viktiga fokusområden
psykisk ohälsa bland barn och unga, stöd till barn och unga som flytt
och barns rätt att slippa våld och övergrepp. Bris har släppt totalt tio
rapporter under perioden. Du hittar alla rapporter på bris.se.

Barns psykiska ohälsa
- det är dags att bryta trenden

Den psykiska ohälsan bland barn
och unga har ökat från 1980
och fram till idag. Rapportens
övergripande slutsats, från genomgången av forskning och barns
samtal till Bris, är att samhället
misslyckats att före- bygga barn och
ungas psykiska ohälsa. En tydlig
slutsats är även att samhället i flera
avseenden brister i att tillgodose
barnets rätt till stöd för sitt mående.

Sexuella övergrepp
inom idrotten
- om barnets rätt till en trygg idrott

I denna rapport pekar
Bris på vikten av att på riktigt
implementera och levandegöra
ett barnrättsperspektiv inom
idrotten för att säkra en trygg
idrott för varje barn. Idag finns
brister både i idrottens förebyggande
arbete mot övergrepp, och i hur
man agerar när övergrepp skett.

Barn som flytt
- en riskgrupp för psykisk ohälsa

Varje barn i Sverige har enligt
barnkonventionen rätt till bästa
uppnåeliga hälsa. Forskning visar
att psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland barn som flytt.
Rapportens övergripande slutsats är
att Sverige brister i sitt åtagande att
ge stöd till asylsökande och nyanlända barn och måste göra mer för
att stärka den psykiska hälsan hos
barn som flytt till Sverige.

påverka

49

Skola. Vård. Omsorg.
Och den psykiska ohälsan

Denna rapport visar att barns
livsvillkor behöver förändras för
att bryta trenden med den ökande
psykiska ohälsan bland barn och
unga i Sverige. Det handlar om att
utforma en skola som främjar
psykisk hälsa, att skapa förutsättningar för en omsorg som sluter upp
och ger tidiga insatser för barn
där behoven är stora, och en vård
som sätter in rätt insatser i rätt
tid när barn mår dåligt.

Skolans roll för
barn som flytt
- platsen för inkludering, hälsa och lärande

Det är avgörande, både för det
enskilda barnet och för samhället i
stort, att barn som flytt till Sverige
får en god start i sitt nya land. Denna
rapport ger kunskap om hur skolan
kan vara platsen där nyanlända
elever kan få förutsättningar att
må bra, inkluderas och
utveckla kunskap.

Hur har barn det?

Bra från början

Barns livssituation och samhällets ansvar

Förskolans roll för barn som flytt

- Om barns livssituation - trender,
utmaningar och möjligheter.
Rapporten bygger på 77 500 kontakter
från barn och unga till Bris under de
senaste tre åren, samt aktuell
forskning. I rapporten tar vi upp
de 10 vanligaste ämnena som
barn och unga söker stöd för och
föreslår insatser för att samhällets
stöd ska bli bättre. Den är ett
vittnesmål om om hur det är att
vara barn i Sverige idag.

Bris rapport ”Bra från början” är en
sammanställning av forskning och
röster från barn, föräldrar och
professionella som ger en aktuell
bild av vad tillgång till förskola i ett
nytt land betyder för barns hälsa och
lärande. Den viktigaste slutsatsen i
rapporten är att förutsättningarna
för svensk förskola skiljer sig alldeles
för mycket i olika delar av landet,
mellan olika kommuner och mellan
områden och stadsdelar inom
kommuner.
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För att kunna erbjuda barn stöd
och påverka beslutsfattare är Bris
beroende av ekonomiskt stöd.

H

ur mycket stöd till barn Bris kan erbjuda, och
hur hårt vi kan driva barnrättsfrågor, står i
direkt relation till det ekonomiska stöd vi får. Vår
verksamhet bygger till största delen på intäkter
från företag, privatpersoner, fonder och stiftelser. På grund av vår roll som väletablerad organisation
tror många att vi är en statlig myndighet, men endast en
sjättedel av vår finansiering kommer från staten.
En stor del av insamlingsarbetet handlar om att berätta
om allt vi gör för att få människor att förstå att vi behöver
pengar för att kunna bibehålla vår bredd i stödet till barn
och unga – alltifrån onlinestöd via telefon, chatt och mejl
till gruppstöd och telefonstöd till vuxna. Även påverkansarbetet, allt vi gör för att påverka politikerna som fattar
beslut, kostar pengar. Genom att skapa engagemang kan
vi få in resurser att utveckla verksamheten med. Vi söker

därför alltid efter nya givare och samarbetspartners som
vill ta socialt ansvar och som delar Bris värderingar.
Företag har en kärnroll i att skapa hållbar social samhällsnytta. Bris genererar samhällsnytta på riktigt. Genom
strategiska samarbeten med Bris bidrar näringslivet med
att skapa nyttoeffekter som gynnar barn, inte bara på kort
sikt utan även på lång sikt, vilket i sin tur ökar kundlojaliteten och bidrar till ökad intern stolthet. Det vinner alla på.
Under pandemiåret 2020 har många, både företag och
privatpersoner, fått upp ögonen för Bris arbete och samhällsbärande funktion. Många barn som lever i utsatta
situationer har fått det ännu svårare under pandemin.
Därför är vi extra tacksamma för stödet, som varit rekordstort i år och som behövs mer än någonsin. 2020 var Bris
totala intäkter för första gången över 100 miljoner kronor.
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Circle K samlade in
rekordbelopp till Bris
Genom sina kampanjer Bris-tvätten, Bris-kaffet
och Bris-panten har Circle K samlat in hela
4 594 410 kronor till Bris under 2020.
– Vi på Circle K är mycket stolta och glada
över att kunna bidra till Bris viktiga arbete.
Jag vill passa på att rikta ett varmt tack till alla
våra kunder som besökt våra stationer under
året, det är de som har gjort detta möjligt, säger
Maria Philipson, marknads- och kommunikationschef på Circle K.
Under kampanjperioden sålde Circle K bland
annat 107 086 Bristvättar, vilket är nytt rekord.
Det genererade 2 677 150 kronor, vilket gör att
det tidigare rekordet från 2016 slogs.

Coops mjölk för Bris

Bris rekryterade

2054

Matvarukedjan Coop
har inlett ett långsiktigt samarbete med
Bris för att vara med
och bidra till Bris
dygnet runt-öppna
stöd för barn och
unga. Bris garanteras
genom samarbetet
en intäkt på minst 1,5
miljoner kronor, och
projektet finansieras
i huvudsak genom
försäljning av Coops
egen mjölk.

nya månadsgivare under 2020.

Stor ökning för
Swishgåvor

Givandet via Swish ökar rejält
både för Bris och för branschen i stort. Nästan nio av tio
privatpersoner som gav en
gåva till Bris på bris.se under
november och december betalade med Swish. Under andra
halvåretstår Swishbidragen
för 42 procent av gåvorna från
privatpersoner.

Redan tidigt under året hade Bris många olika aktiviteter igång för att rekrytera nya månadsgivare. De innefattade såväl dörr-till-dörr-kampanjande som digital
annonsering och ett arbete för att locka nya givare till
att registrera sig som månadsgivare. När pandemin bröt
ut blev det extra tydligt för allmänheten att Bris fyller
en samhällsviktig funktion, vilket gjorde att vi snabbt
såg ett väldigt bra resultat. Vi hade också möjlighet att
bearbeta fler givare än vad som låg i planen från början,
eftersom vi fick en positiv respons och allmänheten
visade stor vilja att vara med och stötta, säger Helene
Tibblin, Bris insamlingschef.
Årsmålet för antalet nya månadsgivare slogs med
16 procent, och budgetsiffran med 27 procent.
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”Bris gör ett oerhört
viktigt arbete”
Telia är en av Bris nyaste partners och inledde sitt sponsorskap
under 2020, i samband med covid-19-pandemin. Anna Augustson
är hållbarhetschef på Telia Sverige.

V

arför väljer ni att samarbeta med Bris?
– Telia har i flera år stöttat och arbetat nära
flera barnrättsorganisationer som arbetar med
att stärka barns rättigheter. Företaget stödjer
Barnrättsprinciperna för företag som arbetats
fram av UN Global Compact, Unicef och Rädda Barnen.
En av principerna handlar om att stödja samhälls- och
regeringsinsatser för att skydda och tillgodose barns
rättigheter. Bris gör ett oerhört viktigt och fantastiskt
arbete med avseende på detta. Vi vill bidra till att säkerställa alla barns tillgång till professionellt samtalsstöd
som behövs i kristider, när vuxenvärlden brister och inte
lyckas erbjuda den trygghet och omsorg som barn har
rätt till. Dessutom ligger Bris verksamhet nära vår egen
kärnverksamhet, nämligen att tillhandahålla kommunikationslösningar. Så det känns naturligt och logiskt för
oss att stötta Bris.
Hur ser sponsorskapet ut?
– Vi stöttar upp med resurser till Bris kommunikationslösningar. Telia donerar tre miljoner kronor över tre år,
så att ännu fler barn kan komma i kontakt med och få
hjälp av Bris. Donationen möjliggör för Bris kan genomföra en uppgradering av sin kommunikationslösning och
bidrar därmed till att alla barn som kontaktar Bris kan
göra det gratis och anonymt. Vi har en viktig roll i Bris
arbete som vi är väldigt stolta över att få ha.
Hur vill ni utveckla samarbetet framåt?
– Under det kommande året hoppas vi kunna sprida
information och kunskap om Bris till våra kunder och
deras barn.
Vad vill du förmedla till andra företag som funderar på att
öka sitt samhällsengagemang?
– Använd både hjärna och hjärta vid utvärdering av
möjliga samhällsengagemang. Välj något som ligger nära
kärnverksamheten och företagets värderingar. Då engageras både anställda och kunder vilket ger mer spridning
och ökat värde för alla parter.

”Under det kommande året hoppas vi kunna
sprida information och kunskap om Bris till
våra kunder och deras barn.”
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effektrapport

BRIS
ÅRSREDOVISNING
2020

Organisationsnummer 802013-3420
Styrelsen och generalsekreteraren för Bris - Barnens rätt i samhället
avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Bris vision är att varje barn känner till sina rättigheter
och lever i ett samhälle där rättigheterna tillgodoses.

Vårt syfte
Barnens rätt i samhället (Bris) är en barnrättsorganisation
som syftar till att stärka barnets rättigheter genom att
stödja barn utifrån barnets behov, mobilisera samhället
och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster
hörda. Bris främsta målgrupp är barn och unga under
18 år. Utgångspunkten för Bris arbete är att stå upp för
varje barns mänskliga rättigheter. Bris ska vara tillgängligt
för varje barn som uttrycker ett behov av hjälp och
särskilt bistå barn och unga i utsatta situationer.
Bris är en ideell medlemsorganisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet utgår
från FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen) och barnsynen i denna.
Vår verksamhet och verksamhetsidé
Sedan 1971 har Bris varje dag kämpat för att barnets
rättigheter ska efterlevas i samhället. Det första målet
var att införa ett förbud mot barnaga i Sverige, vilket blev
verklighet 1979. Sedan dess har Bris outtröttligt arbetat
för att ge stöd till barn och unga, mobilisera människor,
organisationer och företag, samt påverkat politiker och
beslutsfattare att stå upp för barnets rättigheter.
Bris erbjuder stöd till barn under 18 år, varje dag året
runt utifrån barnets behov, i den nationella stödlinjen
116 111 (chatt, mejl och telefon). Bris arbetar också med
ett direkt riktat stöd till barn i särskilt utsatta situationer,
exempelvis barn som bor i familjehem, barn som drabbats
av självmord i familjen och barn som har föräldrar som
dricker för mycket eller lider av psykisk ohälsa. Vi stödjer
viktiga vuxna runt barn genom Bris vuxentelefon,
föräldraskapsprogram, samt genom föreläsningar och
material om vad du som vuxen kan göra för att vara
ett stöd för barn.
För att stärka barnets rättigheter krävs att civilsamhället, kommuner och myndigheter arbetar tillsammans.
Hösten 2016 startade Bris nätverk, en mötesplats där
professionella vuxna runt barn utbyter erfarenheter
och tar del av ny forskning och kunskap. Nätverket

samlar nu 5 845 medlemmar. Under 2020 och coronapandemin har Bris också stärkt samarbetet med flera
viktiga myndigheter som Folkhälsomyndigheten,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Barnombudsmannen och andra.
Bris bedriver förändring och gör barndomen och samhället bättre för alla. Bris påverkansarbete handlar om
att stärka barnets rättigheter juridiskt och i praktiken.
Vi lyfter barns röster till politiker och beslutsfattare. Det
vanligaste samtalet till Bris handlar om psykisk ohälsa,
alltifrån oro och nedstämdhet till tankar om att inte vilja
leva längre. Att bryta trenden med den ökande psykiska
ohälsan är därför en av Bris viktigaste påverkansfrågor.
Bris är en medlemsorganisation. Antalet medlemmar
är nu 6 512. Kongressen är Bris högsta beslutande organ
som bland annat fattar beslut om Bris långsiktiga plan
och utser styrelse. Bris verksamhet möjliggörs genom
medlemskap och gåvor och bidrag från privatpersoner,
företag och andra organisationer, samt av bidrag från
stat, kommun och landsting. 2020 var det sista året i
arbetet med Bris långsiktiga plan ”Tio steg mot ett
samhälle där barnets rättigheter tillgodoses”. En ny
strategisk plan kommer antas av kongressen i maj 2021.
Genom att arbeta för en förbättrad hälsa för barn och
unga bidrar Bris också till FN:s mål om en hållbar och
fredlig utveckling, Agenda 2030.

116 111 & CHI
116 111 är den nationella stödlinjen i Sverige för barn och unga.
Numret ”116 111” är ett internationellt stödnummer
inom Europa för barn som behöver stöd och skydd. Numret
går till en organisation i varje land som har resurser
och kunskap att hjälpa barn. Numret ska vara gratis och
barnet ska kunna få vara anonymt om hen vill. Bris är
Sveriges officiella 116 111-linje.
Bris är medlem i CHI (Child Helpline International),
som är ett globalt nätverk med stödlinjer över hela
världen som omfattar 168 hjälplinjer för barn i 139
länder. Tillsammans tar nätverkets hjälplinjer emot över
20 miljoner samtal från barn och unga som är i behov
av vård och skydd varje år. Bris var med och startade
nätverket 2003 och är den enda svenska barnrättsorganisationen med medlemskap i CHI.
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MÅL- OCH ÄNDAMÅLSUPPFYLLELSE
Bris arbetar för att skapa ett hållbart och bättre samhälle
genom att stödja barn, mobilisera samhället och påverka
beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. Det är
Bris tre ben som syftar till att stärka barnets mänskliga
rättigheter.

Stödja – så skapar det ett bättre samhälle
Bris har aldrig stöttat fler barn än under 2020. Antalet
samtal har ökat under flera år, men aldrig varit så stort
som i år. Under 2020 hade Bris 31 497 kurativa kontakter
med barn och unga, en ökning på 16 procent jämfört med
året innan (27 143, 2019). En anledning var att Bris under
året utökade öppettiderna i stödlinjen och anställde fler
kuratorer för att kunna ta emot fler samtal. Trycket på
Bris är alltid högt. Den pågående coronapandemin har
gjort att det är ännu högre. I samband med att pandemin
blev känd under april och maj ökade samtalen till Bris
med 20 procent. Under sommarlovet tog Bris emot
hela 37 procent fler samtal med barn jämfört med förra
sommarlovet. Ovanligt många samtal, ett av fem, under
sommaren handlade om nedstämdhet (jämfört med ett
av tio samtal förra sommaren).
Alla samtal till Bris besvaras av utbildade kuratorer
som lyssnar, stöttar och stärker barnet, och hjälper
barnet vidare när det behövs. Barnet är alltid anonymt
om hen vill. Samtal till 116 111 är gratis och syns inte på
telefonräkningen.
Samtalen syftar till att ge barnet möjlighet att hantera
och förstå sin situation. Ett annat syfte är att ge barnet
en positiv erfarenhet av att söka stöd hos en vuxen, vilket
ofta saknas. När barnet befinner sig i en utsatt situation
kan Bris kuratorer hjälpa vidare till andra stödfunktioner
i samhället. Under 2020 har Bris hänvisat barn till vidare
hjälp i en fjärdedel av de kurativa kontakterna. I några
av samtalen får Bris kuratorer uppdrag av barnet att
företräda barnet i kontakt med olika myndigheter (oftast
socialtjänsten). På detta sätt kan ett samtal till Bris vara
början på en långsiktig förändring av ett barns livssituation.
Bris har också ett riktat gruppstöd till barn som befinner sig i en särskild utsatthet. I gruppstödet får barn
träffa andra barn i liknande situationer, lyssna och dela
egna tankar och erfarenhet. En viktig del är att varje barn
som deltar ska se att hen inte är ensam. Allt gruppstöd
på Bris leds av professionella gruppledare och bygger på
beprövade metoder.
Trygga vuxna är det viktigaste skyddsnätet för barn

som har det svårt. Bris vuxentelefon – om barn, finns för
att ge råd och stötta vuxna i barns närhet. Under 2020
besvarades nästan tre tusen samtal. I Bris digitala kanaler
finns även information och råd till vuxna. Bris har också
föräldraskapsprogram riktade till vuxna.

Ett samtal gör skillnad
Varje samtal gör skillnad för det enskilda barnet. Bris
kuratorer använder samtalsmetodik som bygger på
forskning och beprövad erfarenhet. Syftet med samtalen
är hjälpa barnet att kunna förstå och hantera sin situation, samt att informera om barnets rättigheter. Samtalen
syftar till att öka barnets känsla för sitt sammanhang
(KASAM) genom att bidra till begriplighet, hanterbarhet
och meningsfullhet. Den yttersta konsekvensen av
psykisk ohälsa är självmord. Internationella studier har
visat att krislinjer som Bris 116 111 och det gruppstöd Bris
bedriver reducerar risken för självmord.
Bris gruppstöd för barn i utsatta situationer innebär
att barnet får möjlighet att dela och ta emot stöd från
andra barn med liknande erfarenheter under trygga
omständigheter. Fokus i arbetet är att barnen som deltar
ska få ökad kunskap och förståelse för sin livssituation
samt verktyg för att hantera sitt liv på kort och lång sikt.
Det är ett sätt att långsiktigt tillgodose varje barns rätt till
psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa över tid.
Varje barn har rätt till en vuxen som ser, förstår och
agerar för barnets bästa. Bris arbetar därför för att vuxna
runt barn får kunskap om angelägna frågor för att kunna
agera för barnets bästa. Vi föreläser för vuxna i miljöer
där barn vistas, som lärare, skolkuratorer, socialsekreterare och andra professionella i hur man kan samtala med
barn och unga. Under 2020 har Bris tillsammans med
Stockholm stad och Länsstyrelsen i Stockholms län tagit
fram programmet Föräldraskap i Sverige och utbildar nu
gruppledare i verksamheter som möter nyanlända och
utrikesfödda föräldrar.
Mobilisera – så förändrar det samhället
Bris har ett unikt högt förtroende bland både barn och
vuxna. Drygt 9 av 10 känner till Bris. Den nationella stödlinjen 116 111 är känd och de flesta vet också att Bris är en
ideell organisation (6 av 10).
Bris är en växande medlemsrörelse och hade 6512
medlemmar (31 december 2020). Bris medlemmar delar
våra värderingar och står upp för barnets rättigheter i sin
vardag. Som medlem kan du också få förtroendeuppdrag

¹”Samtal med barn och ungdomar”, Iwarsson Gothia förlag 2007. ”Samtal i skolan”, Iwarsson Gothia förlag 2014, ”Du behövs som vuxen” Iwarsson Gothia förlag 2016.
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och vara volontär. Bris volontärer har under året fokuserat
en stor del av sitt arbete på att berätta om Bris och
om barns rättigheter för barn och vuxna. Tillsammans
arbetar vi för ett mer hållbart samhälle för barn.
Bris är också en rörelse som samlar andra organisationer, professionella och allmänhet i arbetet med att stå
upp för barnets rättigheter. Bris nätverk är en samlingsplats för professionella om barnets rättigheter som idag
samlar 5 845 personer. Under året har nätverket haft
elva nätverksträffar, varav en träff skedde fysiskt och tio
digitalt. En långsiktig målsättning är att genom nätverket
sprida kunskap om barnrätt och vuxnas handlingsberedskap när ett barn far illa eller på annat sätt behöver stöd.

Påverka – så stärker det barnets rättigheter
1971 föddes Bris i revolt och protest mot barnaga. Tack
vare att en grupp människor slöt upp bakom kampen för
barnets rättigheter, blev Sverige först i världen med ett
förbud åtta år senare. Vi är lika outtröttliga, nu som då.
Vi arbetar varje dag för ett hållbart samhälle genom att
förmedla barns röster till politiker och andra beslutsfattare som har möjlighet att förbättra barns livsvillkor.
En milstolpe 2020 är att barnkonventionen blev svensk
lag. Bris är en av flera barnrättsorganisationer som
drivit detta under flera år. Att barnkonventionen nu är
inkorporerad i den nationella lagstiftningen innebär att
den juridiska statusen för barnkonventionen stärks. Bris
förhoppning är också att kunskapen om barnets mänskliga rättigheter kommer att öka i och med den nya lagen.
Under året släppte Bris tre rapporter som bygger på
barns röster och aktuell forskning, bland annat Min tur
att berätta om situationen för barn som bor på skyddade
boenden med sin ena förälder efter att ha upplevt våld
i hemmet. Omkring 6000 barn befinner sig varje år
på skyddade boenden. Bris släppte också rapporten
De säger att vi inte rör på oss om kopplingen mellan barns
psykiska hälsa och rörelse. Trots att det är väl känt att
fysisk aktivitet är en förutsättning för barns hälsa, så
begränsas idag barns möjligheter till rörelse. Samtidigt
som barn själva uppger att de vill röra på sig mer än de
gör idag.
Under 2020 var Bris mer synligt i den politiska
debatten än någonsin tidigare. Bris omnämndes också
4 562 gånger i media (3 336, 2019). Genom att vara en
stark röst och genom långsiktigt påverkansarbete
säkerställer vi barnets rättigheter i praktiken.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
2020 har präglats av den pågående coronapandemin.

Vi ser konsekvenserna av pandemin tydligt i samtalen till
Bris. Under våren fick vi en del samtal om själva viruset,
men för de allra flesta barn är det framförallt följderna av
pandemin som samtalen handlar om. Vi ser exempelvis
en stor ökning av samtal kring nedstämdhet, samtal om
familjekonflikter när fler arbetar hemma och en ökad
press att klara skolan när undervisningen sker på distans.
Ett mönster i samtalen är att pandemin slår hårdast mot
grupper av barn som redan innan befann sig i utsatthet.
Bris har också satsat stort på att sprida information i
digitala kanaler om den nationella stödlinjen till vuxna
och barn, som inlett samarbeten med flera myndigheter
då stödlinjen 116 111 fått en allt viktigare samhällsbärande
funktion.
Under året har Bris vid två tillfällen utökat öppettiderna
i 116 111, samt resursförstärkt med flera nya kuratorer.
Bris verksamhetsutveckling drivs i stor utsträckning
i projektform. Under hösten 2019 beviljade Allmänna
arvsfonden 11,8 mkr för projektet Trygg på natten som
syftar till att metodutveckla och öppna upp Bris stödkanaler för barn på natten. Projektet är treårigt. I mars
2021 kommer stödet att vara öppet dygnet runt.
Innovationsmyndigheten Vinnova finansierade 2020
ett projekt om digitala innovationer. I projektet kartlade
Bris förutsättningarna för en digital utveckling av Brisbot
och stödet online, där vi ställde frågor till barn, kuratorer
och utvecklare för att kartlägga var vi skulle kunna göra
störst skillnad. En fortsatt digital utveckling är prioriterad under 2021.
Under 2020 har Bris också fortsatt att driva projekt.
Postkodlotteriet finansierar ett projekt där Sveriges
stadsmissioner och Bris tillsammans ska utveckla skyddade boenden med barnperspektiv. Projektet löper till
maj 2021. Erling Perssons stiftelse finansierar projekt Bris
mottagningar där Bris utvecklar stödverksamhet med
mottagningar lokalt med fokus på barn i särskilt utsatta
livssituationer. Stenastiftelsen har beviljat medel för
utvecklingen av ”Bris barnrättshubbar” som är samlingsplatser för arbetet med barnets rättigheter regionalt. Den
första barnrättshubben är planerad att öppna i Göteborg
under hösten 2021.
Som en del i att öka den internationella samverkan har
Bris under året genomfört ett projekt tillsammans med
organisationen C-SEMA som driver en nationell hjälptelefon för barn i Tanzania. Projektet har finansierats
dels med egna insamlade medel, dels med medel från
ForumCiv.
Bris har även fått stöd av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten för att stärka stödverksamheten
kopplat till coronapandemin.
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Företagssamarbeten
Svenska Postkodlotteriet är en av Bris viktiga samarbetspartners. Postkodlotteriet har sedan 2007 gett ett stöd
till verksamheten på över 194 miljoner kronor. Bris har
också flera samarbeten med företag som stödjer verksamheten, som Circle K, Coop, IKEA, Telia, Trygg Hansa
och Volkswagen.
Tack vare projekt, företagssamarbeten, gåvor samt bidrag
som Bris har fått under 2020 har Bris kunnat nå fler
barn och utbildat viktiga vuxna runt barn. Varje gåva och
bidrag är viktiga för det fortsatta arbetet med att stödja,
mobilisera och påverka för att stärka barnets rättigheter.

med att skapa en hållbar arbetsmiljö och följer löpande
upp arbetsmiljön på individ-, team- och organisationsnivå. Det sker genom dialog med medarbetarna och
genom löpande frågor som ställs till organisationen.
Bris arbetar även aktivt med att kompetensutveckla våra
medarbetare och gör årligen en kompetensutvecklingsplan i samband med vår verksamhetsplanering. Nyckeltal
kopplade till personalfrågor analyseras löpande under
året.

MEDLEMMAR
Allt fler privatpersoner väljer att stödja Bris genom
att gå med som medlemmar eller bli månadsgivare.
Bris har sedan 2017 ökat sitt medlemsantal och hade
6 512 medlemmar den sista december 2020. Drygt
7 400 (ca 6 400, 2019) personer valde att stödja Bris
med en gåva varje månad.
Medlemsavgiften är 360 kronor per år. För barn kan
medlemskap tecknas mot en engångsavgift på 100 kronor
som gäller till och med det året som barnet fyller 18 år.

BRIS STYRANDE ORGAN:
• Kongress
• Styrelse
• Generalsekreterare

BRIS KONTROLLERANDE ORGAN:
• Auktoriserade revisorer
• Granskningsutskott

BRIS STYRELSE
HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR
Bris är en barnrättsorganisation vars grundläggande
syfte är att stärka barnets rättigheter och förbättra barn
och ungas livssituation. Bris verksamhet handlar om
social hållbarhet. Bris arbetar för att barnets rättigheter
ska tillgodoses, att varje barn ska få må bra och få så bra
förutsättningar som möjligt inför vuxenlivet. Vårt bidrag
till hållbar utveckling handlar främst om att stödja barn
utifrån barnets behov, mobilisera samhället och påverka
beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. På så
sätt skapas ett hållbart samhälle för alla.
Bris hållbarhetsstrategi innehåller tre delar; Bris tar
socialt ansvar genom att stärka barnets rättigheter. Bris
tar ekonomiskt ansvar genom att varje krona används
effektivt för att göra skillnad för barn. Bris tar miljömässigt ansvar genom att ständigt värdera det vi gör
utifrån dess klimat- och miljöpåverkan.

Medarbetare
På Bris arbetar cirka 90 personer. De flesta är kvinnor
och arbetar på kansliet i Stockholm. Bris har under 2020
varit medlem i IDEA. Från och med den 1 januari 2021 har
IDEA gått samman med KFO och bildat arbetsgivarorganisationen Fremia vilken Bris nu är medlem i och tecknar
kollektivavtal för samtliga anställda. Bris arbetar aktivt

Sedan maj 2019 består Bris styrelse
av nedanstående ledamöter:

Ordförande:
Annabella Kraft (tidigare seniorchef och
ledarskapsutvecklare Södertälje kommun)
Ledamöter:
Anders Lindmark (Utvecklingssamordnare
på Grundskoleförvaltningen i Malmö).
Ann Rask Samuelsson (Jurist), vice ordförande
Carin Grundberg Sandel (Grundare av
scouternas Trygga Möten)
Dietmar Mölk (Entreprenör, Universitetsadjunkt
Linköpings universitet).
Helén Strömberg (Fil dr och universitetslektor
Umeå universitet)
Henrik Saxborn (VD Castellum)
Rosie Linder (Grundare av Peppy Pals)
Sofie Edberg (Koordinator i nationellt nätverk
för ledning och styrning av hälso- och sjukvård).
Torbjörn Blomhage (Egenföretagare inom
personlig utveckling, stress och krishantering).
Åsa Ekman (Konsult inom barnets rättigheter).

årsredovisning
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FÖRVALTNING, STYRNING OCH LEDNING
Organisation
Kongressen som hålls vartannat år är Bris högsta beslutande organ. Styrelsen är organisationens verkställande
organ mellan kongresserna. Den dagliga verksamheten
leds av en generalsekreterare som utses av styrelsen.
Sedan den 9 mars 2016 är Magnus Jägerskog Bris
generalsekreterare.
Bris är indelat i regioner. Det år som Bris har kongress
hålls ett medlemsmöte i varje region. Nästa kongressmöte hålls under 2021. På medlemsmötet väljs bland
annat kongressombud som närvarar och har rösträtt på
kongressen. På medlemsmötet väljs även representant
till Bris nationella valberedning vars uppgift är att föreslå
ledamöter till styrelsen samt att föreslå val av revisorer
och representant till Bris granskningsutskott (nedan).
Varje region har även ett regionråd som vars uppgift
är att stötta regionchefen med kunskap om regionen.
Representanter till regionrådet väljs också vid medlemsmötet. Totalt finns det drygt 100 förtroendeposter i Bris.
Bris kansli är förlagt till Stockholm och fem regionala kontor, i Göteborg, Malmö, Linköping, Umeå samt
Stockholm. Bris och styrelsen har sitt säte i Stockholms
kommun.
Granskning
Kongressen utser två revisorer för att granska Bris
räkenskaper och förvaltning. Valda revisorer för
innevarande kongressperiod är Ulrika Granholm Dahl
och Therese Hedberg, auktoriserade revisorer från PwC.
Kongressen utser även representanter till Bris granskningsutskott som har till uppgift att granska att Bris
stadgar efterlevs samt att beslut som fattas på kongressen genomförs av styrelsen. Granskningsutskottet består
av en representant från varje region., stress
Giva Sveriges kvalitetskod
Bris är 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
koden. Bris följer Giva Sveriges uppdaterade kvalitetskod
och Bris auktoriserade revisor har i september 2020
granskat och intygat att Bris efterlever koden. Bris
senaste effektrapport finns publicerad på Bris hemsida.

Svensk Insamlingskontroll
Bris plusgiro 901504-1, 900708-9, 900710-5 och 900709-7
kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll vars syfte är
att övervaka så att insamlingar från allmänhet sker
under betryggande kontroll och att insamlingar inte
belastas med oskäliga kostnader samt att goda
marknadsföringsmetoder används.

ANVÄNDNING AV FINANSIELLA INSTRUMENT
Det övergripande målet i Bris kapitalförvaltningspolicy
är att Bris ska placera sina tillgångar på ett etiskt försvarbart sätt med möjlighet till en god avkastning på
lång sikt och till en så låg kostnad som möjligt. Bris ska
placera sina tillgångar i värdepapper och fonder med låg
risk, policyn tillåter endast placeringar i aktiefonder och
räntebärande värdepapper. Aktier eller andelar som erhålls
genom testamente eller gåva och som inte uppfyller kraven
på placering enligt policyn ska avyttras inom tolv månader.
Kapitalförvaltningspolicyn i sin helhet finns publicerad
på bris.se.
För närvarande hanterar Bris sina placeringar med
rådgivning.
Bris riktlinje för eget kapital är att kapitalet ska motsvara minst 6 månaders fasta kostnader och som mest
1 års fasta kostnader.

RESULTAT OCH STÄLLNING
Årets verksamhetsintäkter uppgår till 98,8 mkr (87,7
mkr, 2019). Ökningen beror främst på ökade gåvor från
allmänheten och företag under året.
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Insamling från allmänheten är 26,6 mkr (25,3, 2019).
Intäktsökningen har skett brett, spontana gåvor och
månadsgivandet från privatpersoner har haft en mycket
positiv utveckling. Företagsgåvor och företagssamarbeten uppgår till 30,9 mkr (22,0 mkr, 2019). Svenska
Postkodlotteriets basstöd är 10,0 mkr år 2020, vilket är en
ökning med 1 mkr jämfört med 2019.
Bidrag uppgår till 23,6 mkr (26,6, 2019) och avser
främst offentliga bidrag i form av kommunala verksamhetsbidrag, statsbidrag via Socialstyrelsen och bidrag
från Folkhälsomyndigheten. Bris har fått extra offentliga
bidrag från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten
med anledning av utbrottet av covid-19. Bland dessa
bidrag finns även projekt, som till exempel Trygg på
Natten som finansieras av Allmänna Arvsfonden.
Ändamålskostnaderna uppgick till 67,0 miljoner kronor
vilket är 76 procent (78 procent, 2019) av den totala
kostnadsmassan. Det största verksamhetsområdet är Bris
stödverksamhet, följt av Kommunikation, Opinion och
Påverkan.
Årets administrations- och insamlingskostnader i
relation till de totala kostnaderna uppgick till 24 procent
(22 procent, 2019).
Årets överskott uppgår till 12,6 mkr. Det budgeterades

för ett underskott på -4,3 mkr 2020. Utfallet är bättre
tack vare att intressenter har responderat och valt att stödja
Bris samhällsfunktion under det första året med pandemin.
Bris har också prioriterat kostnader för att säkerställa Bris
stödverksamhet och information under året. Överskottet
är betydelsefullt utifrån att Bris under 2021 står inför
stora utökningar av stödverksamheten för barn.

Förändring av eget kapital
Eget kapital uppgår vid årets slut till 48,6 miljoner kronor
(36,1 miljoner kronor, 2019). Målet med det balanserade
kapitalet är att det ska motsvara cirka 6 till 12 månaders
fasta kostnader. Vid året slut motsvarade det 10,1 månad
(8,1 månad, 2019).

Tkr

Balanserat eget kapital

Totalt eget kapital

Ingående balans 2020

36 059

36 059

Årets resultat

12 559

12 559

Utgående balans 2020

48 618

48 618

årsredovisning
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Coronapandemin har på många sätt präglat 2020.
Psykisk ohälsa är fortsatt det vanligaste skälet till att
barn kontaktar Bris. Under året har samtal om nedstämdhet och ångest varit särskilt många, kopplat till
pandemin. Vi ser också att situationen för barn som
befinner sig i utsatthet har förvärrats. Ett övergripande
mål för Bris åren 2017–2021 är bidra till att trenden med
den växande psykiska ohälsan bland barn och unga bryts.
Det kommer fortsatt att vara ett viktigt fokus, liksom att
fortsätta erbjuda stöd till grupper av barn där stödet från
samhället brister.
2020 nådde Bris fler barn än någonsin tidigare. Under
året har Bris också påbörjat flera satsningar för att
utveckla stödverksamheten. I mars 2021 öppnar Bris
116 111 dygnet runt. Under det kommande året kommer
Bris även att etablera de första Bris-mottagningarna för
ett individuellt nära stöd utifrån barnets behov. Vi gör
också en satsning digitalt för att fortsätta vara relevanta
och på sikt kunna nå fler barn.
Året har också inneburit att Bris ytterligare etablerat
sig som en viktig samhällsbärande funktion med
nära samarbete med flera myndigheter. Det arbetet

kommer att fortsätta. I de frågor vi arbetar med har vi
synts mer än någon annan barnrättsorganisation. Det är
värdefullt för ett fortsatt starkt påverkansarbete, bland
annat för att stärka barnets demokratiska rättigheter i
samhället.
Bris har också ökat sin insamling under året. Pandemin
har inneburit att fler sett till den utsatthet många barn
befinner sig i. Bris verksamhet är helt beroende av gåvor
från privatpersoner, företag och andra organisationer.
Det är tack vare dessa gåvor som Bris kan erbjuda barn
och unga stöd varje dag, året runt, och bedriva ett starkt
opinions- och påverkansarbete. De finansiella effekterna
av covid-19 är svåra att bedöma. De kortsiktiga effekterna
har varit positiva. På sikt kan dock pandemin leda till en
större finansiell osäkerhet. De myndigheter som bidragit
med extrastöd har också varit kortsiktigt med fokus på
att klara en tillfällig omställning. Bris ser dock att konsekvenserna för barn kommer att vara långsiktiga – med
en ökad oro och utsatthet som följd – och med det ett
fortsatt stort behov av ett professionellt tillgängligt stöd.
Fokus i Bris arbete framåt är att arbeta för ett samhälle
där barnets rättigheter tillgodoses – och att finnas för
alla barn alltid.

Flerårsöversikt
2020

2019

2018

2017

2016

6 512

6 100

6 229

5 868

4 865

Antal stödjande kontakter inkl Bris Vuxentelefon

34 345

29 869

29 072

28 415

26 996

Verksamhetens intäkter (tkr)

98 826

87 728

90 944

72 984

62 173

Årets resultat efter fördelning till/från ändamålsbestämda medel (tkr)

12 559

-1 614

11 399

1 820

2 047

Balanserat eget kapital (tkr)

48 618

36 059

37 674

26 275

24 455

73

68

67

60

57

Antal medlemmar

Medelantal anställda
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Not

2020

2019

2 109

2 090

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor

3

71 556

58 220

Bidrag

3

23 609

26 613

1 380

805

172

0

98 826

87 728

Ändamålskostnader

-67 025

-69 781

Insamlingskostnader

-15 691

-14 928

-5 014

-5 291

-87 730

-90 000

Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader

Summa verksamhetskostnader

Not

2020-12-31

2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

4,5

Administrationskostnader

Balansräkning, tkr

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter

8

Summa imm anläggningstillgångar

577

1 041

577

1 041

109

101

109

101

51

51

51

51

737

1 193

Materiella anläggningstillgångar
Verksamhetsresultat

11 096

-2 271

Inventarier

9

Summa matrl anläggningstillgångar
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

6

1 551

665

Räntekostnader och liknande resultatposter

7

-88

-8

1 463

657

12 559

-1 614

Summa resultat från finansiella investeringar

Årets resultat

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

10

Summa fin anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kassaflödesanalys

Kortfristiga fordringar
Not

2020

2019

Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat

12 559

-1 614

26

413

Övriga fordringar

Kundfordringar
11

232

1 585

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

12

3 075

2 430

3 333

4 428

13

25 288

25 655

Kassa och bank

38 487

17 314

Summa omsättningstillgångar

67 108

47 397

Summa tillgångar

67 845

48 590

Summa kortfristiga fordringar

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Kortfristiga placeringar

- Avskrivningar och nedskrivningar

511

681

- Erhållna värdepapper genom arv

-2 651

-2 116

- Realisationsresultat från kortfristiga värdepapper

-1 148

-497

- Realisationsresultat från värdepapper genom arv

-284

-71

8 987

-3 618

- Förändring av kortfristiga fordringar

1 096

-860

- Förändringar av kortfristiga skulder

6 696

-1 763

Eget kapital

16 779

-6 241

Balanserat resultat

48 618

36 059

Summa eget kapital

48 618

36 059

-13 456

-13 843

15 116

12 644

Kortfristiga skulder

2 790

2 285

Leverantörsskulder

6 979

3 120

7 053

3 473

773

762

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av verksamhetskapital
Förändringa i verksamhetskapital:

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
- Förvärv värdepapper
- Försäljning värdepapper
- Försäljning av värdepapper som erhållts genom arv
- Förvärv av materiella anläggningstillgångar
- Försäljning av Brf erhållen genom arv
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Eget kapital och skulder

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

-55

-

-

1 200

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

4 395

2 286

Årets kassaflöde

21 174

-3 955

Likvida medel vid årets början

17 314

21 268

Likvida medel vi årets slut

38 487

17 314

14

4 421

5 174

Summa kortfristiga skulder

15

19 227

12 529

Summa eget kapital och skulder

67 845

48 590
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NOTER
Not 1

Redovisningsprinciper

Bris redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer
med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3), och Giva
Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.

RESULTATRÄKNINGEN
Verksamhetsintäkter
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de
erhålls. Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att
erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas
som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget
uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader
redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget
är avsett att täcka.
När Bris tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett
värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är
det en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller
tjänsten erhålls därför att Bris uppfyllt eller kommer att
uppfylla vissa villkor och om Bris har en skyldighet att
återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls är det
ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel värderas
till marknadsvärdet vid gåvotillfället. Erhållna gåvor
redovisas netto, det vill säga efter avdrag för de direkta
kostnader som kan uppkomma vid försäljning av en
tillgång.
Medlemsintäkter avser inbetalning av medlemsavgift
från organisationens medlemmar. Avgiften periodiseras
inte, utan intäktsförs vid inbetalning. Medlemsavgiften
bestäms av kongressen. Intäkter under rubriken
”Nettoomsättning” avser i första hand kurs- och konferensavgifter vid utbildningar som organisationen
anordnar, som är en del av ändamålet med verksamheten
att sprida kunskap och information.
Verksamhetskostnader
Kostnaderna för verksamheten har delats upp i enlighet
med Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning i
ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.
Ändamålskostnader avser kostnader som har direkt
samband med att uppfylla Bris ändamål enligt dess
stadgar. Det omfattar kostnader för stödverksamheten,
projekt, kommunikation/opinion/påverkan samt kunskapsspridning.
Insamlingskostnader är sådana kostnader vars syfte är
att generera externa intäkter i form av insamlade medel

och gåvor från privatpersoner och företag.
Administrationskostnader omfattar revision,
samt kostnader förknippade med förtroendemannaorganisationen, till exempel kongressen samt central
administration och ledning för hela organisationen.
Arbete med bidrags- och projektansökningar ingår också
i administrationskostnaderna.
Gemensamma kostnader för bland annat data, telefoni
och viss administration har fördelats ut på de olika
delarna i förhållande till antalet anställda inom respektive
verksamhetsområde samt resursutnyttjande.
Alla organisationens leasingavtal redovisas som
operationella, det vill säga leasingavgiften redovisas
linjärt över leasingperioden.
Löpande ersättningar till anställda i form av löner,
sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
att de anställda utför tjänster.

BALANSRÄKNINGEN
Eget kapital
I de fall när givare eller donator bestämt att medel ska
användas till särskilda ändamål, eller styrelsen beslutat
att medel ska användas på ett särskilt sätt, klassificeras
dessa som ändamålsbestämda medel. Dessa redovisas
som en del av eget kapital i balansräkningen. När organisationen belastas med kostnader för ändamålet redovisas
dessa i resultaträkningen. Upplösning sker därefter av
för ändamålet avsatta medel under eget kapital med
motsvarande belopp.
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar
enligt plan. Bidrag som hänför sig till en anskaffning
av en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Balanserade utgifter för programvara och
hemsida, samt inventarier, skrivs av under fem år. Inköp
av datorer kostnadsförs direkt.
Omsättningstillgångar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell
prövning beräknas bli betalt. Kortfristiga innehav i aktier
och andelar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet eller marknadsvärdet vid balansdagen. Vid värderingen tillämpas portföljmetoden (kollektiv värdering).
Övrigt
Om inte annat anges är alla belopp angivna i tusentals kronor.

årsredovisning
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Not 2

Uppskattningar och bedömningar

Totala insamlade medel består av följande:

Det finns inga bedömningar som har betydande effekt
på de redovisade beloppen i årsredovisningen. Det finns
heller ingen osäkerhet i uppskattningarna som innebär
en betydande risk för väsentliga justeringar av värden i
balansräkningen under nästa år.

Not 3
Insamlade medel
Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Det är svårt att värdera vissa gåvor. Det gäller till exempel
annonsutrymme och konsulttjänster. Nedan har vi
uppskattat värdet av gåvor som inte redovisats i
resultaträkningen.

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

2020

2019

71 556

58 220

4 180

3 920

2 723

10 804

78 459

72 944

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Bidrag som redovisats som intäkt
Summa insamlade medel

Not 4

Medelantalet anställda, personalkostnader

och arvoden till styrelsen
Medelantalet anställda
2020

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

2020

2019

Insamlade medel

Antal anställda

Allmänheten

26 617

25 288

Företag*

30 910

22 013

Postkodlotteriet

10 000

9 000

1

5

Andra organisationer
Externa stiftelser och fonder
Summa

4 028

1 914

71 556

58 220

2019

Totalt

Varav män

Totalt

Varav män

73

13

68
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2020
Könsfördelning bland styrelseledamöter
och ledande befattningshavare

Antal på
balansdagen

2019

Varav män

ansdagen

Varav
män

Antal på bal-

Styrelseledamöter

11

4

11

4

Generalsekreterare och ledningsgrupp

8

1

8

1

*) Erhållna tjänster från Comviq/Tele2 har redovisats som en intäkt i
resultaträkningen till ett värde om totalt 236 tkr (1 634 tkr)

Uppgift om styrelsens deltagande
på styrelsemöten under året
Styrelsen fr.o.m kongressen 2019

Övrigt
Summa insamlade medel

Närvarande

Ej närvarande

Totalt

5

0

5

2020

2019

Annabella Kraft (ordförande)
Anders Lindmark

4

1

5

3 610

3 390

Ann Rask Samuelsson

5

0

5

570

530

Insamlade medel (uppskattade belopp)
Annonser och byråarvoden

Antal möten

4 180

3 920

Carin Grundberg Sandell

5

0

5

Dietmar Mölk

3

2

5

Helén Strömberg

3

2

5

Henrik Saxborn

3

2

5

2020

2019

Rosie Linder

4

1

5

Sofie Edberg

4

1

5

Familjen Erling Perssons stiftelse

1217

6187

Torbjörn Blomhage

4

1

5

Projektbidrag från Postkodlotteriet

1419

1053

Åsa Ekman

5

0

5

Bidrag som redovisats som intäkt
Insamlade medel

Andra organisationer
Summa insamlade medel

87

3564

2 723

10 804
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Offentliga bidrag
Allmänna Arvsfonden

2020
701

766

Socialstyrelsen

7 474

4 300

Folkhälsomyndigheten

2 500

1 245

Styrelse

Övriga statliga bidrag

2 116

2 689

Generalsekreterare

Kommuner

6 158

5 457

Landsting/regioner/länsstyrelser

1 937

1 352

20 886

15 809

Summa offentliga bidrag

Summa bidrag

23 609

26 613

2019

Löner och andra ersättningar:

21

26

997

1 001

Övriga anställda och uppdragstagare

34 483

33 026

Totala löner och ersättningar

35 501

34 053

Sociala kostnader

14 489

14 354

229

241

2 695

2 885

Varav pensionskostnader generalsekreteraren
Varav pensionskostnader övriga anställda

årsredovisning

Avtal om avgångsvederlag
Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Bris har träffat ett avtal med nuvarande
generalsekreterare om en uppsägningstid på 6 månader
vid uppsägning från arbetsgivarens sida.
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Ideellt arbete
Bris har under 2020 haft cirka 100 förtroendeposter,
bland annat styrelseledamot, suppleanter, valberedning
och regionråd. Utöver dessa förtroendeposter har ca 240
volontärer (ca 180, 2019) tillsammans med regionråden
ideellt bidragit med informationsspridning vid olika
events runt om i landet, administrativa volontäruppdrag
samt uppdrag med insamlingssyfte. Arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst har utbetalts till styrelsen om totalt 21 tkr (26 tkr, 2019). Värdet av övriga ideella
insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Not 8

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för webb och medlemsregister

Ingående anskaffningsvärde
Årets aktiverade utgifter
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående bidrag

Not 5

Leasing

Årets bidrag

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:
2020

2019

3999

3817

1-5 år

9290

947

0

0

13 289

4 763

Senare än 5 år

Summa

Ränteintäkter och liknande resultatposter
2020

2019

Utdelningar

10

1

Räntor

31

32

1 509

574

0

58

1 551

665

Summa

Not 7

-368
0

Netto anskaffningsvärde

2 322

2 322

Ingående avskrivningar

-1 280

-816

-464

-464

-1745

-1280

576

1 041

2020

2019

1 116

1 116

55

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 171

1 116

Ingående avskrivningar

-1015

-799

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 9

Materiella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde

Återföringar av nedskrivningar

-368

-368

Inköp

Realisationsresultat vid försäljningar av kortfristiga placeringar

0
2 690

Inventarier och installationer

Avtalen om lokalhyror har olika slutdatum och sträcker
sig som längst till 2024.

Not 6

0
2 690

0

Årets avskrivning

Inom 1 år

2019
2 690

-368

Utgående ackumulerade bidrag

Bris leasar framför allt fem stycken kontorslokaler samt
kontorsmaskiner. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår
till 3 958 tkr (3 880 tkr, 2019).

2020
2 690

Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 10

-47

-216

-1062

-1015

109

101

2020

2019

51

51

0

0

Övriga långfristiga fordringar

Depositioner för hyreskontrakt

Räntekostnader och liknande resultatposter

Ingående anskaffningsvärde

2020

2019

Räntekostnader

-10

-3

Inbetalt

Realisationsresultat vid försäljning av värdepapper

-78

-5

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

51

51

Summa

-88

-8

Utgående redovisat värde

51

51

årsredovisning
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Not 11

Övriga fordringar

Not 13

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga fordringar

Arv
Nedlagda projektkostnader
Övriga fordringar

Summa

Not 12

2020

2019

0

1 500

228

0

4

85

232

1 585

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020

2019

Förutbetalda hyror

982

967

Upplupna intäkter

645

717

Övriga poster

1 448

747

Summa

3 075

2 430

2020

2020

2019

2019

Bokfört värde

Markn.värde

Bokfört värde

Markn.värde

1 671

2 631

2 655

3 943

316

503

928

1 192

Inst. Räntefonden långa placeringar

3 998

4 063

Nordea Hållbarhetsfond Obl. Global Fund A growth

3 801

3 921

Nordea Inst. Aktieförvaltning

1 000

1 082

Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global

1 321

1 302

Nordea Bostadsobl.fond

1 897

1 901

Nordea Stratega ränta

6 243

6 474

Nordea Swedish Stars

913

1 067

4 535

4 503

Nordea Global Stars
Nordea Emerging Stars

SPP Obligationsfond

4 635

4 676

Swedbank Robur Ethica obl.fond

3 628

3 699

3 628

3 638

Swedbank Robur Räntefond kort

1 587

1 592

1 587

1 587

SPP Emerging markets

688

736

688

716

Swedbank Robur Access Europa

625

595

625

630

Swedbank Robur Access Japan

83

82

188

185

438

449

375

376

Swedbank Robur Access Sverige

Not 14

Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag

Familjen Erling-Perssons stiftelse, projektbidrag
Allmänna Arvsfonden, projektbidrag
Erhållna ej utnyttjade statliga bidrag
Övriga

Acess Edge Sweden

460

503

Swedbank Robur Access USA

375

396

Swedbank Robur global Impact

188

197

188

185

Swedbank Robur Transition Global

250

288

250

251

Swedbank Robur Transition Sweden

500

547

500

515

Brummer & Partners Multi- Strategy*

-

-

104

112

SPP Aktieindexfond Sverige A*

19

25

40

56

2020

2019

Skandia Cancerfonden*

3 000

1 060

Handelsbanken A aktie*

655

394

2 898

1 209

501

811

Handelsbanken Asien Tema*

8

8

Handelsbanken Latinamerika Tema*

5

6

Handelsbanken Multi A*
Summa

Summa

Not 15

7 053

3 473

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2020

2019

Semesterlöner

1 230

983

Upplupna sociala avgifter

1 312

1 219

56

344

Övriga poster

1 822

2 627

Summa

4 421

5 174

Förutbetalda kommun- och regionbidrag

Not 16

Väsentliga händelser efter

räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsåret slut.

*Aktier/fonder erhållna via arv.

25 288

27 005

4

4

25 655

27 629

årsredovisning
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Stockholm, den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Årsredovisningen har fastställts vid styrelsemöte 14 april 2021 och därefter signerats av samtliga styrelseledamöter

Annabella Kraft, Ordförande

Anders Lindmark

Henrik Saxborn

Carin Grundberg Sandell

Rosie Linder

Åsa Ekman

Ann Rask Samuelsson, Vice ordförande

Sofie Edberg

Torbjörn Blomhage

Helén Strömberg

Dietmar Mölk

Magnus Jägerskog, Generalsekreterare

Revisorerna har signerat årsredovisningen 15 april 2021

Ulrika Granholm Dahl, Auktoriserad revisor

Therese Hedberg, Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till kongressen i Bris - Barnens rät i samhället, org.nr 802013-3420

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bris Barnens rät i samhället för år 2020.
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 och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att kongressen fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.
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.
Annan information än årsredovisningen
Den andra informationen består av Verksamhetsberättelse 2020 som vi inhämtade före datumet för denna
revisionsberättelse. Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för den andra informationen.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar
inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är
det vårt ansvar att läsa den information som identifieras
ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera
i det avseendet.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
och generalsekreteraren ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen
och generalsekreteraren 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 styrelsen och generalsekreteraren
avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att
göra något av detta.
Revisorns ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på misstag, 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 misstag 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 misstag, 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

revisionsberättelse
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•

•

•

•

en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 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 och generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
generalsekreteraren använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar
också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 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 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 för Bris Barnens rät i samhället för år 2020.
Vi tillstyrker att kongressen 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.
Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår
av våra elektroniska underskrifter

Ulrika Granholm Dahl, Auktoriserad revisor

Therese Hedberg, Auktoriserad revisor
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effektrapport

Bris
effektrapport
2020
hit går pengarna
vi samlar in

effektrapport

2

Barnens rätt i samhället (Bris) är en rörelse för
barnets rättigheter som växer. I snart 50 år har vi kämpat
för ett bättre samhälle för barn. Genom att stödja barn och
unga, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare
arbetar vi för att stärka barnets rättigheter i praktiken.

2

020 blev ett år olikt alla andra, då vardagen
förändrades för många barn när pandemin slog till.
Bris samhällsviktiga funktion som den nationella
stödlinjen har uppmärksammats och fler barn än
någonsin tidigare har fått stöd i chatt, mejl och
telefon, och i stödgrupper för barn och unga.
Bris verksamhet är helt beroende av gåvor från privat
personer, företag, stiftelser och myndigheter. Bris möjlighet
att stötta barn och att arbeta för att stärka barnets
rättigheter står i direkt relation till de insamlade medlen
och varje krona gör skillnad i verksamheten. Bris är politiskt
och religiöst obunden. All vår verksamhet utgår från FN:s
konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.
Alla organisationer som samlar in pengar från
allmänheten ska öppet redovisa vad pengarna används
till. Därför gör Bris varje år en effektrapport som
visar vilken nytta Bris gör. Bris följer de kvalitetskrav
som Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII)
sätter upp. Enligt FRII ska effektrapporten vara tydlig,
tillgänglig och öppen. Alla uppgifter ska vara verifierbara
och kunna styrkas. Detta är Bris effektrapport för 2020.
Om du har frågor om något i rapporten kan du kontakta
Bris via mejl: info@bris. se eller telefon: 08-598 888 00.
Om du är 18 år eller yngre och behöver någon att prata
med kan du kontakta Bris på telefon 116 111 eller mejla
och chatta via bris.se, alla dagar, dygnet runt.
Bris finns också på Facebook, Twitter, Instagram,
Linkedin och på Youtube. Följ oss gärna där!

barn får rätt stöd och vuxna agerar för barnets bästa. 
Bris gör det genom att:
• Stödja barn och unga via chatt, mejl, telefon och i grupp.
Samtalen kan lindra ensamhet, oro och ångest här och
nu, och ge dem verktyg att ta hand om sig själva och
söka vidare hjälp. Många gånger är det första gången
barnen sätter ord på sin situation och har ett bra samtal
med en vuxen om sina känslor, vilket i längden kan öka
tilliten till vuxenvärlden.
• Stödja, utbilda och ge information till vuxna i barns
närhet. På så sätt får vuxna en större förståelse för
barnets mående och perspektiv och kunskapen om
barns rättigheter och vuxnas skyldigheter ökar.
• Skapa en stark rörelse för barns rättigheter genom
kunskapsspridning, nätverksträffar och volontär
verksamhet där kunskap och erfarenheter utbyts. Även
företagssamarbeten ökar engagemanget för barns
rättigheter bland anställda och driver företagen att ta
sitt samhällsansvar.
• Vara en modig och outtröttlig röst för att försvara och
stärka barns rättigheter. Bris närmare 50 år långa
erfarenhet av att lyssna på barn gör oss till en trovärdig
budskapsbärare. Genom att sprida kunskap till
beslutsfattare och skapa opinion kan vi på lång sikt
skapa attitydförändringar i samhället, där barnet ses
som en rättighetsbärare och lagar formas därefter.

VAD VILL BRIS UPPNÅ?

All Bris verksamhet arbetar för att Bris vision är ett
samhälle där barnets rättigheter tillgodoses (och att
varje barn känner till sina rättigheter).

Bris syfte är att stärka barnets rättigheter genom att
stödja barn utifrån barnets behov, mobilisera samhället
och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster
hörda. På så sätt skapas ett bättre samhälle för alla, där

På bilden på nästa sida finns en översikt av hur Bris
verksamhet arbetar med förändring i samhället, både
på lång och kort sikt.

RESURSER

3

effektrapport

Finansiering

Kuratorer med

IT och teknik

bred erfarenhet

SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGAR

LÅNGSIKTIGA EFFEKTER

KORTSIKTIGA EFFEKTER

AKTIVITETER

STÖDJA

Olika kompetenser
bland anställda

Kunskapsband

MOBILISERA

Stora nätverk

Starkt
varumärke

PÅVERKA

Stöd till barn & unga via telefon,
mejl, chatt och gruppträffar

Företagssamarbeten

Opinionsbildning om barns
situation i Sverige

Stöd till vuxna via telefon

Volontärverksamhet

Politisk påverkan mot beslutsfattare lokalt, regionalt, nationellt
och internationellt

Stödjande information till
barn & vuxna

Nätverksträffar

Lyfter barn i expertgrupp
och barnråd

Utbildningar för vuxna som
arbetar med barn

Föreläsningar och utbildningar

Barn blir hjälpta genom att sätta ord
på sin situation och få sina känslor
validerade

Ökat engagemang för
barns rättigheter

Barns rättigheter i fokus på den
politiska agendan

Barn får verktyg att ta hand om sig
själv, söka hjälp och exempel på ett
bra samtal med en vuxen

Ökat utbyte av erfarenheter mellan
vuxna runt barn

Ökad medvetenhet om
samhällets brister

Ökad kunskap om barns rättigheter
och vuxnas skyldigheter

Stärkt kompetens om barn och
barns rättigheter

Ökad kunskap om
barns villkor i Sverige

Vuxna får ökad förståelse för barns
mående och perspektiv

Barn får ökat inflytande i
de frågor Bris lyfter

Barn får ökat förtroende för vuxenvärlden, och ökad självkänsla i att
klara av att prata om svåra saker

En folkrörelse för barnrätt som
kan påverka underifrån

Förändrad barnsyn där barnet ses
som rättighetsbärare

Minskad tabu kring psykisk ohälsa,
svåra händelser och trauman

Fler företag tar samhällsansvar

Förändrade lagar och policys

Barn får professionellt stöd som
stärker hälsan och minskar utsatthet

Fler vuxna som har kunskap
och agerar för barns bästa

Fler barn får rätt stöd

Minskad psykisk ohälsa
bland barn och unga

Fler vuxna tar ansvar och
agerar för barnets bästa

Ett samhälle som bättre lever
upp till barnkonventionen
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I VILKET ORGANISATORISKT SAMMANHANG VERKAR BRIS?
Bris är den ledande folkrörelsen för barns rättigheter i
Sverige. I snart 50 år har vi kämpat för att förändra barns
livssituation och förbättra samhället.
Bris historia börjar i mars 1971 när en treårig
flicka dödas av sin styvpappa. Flickans död leder till
starka reaktioner, bland annat görs en utställning på
Kulturhuset i Stockholm med svartvita bilder på barn
som utsatts för vuxnas våld. Barnboksförfattaren Gunnel
Linde och journalisten Berit Hedeby, som tillsammans
arrangerar utställningen, ber engagerade vuxna om
stöd för att stärka barnets rättigheter. 1 september 1971
bildas så organisationen Bris (Barnens Rätt i Samhället).
Resultatet blir en rörelse som plogar väg för det första
förbudet mot barnaga i världen. 1980 startar Barnens
hjälptelefon som ett direkt stöd till barn och unga
som är ensamma eller upplever våld. Idag sker stödet
framförallt via digitala kanaler, som chatt och mejl. Målet
för organisationen är detsamma som vid starten 1971, att
stärka barnets rättigheter.

STÖDJA
Bris är till för de barn som är mest utsatta i vårt samhälle.
Vi arbetar för att varje barn ska kunna känna hopp inför
framtiden och en tro på positiv förändring. Bris erbjuder
professionellt stöd till alla barn under 18 år utifrån
barnets behov, dygnet runt via chatt, telefon och mejl, och
i riktade stödinsatser för barn i särskilt utsatta situationer.
Bris ger också indirekt stöd till barn genom att stötta
vuxna i frågor om barn och unga och föräldraskap.

116 111 – ETT EUROPEISKT HJÄLPNUMMER
Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn och unga,
och erbjuder professionellt samtalsstöd via chatt, mejl
och telefon dygnet runt, året runt. 116 111 är ett europeiskt
hjälpnummer som går till den organisation i varje land
med kunskap och resurser att hjälpa barn som behöver

stöd. I Sverige är Bris den officiella 116 111-linjen. Bris
erbjuder kurativa samtal via chatt, mejl och telefon. Barn
som kontaktar Bris är anonyma om de vill och samtalet
syns inte på telefonräkningen. Alla som svarar på samtal
är utbildade kuratorer med erfarenhet av stödsamtal
med barn och unga i kris.
Under 2020 hade Bris 31 497 kurativa samtal med barn
och unga. Det vanligaste ämnet var psykisk ohälsa, följt
av familj och familjekonflikter, samt våld, övergrepp och
kränkningar. Mer statistik finns i Bris årsrapport, som
hittas på bris.se.
Bris ingår i CHI (Child Helpline International), ett globalt
nätverk med 173 hjälplinjer för barn i 142 länder. Bris är
den enda svenska organisationen med medlemskap i CHI.

Riktade stödinsatser
Bris arbetar nära och stödjer barn och familjer i särskilt
utsatta situationer genom riktade stödinsatser. Det
innebär bland annat att barnet, tillsammans med andra
i en liknande situation, kan dela erfarenheter och få stöd
under trygga förhållanden. Ett syfte med stödet är att
förebygga psykisk ohälsa på kort och på lång sikt. Bris
använder metoder som är beprövade, som bygger på
forskning och som fungerar.
Idag erbjuder Bris riktade stödinsatser till barn
ochfamiljer där en förälder begått självmord, till
familjehemsplacerade barn, barn med erfarenhet av
flykt, och barn till föräldrar med psykisk ohälsa eller
aktivt missbruk. Under 2020 har Bris även erbjudit
stödgrupper online för familjehemsplacerade barn
och barn med vuxna som dricker för mycket eller mår
psykiskt dåligt (Grubbel). Bris gruppstöd arbetar även
för att stärka nätverken runt barnen, genom exempelvis
familjeinriktade insatser där även föräldrar ges stöd,
och genom information och föreläsningar till vuxna
runt barnen i gruppstödet. Under 2021 utvecklar Bris
möjligheten att ge ett nära och riktat stöd till barn i
särskilt utsatta situationer där de kan få träffa en kurator
och få ett fördjupat stöd.

5

effektrapport

MOBILISERA
Bris är en rörelse för barnets rättigheter. Vi arbetar
ständigt för att förändra samhället så att barn kan växa
upp i frihet och trygghet. 2020 har Bris hörts och synts
och hörts i allt från internationella sammanhang till
lokala möten på stan.

Folkrörelsen för ett bättre samhälle för barn
Bris är en växande medlemsorganisation med 6 500
medlemmar (december 2020). Medlemmarna är en viktig
kraft för att sprida kunskap om Bris. Bris medlemmar
och volontärer sprider information och kunskap om
barns rättigheter i hela Sverige. Vartannat år hålls en
kongress, som är Bris högsta beslutande organ där de
viktigaste besluten tas. Kongressen väljer Bris styrelse
som är ytterst ansvarig för verksamheten. Att vara
medlem i Bris kostar bara 360 kronor och är ett sätt att
stödja Bris verksamhet och ställa sig bakom arbetet att
stärka barnets rättigheter.
Bris nätverk – mötesplatsen för barnets rättigheter
Bris nätverk är en samlingsplats för yrkesverksamma
som idag samlar över 5 800 personer. Under 2020
hölls elva nätverksträffar för Bris 5 regioner med
föreläsningar och erfarenhetsutbyte. Målsättningen är
att genom nätverket sprida kunskap om barnrätt och
vuxnas handlingsberedskap när ett barn far illa eller
på annat sätt behöver stöd.
Utbildning för professionella
Via Brisakademin ger Bris utbildningar och föreläsningar
till professionella om barnrätt och om metoder för att
stödja barn och familjer, såväl öppna utbildningar som
uppdragsutbildningar i hela landet. Bris erbjuder till
exempel grundutbildningar om barnkonventionen,
metodutbildning och workshops om barns delaktighet.
Dessutom har Bris en rad metodutbildningar och
gruppledarutbildningar, bland annat i stödgrupper
riktade till nyanlända föräldrar, till barn till föräldrar
som separerat, och till barn som flytt till Sverige.

PÅVERKA
Bris verksamhet handlar också om att påverka
beslutsfattare för att på så sätt bidra till att stärka

barnets rättigheter. Bris bedriver ett strategiskt opinionsoch påverkansarbete med fokus på beslutsfattare
och myndigheter, och arbetar också för att nå ut
till allmänheten för att hela samhället ska ha bättre
kunskap om barnets rättigheter och kunna bidra till
att de tillgodoses. Bris deltar i referensgrupper och
politikermöten, skriver rapporter och remisser och
bidrar med expertis. Genom att göra barns röster hörda,
samt bidra med analys och åtgärdsförslag, arbetar Bris
för att stärka barnets rättigheter på alla samhällets
arenor. Ett stort fokus under 2020 har legat på att
belysa pandemins och de medföljande restriktionernas
konsekvenser för barns och ungas livssituation.

Bris långsiktiga plan – så vi vill nå våra mål
”Tio steg mot ett samhälle där barnets rättigheter respekteras”
är Bris långsiktiga plan för åren 2017-2021.
De tio stegen är:
• Bris ska bredda stödverksamheten och göra den mer
attraktivt för en större mångfald av barn.
• Bris ska arbeta förebyggande genom stöd till vuxna som
ett indirekt stöd till barn. Vuxna som ser och agerar för
barnets bästa är en skyddsfaktor.
• Genom kommunikation, opinionsbildning och
påverkansarbete ska Bris påvisa samhällets brister
när det gäller att tillgodose barnets rättigheter. Bris
ska kräva åtgärder från beslutfattare på nationell och
regional nivå för en förbättring av barnets rättigheter.
• En stark medlemsorganisation ger kraft och
engagemang för barnets rättigheter. Det är prioriterat
att öka antalet medlemmar och att stärka medlems
inflytandet i Bris. Kopplat till principen om delaktighet i
Agenda 2030 och artikel 12 i barnkonventionen ska Bris
stärka barns möjlighet till inflytande i Bris.
• Bris ska aktivt bidra till måluppfyllelsen av målen i
Agenda 2030, lokalt, regionalt, nationellt och globalt.
• Bris ska särskilt fokusera på att bryta trenden med den
ökande psykiska ohälsan hos barn och unga, att stödja
barn som flytt och att arbeta för varje barns rätt att
slippa våld.
• Bris ska genom Bris nätverk öka kunskapen om barns
livsvillkor, stärka samverkan nationellt och regionalt
för att mobilisera samhället i arbetet med att stärka
barnets rättigheter.
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• Bris ska stärka sin internationella samverkan. Genom
samverkan med omvärlden ökar förutsättningarna att
stärka barnets rättigheter i Sverige, såväl som i andra
länder.
• En förutsättning för Bris verksamhet, att stärka barnets
rättigheter, är finansiering genom insamling från
privatpersoner, företag, stiftelser, kommuner, landsting
och andra organisationer. Bris ska tydligt fokusera på
insamling från privatpersoner.
• Bris ska eftersträva hög medvetenhet kring den skillnad
varje insamlad krona gör för verksamheten.
Den långsiktiga planen bryts ner i årliga verksamhets
planer som beskriver hur målen för året ska uppnås.
Uppföljning sker varje månad. Barn, medlemmar,
förtroendevalda och anställda på Bris har varit delaktiga
i arbetet. Det är kongressen som fattar beslut om Bris
långsiktiga plan.

VILKEN KAPACITET OCH VILKET KUNNANDE
HAR BRIS FÖR ATT UPPNÅ VÅRA MÅL?
Bris är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer
med resurser att stödja barn, mobilisera samhället och
påverka genom att göra barns röster hörda.

Högt kunnande
På Bris arbetar sakkunniga, stödgruppsledare, barnrätts
jurister, kuratorer och andra med hög kompetens och stort
kunnande om barns livssituation. Barn är experter på sina
egna liv. Bris arbetar därför med barns delaktighet och
inflytande i verksamheten och i Bris påverkansarbete, bland
annat i så kallade ”expertgrupper” med barn och unga.
Bris stödverksamhet bygger på beprövade samtals
metoder och forskning. Samtliga kuratorer är
socionomer eller psykologer och särskilt utbildade i
samtalsmetodik via chatt, mejl och telefon. Bris har också
samarbeten med Uppsala universitet, Gävle högskola

och Karolinska Institutet, kopplat till Bris stödgrupps
verksamhet. Bland annat utvärderas den metod,
Teaching Recovery Techniques (TRT), som används i
stödgrupper för barn som flytt till Sverige.
Bris styrelse består av ledamöter med bred kompetens
och stor erfarenhet från såväl människorättsarbete som
ledarskap inom näringsliv och forskning. Ordförande för
Bris styrelse är Annabella Kraft och generalsekreterare för
organisationen är Magnus Jägerskog.

Ekonomiska resurser
Bris verksamhet finansieras av gåvor från privatpersoner
och företag, samt från stiftelser och organisationer,
som vill bidra till Bris arbete för långsiktig samhälls
förändring. Det är tack vare detta stöd som Bris kan
fortsätta att erbjuda stöd varje dag, dygnet runt, till barn
som inte har någon annan vuxen att vända sig till, och
arbeta för samhällsförändring.
Intäkter från företag står för 31 procent av Bris i ntäkter.
Svenska Postkodlotteriet är Bris största finansiär, som
stöttat med 194 miljoner kronor de senaste elva åren.
Andra huvudpartners är Volkswagen, Circle K, Telia,
Fastighetsbyrån, Trygg Hansa och KappAhl.
Cirka 7500 personer skänker pengar till Bris genom
sitt månadsgivande. Snittgåvan ligger på ungefär 200
kronor. Under året har antalet månadsgivare ökat med
38 procent. Bidrag från allmänheten och medlemmar
står tillsammans för 29 procent av den totala
omsättningen. Stödet från stat, kommuner och landsting
motsvarar 21 procent.

Hit går pengarna
Målet är att varje insamlad krona ska göra så stor
skillnad som möjligt. Av hundra kronor som skänks till
Bris går 76 kronor direkt till ändamålet med att stärka
barnets rättigheter genom att stödja, mobilisera och
påverka. 18 kronor går till insamling för att kunna
fortsätta finansiera verksamheten långsiktigt, endast
6 kronor går till administration.
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Bris är medlem i Svensk insamlingskontroll och har ett
90-konto, vilket säkerställer att insamlade pengar går till
ändamålet.
Mer om Bris ekonomi finns beskrivet i Bris års
redovisning som hittas på Bris.se eller i Bris årsberättelse.

VAD HAR VI ÅSTADKOMMIT SÅ HÄR LÅNGT?
Bris vision är ett samhälle där varje barn känner till sina
rättigheter och lever i ett samhälle där rättigheterna
tillgodoses. Fortfarande är det fler barn som inte känner
till barnkonventionen, än som gör det. Sverige var
ett av de första länderna i världen som skrev under
(ratificerade) barnkonventionen, och från den 1 januari
2020 är den svensk lag. Trots det lever inte Sverige upp
till konventionens alla åtaganden. Det kan handla om
att barn inte lyssnas till i beslut som rör dem, att vården
inte är tillgänglig och ser olika ut för barn beroende på
var barnet bor samt att skolan leder till en press och
utslagning för många barn, vilket inte är förenligt med
barnets bästa. Mest allvarligt är att barn som befinner sig
i de mest utsatta situationerna är den gruppen barn som
får sina rättigheter kränkta allra oftast.

Stödja barn – vad gör det för skillnad?
Bris gör skillnad för det enskilda barnet varje dag. Att
våga ta steget mot ett bättre mående kan för många vara
ett övermäktigt kliv. Bris kuratorer tar emot samtal från
barn och unga, dygnet runt, året runt. Deras uppgift är att
lyssna, stötta och stärka barnet, och hjälpa barnet vidare
när det behövs. Forskning visar att stödjande samtal som
Bris erbjuder har positiv effekt på barns mående. Bris ger
stöd här och nu utifrån det enskilda barnets behov, men
ger också stöd för barnet att vända sig till samhällets stödfunktioner för att få det stöd hen har rätt till.
Varje samtal utgår från barnets behov och sker
på barnets villkor. Samtalen syftar till att barnet ska
kunna hantera sin situation och få hopp om att en
positiv förändring är möjlig. Bris vill också ge en positiv
erfarenhet av att prata med en vuxen, då det är något som
många barn som kontaktar Bris saknar. För en del barn
är det första gången som barnet blir lyssnat på och taget
på allvar. I närmare var fjärde samtal har Bris hänvisat
barn vidare till hjälp av andra stödinstanser. I några fall
har Bris kuratorer också företrätt barnet i kontakt med
myndigheter i det Bris kallar uppdrag. Det kan exempelvis

handla om att ta kontakt med socialtjänsten på uppdrag
av barn som behöver stöd och skydd. På så sätt kan vårt
arbete vara början på en långsiktig förändring av ett barns
livssituation.
I barns samtal under 2020 kan Bris konstatera att
pandemin har på flera sätt förstärkt barns utsatthet. Bris
kan se stora samtalsökningar om bland annat ångest,
nedstämdhet, våld och konflikter i hemmet. Många
barns behov av stöd har hamnat i skuggan av pandemin,
samtidigt som samhällsläget har satt ljuset på vikten av
att kunna få snabb professionell hjälp.
Kännedomen om Bris verksamhet bland barn och unga
är hög, närmare 80 procent känner till Bris och att vi
kan ge stöd i en jobbig situation. Bris stöd når också allt
fler barn. Samtalen har ökat under fem år i rad. 2020 var
ökningen 16 procent jämfört med året innan. För att möta
stödbehovet har Bris under året utökat öppettiderna och
stärkt bemanningen.
De flesta barn väljer att kontakta Bris via chatt. Det är
ett kanalval som många barn känner sig bekväma med.
Vissa frågor är också enklare att formulera i text än att
prata om. Mejlen och chatten innebär också att barn
kan skriva till Bris utan att det hörs. Bris har öppet när
många andra stödfunktioner i samhället, som exempelvis
ungdomsmottagning och elevhälsa, har stängt.
Vuxna som känner oro för ett barn i sin närhet kan
kontakta Bris vuxentelefon – om barn. Sedan 2019
bedriver Bris även en stödlinje för arabisktalande vuxna
som har frågor om barn och föräldraskap, och sedan
tidigare en särskild stödlinje för idrottsledare.
Flera av Bris gruppstödserbjudanden ger också riktat
stöd till föräldrar och andra vuxna runt barn, till exempel
till familjer där en förälder har tagit sitt liv, och till
nyanlända föräldrar. På Bris.se erbjuder Bris lättillgänglig
information om vad du som vuxen kan göra för att stötta
ett barn, och sidorna är välbesökta.

Mobilisera samhället – vad gör det för skillnad?
Bris startade som en protest mot våld mot barn. Idag är
Bris en hel rörelse som varje dag för en outtröttlig kamp för
att skapa ett bättre samhälle för barn och unga. Medlems
rörelsen är grunden för folkrörelsen Bris, och Bris medlemmar och volontärer sprider engagemang och information
om barnets rättigheter i hela landet. Under 2020 har
engagemanget för Bris arbete varit stort och antalet
medlemmar såväl som antalet aktiva volontärer har ökat.
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Bris nätverk är Sveriges största barnrättsnätverk
för professionella som jobbar med barn. Genom att
mobilisera vuxna som arbetar i barns vardag sprider
Bris kunskap om barnets rättigheter, aktuell forskning
och minskar avståndet mellan myndigheter, kommuner,
organisationer och andra viktiga aktörer runt barn.
Nätverket startade hösten 2016 och har idag över
5800 medlemmar (sista december 2020). Grunden
i nätverket är tio nätverksträffar som genomförs
årligen. Arbetet utgår från Bris regioner.
Nästan samtliga vuxna i Sverige (99,9 procent) känner
till Bris och 9 av av 10 känner till Bris mer än bara
till namne . Det är unika siffror och resultatet av ett
långsiktigt arbete med att lyfta frågor om barn och ungas
livsvillkor. Genom att bli månadsgivare eller medlem i
Bris kan vem som helst stötta verksamheten och göra
en viktig skillnad för barn. Allt fler gör det. Under 2020
ökade antalet månadsgivare med 38 procent. Genom
att mobilisera fler som arbetar tillsammans för barnets
rättigheter kan vi göra barndomen och samhället bättre
för alla.
Bris tror att bättre samhälle för barn är möjligt.
Gå med i kampen för en bättre barndom!

Göra barns röster hörda – vad gör det för skillnad?
Bris är örat mot marken. Vi lyssnar på varje barn. Vi tar
berättelserna vidare och förvandlar dem till nya lagar,
bättre utbildad barn- och ungdomspersonal, tryggare
miljöer och säkrare rättsprocesser.
Från mars 2020 då det blev tydligt att coronapandemin berörde alla barn och unga i Sverige har Bris både
utökat tillgänligheten i den nationella stödlinjen och
arbetat intensivt med kontakter med beslutsfattare,
myndigheter, kommuner och regioner för att dela Bris
lägesbild av pandemins konsekvenser för barn och
unga och hur vi tillsammans kan lindra de negativa
konsekvenserna.

I nästan fyra decennier har allt fler barn rapporterat
att de mår sämre, är mer oroliga, har svårare att sova,
oftare ont i magen. Vi har berättat om att allt fler unga
skadar sig, har ångest och känner sig deprimerade.
Medan självmorden minskar i samhället i stort minskar
statistiken inte bland unga, tvärtom finns det grupper
där antalet självmord ökar. Att bryta trenden med den
psykiska ohälsan är en av Bris viktigaste frågor, och Bris
har publicerat ett antal rapporter i ämnet. Under 2020
har Bris deltagit som experter i den statliga utredningen
”En sammanhållen god och nära vård för barn och unga”,
och även samarbetat med utredningen för att möjliggöra
barns och ungas deltagande i utredningen. Genom
enkäter och expertgrupper har 700 barn kommit delat
sina erfarenheter och förslag.
Under 2020 har Bris i sitt opinions- och påverkansarbete fokuserat på barn i särskilt utsatta situationer
där samhället har ett stort ansvar att tillgodose deras
rättigheter och se till deras rätt till trygghet och omsorg.
Det har dels handlat om situationen för barn som
familjehemsplaceras, efter den fruktansvärda händelsen i Norrköping där treåriga Esmeralda hittades död
i sina föräldrars lägenhet efter att familjehemsplaceringen upphört. Bris skrev tidigt en debattartikel med
konkreta krav på förändringar i såväl lagstiftning som
kompetens i domstolarna, och vid årsskiftet 2020/2021
pågår flera utredningar för att skyndsamt stärka rättigheterna för barn som omhändertas enligt LVU, Lagen
om vård av unga. Det har också handlat om barn som
upplevt våld hemma, då Bris tillsammans med Sveriges
Stadsmissioner släppte rapporten ”Min tur att berätta”,
om situationen för barn som upplevt våld hemma och
bott på skyddade boenden. Rapporten är en del av
samarbetsprojektet ”Barns rätt i skyddade boenden” som
finansieras av Svenska Postkodlotteriet.
Bris genomförde också sin årliga kommunenkät
som visade att endast Endast 1 av 3 kommuner uppger

effektrapport
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att de helt eller till stor del har implementerat barn
konventionen och 41 procent saknar en strategi för
arbetet – trots att lagen gällt i snart ett år.

EFFEKTRAPPORT AVSLUTNING
Antalet kontakter till Bris ökar för varje år. Det vanligaste
ämnet är psykisk ohälsa, men många samtal handlar
också om våld, övergrepp och kränkningar, och om
barnets vardag i familjen och skolan. Barns utsatthet i
skolan ökar och många barn upplever att vuxna inte ser,
lyssnar eller förmår stötta.
Bris har under 2020 bidragit till flera viktiga steg mot
ett samhälle där fler barn känner till sina rättigheter och
där rättigheterna tillgodoses:
• Bris har under 2020 stöttat fler barn, vuxna och familjer
än någonsin i chatt, mejl, telefon, och i stödgrupper.
• Bris har utökat såväl öppettider som bemanning i den
nationella stödlinjen för barn, för att kunna möta det
höga trycket från barn som behöver någon att prata med.
• Bris roll som samhällsbärande funktion har blivit
än tydligare under coronapandemin då många har
hänvisat till Bris för att stötta barn och unga, och Bris
har deltagit i nätverk och samverkansmöten med
myndigheter, beslutsfattare och civilsamhälle för att ge en
lägesbild av pandemins konsekvenser för barn och unga.

• Bris har särskilt mobiliserat och påverkat för att stärka
rättigheterna för barn i särskilt utsatta situationer,
som upplevt våld hemma och som tvingats fly och
bo på skyddade boenden i skuggan av våldet mellan
föräldrarna.
• Bris har mobiliserat, opinionsbildat och påverkat om
vikten av att alla kommuner implementerar barn
konventionslagen.
• Bris nätverk har fortsatt att växa och är, med över
5800 medlemmar, Sveriges största mötesplats för
barnrättsfrågor där vuxna som arbetar med barn stärks
både nationellt och regionalt.
• Bris som folkrörelse har fortsatt stärkts med flera
engagerade medlemmar och volontärer som kan sprida
kunskapen om barns livsvillkor i Sverige.
• Bris har stärkt sin finansiering och Bris totala intäkter
översteg för första gången 100 miljoner kronor.
Och mycket mer.
Bris är helt beroende av gåvor från privatpersoner,
företag och andra organisationer. Utan dessa bidrag kan
vi inte bedriva den verksamhet vi gör idag. Vi lovar att
göra största möjliga skillnad för varje insamlad krona.
Det är vår förhoppning att den här rapporten ska ge en
bild av vad de pengar som skänks till Bris gör för skillnad.
Det är tack vare er vi kan göra den skillnad vi gör!
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Bris långsiktiga plan
2021-2025
För alla barn alltid.

1 Bris långsiktiga plan 2021-2025

”Det bästa med Bris
för mig har varit att
jag fått lära mig hur en
bra vuxen ska bemöta en.
Alla kuratorer är så
snälla och bra att
prata med.”
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INLEDNING

B

ris startade 1971 som en reaktion på vuxnas
våld mot barn. Sedan dess har vi outtröttligt
kämpat för att stärka barnets mänskliga
rättigheter. Bris har nu funnits i 50 år och
har bidragit till att Sverige, som det första
landet i världen förbjöd barnaga och att barnkonvention blivit till svensk lag.
Bris vision är ett samhälle där barnets rättigheter tillgodoses. Vårt mål är att Bris år 2025 har
varit med och skrivit ett nytt kapitel i kampen
för barnets rättigheter för att rättigheterna ska
tillgodoses till fullo i samhället. Vi ser en förändrad barnsyn där barnet erkänns och ges plats i
samhället som rättighetsbärare.
Vi ser att segregation och utanförskap i samhället
bryts. Vi ser att barns våldsutsatthet och psykiska
ohälsa bryts. Vi ser ett mer jämlikt samhälle, där
varje barns rättigheter tillgodoses.
Bris finns för alla barn alltid. Den nationella stödlinjen 116 111 är öppen dygnet runt för barn. Bris har
en tydlig regional närvaro och ett nära stöd till barn
och vuxna. Bris når fler barn än någonsin tidigare.
Bris är en stark rörelse och en samlande kraft i
kampen för barnets mänskliga rättigheter. Vi är
folkrörelsen som bygger på engagemang och ett
ställningstagande hos barn och vuxna, företag
och organisationer. Bris bidrar med kunskap
både nationellt och internationellt. Det är en
stark rörelse som alla känner till.
Bris långsiktiga plan 2021–2025 är den första
planen i en ny 50-årsperiod och ett svar på
barns livssituation. Sedan Bris startade 1971 har
skyddet av barnets rättigheter stärkts. Fortfarande tillgodoses inte barnets rättigheter fullt
ut i samhället. Särskilt tydligt är bristerna för
barn i utsatta situationer. Bris långsiktiga plan
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2021–2025 innebär att Bris stärker vår samhällsviktiga funktion som Sveriges stödlinje för barn
och att vi är den tydligaste rösten för barnets
rättigheter. Vi ska de kommande åren särskilt se
till frågor om ungas psykiska hälsa, ett inkluderande samhälle och ett samhälle fritt från våld
mot barn. Bris regioner ska fortsätta utvecklas
och vi vill växa som folkrörelse tillsammans med
barn. Vi ska satsa på att synas där barn finns i
skolan och digitalt. Bris långsiktiga plan är ett
svar på att samhället för barn inte är hållbart och
att Bris behöver står upp för barnets mänskliga
rättigheter. Det här kommer Bris att fokusera på
under de kommande åren:
• Att samhället ska tillgodose barnets rättigheter
• Att finnas till för alla barn alltid
• Att ha en stark regional närvaro
• Att finnas där barn finns
• Att vara en inkluderande rörelse

Bris långsiktiga plan beskriver hur Bris
ska arbeta för att barnets rättigheter
ska tillgodoses. Planen bryts ner till
årliga verksamhetsplaner som beskriver
hur arbetet genomförs årligen. Varje
år redovisas det vi åstadkommit i en
verksamhetsberättelse och en effektrapport. Ett nytt nuläge beskrivs i en nästa
verksamhetsplan för att vi bit för bit ska
närma oss målet. Bris långsiktiga plan
2021-2025 bygger på en omvärldsanalys
av barns livssituation. Förtroendevalda,
medlemmar, anställda och barn har varit
delaktiga i arbetet.

FÖRSLAG

Bris fokus för ett bättre
samhälle för barn
Att samhället ska tillgodose
barnets rättigheter
Att barnkonventionen är svensk
lag innebär ett nytt kapitel i
kampen för barnets mänskliga
rättigheter. Bris ska bistå med
kunskap, driva politisk påverkan
och kämpa för att varje barn ska
få sina rättigheter tillgodosedda.
Att barn erkänns som rättighetsbärare och får komma till tals.
Bris ska vara en outtröttlig röst
för barnets mänskliga rättigheter
och ha särskilt fokus på frågor
om att förbättra barns psykiska
hälsa, arbeta för ett inkluderande samhälle och ett samhälle fritt från våld mot barn.
Ett prioriterat område är också
att utveckla Bris arbete för de
yngsta barnen (0-6 år). Bris ska
arbeta för barnkonventionens
fulla genomslag i samhället.

Att finnas till för alla
barn alltid

Barn har rätt till stöd och skydd.
Därför ska Bris finnas för alla
barn alltid. Det innebär ett
öppethållande dygnet runt i
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116 111. Det innebär ett utvecklat och fördjupat stöd för barn
i utsatta situationer genom
etableringen av mottagningar regionalt. Satsningen innebär också
ett stärkt stöd till nätverket runt
barnet. Bris ska arbeta för att
bredda stödverksamheten och nå
fler barn än någonsin tidigare.

Att ha en stark regional
närvaro
Ett aktivt regionalt arbete är
avgörande för att Bris ska kunna
göra skillnad för barn i hela
Sverige. I det regionala arbetet
ska Bris vara en närvarande aktör
för att mobilisera medlemmar,
civilsamhälle, kommuner, regioner för att stå upp för barnets
rättigheter. Under perioden ska
den regionala närvaron fortsätta
att växa.

Att finnas där barn finns
Vi ska vara närvarande i barns vardag. Vi ska synas i skolan, idrotten,
på nätet och andra platser där
barn finns. Vi ska också nå ut till
fler grupper av barn som idag inte
får stöd. Bris ska fortsätta att vara
relevanta och närvarande i frågor
som är viktiga för barn. Vi ska
fortsätta utvecklas digitalt och bli
ännu mer tillgängliga. Vi finns inte
bara dygnet runt utan också där
barn finns.

Att vara en
inkluderande rörelse
Bris är en inkluderande rörelse för
barn och vuxna. Tillsammans är vi
en stark och pådrivande kraft för
barnets rättigheter. Bris ska ge
möjlighet att engagera sig och delta i kampen för ett bättre samhälle
för barn, som medlem, volontär,
givare och partners. Vi ska stärka
barns möjlighet till deltagande i
det demokratiska samhället och
sänka trösklarna för medlemskap i
Bris. Genom att vi går samman, blir
starkare och når fler åstadkommer
vi en förändring tillsammans.

Bris Vision, syfte & värdegrund
Vision
Ett samhälle där barnets rättigheter tillgodoses.

Syfte
Att stå upp för barnets rättigheter, genom:
• Att stödja barn utifrån barnets behov
• Att mobilisera samhället
• Att påverka politiker och beslutsfattare
För att skapa ett bättre samhälle för barn.

Värdegrund
Bris värdegrund utgår från att varje barn är bärare av egna mänskliga rättigheter. Varje barn ska
erkännas, respekteras och skyddas som rättighetsbärare. Barnets rättigheter är ovillkorade.
Det är alltid vuxna som är ansvariga för att barnets
rättigheter tillgodoses. Varje barn har en individuell personlighet, egna behov, intressen och en
personlig integritet. Bris ska alltid bemöta varje
barn som kompetent och kapabelt. Barnet har
alltid rätt att få sin åsikt respekterad och beaktad.
Detta är Bris barnsyn och värdegrund som vilar på
FN:s konvention om barnets rättigheter. Det är
ett gemensamt perspektiv som ligger till grund
för hela verksamheten.
Bris ska vara: lyssnande, modiga och inge hopp.

VISION & syfte
Mobilisera

Stödja

Påverka
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Att barnets
rättigheter
tillgodoses

NUläge

I

Sverige bor ungefär två miljoner
barn under 18 år. Alla är individer i olika åldrar och med olika
bakgrund, framtid och förutsättningar. Gemensamt för alla barn
är att varje barn har samma värde
och omfattas av samma ovillkorade
mänskliga rättigheter.

befinner sig i samhällets vård, barn på
skyddade boende, ekonomisk utsatthet
och barn som befinner sig i andra svåra
livssituationer har en betydligt större risk
för allvarlig psykisk ohälsa än andra barn.5
Många barn befinner sig i utsatta situationer i Sverige där samhället stöd många
gånger brister eller inte är tillräckligt.

Från år 2020 är barnkonventionen
svensk lag. Det stärker barnets rättsliga
ställning. Samtidigt kan inte lagstiftningen tas som garanti för att barnets
rättigheter tillgodoses. Det finns många
brister i tillämpningen av lagen.1

2020 var ett år olikt alla andra då världen
ställdes inför en global pandemi. Det var
också ett år då vardagen förändrades
för många barn.

Sverige är på många sätt ett bra land
att av vara barn i, men inte för alla
barn och inte alltid. Den psykiska ohälsan
är utbredd och är den vanligaste
kontaktorsaken barn har till Bris.2 Att
främja goda livschanser och att klara
skolan är en viktig skyddsfaktor mot
psykisk ohälsa och en grundläggande
förutsättning för barns livsmöjligheter.3 4 Den alltmer segregerade skolan
och att många barn går ut skolan utan
fullständiga betyg är allvarligt.
Forskning visar att barn som har erfarenhet av övergrepp, våld, barn som

I Bris stödverksamhet har det varit
tydligt att utsattheten förstärkts för
barn, och särskilt för barn som redan
innan pandemin befann sig i en
utsatt situation. Pandemin har bland
annat inneburit att barns tillgång till
skyddsfaktorer begränsats. Skolan utgör exempelvis en viktig skyddsfaktor
för barn som lever i utsatthet
Den sociala distanseringen har också
inneburit påfrestningar för många
familjer. Samtalen till Bris om familjekonflikter har ökat markant liksom samtal
om fysiskt och psykiskt våld. Även samtal
om ångest och nedstämdhet har ökat
kraftig. Vi kan tydligt se att mående

hos barn som tidigare mådde dåligt
har förävärrats märkbart.6
Världen blir allt mer global och de internationella kontakterna blir viktigare. Det
är tydligt att många av de utmaningar
som påverkar barn och unga inte bryr
sig om nationsgränser. Utmaningarna är
globala där miljö, migration, sjukdomar
och den psykiska ohälsan är några exempel. I Bris kontakter beskriver många
barn en ökad osäkerhet och otrygghet
inför framtiden. Dels kopplat till globala
frågor dels i tankar om framtiden kring
jobb och bostad.
Samhället blir allt mer polariserat, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Det syns
även i allt mer parallella världsbilder, i
striden om förklaringar och sanning. Barn
drabbas av den ökande polariseringen.
Det är också tydligt i barns samtal till Bris
att livet för många är påfrestande. Barn
beskriver hur de förväntas prestera på
livets alla områden. Att många barn
lider av psykisk ohälsa kan ses som
tecken på att livet inte går ihop.
Barn har rätt till trygga och hållbara
uppväxtvillkor. Bris kan konstatera att
situationen är ohållbar för allt för många.7

”milstolpar” i Bris historia
1979

2003

2016

2021

Sverige får
världens första
lag mot barnaga.

Bris är en av grundarna till CHI,
Child Helpline International, en
internationell paraplyorganisation
för stödlinjer runtom i världen.

Bris nätverk – mötesplatsen för barnets
rättigheter startar, för att samla professionella
som jobbar med barn och ge möjlighet till
kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte.

Bris öppnar stödet
till barn och unga
dygnet runt.

1989

2013

2020

Barnkonventionen
börjar gälla den
20 november.

Bris anställer utbildade
kuratorer och utöka öppettiderna
för chatt och telefon.

Riksdagen röstar
igenom barnkonventionen
som svensk lag.

 Barnkonventionen och svensk rätt, SOU 2020:63
 Hållbara liv, Bris rapport 2020:1
 Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention, Folkhälsomyndigheten
4
Skola. Vård. Omsorg. Och den psykiska ohälsan. Bris 2018:1.
5
 Min tur att berätta, Stadsmissionen och Bris 2020, Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld, Folkhälsomyndigheten 2016. Barn och unga i samhällets vård, Forskning om den sociala dygnsvården, Forte 2015.
6
Bris årsrapport 2020:1 ”Första året med pandemin - om barns mående och utsatthet”
7
 Hållbara liv, Bris rapport 2020:1
1

2

3

6 Bris långsiktiga plan 2021-2025

Några insikter

Å

r 2020 blev barnkonventionen svensk lag,
30 år efter att Sverige ratificerat konventionen. Inom de närmaste åren kommer ny
rättslig praxis utvecklas i domstolar, som
kommer att ha direkt inverkan på barns
livsvillkor i Sverige. Kompetens om barn inom
rättsväsendet är idag för låg. Att barnkonventionen är lag är därför ingen garanti för att barnets
rättigheter tillgodoses. För Bris blir det viktigt
att bidra med kunskap om barnets rättigheter,
bevaka utvecklingen vad gäller rättspraxis och
tillämpning i praktiken.
Många barn befinner sig i utsatthet, vilket framkommer i barns samtal till Bris varje dag. En viktig
roll för Bris är att förmedla barns röster och
synliggöra barns uppväxtvillkor. Att arbeta för
barns psykiska hälsa, ett inkluderande samhälle
och ett samhälle fritt från våld behöver fortsatt
vara fokus för Bris de kommande åren. Det är
områden där barnets mänskliga rättigheter inte
tillgodoses och där samhällets stöd till barn och
unga brister.
En grundläggande förutsättning för att barnets
rättigheter ska få genomslag i praktiken är att
barn respekteras som bärare av egna mänskliga
rättigheter. Det är angeläget att synen på barn
som rättighetsbärare stärks och att barn ges
möjlighet att komma till tals och vara delaktiga i
alla frågor som påverkar barns situation.
Inom många områden går utvecklingen framåt
men världen står fortfarande inför enorma utmaningar. De globala målen i Agenda 2030 ska ha
uppnåtts om mindre än tio år. Målen handlar bland
annat om att främja fredliga samhällen, att minska
våldet, att säkerställa hälsosamma liv och främja
välbefinnande för alla åldrar, att säkra en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet,
att utjämna ojämlikhet i samhället, att bekämpa
klimatförändringarna samt att skapa ett mer inkluderande och representativt beslutsfattande.

Genomförandet av de globala målen förutsätter att mänskliga rättigheter respekteras och
tillgodoses. På så vis hänger barnets rättigheter
tätt ihop med arbetet för en mer hållbar värld.
Att barn involveras och görs delaktiga är en central del i det arbetet. Genom att stärka barnets
mänskliga rättigheter stärks också många av målen i Agenda 2030. De utmaningar som finns nu
har inga nationella gränser. Bris behöver tydligare
än tidigare rikta blicken internationellt.
Livsvillkoren för barn i Sverige skiljer sig åt och
utvecklingen har i flera avseenden gått i fel riktning de senaste åren. Insatser behövs inom flera
områden för att skapa ett inkluderande samhälle
och ge jämlika livsförutsättningar.
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Bris driftar 116 111, Sveriges nationella stödlinje för
barn. De senaste åren har samtalen till Bris ökat
och under 2020 har Bris gett stöd till fler barn än
någonsin tidigare. Bris samhällsviktiga roll är tydlig
och barn ska alltid kunna lita på att Bris finns där,
oavsett vilken dag på året det är, eller vilken timme
på dygnet. Det är också angeläget för Bris att kunna
stärka stödet runt barn i utsatta situationer. Ett
viktigt arbete för Bris är därför att fortsätta bredda
stödet och bli mer relevant för fler grupper av barn.
En viktig del av barns vardag är på nätet. Den
digitala utvecklingen går snabbt vilket ställer höga
krav. Det är avgörande för Bris att finnas där barn
finns och fortsätta utvecklas digitalt.
Sedan 1971 har Bris bidragit till förändring till ett
bättre samhälle för barn. Bris har alltid haft en
hög kännedom och trovärdighet bland barn och
vuxna i Sverige. För att folkrörelsen för barnets
rättigheter ska fortsätta växa behöver Bris ytterligare stärka medlemsorganisationen. Det är också
angeläget att stärka barns inflytande i Bris.
2020 kom i hög utstäckning att präglas av den
globala pandemin. I samtalen till Bris märktes
att utsattheten för barn ökade, särskilt för barn
som redan innan befann sig i en utsatt situation.
Vi ser en ökad vilja bland privatpersoner, företag
och andra organisationer att bidra till ett mänskligare samhälle för barn. En bred finansiering är
en förutsättning för Bris. Att fler blir en del av
folkröreslen stärker engagemanget för barnets
rättigheter. En insikt är att när rörelsen fortsätter
växa behöver det ske tillsammans med barn.

Framgångsfaktorer
Att vi lyssnar och alltid står
på barnets sida
Att vi lyssnar och kompromisslöst står på barnets
sida och agerar för barnets bästa är självklart
för Bris. Grundade i barnrätten sluter vi upp
bakom varje barn och kämpar för att hen ska få
sina rättigheter tillgodosedda. Vi inger hopp och
framtidstro och stödjer till förändring.

Att vi är en stark röst och folkrörelse
som kämpar för barnets rättigheter
Vi är en folkrörelse sprungna ur civilkurage av
människor som vägrade se på medan barn for
illa, som stod upp och plogade vägen för världens
första förbud mot barnaga. Vi går först i kampen
för en bättre barndom. Vi driver sakfrågor och
är en blåslampa för att alla vuxna ska arbeta för
varje barns mänskliga rättigheter. Vi är en inkluderande rörelse som tillsammans gör skillnad.

Att vi har stor kunskap om barnets
rättigheter, livssituation och behov
Vi är väl förankrade i barnets rättigheter och behov.
Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn och bistår med kunskap om barnets livssituation. Att vi har
kompetens och är grundade i de frågor vi driver är
avgörande för att vi ska uppfattas som relevanta och
går att lita på. Idag är Bris en av de ideella organisationerna med högst förtroende hos allmänheten.

MÅLBILD 2025
Bris har varit med och skrivit ett
nytt kapitel i kampen för barnets
rättigheter för att rättigheterna
ska tillgodoses till fullo i samhället. Vi ser en förändrad barnsyn
där barnet erkänns och ges plats
i samhället som rättighetsbärare.
Vi ser att segregation och utanförskap i samhället bryts. Vi ser
att barns våldsutsatthet och psy-
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kiska ohälsa bryts. Vi ser ett mer
jämlikt samhälle, där varje barns
rättigheter tillgodoses.
Bris finns för alla barn alltid.
Den nationella stödlinjen 116 111
är öppen dygnet runt för barn.
Bris har en tydlig regional närvaro och ett nära stöd till barn
och vuxna. Bris når fler barn än
någonsin tidigare.

Bris är en stark rörelse och
en samlande kraft i kampen
för barnets rättigheter. Vi är
folkrörelsen som bygger på
engagemang och ett ställningstagande hos barn och vuxna,
företag och organisationer.
Bris bidrar med kunskap både
nationellt och internationellt.
Det är en stark rörelse som alla
känner till.

Kompetens
Bris ska spegla hela samhället och alla barn. Det
betyder att vi behöver en bred representation
och kompetens i organisationen. För att kunna
stötta fler vuxna runt barn ska Bris rikta stödet
till vuxna till nya målgrupper.
Bris är en barnrättsorganisation. Alla anställda
och förtroendevalda i hela organisationen har
kunskap om barnets mänskliga rättigheter.

Allt Bris stöd är professionellt och bygger på
evidens och erfarenhet. På Bris finns en samlad
kunskap om barnets behov och situationen för
barn i särskild utsatthet. Bris har hög kompetens kring barns psykiska ohälsa, våld och
andra områden som är vanliga i kontakten med
Bris. Allt stöd till barn och vuxna genomförs av
personal med utbildning och kunskap att möta
personer i kris.

Relationer
Syftet med alla samarbeten är att stå upp för
barnets rättigheter. Bris verksamhet sker tillsammans med barn i alla delar av organisationen.
Bris strävar efter samarbeten med starka finansiärer med stort engagemang. Varje samarbete
föregås av en s.k. ”barnrättsprövning” för att
säkerställa att barnets mänskliga rättigheter
inte kränks.
Bris tillämpar etiska riktlinjer i alla samarbeten
utifrån fyra områden: mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor, miljöfrågor och korruption.
9 Bris långsiktiga plan 2021-2025

Organisationer och företag som Bris samverkar
med ska ta ansvar inom dessa områden. Bris
samarbetar aldrig med organisationer eller
företag som bedriver verksamhet i strid med Bris
värderingar, eller som har kopplingar till alkohol-,
tobaks-, porr-, prostitution eller vapenindustrin,
som utgår från odemokratiska värderingar, som
diskriminerar på grund av ålder, kön, etnisk
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller
uttryck, eller har koppling till barnarbete. Bris
har 90-konto och följer riktlinjerna för Svensk
insamlings-kontroll och Giva Sverige.

Organisation
Bris är en ideell medlemsorganisation som är
partipolitiskt och religiöst obunden. Kongressen
är Bris högsta beslutande organ.
Bris är ett - alla delar av organisationen behövs
och bidrar gemensamt till syftet att stå upp för
barnets rättigheter.
Omvärlden förändras snabbt och Bris behöver
förändras med den. Bris utvecklar verksamheten i dialog med barn och utifrån kunskap
om barns livssituation.
Bris är en lärande organisation. All verksamhetsplanering utgår från erfarenheter och den
10 Bris långsiktiga plan 2021-2025

skillnad som verksamheten gjort för barn. Vi
utvärderar verksamheten löpande och frågar
regelbundet barn som kontaktar Bris vad som
är det bra med Bris och vad vi kan förbättra.
Vi följer också upp organisationens kännedom
och anseende hos allmänheten.
Bris långsiktiga plan 2021–2025 antas av kongressen och ligger till grund för organisationens
verksamhetsplanering, policydokument och andra
riktlinjer för Bris. Styrelsen som utses av kongressen, har det yttersta ansvaret för den löpande
verksamheten. Styrelsen ser årligen över verksamheten för att säkerställa att organisationen följer
den långsiktiga planen.

”Att ni alltid finns
där när livet känns
tufft, att ni kommer med
bra råd, och att ni inte
dömer någon”.

Barns förväntningar på Bris

Bris löfte till varje barn

• A
 tt Bris lyssnar, tror på en, försöker förstå, inte
dömer, är snälla och hjälper en.

• A
 tt Bris lyssnar och tar varje barns upplevelse
på allvar.

• Att Bris arbetar för att fler barn kan få hjälp.

• A
 tt Bris gör allt vi kan för att fler barn ska
kunna få stöd av Bris.

• A
 tt Bris syns mer så att fler får veta att
Bris finns
• A
 tt alla får söka stöd kring det som är
viktigt för en själv.8

8

Röster från barn som varit delaktiga i arbetet med Bris långsiktiga plan.
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• A
 tt barn i sin kontakt med Bris ska
vara tryggt.
• Att Bris är till för alla barn alltid.

OM BRIS
Bris, Barnens rätt i samhället, är en av
Sveriges ledande barnrättsorganisationer
som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade
1971 och bidrog till att Sverige fick världens
första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i
utsatta situationer, mobiliserar samhället
för barnets rättigheter och påverkar
beslutsfattare för ett samhälle där varje
barn känner till sina rättigheter och där
barnets rättigheter tillgodoses.

Arenavägen 61
122 77 Johanneshov
Box 101 47, 121 28 Stockholm
Telefon: 08-598 888 00
www.bris.se
Instagram: @bris116111
Facebook: www.facebook.com/BRIS
Twitter: @BRISpress
Swish: 9015041
Barn kan kontakta Bris på
telefon, chatt och mejl.
Telefonnummer: 116 111
Chatt och mejl: www.bris.se
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RESULTATRÄKNING (TSEK)

Utfall

Utfall

Prognos

Budget

Prognos

2019

2020

2021

2022

2023

2 090

2 109

2 068

2 196

2 232

Gåvor från allmänheten
Gåvor från företag och företagssamarbeten
Postkodlotteriet basstöd
Stiftelser/organisationer

26
22
9
1

27
30
10
3

405
910
000
241

31 061
30 096
11 000
4 354

31
31
10
5

33
33
10
3

Summa gåvor

58 221

71 556

76 511

77 903

4
10
10
6

7
2
13
7

Medlemsavgifter
Gåvor

018
013
000
189

493
250
000
160

383
125
000
200

79 708

Bidrag
Verksamhetsbidrag Socialstyrelsen
Övriga statliga bidrag
Projektbidrag stiftelser och föreningar
Bidrag från kommuner/regioner

4
3
11
6

Summa bidrag

26 612

23 609

31 289

30 530

21 987

805
0
665

1 380
172
1 473

1 669
78
111

628
0
0

950
0
350

TOTALA INTÄKTER

88 392

100 299

111 726

111 257

105 227

KOSTNADER

Utfall
2019

Utfall
2020

Prognos
2021

Budget
2022

Prognos
2023

-57 117
-14 554
-2 018
-73 689

-55 761
-15 843
-1 692
-73 296

-63 939
-15 394
-2 083
-81 416

-64 683
-18 288
-2 204
-85 175

-68 564
-19 020
-2 248
-89 832

Direkta verksamhetskostnader

-12 806
-3 512
-16 318

-11 936
-2 508
-14 444

-14 263
-3 053
-17 316

-22 011
-3 701
-25 712

-22 451
-3 775
-26 226

TOTALA KOSTNADER

-90 007

-87 740

-98 732

-110 887

-116 058

RESULTAT**

-1 614

12 559

12 994

370

-10 831

Nettoomsättning
Övriga intäkter
Finansiella intäkter

Enhetsskostnader exkl. internfördelningar

300
934
570
809

4
7
3
8

350
734
430
095

500
214
143
432

000
965
288
277

7
2
5
6

000
715
797
475

Direkta verksamhetskostnader
Stöd- och regional verksamhet, Kommunikation/Opinion/Påverkan
Insamling
Administration

Totala direkta verksamhetskostnader
Kostnader för fördelning till verksamheten
Ekonomi/HR/IT/Stab
Gemensamma kostnader BRIS

*Bokslut publiceras i april 2022.
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OM BRIS
Bris, Barnens rätt i s amhället, är en av Sveriges 
ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar
för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris
startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens
första förbud mot barnaga.
Bris är den nationella stödlinjen för barn och unga
upp till 18 år. Stödlinjen har öppet dygnet runt.
För barn och unga
Telefon 116 111, eller chatt och mejl via bris.se
För vuxna med frågor om barn
Telefon 077-150 50 50, vardagar kl. 9-12
Stödlinje för arabisktalande vuxna
Telefon 077-448 09 00, tisdag–torsdag kl. 9-12

våld

Arenavägen 61
122 77 Johanneshov
Box 101 47, 121 28 Stockholm
Telefon: 08-598 888 00
www.bris.se
Swish: 9015041

en del av
barns vardag
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Varje dag pratar Bris
med barn som möter
våld i sin vardag på
olika sätt.
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förord
Foto: Fredrik Hjerling

Magnus Jägerskog

Samhället behöver göra mer för
att skydda barn mot våld
Alla barn möter våld på något sätt under sin

uppväxt. De drabbas själva, de har sett det ske
eller de känner någon som drabbats. Våldet är
en realitet. Och det får enorma konsekvenser
för många barn. Precis som alla barn på något
sätt möter våld så påverkas alla barn av våldet.
Många barn som blir utsatta för våld lider av
psykisk ohälsa och vi vet att en klar majoritet av
alla barn som försöker ta sitt liv har blivit utsatta
för någon form av misshandel under uppväxten.
I den här rapporten ges en inblick i barns liv
utifrån deras egna röster och tillsammans med
forskning ges kunskap och förslag för ett tryg
gare samhälle för barn.
Sverige är historiskt sett ett föregångsland
när det handlar om att skydda barn från våld.
Som första land i världen införde Sverige en lag
stiftning mot barnaga. Det var ett viktigt steg.
Det stärkte skyddet för barn och det förändrade
synen på våld i uppfostringssyfte. Antiagalagen
klargjorde även att barn inte är föräldrars egen
dom eller att det som sker ”inom hemmets grän
ser” stannar där, utan istället: Att barn är egna
individer med egna rättigheter. Ett viktigt pers
pektiv som också påverkade utformningen av
barnkonventionen som numera är lag i Sverige.
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”Sverige har
tidigare lyckats
stärka barns
trygghet. Det både
behövs och är
möjligt igen.”

Precis som antiagalagen föregicks av en bred
mobilisering i samhället för att stärka skyddet för
barn behöver det ske en liknande mobilisering
idag. Barns samtal till Bris, forskning och andra
rapporter visar att våldet som barns utsätts för är
utbrett. Att det finns på många arenor i barns liv,
på barnets arbetsplats skolan, i barnets hem, på
nätet eller i sitt närområde. Slutsatsen från arbe
tet med denna rapport är både enkel och hård.
Samhället lyckas inte att skydda barn mot våld.
Det saknas naturligtvis inte initiativ och insat
ser för barns rätt till trygghet. Men den samman
lagda kunskapen visar tydligt att de inte är till
räckliga. Väsentligt mer måste göras.
Jag hoppas att du som är beslutsfattare, på
nationell, regional och lokal nivå, läser denna
rapport och låter dig påverkas. Sverige har tidi
gare lyckats stärka barns trygghet. Det både
behövs och är möjligt igen. Jag efterfrågar enga
gemang, beslutsamhet och resurser för att skapa
en trygg uppväxt. En god start i det arbetet är att
samtala med barn och lyssna på vad de anser är
viktigt för en trygg vardag.
Magnus Jägerskog
Generalsekreterare Bris

Sammanfattning
Våld – en del av barns vardag
De senaste åren har samtalen till Bris om våld, övergrepp och kränkningar eskalerat. Det är tydligt
att Sverige inte når upp till ambitionen om en uppväxt fri från våld. Detta leder till oöverblickbara
konsekvenser för barn och för samhället som helhet. I Bris årsrapport lyfts barns röster, forskning
och förbättringsförslag i syfte att ge varje barn en trygg uppväxt.
Foto: Shutterstock

Våld mot barn är ett utbrett problem som finns
i alla delar av samhället. Det förmodade mörker
talet är stort och statistiken är bristfällig. Antalet
samtal till Bris om våld, övergrepp och kränk
ningar har ökat markant under många års tid
och visar, tillsammans med kartläggningar och
studier, att alldeles för många barn växer upp i
en tillvaro präglad av våld. Barn berättar om att
utsättas för fysiskt våld och övergrepp, psykiskt
våld och försummelse, våld mot närstående, eller
att själva utsätta andra för våld. Det är vanligt
att barn upplever flera former av våld samtidigt
under sin uppväxt.
Många barn upplever
flera former av våld
under sin uppväxt.

ALLVARSGRADEN I SAMTALEN HAR ÖKAT
I samtalen till Bris hänger våld och psykisk
ohälsa ofta samman. I mars 2021 öppnade Bris
upp stödlinjen dygnet runt och har haft fler sam
tal med barn än någonsin tidigare. Totalt hade
Bris under 2021 41 667 samtal med barn och unga
i den nationella stödlinjen via telefon, chatt och
mejl, en ökning med 32 procent jämfört med
2020. Utöver den generella samtalsökningen
noteras stora och oroande ökningar av samtal
kring ämnen som självmord (+ 87 procent), sexu
ella övergrepp (+ 70 procent), självdestruktivitet
(+ 77 procent), ätstörningar (+ 93 procent), och
fysiskt och psykiskt våld (+ 34 procent respektive
+ 39 procent). Pandemin har därtill förstärkt en
redan existerande utsatthet hos många barn.
Varje barn har rätt till ett liv fritt från våld, att
leva och utvecklas och få stöd från vuxna när det
behövs. Samtidigt upplever många barn hinder
att berätta om utsattheten – och kommer därmed
inte få det skydd, stöd och behandling hen har
rätt till. Även många vuxna upplever hinder att
agera när de misstänker att ett barn utsätts för
våld. Det är tydligt att det både bland barn och
vuxna saknas kunskap om våld, barnets rättig
heter och samhällets ansvar.

VÅLDET ÄR UTBRETT
Varje dag berättar barn för Bris om utsatthet för
våld i såväl hemmet, på nätet, i skolan och i offent
ligheten. Ökningarna i samtal till Bris om olika
former av våld ger en indikation om att allt fler
barn kan vara utsatta, men en delförklaring till
ökningen är sannolikt även en ökad benägenhet

41 667

Under 2021 har Bris
haft 41 667 kurativa
kontakter med barn
upp till 18 år via chatt,
telefon och mejl – fler
än någonsin tidigare.

att söka stöd för vissa former av våld. Det är också
känt att de flesta barn som utsätts aldrig kommer
till samhällets kännedom. Forskningen visar att
många barn drabbas av våld. I den senaste natio
nella kartläggningen av våld mot barn svarade
44 procent att de varit utsatta för misshandel av
en vuxen inom eller utanför familjen. Mer än vart
tredje barn svarade att de utsatts för våld i hem
met. Det är också oroande att det dödliga våldet
mot barn minskar långsammare i Sverige jämfört
med Västeuropa som helhet.
De allra flesta barn känner sig trygga när de
rör sig ute på offentliga platser, men i s amtal till
Bris märks också att barn reagerar på h ändelser
i samhället och om nyhetsrapportering om
otrygghet. Barn hör också av sig till Bris och
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Sammanfattning

berättar om våldsamma, otrygga eller kriminella
sammanhang som hen direkt eller indirekt är
inblandad i.
Risken att utsättas för våld i samhället är väl
digt olika beroende på var ett barn bor, li ksom
resurserna och förutsättningarna för barn att
få tillgång till sina rättigheter. Alla former av
våld ser ut att ha samma riskfaktorer: att bo i
en familj med dålig ekonomi, med en ensam
stående förälder eller med föräldrar i konflikt
om vårdnad, boende och umgänge, eller att själv
ha funktionsnedsättningar, framför allt neuro
psykiatriska och kroniska sjukdomar eller
hälsoproblem. Andra kända riskfaktorer är
föräldrars missbruk, psykiska ohälsa, stress
och oro.

situationen, särskilt när föräldrarna eller andra
nära vuxna också är de som utsätter barnet för
våldet.
Allvarlig psykisk ohälsa uppstår i regel inte i
ett vakuum, utan kan ha mångbottnade orsaker
varav utsatthet för våld är en. Ofta samverkar
många negativa faktorer till en negativ spiral,
där våld, psykisk ohälsa och svårigheter att klara
skolan hänger samman och förstärker varandra.
Sambandet mellan att utsättas för våld och att
ha självmordstankar eller att försöka ta sitt liv
är tydligt både i barns samtal till Bris och
i forskningen.
Att vara multiutsatt, det vill säga utsatt för
minst tre olika typer av våld, är starkare kopp
lat till traumasymtom och psykisk ohälsa. I
Allmänna Barnhusets kartläggning var det
tre gånger vanligare med självskadebeteende
bland de barn som var multiutsatta och minst
tre gånger så vanligt med suicidtankar. Ett mer
aktivt arbete för att minska våld mot barn skulle
kunna leda till en minskning av de mest långt
gående formerna av psykisk ohälsa.

”Jag vill inte
leva mer.
Vet inte vad jag
ska göra, vågar
inte snacka med
någon.”

VÅLDETS KONSEKVENSER
Den samlade kunskapen är samstämmig – våldet
får i regel stora och i många fall långtgående
konsekvenser. Att utsättas för våld påverkar
barns tillvaro och mående. Det rubbar t illiten
till andra och sätter tron på framtiden ur spel.
Många lämnas också ensamma att hantera
Foto: Shutterstock

SAMHÄLLETS OFÖRMÅGA ATT SKYDDA
BARN FRÅN VÅLD
Många barn berättar aldrig om sin situation för
någon vuxen, och får därmed inte professionellt
stöd eller skydd från våldet. Bland de barn som
berättar för Bris om att de har sökt hjälp är det
vanligt att de tycker att socialtjänsten brustit.
Forskning visar tydligt på en ogynnsam utveck
ling för barn som tas om hand och placeras under
sin uppväxt, exempelvis när det kommer till att
klara skolan. Även om barns rättsliga skydd mot
våld är starkt i Sverige så finns inom rättsväsen
det stora brister i den praktiska tillämpningen,
vilket beror på såväl brist på resurser som på
kunskap.

VÄGEN FRAMÅT
Sverige har på många sätt agerat vägvisarland
vad gäller insatser för att skydda barn från våld,
bland annat genom att 1979 anta världens första
förbud mot barnaga. Mot den bakgrunden är det
ett samhällsmisslyckande att våld mot barn fort
farande är så utbrett.
Ansvaret att skydda barn från våld måste och
ska delas av många. Därför krävs åtgärder och
förändring på flera plan, både bland besluts
fattare, i alla professionella verksamheter som
möter barn, och hos alla vuxna som finns runt
omkring barn. Dessutom behöver det långsik
tiga arbetet med att minska riskfaktorerna för att
barn ska utsättas för våld prioriteras och resurs
sättas mycket högre än idag.

Att utsättas för våld påverkar barns mående, framtidstro och relationer.
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”Jag var på möte på soc men jag vågade
inte säga något om hur jobbigt det är
hemma. Det var läskigt att sitta själv i
ett rum med några helt okända.”

Foto: Shutterstock

Varje barn har rätt till en uppväxt fri från våld. Det ansvaret måste delas av alla vuxna kring barn.

Bris rekommenderar
➜ Agera för varje barns rätt till en

trygg uppväxt. Varje politiskt parti
bör gå till val på stärkta insatser för
att skydda barn från våld, nationellt,
regionalt och lokalt.

➜ Öka vuxnas kunskap om våld. Att fler

vuxna agerar vid misstanke om att ett
barn far illa är avgörande.

➜ Säkerställ en bred nationell strategi

mot våld mot barn. Under 2021–
2022 pågår arbetet med att ta fram
en nationell strategi mot våld mot
barn. Strategin måste ha ett brett
anslag som gör frågan relevant i hela
samhället. Den behöver bli välför
ankrad, resurssatt och implemen
terad i alla verksamheter som
möter barn.

➜ Utanförskap måste brytas för en

uppväxt fri från våld. Det är avgö
rande att motverka att något barn
utsätts för våld eller växer upp i
våldsamma miljöer. Tillsätt förebyg
gande insatser och verka för att fler
unga känner sig delaktiga i samhället.

 usta de aktörer som möter barn.
➜R

Professionella instanser som möter
barn måste rustas och få bättre förut
sättningar att upptäcka, agera och följa
upp när barn utsatts för våld. Stöd och
vård måste vara tillgängligt för barn.

➜ Stärk kompetensen i rättsväsendet.

Kunskapen om våld mot barn, och
om de rättsregler vi faktiskt har,
måste förstärkas inom hela rättsked
jan så att den straffrättsliga regle
ringen får genomslag i den praktiska
rättstillämpningen.

➜ Öka kunskapen om sambandet

mellan våld och psykisk ohälsa. Ett
mer aktivt arbete för att minska våld
mot barn skulle kunna bidra till en
minskning av de mest långtgående
formerna av psykisk ohälsa.

➜ Följ upp pandemins konsekvenser.

Det behövs mer kunskap och långsik
tig uppföljning av hur barn påverkas.
Insatser behöver följas upp och riktas
dit där behoven är stora.

En förutsättning för alla dessa rekom
mendationer är att göra barn delaktiga,
att lyssna på hur barn beskriver sina liv
och på deras förslag på åtgärder – med
målet att utforma ett samhälle där
varje barn garanteras tillgång till sina
rättigheter.
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Inledning
Nationella stödlinjen för barn
– nu öppen dygnet runt
Sedan 1971 har Bris arbetat för att stärka barnets rättigheter. En viktig del i arbetet för ett bättre
samhälle för barn är att påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. Bris årsrapporter
tas fram för att belysa barns livssituation, utifrån de tusentals kontakter Bris årligen har med barn.
Genom att koppla det som barn berättar till aktuell forskning ges förslag till förbättring.
Den 15 mars 2021 öppnade Bris nationella stöd

linje för barn dygnet runt, året runt. Den stora
efterfrågan på Bris verksamhet har medfört att
Bris under 2021 hade 41 667 kurativa kontakter med
barn via chatt, telefon och mejl. Det innebär en
ökning på 32 procent jämfört med föregående år.
Den stora ökningen av samtal under 2021 jäm
fört med tidigare år innebär ökningar i de flesta
enskilda ämneskategorier. Flertalet ämnen har
dock ökat mer än förväntat sett i relation till den
totala samtalsökningen. Jämfört med föregående
år noterar Bris särskilt stora ökningar av samtal
om allvarliga symtom på psykisk ohälsa, som
självmord (+ 87 procent), ångest (+ 76 procent),
självdestruktivitet (+ 77 procent) och ätstörningar
(+ 93  procent) samt samtal om våld, övergrepp och
kränkningar där främst sexuella övergrepp har

Kurativa
kontakter
Kurativa kontakter
är samtal kring ett
hjälpbehov, uttalat
av barnet eller for
mulerat tillsammans
med kuratorn. Ut
över dessa finns ett
stort antal övriga
kontakter, exem
pelvis påläggningar
eller tysta samtal.

➜ Samtalsutveckling 2016–2021

ökat (+  70 procent). En följd av en hög allvarsgrad
i samtalen är att även samtal om samhällets stöd
instanser har ökat under året (+ 53  procent). Bris
kuratorer dokumenterar alla kurativa samtal i ett
system bestående av 54 samtalskategorier. På sida
41 redovisas antal samtal i respektive kategori
under åren 2016–2021.
Bris har under perioden med dygnet r unt-öppet
noterat att förekomsten av ämnen fördelar sig rela
tivt jämnt över hela dygnet. Sedan Bris öppnat
dygnet runt har 38 procent av kontakterna tagits
under timmarna 21–09, timmar då Bris tidigare
hade stängt. Ungefär 14 procent av kontakterna
har tagits under timmarna 24–06, v ilket för de
flesta är att se som natt. Detta är ett större inflöde
än Bris på förhand kunnat förutse och Bris fort
sätter arbeta för att öka kapaciteten för att kunna
möta barns efterfrågan på stöd och hjälp under
hela dygnet.

OM BRIS STÖD TILL BARN OCH UNGA
Antal kontakter
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Grafen visar antal kurativa samtal per år samt den procentuella samtalsökningen jäm
fört med föregående år. Årsserien inleds år 2016 då nuvarande system för att dokumen
tera barns samtal infördes. De senaste två åren har Bris öppettider utökats vilket har
medfört stora samtalsökningar. Jämfört med 2016 har samtalen ökat med 69 procent.
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Bris stöderbjudande grundar sig på total anony
mitet vilket gör att barn själva väljer vilka upp
gifter de vill dela om sig själva. Bris redovisar
statistik över antal samtal, inte antal barn, som
kontaktar Bris. Majoriteten av stödet ges via chatt,
följt av telefon och mejl.
Ungefär 8 av 10 samtal till Bris kommer från
barn som identifierat sig som tjej. Under de
senaste årens höga samtalsökning har samtal
från barn som identifierar sig som tjej, kille,
icke-binär eller som inte vill välja något alterna
tiv för kön alla ökat.
Alla upp till 18 år kan ta del av Bris stöd. Snitt
åldern för barn som kontaktar Bris har i flera
år varit cirka 14 år. Ungefär hälften av samtalen
kommer från barn i åldersgruppen 13–15  å r.
Under åren med pandemi och sedan Bris öppnat
dygnet runt har fler äldre barn hört av sig. Den
åldersgrupp som har ökat mest procentuellt
sedan föregående år är 16–18 åringar.
När Bris redovisar statistik brutet på ålder eller
kön redovisas åldersgrupperna 10–12 år, 13–15 år

Foto: Shutterstock

Barns upplevelse av Bris stöd*
➜ 92 procent har en positiv upplevelse
av att prata med Bris.

➜ 93 procent kan tänka sig att ta
kontakt igen.

➜ 66 procent hade inte pratat med

 ågon annan om problemet om de
n
inte hade kontaktat Bris.
➜ Vanligaste anledningen till att barn
återkommer till Bris är att barnet inte
har någon annan att prata med eller
få hjälp av.
* Resultaten är baserade på en enkätundersök
ning på bris.se som genomfördes under 2021.

och 16–18 år samt samtal från barn som identifie
rar sig som kille respektive tjej. Övriga åldrar och
alternativ för kön är för få sett till antal för att ana
lyseras separat men ingår i den totala statistiken.
Med Bris kuratorer kan barn prata om vad som
helst, samtalet styrs av barnets stödbehov. Barnet
får både känslomässigt och praktiskt stöd, infor
mation om rättigheter och stödinstanser.
En litteraturöversikt från 2021 visar att den typ

➜ Barnets ålder
Antal kontakter
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OM RAPPORTENS INNEHÅLL
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av distansstöd som Bris erbjuder har effekt på
psykisk hälsa och att barns problem minskar.
Slutsatsen är att Bris stöd till barn ger tydlig hjälp
med högre tillgänglighet än andra former av stöd.1
Majoriteten av de barn som kontaktar Bris får
den hjälp de behöver där och då. Under året har
Bris kuratorer gjort en hänvisning till en annan
instans i drygt 22 procent av samtalen. Den van
ligaste anledningen till hänvisningen är att bar
net behöver vård för psykisk ohälsa, skydd från
våld, övergrepp och kränkningar eller skydd
och stöd utifrån brister i hemmiljön eller för
äldrars svårigheter. Prioriterat är att barnet
får tillgång till en vuxen i sin närhet, varför det
är viktigt att stödet är tillgängligt för barnet.
Hänvisningar till elevhälsan, vuxna i skolan,
socialtjänsten och ungdomsmottagningen är
därför vanligt förekommande.
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Flest samtal kommer från barn som är 14 år. Den stora samtalsökningen jämfört med
föregående år syns främst i åldrarna 13 och uppåt.

Första delen i rapporten redogör för Bris verk
samhet 2021 och de vanligaste kontaktområ
dena. I andra delen ges en fördjupning i barns
samtal om våld, övergrepp och kränkningar, då
samtalskategorin har ökat markant under flera
år. Genom att koppla det som barn berättar till
forskning förs resonemang och ges förslag på vad
samhället bör göra framåt för varje barns rätt till
en uppväxt fri från våld.
1

Bremberg, S., 2021.
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■ Inledning

De 10 vanligaste kontaktområdena
Foto: Shutterstock

Den stora samtalsökningen på 32 procent under 2021 jämfört med föregående år innebär ökningar
av nästan alla kontaktområden. Psykisk ohälsa är det vanligaste, följt av samtal om familjen och våld.
Under flera år har allvarsgraden i samtalen ökat.

Med Bris kuratorer kan barn prata om vad som helst, samtalet styrs av barnets
stödbehov där och då. Ofta rör samtalen flera ämnen.

➜ 10 vanligaste kontaktområdena* 2021
Antal kontakter

*V issa kontaktområden
är samlingskategorier.
Se definitioner på sida
44. På sida 41 finns ut
vecklingen för samtliga
samtalskategorier.
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Grafen visar antal kurativa samtal inom respektive kategori samt kategorins före
komst i samtal till Bris. I snitt dokumenteras 2,5 kontaktområden per samtal.
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1.

PSYKISK OHÄLSA

”Hej, jag har skrivit med dig förut. Det är
jag som hade planerat att ta livet av mig
den 21:a. Vad roligt att det blev dig jag
fick prata med igen! Som du märker lever jag fort
farande. Men det är inte så bra...”
Psykisk ohälsa har under flera år varit den
vanligaste förekommande kategorin i barns sam
tal med Bris. Att den psykiska ohälsan bland
barn och unga i Sverige är utbredd har konstate
rats i flera av Bris tidigare rapporter samt i forsk
ning och kartläggningar. 2 I samtalen till Bris är
det tydligt att uppväxtvillkoren i Sverige idag
inte är hållbara för alla barn, att barn känner oro
för framtiden, att samhällets krav och förvänt
ningar upplevs ouppnåeliga. Ofta finns också
i samtalen till Bris tydliga kopplingar mellan
psykisk ohälsa och utsatthet för våld.
Under 2021 handlade nästan vartannat sam
tal om psykisk ohälsa. Samtalen inom katego
rin har ökat stadigt under de senaste åren, och
jämfört med år 2016 har samtalen fördubblats
(+113  procent). Utvecklingen som har beskrivits
i tidigare årsrapporter om såväl ökad förekomst
som ökande allvarsgrad i samtalen är tydlig även
2021. Med hög allvarsgrad menar Bris samtal om
allvarliga symtom på psykisk ohälsa som kan
medföra att barnet har behov av vård eller stöd.
Till Bris vänder sig barn för att få stöd för allt
från oro för en nedstämdhet som blivit allt mer
närvarande och påverkar barnets liv – till en för
lamande ångest som skrämmer, självdestruktiva
tankar och handlingar, diagnoser, ätstörningar
och tankar på självmord.
Det är oroande att samtalen inom psykisk
ohälsa ökar i högre takt än den totala omfatt
ningen av samtal till Bris. Det är särskilt oroande
med ökningar av samtal om självmord, självdes
truktivitet och ätstörningar, svåra symtom på
psykisk ohälsa som barn inte ska behöva hantera
ensamma. Det är vanligt att ett samtal till Bris
innehåller beskrivningar av flera symtom på
psykisk ohälsa. I samtal till Bris om självmord
förekommer till exempel också självdestruktivi
tet i 33 procent, ångest i 22 procent och ätstör
ningar i 9 procent.
Ett genomgående tema i många av samtalen
är att barnet saknar funktionella strategier för
att hantera sitt mående och därför både vill ha
och behöver få hjälp och stöd. Utöver beskriv
ningar av hur barnets psykiska hälsa påverkar
och begränsar barnets liv är en röd tråd i samta
len barnets starka vilja att nå en förändring och
2

Bremberg, S., 2015.

➜ Samtalsutveckling psykisk ohälsa 2016–2021
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må bättre. Bris har i en rad rapporter beskrivit
den oroande samtalsutvecklingen och hur ange
läget det är att förbättra barns och ungas upp
växtvillkor för att bättre kunna leva upp till barns
rätt till bästa uppnåeliga hälsa.3 Samhället behö
ver bli bättre på att främja en god psykisk hälsa
för barn och i det är skolans roll central. Det
krävs vidare stärkta tidiga insatser till barn i sär
skilt utsatta situationer och ett mer lättillgängligt
och välfungerande stöd för familjer som behöver
det. Det behövs akuta insatser för barn som mår
dåligt här och nu, och som i dagsläget berättar
om att bollas runt mellan aktörer eller fastna i
vårdköer. Dessutom behövs en reformerad vård
kedja för barn och unga med psykisk ohälsa, som
håller samman och möter behovet av vård på alla
nivåer, ett arbete som är påbörjat och där Bris har
deltagit i den statliga utredningen på området.4

2.

FAMILJ OCH FAMILJEKONFLIKTER

”Allt är bara skit i mitt hem och mina för
äldrar fattar inte hur mycket de gör mig
illa. Jag vet inte vad jag ska göra längre
för jag orkar inte mer. Det känns inte som att nån vill
ha mig i deras liv ändå, jag är inte viktig för nån. Jag
blir inte behandlad som en människa och jag känner
att jag inte orkar mer.”
Barn som söker stöd kring familjen och kon
flikter i familjen är det näst vanligast förekom
mande ämnet i samtalen till Bris. Andelen samtal
har legat på en jämn nivå under flera år. Under
2020 såg Bris en ökning av förekomsten, vilket
kan förklaras med pandemin och dess restrik
tioners påverkan på relationer inom familjen.
Under 2021 har förekomsten av samtal återgått
till samma nivåer som tidigare år.
Samtal om familj och familjekonflikter
3

Bris 2017:1, Bris 2018:1, Bris 2019:1, Bris 2020:1, Bris 2021:1

4

Bris & Statens offentliga utredningar 2021; samt SOU 2021:34.

Psykisk ohälsa är hos
Bris en samlingskate
gori som spänner över
olika ämnen. Grafen
visar antal samtal per
kategori samt procen
tuell ökning 2016–2021
och 2020–2021. Den
totala samtalsökningen
jämfört med föregå
ende år är 32 procent
och 69 procent för hela
perioden.

rymmer flera olika teman som har gemensamt
att relationerna påverkar barnets mående.
Vanligt är att samtalen handlar om hur relatio
nen förändras och prövas under tonårstiden. I
samtalen beskrivs också utmaningar kring att
bli sams igen efter bråk och att hitta t illbaka
till en nära och fungerande familjerelation.
Familjekonflikter i denna kategori är konflikter
utan inslag av våld. I samtalen märks en önskan
om, och längtan efter, fungerande familjerelatio
ner där barnet känner sig älskad, trygg, lyssnad
på och respekterad.

3.

VÅLD, ÖVERGREPP OCH
KRÄNKNINGAR

”Jag känner mig arg hela tiden. Jag är all
tid arg i skolan och det blir bråk där hela
tiden och jag vill egentligen inte det men de blir så
ändå. Efteråt tänker jag att jag blir mer och mer som
pappa. Jag skriker och slåss precis som han. Jag vill
inte bli som han. Den tanken skrämmer mig. Mamma
säger också att jag är som pappa.”
Våld, övergrepp och kränkningar är den tredje
vanligaste orsaken till att barn söker stöd hos Bris,
och har varit det under lång tid. Förekomsten i
samtal under år 2021, 22 procent, är den högsta
sedan dokumentationen startade 2016. Under
åren 2016–2021 har samtal från barn som söker
Bris stöd på grund av våld ökat med 115 procent. I
denna rapport ges en fördjupning om barns sam
tal om våld, övergrepp och kränkningar och de
ämnen där Bris noterat särskilt stora ökningar.
Samtalen rör alla typer av våld: fysiskt, psy
kiskt och sexuellt våld, omsorgsbrist, mobbning
och hedersrelaterat våld och förtryck. De omfat
tar såväl att barnet är eller har blivit utsatt, att
barnet utsätter andra, har bevittnat eller är rädd
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■ Inledning

för våld. Det våld som barn berättar om före
kommer på alla arenor där barn finns. Vanligast
i samtal till Bris om våld när förövaren är en
vuxen är att våldet har skett där barnet bor och
att föräldern eller en annan vuxen barnet bor
med är den som utsätter barnet. Gemensamt för
många av barnen som söker stöd hos Bris är en
önskan om att bryta en pågående utsatthet, få
stöd för att bearbeta utsattheten och börja må
bättre igen.

4.

legat på en hög nivå under senaste åren. Trots
att förekomsten i relation till andra kategorier
är lägre 2021 så är antalet samtal högre än tidi
gare år. Samtal om vänner handlar både om
vänskap och om ensamhet, konflikter, att bli
sams och om att hitta sätt att umgås och skapa
vänskapsrelationer på nätet. Barns frågor till
Bris handlar om allt från hur de ska lösa en
specifi k situation till hur de kan få fler vänner.
Under åren med pandemi har fokus i samtal om
vänner också kommit att handla om restriktion
ernas inverkan på sociala relationer, möjlighe
ten att etablera relationer och en ökad känsla av
eller oro för ensamhet.

SKOLAN

”Jag är 14 år och har distansundervis
ning just nu. Jag brukar egentligen gilla
skolan och använda skolan som min flykt
hemifrån, men nu går ju inte det. Mina betyg har
alltid vart okej men nu på senaste har dom sjunkit så
mycket så att jag riskerar att inte ens komma in på
gymnasium nästa år.”
Skolan är den arena där barn lever en stor del
av sina liv, har många av sina viktiga relationer
och som påverkar dem på många sätt. De senaste
åren har samtal från barn som söker stöd i f rågor
om skolan legat relativt stabilt. Sett i relation till
den stora samtalsökningen 2021 har förekomsten
av samtal om skola minskat något, även om anta
let samtal på temat är det högsta sedan 2016.
Barns samtal om skolan omfattar hela skolsitu
ationen, social trivsel, betyg, stress, prestations
krav, relationer till jämnåriga och vuxna i skolan,
utsatthet för mobbning och att överhuvudtaget
behöva förhålla sig till att skolan är en plats där
det är obligatoriskt att vara. Innehållet i samtal
om skolan har de senaste två åren kommit att
fokusera på pandemin och distansundervisning,
som för främst äldre barn varit en ny erfarenhet
vilket även har medfört nya utmaningar.

5.

6.

”Så jag vet att jag är en tonåring och att
det hör till att må dåligt ibland, men hör
det fortfarande till tonåren om ibland blir
till ofta och ofta blir till alltid?”
Att vara ung är en bred kategori som innefattar
allt från tonårsutveckling, självförtroende, iden
titetsutveckling till existentiella frågor om livets
mening. I samtalen samlas frågor och tankar
som människor kämpar med hela livet, men som
många möter för första gången i tonåren. Sedan
Bris öppnade dygnet runt är ett nytt tema inom
kategorin svårigheter att somna och komma till
ro, utan specifik eller nämnd orsak och utan att
det varit så långvarigt att det påverkar barnets
hälsa.
Barn beskriver att de har svårt att hitta en
samtalspartner att lyfta dessa funderingar med.
Bris samtal på temat blir ett viktigt förebyggande
arbete där barn får sätta ord på sina känslor
och hjälp att utveckla strategier att möta dem.
Allt som ett barn möter för första gången kan
väcka känslor, funderingar och många gånger
självtvivel.

VÄNNER

Foto: Joshua Hoehne / Unsplash

”Just nu är det fredagskväll och alla är
ute, träffar nya människor och festar
medan jag är hemma och gör ingenting.
Hur får man vänner?”
Att barn behöver stöd i sina jämnåriga rela
tioner märks av att samtalen till Bris konstant
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ATT VARA UNG

7.

Distansstudier har för
många varit utmanande.

SAMHÄLLETS STÖDINSTANSER

”Jag förstår inte vad soc säger eller varför
de gör som de gör. De frågar jättemycket
men ingen frågar mig hur jag mår.”
Samtal om samhällets stödinstanser innebär
att barnet har en pågående eller önskar inleda en
kontakt med någon stödinstans. Andelen samtal
följer utvecklingen av samtal om utsatthet och
psykisk ohälsa.
När barn söker stöd hos Bris om pågående
eller tidigare erfarenheter av kontakt med någon
av samhällets stödinsatser handlar det nästin
till uteslutande om brister i dessa stödfunktio
ner. Vanligast är kontakter om socialtjänsten,
BUP och elevhälsan. Barns samtal till Bris hand
lar både om att det är svårt att få tillgång till
det stöd och den hjälp barnet behöver, att bar
net har en pågående stödkontakt men upplever
att den inte fungerar, och att barnet undrar vad
som skulle hända om hen försökte söka professi
onellt stöd.
Det är tydligt att tillgången till stöd skiljer sig
åt markant beroende på var i landet barnet bor,
och att barn har olika kunskap om vilket stöd
som finns att söka. Generellt beskriver barn en
otillgänglig vård.

Foto: Shutterstock

Många barn upplever
att de saknar bra
strategier för att
hantera stress.

8.

KÄRLEK

”Halloj, ska träffa en kille som är super
snygg så är jättenervös. Det känns overk
ligt att han vill träffa mig men jag är ner
vös för vad ska vi göra liksom. Han kanske vill hångla
och sånt men jag har inte gjort sånt förut.”
Funderingar kring kärlek och relationer är en
stor del av varje människas liv. Sett till den stora
samtalsökningen som de utökade öppettiderna
har medfört ligger förekomsten av samtal om kär
lek ungefär på samma nivå som föregående år.
Samtal om kärlek är vanligare bland äldre barn
och handlar ofta om ”förstagångssituationer” där
barnet vill resonera tillsammans med en vuxen,
exempelvis om att bli ihop eller göra slut. Det barn
vill i samtal med Bris är att få prata om tankar och
känslor kopplat till kärlek och jämnåriga relatio
ner. Senaste årens samhällsdebatt och förändrade
lagstiftning kring samtycke märks till viss del i
samtalen då barn har frågor om vad samtycke
kan vara och hur en ska visa intresse utan att
någon kan uppfatta det som olämpligt eller som en
kränkning.

9.

STRESS

”Hej. Det känns bra att skriva av sig
vilket jag kan göra ofta när jag får panik
i huvudet, hjälper lite i stunden att få ut
tankarna, men dom sitter ju fortfarande kvar i huvu
det oavsett hur mycket man försöker intala sig att det
är lugnt.”
Förekomsten av samtal om stress har varierat
genom åren vilket till stor del handlar om hur
barn själva uttrycker sig och sätter ord på sin
stress. Under 2021 förekom stress i 8 procent av

samtalen vilket är en ökning jämfört med året
innan. Samtal om stress innebär att barnet gett
uttryck för en stress som har en negativ inver
kan på barnets mående. Vanliga konsek venser
av stress som lyfts är svårigheter att somna, att
koncentrera sig, men framförallt en avsaknad
av strategier att hantera stressen och lugna ner
sig själv. Exempel på vad som väcker en negativ
stress hos barn är dess hemsituation, familje
relationer, utsatthet för våld samt egna eller
andras krav på ens prestationer kopplat till
exempelvis skolan och barnets sociala liv. Stress
återfinns också i existentiella samtal om fram
tiden, där framtidshopp och klimatfrågan är
exempel på vad som framkallar stress hos barn.

10.

VUXNAS SVÅRIGHETER

”Jag kan inte sova. Mamma och några
mer är fulla här hemma.”
Förekomsten av samtal från barn
som söker stöd på grund av vuxnas svårighe
ter har varit jämn under de senaste åren, 2021
berör 6 procent av kontakterna ämnet. Det rör
sig främst om vuxna i en föräldraroll eller med
annan nära relation till barnet. Oftast handlar
det om vuxnas missbruk eller vuxnas psykiska
ohälsa. Det är tydligt att barn påverkas när vux
nas svårigheter gör att de brister i omsorg och
ofta är det en lång process för barn att kunna
såväl själv se som att sätta ord på föräldrars
svårigheter. Det finns också stor skam och stora
hinder för barn att söka hjälp när föräldrars för
måga brister. Under pandemin har situationen
förvärrats för barn som lever med vuxna som har
psykisk ohälsa eller beroendeproblematik.
Bris rapport 2022:1 11

Våld
mot barn
År 2021 hade Bris över 9 000 samtal med barn
om våld, övergrepp och kränkningar, och a ntalet
samtal om inom kategorin har ökat under
många års tid. Varje dag berättar barn för Bris
om utsatthet för våld i såväl hemmet,
på nätet, i skolan och i offentligheten.
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➜ Samtalsutveckling våld, övergrepp och kränkningar 2016–2021
Antal kontakter
3 500

+34 %

2021

+39 %

2020

3 000

2019

+70 %

2 500

2018
2017

+ 11 %

2016

2 000
1 500

+ 39 %

1 000
500

Antal samtal per kategori
samt procentuell ökning
2016–2021 och 2020–2021.
Den totala samtalsökning
en för hela perioden är
69  procent, och 32 procent
jämfört med föregående år.

+3 %

0

+ 164 %

+ 15 %

+ 51 %

+ 79 %

+ 196 %

+ 251 %

Fysiskt våld

Hedersrelaterat
våld och förtryck

Mobbning

Omsorgs
brist

Psykiskt våld

Sexuella
övergrepp

V

arje barn har rätt till ett liv fritt från våld,
det framgår bland annat av barnkonven
tionen som är svensk lag, den svenska anti-
agalagstiftningen och annan lagstiftning.
Barns rätt att slippa utsättas för våld gäller
på alla arenor, oavsett vem som utövar våldet.
Det finns idag flera internationella konventio
ner och överenskommelser som konstaterar att
våld mot barn är ett globalt problem, såsom håll
barhetsmålet 16:2 i Agenda 2030 som slår fast att
”Alla stater är skyldiga att förhindra övergrepp,
exploatering, trafficking och alla former av våld
eller tortyr mot barn”. 5

BARNS SAMTAL TILL BRIS OM VÅLD
Våld, övergrepp och kränkningar är det t redje
vanligaste ämnet när ett barn kontaktar Bris.
Under 2021 handlade 9 116 samtal om detta, en
ökning på 35 procent jämfört med 2020. Det är en
fortsatt ökning, då samtalen om våld, övergrepp
och kränkningar under åren 2016–2021 har ökat
med 115 procent, jämfört med den totala sam
talsökningen på 69 procent.
I samtalskategorin ryms fysiskt våld, heders
relaterat våld och förtryck, mobbning, omsorgs
brist, psykiskt våld och sexuella övergrepp. Sam
talen kommer från barn som är och som har blivit
utsatta för våld, som har utsatt någon annan eller
känner oro för att utsättas för våld, inom familjen
eller i andra sammanhang. Mobbning, fysiskt
och psykiskt våld är de vanligast förekommande
formerna av våld, men den kategori som har ökat
mest under perioden procentuellt är sexuella
övergrepp.
5

Viktiga begrepp
➜ Våld mot barn

Bris utgår från FN:s barnrättskom
mittés definition av våld mot barn,
den definition som barnkonventio
nen, som numera är svensk lag, ger
uttryck för.*
Konventionen slår fast att varje
barn har rätt att skyddas mot
alla former av våld. Barnrätts
kommitténs definition av våld
innefattar fysiskt och psykiskt våld,
skada eller övergrepp, vanvård eller
försumlig behandling, misshandel
och utnyttjande, inklusive sexuella
övergrepp. Det innebär att defini
tionen till viss del är bredare än vad
som ryms inom ramen för svensk
straffrättslagstiftning.*

➜ Svensk straffrättslagstiftning

Barn har rätt att slippa alla hand
lingar som ryms inom den vida
våldsdefinitionen oavsett om hand
lingen är straffbar eller inte. Det
är viktigt att veta att det finns fler
former av hjälp eller upprättelse än
straffrättslig upprättelse, exempel
vis samtalsstöd, heldygnsvård, eller
andra terapeutiska insatser.

➜ Barnmisshandel

Ett brett begrepp med många olika
definitioner. I Sverige la kommittén
mot barnmisshandel fram följande
definition: Barnmisshandel är när
en vuxen person utsätter ett barn
för fysiskt eller psykiskt våld, sex
uella övergrepp, kränkningar eller
försummar att tillgodose barnets
grundläggande behov. Med barn
avses varje människa under 18 år.**
I svensk straffrätt saknas ett särskilt
reglerat barnmisshandelsbrott.

➜ Trauma

En påfrestande händelse som inte
kan undflys eller hanteras av indivi
dens tillgängliga resurser.

➜ Multiutsatthet

Även kallat polyviktimisering. Olika
former av våld mot barn överlappar
varandra i stor utsträckning. Ett barn
kan exempelvis vara utsatt för både
fysiskt och psykiskt våld och samtidigt uppleva att den ena föräldern utö
var våld mot den andra föräldern.

* Barnrättskommitténs allmänna
kommentar nr 13. ** SOU 2001:72

FN, 2015.
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■ Våld mot barn

Barn som kontaktar Bris berättar om slag, spar
kar och knuffar. Om vuxna som är hotfulla och
skräms. Barn berättar om sexuellt våld och över
grepp som de utsätts för hemma eller på andra
platser. De berättar också om oro för våldsamma
miljöer. Fokus i samtal är hur utsattheten har
påverkat barnet, barnets mående, framtidstro och
förtroende och tillit till vuxna.
Vanligast i samtalen till Bris är att barnet ut
satts i hemmet, och andra arenor som barn
berättar om är offentliga miljöer, ofta skolan,
och nätet. Förövaren kan vara någon som står
barnet nära, som en förälder, en partner, ett sys
kon eller en släktning. Det kan också vara andra
jämnå riga eller vuxna, både personer som barnet
känner och inte känner. Ibland vet inte barnet
vem förövaren är – på nätet kan förövaren vara
a nonym och i det offentliga kan barnet ha utsatts
för våld av en för dem främmande eller okänd
person.

Varför berättar barn om våld för Bris?
Gemensamt för de barn som kontaktar Bris om
pågående våld är att barnet vill att våldet ska
upphöra. Många barn behöver bekräftas i att
det barnet utsätts för är fel, att barn har rätt till
skydd från våld och att ansvaret och skulden
inte ligger hos barnet. Barn berättar att våldet
påverkar den psykiska hälsan, skolprestationer,
vänskapsrelationer och framtidstro. Samtidigt
känns det för många barn otänkbart att avslöja
sin utsatthet för någon som kan ingripa, det kan
få konsekvenser som barnet inte är beredd att ta.
Barn som utsätts för våld av vuxna beskriver att
det är svårt att lita på att andra vuxna kommer
att hjälpa en. I många samtal beskrivs också hur
barn försökt söka stöd från vuxna utan att det
medfört någon skillnad.
Känslor som barn med egen erfarenhet av att
utsättas för våld sätter ord på och önskar stöd
i att hantera är exempelvis rädsla, sorg, ilska,
skam och skuld. Många gånger saknar barnet
egna funktionella strategier för att hantera de
känslor som utsattheten väcker. Det kan bland
annat märkas i samtal där barn berättar om själv
destruktivitet som en konsekvens. Överlag i finns
i samtalen till Bris en tydlig koppling till psykisk
ohälsa. Exempel på ämnen som också berörs i
samtal om våld är nedstämdhet, ångest, själv
mord och självdestruktivitet, men även ätstör
ningar förekommer.

HUR MÅNGA BARN ÄR UTSATTA?
Uppskattningsvis utsätts en miljard barn årligen
för någon form av våld globalt, och våldet finns
bland alla kulturer och samhällsklasser, oavsett
etniskt ursprung, utbildningsgrad och inkomst. Det
förmodade mörkertalet är stort. Eftersom våld mot
barn är ett problem som man ofta vill dölja, förbise
eller normalisera så sker en underrapportering.6
Den exakta omfattningen av förekomsten av
våld mot barn i Sverige är också svår att beräkna.
6

End Violence Against Children, 2021.

7

Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2017.
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"Jag har aldrig
vågat berätta för
någon. Jag skäms
till och med nu
över att skriva
det här…
Jag vill inte leva
så här längre…
Jag känner att det
håller på att äta
upp mig inifrån."

2016 genomförde Allmänna Barnhuset en natio
nell enkätstudie, där 4  700 elever från å rskurs
nio i grundskolan och årskurs två på gymna
siet svarade på frågor om utsatthet för våld
under hela uppväxten.7 Totalt 44 procent av bar
nen hade någon gång under livet varit utsatta
för någon form av misshandel av en vuxen inom
eller utanför familjen. Med misshandel menas
här olika typer av våld såsom fysiskt våld, psy
kiskt våld, försummelse, sexuella övergrepp samt
upplevt våld mellan vuxna i familjen.
36 procent av de tillfrågade barnen hade utsatts
för någon form av misshandel av en vuxen inom
familjen. När det gäller utsatthet för fysiskt våld
av en vuxen uppgav 24 procent av barnen att de
någon gång upplevt det. 16 procent uppgav att
de blivit utsatta för psykiskt våld av en vuxen,
14  procent att de upplevt våld mellan vuxna i
familjen och 6 procent uppgav att de utsatts för
försummelse. Totalt 9 procent, 14  procent av tjej
erna och 2 procent av killarna, hade utsatts för
sexuella övergrepp av en vuxen person.
En annan omfattande studie är Brottsföre
bygg ande rådets nationella trygghetsundersök
ning där personer i åldern 16–84 år får svara
på sina erfarenheter av våldsutsatthet under
det senaste året. I den senaste undersökningen
från 2021 uppgav 8,3 procent av de drygt
5  500  medverkande i åldern 16–19 år att de
utsatts för missh andel och 13,5 procent att de
utsatts för hot. 15  procent har utsatts för sexual
brott och 10,8  procent för trakasserier i ålders
gruppen 16–19 år. Vad g äller nätkränkningar,
att någon spridit känsliga uppgifter, bilder eller

Förekomst av andra ämnen i samtal
om våld, övergrepp och kränkningar
Familjen ________________________________ 25 %
Skolan __________________________________ 21 %
Nedstämdhet ___________________________ 20 %
Familjekonflikter ________________________ 14 %
Vänner _________________________________ 12 %
Ångest___________________________________ 11 %
Självmord ______________________________ 10 %
Självdestruktivitet _______________________ 8 %
Vuxnas missbruk/riskbruk _______________ 8 %
Onlinerelaterade frågor__________________ 5 %
Stress ___________________________________ 5 %
Skilda föräldrar __________________________ 5 %
Oro för annan ___________________________ 5 %
Vuxnas psykiska ohälsa ___________________ 4 %
Sorg & kris ______________________________ 4 %
Kärlek ___________________________________ 4 %
Att vara ung _____________________________ 4 %
Ätstörningar _____________________________ 3 %
Juridiska frågor __________________________ 2 %
Depression ______________________________ 2 %

Övriga samtalskategorier som oftast förekommer i
samtal från barn om våld, övergrepp och kränkningar.
I ett samtal till Bris dokumenteras i snitt 2,5 kontakt
områden.

filmer på internet, uppgav 6,7  procent i åldern
16–19 år att de blivit utsatta. 8
Våld mot barn är ett omfattande område, där
både arenor, förövare och former av våld som
barnet utsätts för eller utsätter andra för kan vara
många. Att kategorisera barns våldsutsatthet
låter sig inte göras enkelt, och att göra det medför
en risk för att bidra till en förenklad bild av något
som i själva verket är mycket komplext.

är gärningsperson. Sedan 2008 har 46 sådana fall
utretts och resultatet visar att en majoritet av bar
nen var yngre än 9 år. Nästan hälften av barnen
dödades av sin biologiska far eller styvfar och vart
femte av sin biologiska mor. I nästan hälften av
fallen hade gärningspersonen vid tiden för gär
ningen varierande grad av psykisk ohälsa.12
Dödligt våld mot barn och unga, både i hemmet
och på andra platser, och dödligt våld både orsakat
av en förälder och av andra personer, har de sen
aste 30 åren minskat. Minskningen har dock varit
långsammare i Sverige jämfört med Västeuropa
som helhet.13 Det finns ingen given förklaring till
utvecklingen av det dödliga våldet. När det gäller
unga som dött i våldsamma händelser utanför
hemmet handlar det ofta om unga med mycket
dåliga framtidsutsikter som utsätter sig själva för
olika risker, självmord, droger och våld. Gemen
samt för gruppen är att de klarat skolan dåligt.14

Multiutsatthet – när våldet överlappar
De olika formerna av våld överlappar varandra i
stor utsträckning och det finns grupper av barn
som utsätts för många former av allvarligt och
upprepat våld. 17 procent av barnen i en natio
nell kartläggning från Allmänna Barnhuset hade
varit utsatta för minst två former av barnmiss
handel och hälften av dessa hade varit utsatta
för tre eller fler typer.9 När ett barn är utsatt för
minst tre former av våld kallas det multiutsatt
het, och kan till exempel innebära att vara utsatt
för både fysiskt och psykiskt våld hemma eller
i skolan och samtidigt uppleva pappas våld mot
mamma. Barn som utsätts för försummelse, där
föräldrarna brister i omsorg, är den grupp som
också är mest utsatt för andra former av våld.
Kunskapen om multiutsatthet, riskfaktorer och
konsekvenser är viktig på flera sätt, inte minst
för att grundligt kunna identifiera vad barnet
behöver hjälp med och skydd mot.
Tjejer uppgav oftare än killar att de blivit utsatta
för flera typer av våld, inklusive sexuella över
grepp, våld i nära relationer och hedersrelaterat
våld och förtryck. I Allmänna Barnhusets kart
läggning hade 81 procent av de unga som försökt
att ta sitt liv någon gång utsatts för någon form av
misshandel under sin uppväxt och mer än hälf
ten av de som misshandlats var multiutsatta.
Multiutsatthet är också starkare kopplat till trau
masymtom än utsatthet för våld av en typ. Det
var tre gånger vanligare med självskadebeteende
bland de barn som var multiutsatta och minst tre
gånger så vanligt med suicidtankar. Drygt 13 pro
cent av de multiutsatta hade försökt att ta sitt liv i
jämförelse med knappt 2 procent bland barn som
inte hade utsatts för någon form av våld.10

RISKFAKTORER FÖR BARN ATT
UTSÄTTAS FÖR VÅLD
Det finns omständigheter som ökar eller minskar
risken för att barn ska utsättas för och ta allvarlig
skada av våld. Våldsutsatthet och konsekvenser
na som våldet får avgörs av många olika risk- och
skyddsfaktorer på flera nivåer, från individ- till
samhällsnivå, i samverkan.
Alla former av våld ser ut att ha samma riskfak
torer: att bo i en familj med dålig familjeekonomi,
med en ensamstående förälder, med förä ldrar i
konflikt om vårdnad, boende och umgänge, eller
att själv ha funktionsnedsättningar, framför allt
neuropsykiatriska, och kroniska sjukdomar eller
hälsoproblem. Andra kända riskfaktorer för att
utsättas för våld är föräldrars missbruk, psykiska
ohälsa, stress och oro. Flera svenska studier har
visat att tjejer generellt sett uppger sig ha varit
utsatta för våld i högre utsträckning än k illar,
framför allt vad gäller våld hemma, mobbning och
sexuella övergrepp – och de är oftare multiutsatta.
Killar uppger oftare än tjejer att de utsatts för
misshandel av andra vuxna än i hemmet, rån och

Brottsförebyggande rådet, 2021.
Jernbro, C. & Landberg, Å., 2020.

10

Ibid.

11

Socialstyrelsens statistikdatabas för dödsorsaker.

12

Socialstyrelsen, 2019.

13

Institute for Health Metrics and Evaluation.

14

Werbart et al., 2020.

Foto: Trym Nilsen / Unsplash

Dödligt våld bland barn och unga i Sverige är
ovanligt, 2020 drabbades totalt 20 barn och unga
i ålder 0–19 år. Dödligt våld drabbar killar i myck
et högre utsträckning än tjejer.11 Socialstyrelsens
dödsfallsutredningar som genomförs när det fun
nits särskild anledning att anta att dödsfallet har
samband med något förhållande som inneburit
att barnet har varit i behov av skydd, visar att det
är en förälder eller vuxen i motsvarande roll som

9

av de unga som försökt
att ta sitt liv någon gång
hade varit utsatta för
någon form av misshandel
under sin uppväxt och
mer än hälften av de som
misshandlats var
multiutsatta.

Barn som utsätts
för försummelse är
oftare utsatta för
andra former av våld.

Våld mot barn med dödlig utgång

8

81 %
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■ Våld mot barn

Foto: Shutterstock

vapenrelaterat våld. Barn som inte får bestämma
över sina egna liv är en utsatt grupp liksom barn
som identifierar sig som vare sig tjej eller kille.15
Ett barn kan vara utsatt för våld utan att kunna
identifieras utifrån kända risk- och skyddsfakto
rer. Det är inte riskfaktorn i sig som är det avgö
rande, utan vilka konsekvenser den får. Psykisk
ohälsa hos en förälder leder exempelvis inte auto
matiskt till omsorgsbrist och inte heller till ohälsa
hos barnet. Det som kan vara skadligt är om för
älderns tillstånd medför en bristande omsorg om
barnet. Förekomsten av flera riskfaktorer sam
tidigt ökar risken för att ett barn ska utveckla
ohälsa och utvecklingsproblem, men sambandet
är inte linjärt för det enskilda barnet.16
Det är tydligt i samtal till Bris att många barn
tror att våldet är barnets eget fel. Barn som
utsätts för våld i hemmet tenderar att tro att det
beror på att det är på grund av något som hen
gjort eller inte gjort, också för att den vuxna kan
ha motiverat det så för barnet. När det gäller våld
i det offentliga eller på nätet beskriver barn det
som att de själva borde ha vetat bättre, och borde
ha kunnat skydda sig.

Restriktionerna har lett till begränsade skyddsfaktorer för barn i utsatta situationer.

HAR PANDEMIN PÅVERKAT
BARNS UTSATTHET?
Pandemins påverkan på barn, vuxna och på
samhället i stort är en av årets mest angelägna
frågor, men på frågan om vilka konsekvenser det
inneburit för barn finns ännu inga heltäckande
eller helt säkra svar. Pandemin pågår fortfaran
de och likaså studier som ännu inte hunnit fär
digställas. För att förstå hur pandemin påverkat
barns olika rättigheter och situation kommer det
att krävas fortsatta uppföljningar och utvärde
ringar under en lång tid.17 Det finns dock studier
som pekar på att barn som redan tidigare befann
sig i utsatta situationer har påverkats mer nega
tivt än andra.18
Hos Bris noterades en liknande utveckling. Från
2020, året då covid-19-pandemin slog till, ökade
samtalen från barn om våld markant i Bris stöd
linje. Här berättade barn som levde med våld i
hemmet bland annat om hur restriktioner och
den ökade sociala isoleringen ytterligare försvå
rade för barnet att undkomma våldet. Barns olika
behov och utmaningar kopplade till pandemin
har under tiden som gått både hunnit uppstå, för
ändras och ibland upphöra. Bris ser dock fortfa
rande samma risker som lyftes i föregående års
rapport, med en förstärkt utsatthet hos redan
utsatta barn.19 Restriktionerna i samhället har lett
till att många riskfaktorer för barns utsatthet ökat
och att skyddsfaktorer begränsats. Det påverkar

"Snälla kan 
corona försvinna!
Jag kommer inte
orka mer jag vill
bara dö, jag orkar
inte mer, jag
orkar inte mer."

särskilt barn som befinner sig i utsatta livssitua
tioner. Exempelvis barn som växer upp med våld i
hemmet.
Många av de barn som under pandemin kon
taktat Bris för att de utsatts för våld i hemmet
beskriver att de har varit utsatta sedan lång
t id – det handlar alltså inte om en ny utsatthet.
Däremot har pandemin och restriktionerna
beskrivits som nya omständigheter vilka förvär
rat situationen i hemmet och gjort det svårare att
undkomma utsattheten.
Enligt en studie där gymnasieelever tillfrågats
uppgav 1 procent att de under pandemin varit
mer utsatta för våld än tidigare, medan 6 procent
uppgav att restriktionerna skyddat dem från våld
och övergrepp. 11 procent uppgav att situationen
hemma hade förvärrats, men samtidigt var det
25  procent som tyckte de hade haft större möjlig
het att diskutera med sina föräldrar om sådant
som oroade dem.20 Pandemin har alltså påverkat
barn på mycket olika sätt.
Sedan 2021 pågår en ny nationell kartläggning
om förekomsten av våld mot barn, som kommer
att vara helt central inom fältet för att förstå hur
barns utsatthet för våld har utvecklats de senaste
åren.21 Likaså pågår en studie med s yftet att
bland annat undersöka hur covid-19-pandemin
påverkat föräldraskap, attityder till våld i upp
fostringssyfte, samt risk- och skyddsfaktorer för
våld. 22

15

Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2017.

16

Rikshandboken i barnhälsovård.

17

Barnombudsmannen, 2021.

18

 krove G. et al., 2021; Sjögren A. et al., 2021; Augusti, E.M., Sætren, S.S., & Hafstad, G.S. 2021; Socialstyrelsen, Effekter av covid-19 på anmälningar
S
gällande barn till socialtjänsten, 2021.

19

Bris rapport, 2021:1.

20

Svedin, C.G., Landberg, Å., Jonsson, L., 2021.

21

Regeringskansliet, Förekomsten av våld mot barn i Sverige ska kartläggas, 2020.

22

Regeringskansliet, Stiftelesen Allmänna Barnhuset tilldelas medel för undersökning om föräldraskap, våld och stöd ,2021.
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Att utsättas

för våld
i hemmet
Trygga hemförhållanden är en förutsättning
för att barn ska utvecklas och må bra.
Men dagligen berättar barn för Bris om våld
i hemmet och om föräldrar som brister i sin omsorg.
Ofta är det första gången de delar med sig
av sina upplevelser.
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”Min pappa slår mig när
jag inte lyssnar eller bara
utan en anledning. Det har
varit så hela mitt liv.”

N

är barn berättar för Bris om utsatthet för
våld, övergrepp och kränkningar handlar
det oftast om våld i hemmet. Bris dokumen
terar samtalen efter vilken typ av våld
som samtalet handlar om, och i hemmet
utsätts barn för såväl fysiskt våld, psykiskt våld,
omsorgsbrist, hedersrelaterat våld och sexuella
övergrepp. Samtalen i alla dessa kategorier har
ökat stort mellan 2020 och 2021.
Som tidigare nämnts i rapporten är det ingen
som vet den exakta omfattningen av förekomsten
av våld mot barn i Sverige, det gäller även våld
i hemmet där det finns stora mörkertal. I den
senaste kartläggning som gjorts av Allmänna
Barnhuset svarade 36 procent av barnen som
deltog att de hade utsatts för någon form av miss
handel av en vuxen, det vill säga mer än vart
tredje barn. 14 procent svarade att de hade upp
levt våld mellan vuxna i familjen.23

BRIS KURATORER ÄR OFTA DE FÖRSTA
BARNET BERÄTTAR OM VÅLDET FÖR
När ett barn berättar om våld i hemmet för Bris
är det ofta första gången de pratar om det med
någon vuxen. Samtalet kan börja med att barnet
berättar om att må dåligt, eller om föräldrar som
bråkar. Genom kuratorns frågor, lyssnande och
bekräftande kan barnet närma sig det som är
svårare att tala om. Att berätta om egen våldsut
satthet är svårt, att närma sig och sätta ord på sin
23

Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2017.
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barn
konventionen
Artikel 19 i barn
konventionen fast
slår att varje barn
har rätt att skyddas
från alla former av
våld från vårdnads
havare.*
* Artikel 6, FN:s kon
vention om barnets
rättigheter.

utsatthet är smärtfyllt och kan ta emot. Det kan
vara en härva av skrämmande händelser, stora
konflikter, hotfull stämning hemma, och kanske
förstår barnet först i samtalet med kuratorn att
det hen är utsatt för är våld.
I samtal om våld hemma förekommer både
mammor och pappor som förövare. Barn beskri
ver det fysiska våldet med att den vuxna slår,
sparkar, knuffar, biter, bränner, nyper, drar i
armar, hår och öron. Många berättar också om
psykiskt våld, om vuxna som är hotfulla, skräm
mer, kränker, bestraffar och hotar att överge
barnet – ofta med nedvärderande kommenta
rer om barnets kropp. Många tjejer berättar
om hur föräldrar sexualiserar och kränker, till
exempel genom att kalla barnet för hora. Barn
som beskriver att de upplevt våld mot närstå
ende anger i hög utsträckning att våldet har rik
tats mot en förälder, ofta mamman, och en del
samtal handlar om att de lever på flykt med
m amman från förövaren. Barn berättar också
om sexuellt våld som att utsättas för våldtäkt
eller andra fysiska sexuella övergrepp och sex
uella anspelningar av den vuxne. Flera barn
berättar om materiellt våld, till exempel kopp
lat till mobiltelefoner som föräldrarn a kontrol
lerar, tar ifrån barnet eller hotar att förstöra.
 r
De beskriver föräldrars våld som h andlinga
i affekt, ett oreflekterat beteende eller som
bestraffning och uppfostringsvåld.

Barn berättar även för Bris om hur föräldrar
brister i omsorg, känslomässigt eller materiellt,
brister i att skydda barnet från våld eller är
fysiskt eller känslomässigt otillgängliga. Medan
det fysiska våldet kan vara lättare för ett barn att
beskriva, är omsorgsbrist många gånger svårt
att sätta ord på. Det är inte alls lika konkret som
fysiskt våld eller direkta hot om våld kan vara
och det är svårare för barnet att förstå vad det är
hen utsätts för. Många gånger har omsorgsbris
ten pågått under stora delar av barnets uppväxt
och normaliserats för barnet och är en av många
brister i barnets miljö. I samtalen om omsorgs
brist förekommer beskrivningar av andra former
av våld och problem hos föräldern som missbruk
eller psykisk ohälsa.
”Min pappa är för det mesta snäll och så.
Men ibland är han på dåligt humör och
nyper och slår mig. Han slår mig när jag
gör fel. Vilket är rätt så ofta. Hans humör ändras hela
tiden men jag är rädd för att få stryk om jag säger till
en vuxen och han får reda på det.”
”Jag kan inte minnas en enda gång under
min uppväxt som mina föräldrar, speciellt
inte min mamma, visade någon som helst
form av kärlek eller omtanke. Finns det en möjlighet
att det är detta i min barndom som kan förklara min
mentala ohälsa, depression, ångest, och känsla av
tomhet och känsla av att känna mig hatad av alla?”

”Igår blev jag NÄSTAN polisanmäld efter ett bråk men mamma
var fucking full så jag kunde inte berätta för henne så nu kommer
hon få höra det från skolan istället för mig och då kommer hon
vara på deras sida och inte min.”

föräldrabalken
”Barn har rätt till
omvårdnad, trygg
het och god fostran.
Barn skall behandlas
med aktning för sin
person och egenart
och får inte utsät
tas för kroppslig
bestraffning eller
annan kränkande
behandling.”
Föräldrabalken 6:1
(Lag 1983:47)

”Min mamma har slagit mig flera gånger,
kastat saker, örfilat, dragit i mitt hår ner
till marken, boxat och sparkat på både
magen och ansiktet. Hon slår inte mig idag men hon
skriker högt och hotar att hon ska slå mig i vissa
sammanhang t.ex. om jag inte diskar eller stör henne.
Jag är rädd för henne även ifall hon kan säga snälla
saker och jag kan inte glömma bort allt som hon har
gjort mot mig. Jag vet inte vad jag ska göra och jag vill
verkligen inte bo med henne för jag kan aldrig veta
vad hon kommer att göra.”

HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

I barns samtal till Bris förekommer även våld i
hemmet mellan syskon eller styvsyskon som bor
tillsammans. Det kan vara våld som uppstår i kon
flikter mellan barn, eller våld som är riktat mot ett
barn. I samtal där barnet är utsatt för våld från ett
syskon är det vanligt att barnet förklarar våldet
med att syskonet har en diagnos, funktionsned
sättning eller missbruksproblematik som gör att
hen inte kan kontrollera sig.
Ibland är det våld som barnet utsätts för i sitt
hem oförutsägbart. Andra gånger är det något
som barnet vet kommer att hända, kanske som en
bestraffning för något som barnet har gjort eller
inte har gjort. Ibland sker våldet okommenterat

Foto: Shutterstock

från den vuxnas sida, andra gånger ber föräld
ern om ursäkt och försöker förklara eller för
svara sitt agerande, till exempel med egen stress,
eller gör tvärtom och lägger skulden för våldet
på barnet. Barn berättar ofta om föräldrar som
helt tycks sakna insikt om hur barnet påverkas av
deras agerande. Oavsett om barnet får en förkla
ring eller inte lämnas många barn med en känsla
av att det inte går att skydda sig mot fortsatt våld
och det skapar stress. Barn berättar om strategier
de utvecklar för att förhindra våldet, som att inte
störa eller reta upp föräldern.

Fysiskt våld kan
vara lättare att
sätta ord på.

Samtal inom våldskategorin som dokumenteras
som hedersrelaterat våld och förtryck rör barn
som är eller har blivit utsatta för, bevittnat, utsatt
annan eller är rädd för hedersrelaterat våld och
förtryck. Barn som kontaktar Bris om hedersre
laterat våld och förtryck är till största del i åldern
16–18 år och antalet kontakter är högst från barn
som identifierar sig som tjejer, men samtal från
killar förekommer också. De flesta befinner sig i
Sverige men det händer också att barn kontaktar
Bris från ett annat land där de befinner sig i en
utsatt situation och önskar hjälp att komma hem
till Sverige.
Antalet samtal om hedersrelaterat våld och
förtryck till Bris har varit relativt konstant under
de senaste åren, ca 110–160 samtal per år. Bris
kan inte veta exakt hur många av de barn som
kontaktar stödlinjen som lever med hedersrelate
rat våld och förtryck. För att ett samtal ska kate
goriseras som hedersrelaterat ska barnet ha gett
tillräckligt mycket information om den koppling
en, annars dokumenteras kontakten som fysiskt
eller psykiskt våld. Det är vanligt att det först i
ett uppföljande samtal framkommer att våldet
är hedersrelaterat. Antalet samtal till Bris åter
speglar inte heller den verkliga omfattningen av
hedersrelaterat våld och förtryck. Mörkertalet
är stort men försök till kartläggningar görs. En
sådan visar att 7–9 procent av unga i storstäderna
lever med ett kollektivt legitimerat våld.24
24

Baianstovu et al., 2019.
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Barn som utsätts för
hedersförtryck kan
berätta hur de inte får
utöva vissa intressen.

Hedersrelaterat förtryck har sin grund i kultu
rella föreställningar om kön, makt och sexuali
tet, och är ofta kollektivt utövat. Kontrollen av
t jejers och kvinnors sexualitet är central, men
våldet och förtrycket drabbar både tjejer och
k illar, kvinnor och män. Både män, kvinnor och
barn kan vara förövare då ansvaret för att kon
trollera och upprätthålla en ordning där alla
följer normerna är kollektivt. Våld kan även ut
övas som bestraffning mot den som misstänks ha
brutit mot dessa, för att inte riskera att förlora,
eller för att återupprätta den förlorade, hedern.
Förtrycket innebär kränkningar av barnets
rättigheter genom ingripande begränsningar
av barnets frihet. Det handlar om kontroll och
begränsningar i barnets vardag, till exempel val
av klädstil och umgänge, men även begränsad
rörelsefrihet och livsval, som val av partner och
utbildning. Det är tydligt i barns samtal till Bris
att begränsningarna påverkar barnet på många
sätt, inte minst barnets sociala liv och kontakten
med jämnåriga, barnets identitetsutveckling och
kärleksrelationer och barnets möjlighet att utöva
och utveckla intressen och talanger. Barn berät
tar för Bris om strategier de har utvecklat för att
kunna leva likt jämnåriga utanför hemmet och
som innebär att de bryter mot föräldrars och
släktingars regler, utan att detta blir avslöjat.
I samtal till Bris om våld, övergrepp och kränk
ningar där barnet själv uttrycker en koppling till
pandemin har barn beskrivit hur pandemin blivit
ytterligare ett sätt för redan kontrollerande för
äldrar att kontrollera barnet. I början av pande
min berättade barn framförallt om en förstärkt
isolering, med förälder som kunde motivera att
syftet med detta var att följa de allmänna res
triktionerna. När det senare blivit aktuellt med
vaccination och hävda restriktioner berättar
barn om föräldrar som väljer att avstå vaccina
tion och kräver att familjen fortsätter leva isole
rat och under fulla restriktioner.
25

Jernbro, C. & Landberg, Å., 2018.
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Barn som lever i en miljö präglad av heders
normer riskerar i betydligt högre grad att utsät
tas för våld. En jämförande rapport om hur de
unga med begränsat val gällande partner svarat
kring olika former av våldsutsatthet, familjeför
hållanden och mående, jämfört med unga som
inte uppgett begränsningar i val av partner, visar
att de barn som inte får välja sin partner betyd
ligt oftare är utsatta för olika former av barn
misshandel. 88 procent har utsatts för någon
form av barnmisshandel någon gång under upp
växten, så som fysisk misshandel, psykisk miss
handel, att bevittna våld mot en förälder, sexuella
övergrepp och försummelse. Barnen har i högre
grad utsatts för fysiskt våld av syskon och andra
släktingar.25 Det stämmer väl överens med Bris
erfarenheter genom kontakter med barn. Barnen
berättar om föräldrar som utsätter dem för olika
former av våld som bestraffning eller i affekt, om
fysiskt och psykiskt våld, sexuella övergrepp och
ibland även hot om dödligt våld. De berättar om
hot kopplade till barnets framtid som hot om att
bli bortgift, inte få studera vidare eller bli förd
utomlands. Flera har upplevt våld mot mamma,
syskon eller andra närstående.

Särskilda omständigheter när ett barn
utsätts för hedersrelaterat våld
I barns samtal till Bris som rör hedersrelaterat
våld och förtryck vill en del barn ha hjälp att fly
sina familjer eller få skydd i ett annat boende. De
befinner sig i en akut situation, har redan blivit
bortförda eller står inför ett tvångsäktenskap.
Andra har nått till en punkt där de inte längre
står ut med begränsningarna. Det kan ha utlösts
av att de träffat någon och vill kunna ha en
öppen kärleksrelation. Några är uppgivna, frågar
om de måste släppa sina drömmar om det liv de
vill leva, eller om det kan finnas något alterna
tiv. För många andra utsatta barn hägrar 18-års
dagen, då kommer de att kunna göra sina egna
val oberoende av föräldrarna. För barn, framfö
rallt tjejer, som lever med hedersrelaterat våld
och förtryck är det ofta tvärtom. När de fyller 18
förväntas de gifta sig, kanske med någon de själ
va inte har valt, kanske på en annan plats eller
i ett annat land, avsluta sina studier, föda barn
mot sin v ilja och anta den roll som förväntas av
dem som vuxna kvinnor.

Bris syn på hedersrelaterat våld och förtryck
Allt Bris arbete utgår från FN:s
barnkonvention och synen på
barnet som en rättighetsbärare.
När ett barn blir utsatt för våld och
förtryck innebär det att barnets
rättigheter kränks.
Hedersrelaterat: Handlingar som
syftar till att bevara eller åter
upprätta en persons, familjs,
släkts eller annan liknande grupps
föreställda heder. Det som gör

en handling hedersrelaterad är
motivet.
Våld: Barnet har rätt till skydd från
alla former av fysiskt eller psykiskt
våld, såsom skada eller övergrepp,
vanvård eller försumlig behandling,
misshandel eller utnyttjande, inklu
sive sexuella övergrepp.
Förtryck: Handlingar som begrän
sar barnets frihet och inskränker
barns rättigheter.

Många känner att de
måste hantera upp
levelserna av våldet
ensamma.

Foto: Shutterstock

”Jag vet att jag måste ta hjälp för att få
som jag vill ha det, livet jag vill leva. Men
det är omöjligt. Finns inte på kartan att
jag tar ett sånt steg. Om jag berättar för någon
kommer det påverka mina föräldrar. Det skulle vara
en skam om jag bröt mig ur den här traditionen. Jag
vet bara att jag aldrig kommer kunna berätta för nån.
Antingen kommer jag leva efter hur dom ber mig att
göra, eller så kommer jag bara dö.”
Barn som utsätts för våld av sina föräldrar,
oavsett vilken form av våld, berättar ofta för Bris
att de älskar sina föräldrar. Men det är oerhört
svårt att som barn behöva hantera komplexi
teten i att älska och vara beroende av den som
också gör en illa eller kontrollerar och begränsar
ens frihet. Barn som utsätts för hedersrelaterat
våld och förtryck beskriver detta tydligt i sam
tal till Bris. Även om barnen inte delar föräld
rarnas värderingar och idéer uttrycker många
ändå förståelse för dem. De kan säga att de för
står att föräldrarna tänker att begränsningarna
är för deras eget bästa och en del barn vet att för
äldrarna också är offer för föreställningarna om
heder och är tvingade att göra det som förväntas
av dem. Ett skäl till att inte bryta mot normerna
kan vara att skydda en eller båda föräldrarna
från att dessa i sin tur ska frysas ut eller bestraf
fas på annat sätt. Situationen är komplex.
”Jag orkar inte mer med allt som händer.
Jag vill stoppa mitt liv. Jag trivs inte i min
familj för jag får inte göra någonting. Jag
får inte klä mig som jag vill. Jag får inte gå ut. Jag får
inte välja mina vänner. Jag vill vara med någon som
tar hand om mig, som bryr sig om mig.”
Hedersrelaterat våld och förtryck är en oerhört
allvarlig form av utsatthet, eftersom den begrän
sar det utsatta barnets hela liv, alla livsområden,

och framtid. Förtrycket är sanktionerat av många,
barnet saknar ofta vuxna i sin närhet som kan
utgöra skyddande faktorer och samhället har
svårt att erbjuda hjälp som barnet vågar ta emot
och som faktiskt kan garantera det skydd och
stöd barnet behöver och har rätt till. Att ett upp
brott från familjen för med sig att barnet tvingas
bryta kontakten med alla som står hen nära, av
skyddsskäl eller genom kollektivets avvisning
gör att många tvekar, priset för frihet är högt.

HUR PÅVERKAS BARN AV ATT UTSÄTTAS
FÖR VÅLD I HEMMET?
Våld kan se ut på många olika sätt, men allt våld
skadar. I vissa fall har våldet ägt rum vid ett
enstaka tillfälle medan det i andra fall har pågått
under lång tid, kanske under hela barnets upp
växt. Barn som blivit utsatta har det gemensamt
att våldet är eller var en skrämmande upplevelse
och att det försatt barnet i en känsla av vanmakt.
Vilka konsekvenser det får för det enskilda bar
net påverkas av flera faktorer, men gemensamt
är att våldet och konsekvenserna av det är något
som barnet ofta känner att hen måste hantera
ensam.
Barn är tydliga i samtal med Bris med att det
är svårt att förstå hur föräldrar kan göra dem illa
på olika sätt, men också vara snälla och omtänk
samma. Det som barn framför allt vill är att få
hjälp att få stopp på våldet, så att de då kan bo
kvar hos sin eller sina föräldrar, som de ofta
berättar att de älskar. Samtidigt uttrycker en
del barn att de vill flytta till en annan familj och
slippa sina föräldrar. En strategi för att stå ut som
vissa barn beskriver är att tänka på 18-årsdagen,
att det kommer en dag när föräldrarna inte kom
mer åt dem längre.
En konsekvens när föräldern är förövaren
kan bli att barnet lämnas utan en trygg vuxen
som kan ge skydd och känslomässigt stöd. Barn

”Jag har gått ut
för mamma och
hennes sambo har
börjat bråka. Det
blir bara värre och
värre bråk tills han
slår henne.”
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beskriver ofta hur utsattheten påverkat deras
självkänsla och livslust. Detta är särskilt tydligt
för barn som berättar om utsatthet för psykiskt
våld i hemmet med föräldrar som kränker, ned
värderar och på andra sätt skadar barnet känslo
mässigt. När föräldern är den som skadar kan
barnet inte vända sig till föräldern för att få stöd
för sitt mående, många berättar att de får försöka
hantera känslor som ångest och panikattacker på
egen hand.
Bland barn som kontaktar Bris om våld hemma
märks att tilliten till andra människor ofta är stu
kad. Flera av barnen beskriver att de lever med
en ständig rädsla, för föräldern eller föräldrarna,
men också rädsla för att själv bli likadan mot sina
barn som vuxen. Andra beskriver sig som känslo
kalla, att de har ”stängt av”. Barn som utsätts för
omsorgsbrist beskriver att det får en att känna sig
värdelös, oälskad och som att allt som är svårt i
hemmet och relationen är barnets fel.
Att leva med hedersnormer, i förtryck, kontrol
lerad och starkt begränsad, är en stor påfrestning.
Barn beskriver i samtal med Bris sin vanmakt
och att de inte förstår hur de ska orka med. Kon
trasten mellan det liv som jämnåriga lever och
den egna begränsade tillvaron blir för många
tydligare ju äldre de blir. Insikten om att hur litet
det egna handlingsutrymmet är, är frustrerande
och många uttrycker en besvikelse över det liv
de vet att de kommer att tvingas leva. En del barn
har utvecklat ett självförakt, flera säger att de vill
dö, tänker på självmord och har skadat sig själva
på olika sätt. Alla längtar till något annat.

”Det är ingen
som har kramat
mig på 2 år,
jag känner mig
bara så ensam,
en kram skulle
räcka.”

Tydlig koppling mellan utsatthet för våld
och psykisk ohälsa
Forskning visar att det finns en tydlig koppling
mellan våld mot barn och psykisk ohälsa som
dålig självkänsla, ångest, psykosomatiska besvär,
posttraumatisk stress och självmordsrisk. Unge
fär var fjärde individ som utsatts för våld under
sin uppväxt uppfyller kriterierna för depression
innan de fyllt 30 år och risken för självmords
försök är fördubblad jämfört med barn som inte
upplevt någon form av utsatthet. 26 Detta sam
band bekräftas i samtalen med barn på Bris.
Många berättar att de känner sig väldigt ensam
ma, har en låg självkänsla, tänker på sig själva
som värdelösa och känner sig uppgivna.
Det finns också en tydlig koppling mellan våld i
barndomen och fysiska sjukdomar, missbruk och
kognitiva svårigheter senare i livet. En avhandling
visar att barn som rapporterat fysisk misshan
del hade fler psykosomatiska besvär än andra och
upplever mycket lägre livskvalitet.27 Våldsutsatta
barn har en större benägenhet att ta risker, möter
större utmaningar i skolan och senare på arbets
marknaden. Barn som utsätts för våld i sitt hem
löper större risk än andra barn att utsättas för
våld på andra arenor och av andra förövare och
26

Jernbro, C., 2015.
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Ibid.
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Thulin, J., 2020.
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Kunskapsgudien.se, Posttraumatiskt stressyndrom hos barn och unga.
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Att bli myndig och kunna flytta ifrån föräldrarna och
våldet ser en del barn som en utväg, medan barn som
lever med hedersförtryck kan bäva inför 18-årsdagen.

de riskerar också i större utsträckning att själva
utsätta andra för våld. Barn har rätt till ett gott liv
här och nu, men att skydda barn mot våld i hem
met har också ett preventivt syfte.28
Barn som utsätts för traumatiska, påfrestande
situationer eller långvarig stress påverkas på
olika sätt. Hur det enskilda barnet reagerar beror
på sådant som barnets personlighet och egen
skaper, ålder och utvecklingsnivå, om det är en
enskild händelse eller många återkommande,
hur barnet tolkar sin egen roll i händelsen och
vilket stöd barnet får från sin omgivning. Ett
barn som utsätts för en mycket traumatisk upp
levelse kan drabbas av posttraumatiskt stressyn
drom, PTSD. Symtom på PTSD är att känslomäs
sigt återuppleva den skrämmande händelsen,
undvikande av situationer eller sinnesintryck
som påminner om den, negativa förändringar i
tankar och känslor samt att vara spänd, nervös
och lättskrämd. Tillståndet påverkar och begrän
sar barnet på olika sätt som kan försvåra barnets
sociala relationer, studier och vardagliga akti
viteter. De flesta barn och unga som varit med
om svåra händelser kan återhämta sig i en trygg
miljö och är inte i behov av psykiatrisk vård.
Däremot kan de behöva extra uppmärksamhet,
omsorg och stöd i vardagen.29 Bris erfarenhet är
att det kan vara viktigt för det enskilda barnet att
få höra just det, att allt inte är förstört, att det går
att må bra och få ett bra liv.

Sexuella
övergrepp
Samtal från barn om sexuella övergrepp är en
av de samtalskategorier som ökat mest hos Bris,
med 251 procent från 2016 till 2021.
Barn berättar att de blir utsatta av såväl
föräldrar, andra vuxna och jämnåriga. Många
berättar om övergreppen som en av flera
former av våld de utsätts för i hemmet.
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amtalen om sexuella övergrepp från barn
till Bris är en av de samtalskategorier som
har ökat mest under flera år. Under perio
den 2016–2021 har det totala antalet samtal
till Bris ökat med 69  procent medan samta
len om sexuella övergrepp ökat med hela 251 pro
cent. Under 2016–2021 har Bris haft 7 663 samtal
med barn som handlat om sexuella övergrepp,
vilket motsvarar drygt 4 procent av samtalen till
Bris. Det är troligt att samhällsutvecklingen och
förändrad lagstiftning har påverkats barns möj
ligheter att sätta ord på och berätta om utsatthet
för sexuella övergrepp, vilket beskrivs tydligare
senare i kapitlet.
Definitionen av sexuella övergrepp i Bris sam
talsdokumentation är bred och innefattar sexuella
trakasserier, sexuellt utnyttjande och sexuellt
våld, såväl online som offline. Här inkluderas
samtal om barns egen utsatthet, när barn berättar
om ett annat barns utsatthet, barn som själva har
utsatt någon annan för sexuella övergrepp eller
som är rädd för att bli utsatt för sexuella över
grepp. Det inkluderar övergrepp på olika arenor,
såsom i hemmet, i skolan och på nätet samt över
grepp som skett både i nutid och dåtid. Något som
utmärker samtalen till Bris om sexuella över
grepp jämfört med andra samtalskategorier som
rör olika former av våld är en större variation av
förövare och platser där barnet utsätts.

HUR MÅNGA BARN ÄR UTSATTA?
Det finns av flera skäl inget säkert svar på exakt
hur många barn som utsätts för sexuella över
grepp. Många barns utsatthet kommer aldrig till
vuxnas eller myndigheters kännedom, inte heller
statistikförs alltid den utsattheten som gör det. För
att ett barns utsatthet för sexuella övergrepp ska
bli känt behöver barnet berätta eller någon annan
30
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Vad är ett sexualbrott?
Sexualbrott är ett samlingsnamn
på oönskade/ofrivilliga och i lag
förbjudna handlingar av sexuell
karaktär, så som till exempel
våldtäkt eller sexuellt övergrepp.
Det kan röra sig om olika typer
av handlingar, exempelvis att ha
samlag med någon, att ta på en
annan persons kropp i sexuellt
syfte, att visa upp sexuellt materi
al via bild eller film eller att prata
om sex.

”Jag vill bara ha
en bekräftelse
att jag är viktig
eftersom jag
inte får det av
någon annan. Men
egentligen vill jag
inte göra sexuella
saker med dom.”

Som huvudregel krävs det att
den som blivit utsatt för ett sexu
albrott inte har samtyckt till den
sexuella handlingen för att det
ska vara straffbart. I den svenska
straffrättslagstiftningen finns det
särskilda bestämmelser gällande
sexualbrott mot barn, vilket inne
bär att alla sexuella handlingar som
utförs av en person över 15 år mot
ett barn under 15 år är olagliga,
oavsett frågan om samtycke.

förstå vad som skett. Hindren för barn att berätta
om våld är många, kanske särskilt vid sexuella
övergrepp. Det finns också hinder hos vuxna att
se, förstå och agera vid misstanke om att sexuella
övergrepp skett.
Ett sätt att det försöka kartlägga förekomsten
är de nationella enkätstudier som Allmänna
Barnhuset genomför bland elever i årskurs tre i
gymnasiet, vilka visar på en signifikant ökning
vad gäller sexuella övergrepp sedan studierna
startade. 2014 uppgav var femte att de utsatts för
övergrepp, 2021 är siffran var fjärde av de drygt
3  000 som deltog. Mest utsatta är tjejer, drygt var
tredje uppger att hon har varit utsatt för ett sexu
ellt övergrepp under sin uppväxt. Var tionde elev
har utsatts för penetrerande övergrepp, marginellt
färre än i tidigare studier. Den genomsnittliga
åldern vid första övergreppstillfället var cirka 15 år.
De flesta av dem som utsatts, 82 procent, utsattes
första gången i tonåren. Tjejer är signifikant oftare
utsatta för upprepade övergrepp än killar.30
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Barn beskriver att
de är pressade av sin
partner och är osäkra
var gränsen går.

”När jag gick i 7an så blev det en stor grej
med ”Me Too” som spreds på nätet där
många andra berättar om övergrepp &
liknande och det pratades mycket på lektionen i
skolan om sexuella övergrepp och det var då mina
känslor väcktes för första gången och jag insåg vad
jag hade vart med om.”

HAR SEXUELLA ÖVERGREPP BLIVIT
LÄTTARE ATT PRATA OM?
2017 fick rörelsen #metoo, som har som syfte att
uppmärksamma och verka mot sexuella ofredan
den samt normaliseringen av och tystnadskul
turen runt dessa, stor uppmärksamhet i Sverige.
I Allmänna Barnhusets nationella studie dras
bland annat slutsatsen att rörelsen har inneburit
att unga kunnat prata mer om sexuella övergrepp
och i högre grad fundera på hur övergrepp upp
står, sin egen del i dessa och hur de ska bete sig i
sina kärleksrelationer. En fjärdedel av samtliga
tillfrågade unga tyckte att #metoo hade påverkat
dem mycket. Framför allt hade tjejer påverkats i
hög grad. Också hos barn med egen erfarenhet av
sexuella övergrepp tyckte 36 procent av tjejerna
och 11 procent av killarna att #metoo bidragit till
att göra det lättare att prata om de övergrepp som
de själva utsatts för.31 ￼
Ökningen av kontakter till Bris under de
senaste åren indikerar att mörkertalet är och
har varit stort, att många barn har blivit utsatta
för övergrepp utan att känna till sina rättigheter
eller ha ord för att tala om sina erfarenheter, men
att en större medvetenhet och en bruten tyst
nadskultur har gjort att barn nu på ett annat sätt
än tidigare reflekterar över händelser och rela
tioner och talar om dem.
År 2018 infördes även förändringar i sexual
brottslagstiftningen. Den nya samtyckeslagen där
frivilligheten är utgångspunkten säger att det
inte längre ska krävas att gärningspersonen har
använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets
särskilt utsatta situation, för att kunna dömas
för exempelvis våldtäkt. Med införandet av sam
tyckeslagen följde en informationskampanj som
många unga tagit del av, vilket kan ha bidragit
till ökade insikter kring ens eget agerande. Den
ökade medvetenheten och ändringen av lagen
har också fört med sig frågor bland unga. Fler
barn idag resonerar i samtal med Bris kring sam
tycke och gränser kring sexuella handlingar jäm
fört med för några år sedan. Framför allt hos
k illar finns en osäkerhet kring gränser och oro
för att själv omedvetet ha gått över en sådan.
Även Allmänna Barnhuset studie visar att den
osäkerheten och oron förekommer, där 28 pro
cent av killarna uppger att de kan känna oro att
anklagas för sexuella övergrepp. Bland tjejer är
siffran 3 procent. 32
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➜ Samtalsutveckling sexuella övergrepp
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Men fortfarande avstår många barn från att
berätta om övergrepp de utsatts för, endast
14  procent i Allmänna Barnhusets studie hade
sökt professionell hjälp. Om barnet berättat om
övergreppet så är det i första hand för en kompis
som ofta måste lova att inte berätta vidare. Många
barn, 71  procent, anger att de inte tyckte att de
behövde någon hjälp och av de barn som hade
sökt och fått hjälp var många missnöjda med
samhällets stöd, framför allt barn som varit i
kontakt med socialtjänsten. 33

HAR PANDEMIN PÅVERKAT BARNS
UTSATTHET FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP?
En aktuell fråga är hur pandemin påverkat barns
utsatthet, exempelvis för sexuella övergrepp. Det
är uppenbart att restriktionerna och distans
undervisningen påverkat barn på olika sätt. När
gymnasieelever tillfrågats i en enkätstudie upp
gav 45 procent att de har känt sig mer ensamma
än tidigare och 23 procent upplevde att det har
blivit svårare att prata med kompisar om sådant
som oroar dem. Däremot uppgav 25 procent att de
haft större möjlighet att prata med sina föräldrar
om sådant som oroar dem. 5  procent uppgav att
de under pandemin oftare fått förslag om att dela
sexuella bilder på nätet, samtidigt som 12  procent
uppgav att de under pandemin fått mer kunskap
om vart de kan vända sig vid oro eller utsatthet
för övergrepp.34
Statens medieråds undersökning Ungar och
medier 2021 visar att tonåringar under pandemin
i något högre grad än åren innan hade utsatts för
elakheter och sexuella handlingar på nätet.35 Det
går i linje med den ökade utsatthet som Europol
rapporterat om och noterat såväl under 2020 som

”Vet inte om detta räknas som övergrepp eller inte då det var
tjatsex. Han frågade och jag sa nej, han frågade varför och då sa
jag bara att jag inte ville, vilket egentligen borde räcka så. Då fort
satte han tjata och tjata och han gav inte upp, till slut sa jag ja.”
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2021. 36 En slutsats som Europol dragit är att pan
demin lett till att barn i högre utsträckning spen
derat tid på nätet, och att man under den perio
den även sett en ökad aktivitet gällande grooming
på olika sociala medieplattformar. Som en följd
har det skett ökningar av egenproducerat mate
rial där barn exploateras sexuellt, och i högre
utsträckning med yngre barn porträtterade.

en identitet som HBTQIA+ innebär en större risk
för brottsutsatthet. Att ha en icke-binär könsiden
titet innebär också en större risk för brottsutsatt
het, i nivå med de heterosexuella tjejerna.38

VEM UTSÄTTER BARN FÖR ÖVERGREPP?

KOPPLING MELLAN SEXUELLA ÖVERGREPP
OCH ANNAT VÅLD
I samtalen till Bris noteras en tydlig koppling mel
lan utsatthet för sexuella övergrepp i hemmet och
övergrepp senare och i andra situationer. Fysiskt
och psykiskt våld förekommer i 16 respektive
14  procent av samtalen till Bris som har handlat om
sexuella övergrepp. Barn som berättar om utsatt
het i parrelationen berättar också ibland att de
utsatts för övergrepp av en förälder, tidigare i livet,
även om fokus i samtalet är den aktuella situa
tionen. En del barn berättar att de befinner sig i
utsatthet på andra sätt, exempelvis hedersförtryck,
har föräldrar med psykisk ohälsa eller är i ett virr
varr av destruktivitet, våld, droger och ångest.
”Ingenting var bra i mitt liv under den här
tiden. Jag avskydde min pappa då han
beter sig så äckligt, jag fick inte träffa
människor efter skolan, jag blev straffad genom att
han tog min mobil om jag tex missade bussen hem. Jag
hade ingen frihet och var konstant under kontroll, för
jag hade nu tuttar, jag var inte ett barn längre och
därför var jag en hora om någon ens tittade på mig.”

”Han sa att det
var normalt,
sex i familjen är
helt okej. Jag vet
inte om det är
sant så jag ville
fråga här.”

Könsskillnaderna i utsatthet för sexuella över
grepp är stora. Studier visar att det är tre gånger
vanligare att en tjej än en kille har utsatts och
en av de mest utsatta grupperna är transperso
ner. Det finns också andra faktorer som är utmär
kande för de barn som blivit utsatta för över
grepp. De bor mer sällan med sina båda föräldrar
och upplever oftare familjens ekonomi som
medelmåttig eller dålig. Killar som varit utsatta
för sexuella övergrepp är oftare födda utomlands
eller hade föräldrar som var födda utomlands. För
tjejer är det tvärtom, de med utländsk bakgrund
är mer sällan utsatta. De utsatta barnen är oftare
diagnosticerade med en funktionsnedsättning
eller kronisk sjukdom eller med ett neuropsykia
triskt eller psykiatriskt tillstånd än andra.37
Även resultaten i en rapport från Ecpat med
fokus på sexualbrott mot barn på nätet, visar på
stor skillnad mellan könen i brottsutsatthet där
tjejer har utsatts i mycket högre grad än killar.
Vissa brott har en majoritet av tjejerna, 9 av 10, i
undersökningen varit utsatta för, som att ha fått
oönskade nakenbilder. Rapporten visar också att
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När barn kontaktar Bris om sexuella övergrepp
och om andra former av våldsutsatthet är det
vanligaste att förövaren finns i barnets närhet
och är en person som barnet har någon form av
nära relation till, som en förälder eller annan
närstående eller en jämnårig som barnet har
en vänskaps- eller parrelation med. I Allmänna
Barnhusets kartläggning anger 70 procent att de
känt förövaren vid första övergreppet. Vanligast
var att förövaren var en jämnårig person barnet
kände, följt av en partner. 39
Det förekommer också att barn söker stöd hos
Bris efter att ha blivit utsatt för övergrepp från en
för dem främmande person, ofta någon som bar
net kommit i kontakt med via nätet och personen
kan både vara barn och vuxen. Det händer även
att barn söker stöd hos Bris med en oro för att
själva vara en förövare, för att ha utsatt en annan
för ett sexuellt övergrepp. Bakgrunden till barnets
fråga kan vara att personen som barnet haft sex
med i efterhand sagt att hen var osäker på om
hen ville, eller att hen faktiskt inte ville. Barnet,
eller de båda, kan ha varit alkoholpåverkat och
ha svaga minnen av vad som har hänt, eller kan i
efterhand fått veta att personen var yngre än bar
net trodde.

När förövaren är barnets förälder
I samtalen till Bris är en förälder eller styvföräl
der som barnet bor eller har bott med den mest
förekommande förövaren. I Allmänna Barnhusets
senaste nationella kartläggning var föräldrar
eller styvföräldrar förövare i 13 procent av över
greppen – en siffra som har ökat markant från
2014 års kartläggning då den låg på 1,1 procent.40
I samtalen till Bris där utsattheten skett i hem
met är det i princip alltid pappan som har utsatt
barnet, ofta är mamman inte med i bilden. Det är
också vanligt att föräldern varit alkoholpåverkad
vid övergreppet. Ibland är barnet utsatt också för
många andra former av våld. Övergreppet kan ha
hänt nyligen, vara något som upprepats och som
barnet vet kommer att hända igen, men vanligast
är att barn berättar om övergrepp flera år efter
det har hänt.
Barn berättar för Bris om allt från att bli tagen
på vad barn beskriver som ”privata delar”, till sex
uella anspelningar och att bli utsatt för våldtäkt.
Några barn beskriver att de behöver röra vid för
äldern sexuellt – och att de bestraffas när de inte
vill ha sex med sin förälder. I samtalen med Bris

”Min pappa kommer ofta hem och är full.
Jag blir rädd när han kommer hem så för
då måste jag ta på honom och på natten
har han sex med mig.”

Foto: Shutterstock

Barn berättar för Bris
om övergrepp som sker
både offline och online.

undrar barn vad som är normalt och var gränsen
går. Är det normalt att föräldern ser på porr bred
vid dem? Vill duscha med dem? Barn ber om hjälp
med strategier, men med passusen att inget dåligt
får hända. Barn uttrycker att de mår skit, inte vill
leva, vill bli älskade, har självmordstankar, har
gjort självmordsförsök. Likt i samtal med barn om
andra former av våldsutsatthet i hemmet så säger
många barn att de fortfarande och trots allt älskar
sin förälder och ibland att de längtar till tiden
innan övergreppen.

När förövaren är okänd för barnet
I en del samtal till Bris om sexuella övergrepp är
förövaren en person som barnet inte k änner, ett
barn eller en vuxen. Övergreppen sker ibland i
offentliga miljöer, men ofta på nätet. En v anlig
ingång är att barnet blir tillagd som vän av
en äldre man i appen Snapchat eller uppsökt i
chattforum eller onlinespel. När barn utsätts för
övergrepp på nätet har de ibland sett eller för
stått att förövaren var en vuxen, ofta man, som
de inte känner. Andra gånger anar eller förstår
barnet i efterhand att förövaren är någon som
barnet känner, men som gömde sig bakom en
anonymitet.
I Allmänna Barnhusets kartläggning hade
30  procent av barnen utsatts av en okänd person
vid första övergreppet, och 12 procent hade lärt
känna förövaren via nätet. En stor majoritet av
förövarna var män / killar.41 Ecpat konstaterar i
sin rapport Allt som inte är ett ja är ett nej att det är
mycket vanligare att den som utsätter barnet för
övergrepp på nätet är ett annat barn än att det är
en vuxen, att dessa barn kan vara skolkamrater,
äldre barn som barnet beundrar, vänner, partners
eller tidigare partners, någon som barnet känner.
Föreställningen om att den som utsätter barn
41
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för sexuella övergrepp är ”fula gubben” stämmer
enligt Ecpat inte överens med barns verklighet,
och att en felaktig uppfattning om vem som kan
vara förövare försvårar möjligheten både att före
bygga och att vara ett stöd för barn som utsätts.42

”Snälla hjälp mig
och svara på mina
frågor, jag vill bli
av med den här
skamliga bördan
som jag inte
vågar berätta om
till någon.”

”…han började fråga om nakenbilder och
jag sa nej och han sa att han visste vart jag
bor, han sa adressen. Jag vet inte hur han
visste för jag hade inte berättat och sen skickade jag
bilder för jag ville inte att han skulle komma hem till
mig. Jag var livrädd.”
I samtal om övergrepp på nätet berättar barn
för Bris om att de har blivit hotade, tvingade eller
övertalade av okända förövare att ta och skicka
bilder eller filmer på sig själva. Att det är något
de ångrar efteråt och att de nu är rädda för vad
som ska hända. Det kan också handla om att bar
net inte har skickat bilder eller filmer, men har
gjort saker framför kameran som den andra har
skärmfilmat eller fotat och spridit.
”Då filmade han sin s*opp och skickade till
mig. Jag blev så rädd så jag blockerade
honom direkt. Känner mig jättelarvig men
är verkligen rädd och skakar typ. Vad ska jag göra?”
Barn berättar också om oönskade bilder som
de har fått, exempelvis på den andra personens
kön och att detta gjort dem chockade och äck
lade. Många barn som berättar om bilder är lite
yngre än genomsnittsåldern för Bris kontakter,
11–12 år. Barn berättar för Bris om filmer och bil
der som spridits och som många har sett och hur
det drabbar dem själva och ibland deras anhö
riga. Det gör att barnet känner både skuld och
maktlöshet.
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Barn berättar om situationer som har eskale
rat, som börjat med att de känner att de har kon
troll, men som sedan tar en vändning som de
inte kan hantera. Det kan vara att barnet till slut
ger med sig efter att den andra har t jatat om att
få bilder och plötsligt har passerat en gräns hen
egentligen inte ville. Barn beskriver hur detta
leder till skam och ångest, att de känner sig
smutsiga, värdelösa och skrämda.
Allmänna Barnhusets studie visar att av de barn
som utsatts för övergrepp uppgav 10 procent att
de fotograferats eller filmats under övergreppen,
18  procent visste inte medan 72 procent uppgav att
de inte fotograferats eller filmats. Av de barn som
fotograferats eller filmats under övergreppen upp
gav 26 procent att bilderna spridits, 41 procent vis
ste inte, medan 32 procent uppgav att bilderna inte
spridits. Det fanns inga signifikanta könsskillna
der vad gäller dokumentation av övergreppen.
Studien visar även att andelen barn som har
skickat avklädda bilder eller filmer på sig själva
via internet har ökat markant under senare år
och att en större andel som haft sex via nätet
hade känt sig pressade eller tvingade.43

Skam kan vara ett
hinder att berätta
om övergreppen.

”Jag tänker inte så mycket på hur jag själv
mår, för jag letar bara efter någon som
gillar mig och om jag skickar videos till
dom på mig så skriver dom snälla saker. Jag vet bara
inte vem jag ska få bekräftelsen av eftersom alla
kallar mig tråkig.”
”Jag behöver ha någon som tycker om mig,
i det här fallet snuskgubbar och jag bryr
mig inte hur många gånger dem gör saker
med min kropp för jag behöver bara höra från någon
att jag är värd något.”
Barn berättar för Bris om att medvetet ta risken
att skicka bilder eller visa sig för kända eller
okända personer på nätet, för att de behöver och
vill ha den bekräftelsen det ger. De berättar att det
ofta känns bra i stunden, men att de mår dåligt
efteråt eller när det går för långt. Att det blir en
sorts beroende att lätt kunna gå ut på nätet och
direkt få kontakt med någon som säger att bar
net är fin eller uppmuntrar barnet på andra sätt.
Flera berättar att det är det enda stället de får
bekräftelse och känner sig uppskattade på. Det
kan slå över snabbt och gå från något som barnet
upplevde var en relation i samförstånd till att bli
en hotfull situation. Det är inte ovanligt att barn
själva beskriver det som ett självskadebeteende
som påverkar den psykiska hälsan negativt.

När förövaren är barnets partner
När barn berättar för Bris om sexuella övergrepp
av en partner eller före detta partner rör majori
teten av kontakterna tjejer och förövarna är
nästan uteslutande killar, över eller under 18 år.
Förövare som är tjejer förekommer men även då
är tjejer vanligast bland offren.
Barn berättar till exempel om hur den som de
43
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”Jag har under
hela min barndom
känt mig väldigt
osäker på mig
själv, och jag
känner att han
utnyttjade det.”

är ihop med tar på dem på sätt som känns dåligt,
pinsamt och obehagligt. En del av barnen berät
tar att de också utsätts för andra former av våld i
sina parrelationer och berättar om partners som
är kontrollerande och beter sig illa mot dem på
flera sätt, som är manipulativa och hotfulla. De
berättar om partners som tjatar, lurar eller med
våld tvingar sig till sex eller bilder på barnets
avklädda kropp.
Många berättar att de gör saker mot sin vilja
för att slippa känna dåligt samvete då partnern
annars blir sårad, som att skicka nakenbilder
som ”tröst”. Många berättar att de blivit utsatta
för ryktesspridning om de inte gått sin partner
till mötes och att förövaren gör sig själv till ”offer”
och sprider rykten som gör att barnet får stämpel
som ”hora” och ”lögnare”.
”Jag tror att jag kanske blev våldtagen,
men jag vet inte säkert. Jag tror inte heller
han menade det så egentligen, jag tror inte
han visste hur fel det han gjorde faktiskt var.”
Samtalen om övergrepp av en partner eller
jämnårig är ofta komplexa berättelser där identi
tetsutveckling, relationer, längtan efter tillhörig
het och rädsla för utanförskap blandas med käns
lor som kärlek och lust, vilja och behov av att få
utforska den egna sexualiteten. Starka känslor och
stora frågor blandas i barns samtal till Bris. Många
beskriver en osäkerhet kring var gränsen går för
vad som förväntas av dem i en parrelation, vad de
måste ställa upp på och när och hur de kan neka.
Barn hör av sig efter övergrepp och uttrycker ett
självförakt och en besvikelse på partnern. Många
känner också förvirring och osäkerhet kring
både känslor och sin egen roll och skuld till över
greppet: Vad var det egentligen som hände? Vad
gjorde jag? Vad gjorde hen? Vad känner jag? Vad
borde jag känna? Vad ska jag göra? Det är frågor

”Senare när vi gjorde slut så hotade han med att lägga upp
bilderna (man kan inte se mitt ansikte) vilket skrämde mig
väldigt mycket och jag kände mig smutsig och värdelös.”

som barnet har svårt att prata med någon annan
om, känslan av skam och funderingar kring egen
skuld blir hinder för att berätta.
En del barn avstår från att berätta för att de
inte vill hänga ut eller riskera att skada sin part
ner, eller av rädsla för att händelsen ska vändas
mot dem själva. Barn som har berättat har ofta
gjort det för en jämnårig. Ibland har denna kun
nat vara ett stöd för barnet, andra gånger har det
barnet berättat i förtroende ändå spridits med
påföljden att barnet kan ha drabbats av part
nerns hämnd och ryktesspridning.
”Efter ett tag, när han inte lyssnade på
mina nej och de signaler som min kropp
gav var det som att jag slutade försöka få
honom att sluta, jag gav upp. Jag minns känslan av att
jag bara låg där, jag slutade tänka och jag slutade röra
mig. Det var som att jag tappade kontakten med min
kropp och jag kunde inte tänka, jag var fast, medan
han fortsatte ha sex med mig. Hur kunde han inte
märka att jag bara låg där? Gjorde han det med
avsikt? Efteråt frågade han mig ’du kände dig väl inte
våldtagen va? För det var verkligen inte så det var’. "
En speciell omständighet när förövaren är
barnets partner kan också vara barnets känslor
kring hur den personen alls kunde göra så mot en
– hur någon som kanske sa sig älska en och som
barnet själv älskade sedan kunde begå övergrepp.
Barn kan beskriva hur motsägelsefulla känslor i
relation till den som utsatt hen: besvikelse, avsky
och sorg och samtidigt attraktion, kärlek och
hopp om att det inte kommer att hända igen. Det
gör det svårt för barnet att veta hur hen ska agera
nu, göra slut eller stanna kvar?
Det är också vanligt att barn med tidigare erfa
renhet av sexuella övergrepp från en partner
kontaktar Bris när barnet är i en ny relation, men
funderar mycket på hur hen ska våga lita på en ny
partner och att klara av att ha en sexuell relation.
En del barn har inte berättat för någon alls om det
tidigare övergreppet och känner därför ambiva
lens inför att prata om det med den nya partnern.

HUR PÅVERKAS BARN AV ATT UTSÄTTAS
FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP?

”Jag känner helt
ärligt att jag inte
vill leva och jag
vill inte berätta för
mamma vad jag har
gjort för jag skäms.
Men jag vill inte
att spridningen
ska fortsätta. Vad
ska jag göra.”

”Jag mår skit,
snälla hjälp mig.”

”Jag vill dö nu.”

tar droger för att döva påfrestande känslor och
tankar. Barn berättar att de utvecklat riskbeteen
den, som att ha sex med okända eller kända de
inte har känslor. Många är även offer för våld
i olika former av andra förövare och på andra
arenor. När övergreppen är en av flera former
av våld som barnet utsätts för är kopplingen till
psykisk ohälsa extra tydlig.
Forskning visar ett tydligt samband mellan
våldsutsatthet och psykisk ohälsa. Barn som varit
utsatta för sexuella övergrepp uppvisade sämre
hälsa jämfört med andra, med fler symtom på
ångest, depression, ilska, posttraumatisk stress,
dissociation och sexuella bekymmer. De hade
även mer av kritiska symptom som självskade
beteende eller tankar om att ta sitt liv. De hade
större problem att reglera sina känslor och min
dre av stödjande strukturer som kan innebära
motståndskraft mot psykosocial ohälsa vid trau
matiska händelser. De visade en stor tendens att
känna skam och skuld, känslor vilka kan påverka
benägenheten att berätta om sina erfarenheter. 44
Om förövaren är en förälder blir det tydligt i
samtalen till Bris, oavsett vilken eller vilka for
mer av våld som barnet berättar om, att det är
särskilt svårt för barnet att förstå. Barn berättar
om föräldrar som utsätter dem för övergrepp men
som i övrigt är snälla och omtänksamma. För
barnet blir förälderns övergrepp obegripliga och
omsorgen och kärleken som föräldern visar den
övriga tiden gör barnet förvirrat. Barn som kon
taktar Bris ställer frågor om detta som föräldern
gör är normalt och tillåtet och många säger att
de verkligen älskar sin förälder men vill slippa bli
utsatta för övergreppen. Komplexiteten, de dubbla
känslorna, den beroendeställning som barnet
befinner sig i, i relation till sin förövare, gör det
svårt för barn att förstå och kunna signalera och
be någon utanför familjen om hjälp.
Barn som utsätts för sexuella övergrepp av en
partner eller tidigare partner berättar också för
Bris om osäkerhet, låg självkänsla och svårighe
ter att sätta gränser kring, stå upp för, sig själva
och sina egna känslor och behov. Barn uttrycker
även oro för att inte kunna få uppleva en sund
och bra relation längre fram i livet.

”Jag fick ångest och dåligt samvete jag visste
inte vad jag skulle göra, jag vet det jag
gjorde var fel. Jag har tappat aptiten jag äter
knappt är bara i mitt rum nästan hela tiden. Vågar inte
berätta det här eftersom någon kanske kommer bli arg.
Jag behöver verkligen hjälp, det här har gått för långt.”

”Jag vill må bättre men det känns inte som
att det kommer hända och vågar inte
berätta om detta för någon då jag skäms
och det är överväldigande för folk och de skulle
berätta för mina föräldrar. då skulle jag må ännu
sämre för där är det kaos.”

När barn berättar för Bris om sexuella övergrepp
berättar de ibland också om psykisk ohälsa, om
självskadebeteende och självmordsförsök. Många
berättar om ätstörningar, ibland beskrivet som
ett desperat försök att ha kontroll över något när
de inte kan hantera sin utsatthet i relation till den
eller dem som gör hen illa. De berättar om psyko
somatiska besvär som magkatarr, svårt att sova
och mardrömmar. De beskriver att de dricker eller

Barn som tvingats till nakenbilder eller frivil
ligt delat bilder som nu sprids, eller hotas att spri
das av partner, berättar för Bris att de känner
som sig smutsiga, värdelösa och rädda. Barn som
skickat bilder till en okänd förövare berättar att
de skäms och är livrädda för att den som utsätter
dem ska göra något ännu värre. De berättar om
konsekvenser som att ha tappat aptiten, inte klara
av skolan, att de isolerar sig och inte vill leva.

44
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Våld och
otrygghet i

samhället
Utanför hemmet är skolan den vanligaste platsen
där barn utsätts för våld, en del utsätts också på
offentlig plats. Hur vuxenvärlden beskriver våld
i samhället påverkar också barns trygghet.
Och för vissa barn är våldsamma och
kriminella miljöer en del av vardagen.
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D

e allra flesta barn i Sverige känner sig tryg
ga när de rör sig i samhället, på offentliga
platser och i skolan. Samtidigt utsätts barn
varje dag för våld, övergrepp och kränk
ningar på andra arenor än i hemmet, där
skolan är den överlägset vanligaste arenan. För
de flesta barn är risken att utsättas för våld på
offentlig plats inte så hög, medan en del barn
lever sina vardagsliv i en miljö där det förekom
mer våld på gatan. Både den fysiska miljön och
de socioekonomiska förutsättningarna som präg
lar uppväxtmiljön påverkar barns förutsättning
ar att vara trygga och säkra från våld. Vissa barn
kommer i högre utsträckning än andra att expo
neras för miljöer som är destruktiva och våld
samma under uppväxten.
Att känna sig otrygg i samhället eller att utsät
tas för våld eller hot om våld i offentliga m iljöer
är inte specifika kategorier i Bris dokumenta
tionssystem när barn kontaktar Bris, och det går
därför inte att fastställa om samtal om detta ökat
eller inte de senaste åren. Bris generella erfaren
het är att när vuxna i samhället är oroliga påver
kar det barn. Det behöver inte vara sakfrågan i sig
som väcker oro utan också vuxnas agerande eller
brist på agerande. Individuella faktorer hos barn
styr hur pass oroligt barnet blir och vilka konse
kvenser oron får för barnets mående och livs
situation. Barn som lever i utsatthet har oftare
än andra barn problem med psykisk ohälsa, som
ångest, och är rimligtvis extra lättpåverkade av
faktorer som kan oroa, som exempelvis hot om
våld i området eller omvärlden.
Undersökningar visar att de allra flesta barn i
Sverige känner sig trygga utanför hemmet. En
undersökning från SCB visar på att 98–99 procent
av barnen som deltog känner sig mycket eller gan
ska trygga under dagen i klassrummet, på raster
na, på väg till och från skolan och där de bor. På
kvällen anger en något lägre andel, 91 procent att
de känner sig mycket eller ganska trygga.45
I samtalen till Bris märks att barn reagerar på
händelser i samhället och nyhetsrapportering.
Exempelvis berättar barn om oro för att bli utsatt
för överfallsvåldtäkt eller annat överfallsvåld.
Andra exempel är rädsla för att andra barn eller
unga vuxna som barnet vet har utsatt någon
annan för våld ska göra samma sak mot en själv
– antingen oprovocerat eller utifrån en konflikt.
Barn som har tidigare erfarenhet av våldsutsatt
het beskriver oftare än andra barn att de är oro
liga för att utsättas för överfallsvåld.
Bris har inte någon kännedom om var i landet
som barn bor när de kontaktar stödlinjen. Det
händer dock att barn själva benämner sitt bostadsområde som stökigt, att det händer mycket
där eller att det ”inte är de bästa som bor här”.
Barn kan reflektera över såväl risken att något
ska hända som ens egna framtidsutsikter kopp
lat till var en bor. I andra samtal beskriver barn
snarare att andra, ofta föräldrar, har tankar om
45
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KÄNNER SIG BARN TRYGGA I SAMHÄLLET?

Uppväxtmiljön
påverkar barns
känsla av trygghet.

tryggheten i området och att det kan påverka om
barnet får vara ute på kvällar, åka kollektivtrafik
och liknande.
”Jag var med om en grej för flera år sen
och jag vågar fortfarande inte gå ut. Jag
blev misshandlad av några som är yngre
än mig. Det tog seriöst 4 dagar tills jag kunde gå
normalt igen och jag vill absolut inte att det här ska
hända igen. Nu går jag aldrig ut utan mamma, pappa
eller kompisar för att jag är så rädd.”

VAR I SAMHÄLLET UTSÄTTS BARN FÖR VÅLD?
I Brottsförebyggande rådets återkommande under
sökning bland barn i årskurs 9 uppger nästan
hälften av barnen som deltog 2019, 47,5  procent,
att de har utsatts för misshandel, hot, rån, sexual
brott eller stöldbrott under de senaste 12  månader
na. Nästan 20 procent av barnen som deltog hade

Statistiska centralbyrån, 2021.
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Barn som tidigare
upplevt våld beskriver
oftare att de är rädda
för att utsättas för våld
på offentlig plats.

utsatts för någon form av misshandel under peri
oden. Både för de som utsatts för lindrig och för
grov misshandel var skolan den vanligaste platsen.
Av de som utsatts för lindrig misshandel utsat
tes 58,5 procent på skolgården eller i skolan. 6,4  pro
cent utsattes i kollektivtrafiken och 16,4  procent
på annan plats utanför hemmet. Av de som ut
satts för grov misshandel var det 49  procent
som utsatts i skolmiljön, 10,4 procent i kollektiv
trafiken och 32,6 procent på annan plats utanför
hemmet. 46
Brå-undersökningen visar att det finns skill
nader i utsatthet för brott i olika grupper, där
unga med svaga ekonomiska resurser är utsatta i
högre utsträckning jämfört med andra. Det finns
även tydliga skillnader mellan vilka brott killar
respektive tjejer utsätts för. Undersökningarna
riktar sig dock inte till yngre barn under års
kurs nio.
Antalet anmälda rån mot personer under 18  år
har ökat över tid i Sverige. 2019 anmäldes
2  489  rån mot personer under 19 år, vilket är
mer än en fördubbling jämfört med 2015. De som
misstänks är i huvudsak 15–20 år. Den självrap
porterade utsattheten för rån bland ungdomar
har däremot legat stabil. Antalet anmälda rån
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har minskat under 2020, troligtvis som en följd
av pandemin.47 Allvarliga våldsbrott som leder
till sjukhusvård bland barn 0–19 år har minskat
över tid under 2000-talet.48

VÅLD I SKOLAN
Den vanligaste arenan utanför hemmet där barn
utsätts för våld, övergrepp och kränkningar är
i skolan, där barn tillbringar stora delar av sin
vardag. Fysiskt och psykiskt våld mellan barn i
skolmiljö kan ibland beskrivas som mobbning,
och kan också utgöra exempelvis t rakasserier
eller kränkande behandling som är s traffbart
enligt lag. I studien Skolbarns hälsovanor, där frå
gan om mobbning ställs, ökade andelen 15-åring
ar som angav att de blivit mobbade i skolan minst
två gånger i månaden mellan mätperioderna
2013/14 och 2018/19. I den senaste mätningen upp
gav cirka 7 procent av 15-åringarna att de åter
kommande var utsatta för mobbning i skolan.49
Samtal till Bris från barn om våld i skolan inklu
derar såväl fysiskt som psykiskt våld, kränkningar,
sexuella övergrepp och trakasserier eller att någon
stjäl ens saker. Det kan handla om allt från enstaka

”Jag känner mig väldigt otrygg. Vart jag än är och går, känns
det som att jag kommer bli skadad. Jag får en ängslan så fort det
blir ett bråk som uppstår och jag bara fryser. Jag kan inte ens
försvara mig själv.”

händelser till återkommande och systematiska
övergrepp. I samtal till Bris är våldsutövaren i
skolan oftast ett annat barn, eller en ung vuxen på
gymnasiet. Det kan vara en annan elev på skolan
eller någon som tillfälligt vistats där.
För Bris beskriver barn allt ifrån utfrysning,
verbala hån och kränkningar, trakasserier till
fysiskt våld och hot om våld. För vissa har utsatt
heten pågått under många år. Det kan finnas en
osäkerhet hos barn kring om det de har blivit
utsatta för verkligen räknas som våld. De funderar
på var gränsen går, på skillnaden mellan bråk och
mobbning eller på skillnaden mellan att ”bara”
vara ensam och utan vänner, och att vara mobbad.
Gemensamt för de barn som kontaktar Bris om
våld i skolan är att de inte fått tillräckligt stöd av
vuxna i sin närhet. De beskriver att vuxna inte
förmår stoppa återkommande våld och kränk
ningar. Barn berättar bland annat om att ha blivit
lovad skydd, som till exempel att den som utsatt
barnet för våld inte kommer kunna komma till
baka till skolan under åtminstone en period,
men att det aldrig blev så. I samtal med barn som
är utsatta för upprepade kränkningar och våld
beskriver många att de till slut ger upp och slutar
berätta för vuxna i skolan då känslan är att det
ändå inte gör någon skillnad eller verkar spela
någon roll för vuxna, eller går att göra något åt.
”Jag har jag blivit grovt mobbad. Jag har
både blivit dödshotad och misshandlad.
Senast jag blev misshandlad var för nån
månad sen och några veckor senare bestämde jag mig
för att ta livet av mig för jag mådde så dåligt. Jag har
tänkt mycket på det nu dom senaste åren men aldrig
vågat, den gången jag bestämde mig ångrade jag mig
av nån anledning och nu har jag inte varit i skolan på
några veckor plus att jag begränsar mig från att vara
ute vissa tider då jag är rädd för att nåt ska hända...”
”Jag orkar inte med skolan. Killar och
tjejer i min klass är elaka, och mobbar och
knuffar mig för dom tror jag är konstig,
och när jag är ensam så tänker dom att jag inte har
något skydd. Min lärare har pratat med dom kanske
1 eller 2 gånger men det har inte blivit bättre, dom är
fortfarande jätteelaka.”
”Asså det pågår så mycket bråk i skolan.
Jag börjar så himla rädd. En av mina
kompisar är osams med några andra tjejer
och ibland tvingar hon in mig i bråket. Om jag inte
gör som hon säger blir hon arg och slår, drar mig i
håret och svär åt mig.”

VÅLD PÅ OFFENTLIGA PLATSER
Det förekommer samtal till Bris från barn som
berättar om våldsamma, otrygga eller kriminella
sammanhang som barnet är direkt eller indirekt
inblandad i. I dessa samtal berörs våld i samhäl
let från flera olika perspektiv: att själv begå brott,
att ingå i gängkriminalitet, att vara brottsoffer,
att vara anhörig eller partner eller oro för att ens
50

”Jag har ångest och jag får det mest i skolan där en i min klass
brukar mobba mig. Han brukar slå mig och säger till mig att döda
mig själv. Han håller på så både i skolan och efter skolan.”

”I min förra skola
blev jag mobbad.
Personer kallade
mig fet, konstig,
ful och det fanns
en tid där jag
faktiskt försökte
döda mig själv.
Tills jag bytte
skola och fick
några vänner.”

droganvändning ska leda till att man börjar sälja
och sen blir en del av en organiserad k riminalitet.
Angränsande teman är att bo i områden där
barnet vet att kriminalitet är utbredd, att sälja sex
eller utföra tjänster i utbyte mot droger och på
så sätt röra sig i utkanten av kriminella kretsar.
Andra samtal kommer från barn som berättar om
våld och relaterar det till att de är eller riskerar
att bli omhändertagna enligt LVU (Lagen om vård
av unga) eller dömda till sluten ungdomsvård.
Vissa barn befinner sig i samhällets vård på HVBhem (Hem för vård eller boende) eller ett statligt
SIS-boende. Samtalen kommer från både barn
som identifierar sig som kille och tjej.
Barn som kontaktar Bris och söker stöd utifrån
att själva ha blivit utsatta för våld på offentlig
plats berättar om att det är andra unga, unga
vuxna eller gäng som har utsatt dem. Det kan
vara att ha blivit misshandlad, hotad, rånad och
utsatt för utpressning. Det förekommer också
samtal från barn som bevittnat våld och skott
lossningar. Det är vanligt att barn som söker stöd
hos Bris efter att ha upplevt våld på offentlig plats,
antingen mot dem själva eller som vittne, känner
en stark tvekan inför att polisa nmäla brottet.
Barn uppger olika anledningar till det, men bland
dem som nämns är uttalade hot kring vad som
händer om barnet skulle anmäla, att man blivit
bestulen på id-handlingar och därför är rädd att
den som tagit dem skulle söka upp en om man
anmälde. Det kan också handla om att barnet vet
att den som utsatt en för brott är under 15 år och
tänker att inget ändå kommer hända eftersom
förövaren inte är straffmyndig. Det allra vanli
gaste skälet till att inte vilja anmäla är oron för
att utsättas för ytterligare våld. I samtal från barn
som brottsoffer beskrivs också hur rädslan påver
kar en i vardagen, som att inte våga gå ut ensam
och att bära på en konstant rädsla.
”I fredags skulle jag gå hem mötte jag
på en man som tog tag i mig och försökte
rycka bort mig flera gånger tillslut kom
jag loss o sprang hem. Jag bor ju i samma område
som den som gjorde det så jag kommer liksom
inte våga gå ut mer för jag är så rädd att det ska
hända igen.”

BARN SOM SJÄLVA BEGÅR BROTT
Riskfaktorer för att utveckla ett kriminellt bete
ende är på flera sätt lika riskfaktorerna för att
utsättas för våld: dålig familjeekonomi, att bo med
en ensamstående förälder, ha föräldrar i konflikt
och att ha egna erfarenheter av våldsutsatthet. I
en studie vid Örebro universitet följdes samtliga
10-åringar i kommunen från 1965 och under upp
växten fram till 43–48-års ålder.50 De uppgifter som
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kommer fram i denna undersökning stämmer väl
med jämförbara studier internationellt.51 Studierna
visar att en framträdande riskfaktor för de unga
som begår brott är svårigheter i skolan med låga
betyg i svenska och matematik. Barnen har ofta
svårt att uttrycka sig språkligt. De kommer oftare
från familjer med låg utbildning och låga inkom
ster. Det är vanligare att barnen vuxit upp med en
ensamstående förälder, att det förekommit kon
flikter i familjen och att barnen varit utsatts för
uppfostran som varit auktoritär och där föräld
rarna inte varit lyhörda för barnets signaler. Detta
sammantaget ger konsekvenser på lång sikt för
de här barnens livsförutsättningar.
I Brottsförebyggande rådets undersökning
bland niondeklassare ställs också frågan om del
aktighet i brott. Den senaste kartläggningen visar
att de vanligaste brotten som barn varit delaktiga
i de senaste 12 månaderna var stöld (41 procent),
våldsbrott (24 procent), skadegörelse (18 procent)
och narkotikabrott (8 procent). Något fler killar
(54 procent) än tjejer (49 procent) anger att de
varit delaktiga i någon av dessa former av brott. 52
Det är dock långt ifrån alla brott som leder till
lagföring. Det beror bland annat på att alla brott
inte klaras upp samt att de brott som begås av ett
barn under 15 år, som inte är straffmyndig, inte
lagförs. Att utredas för brott som leder till lag
föring är vanligast vid cirka 19 års ålder, för att
därefter avta. 53 Gruppen män och kvinnor som
fortsätter begå brott i vuxen ålder är avgränsad.
Samtidigt visar studier att en tidig brottsdebut
ökar risken för fortsatt kriminalitet och att tidig
lagföring för brott är den starkaste indikationen
för fortsatt brottslighet. 54

”Hur ska jag få stopp på det här?”
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Jolliffe et al., 2017.
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Brottsförebyggande rådet, 2019.
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Sivertsson, F., 2018.
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Ståhlberg, O. et al., 2017.
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erbjudande att sälja, att man gör det tillsammans,
med kompisar som man alltid haft eller att man
har äldre syskon eller föräldrar som ”håller på”
så att man alltid har vetat att det skulle bli så. Om
inte droger är med i bilden så kan det handla om
stöld, rån eller ett erbjudande om att få hjälp att
lösa en situation mot att man gör en gentjänst.
Några berättar om utsatthet i hemmet med våld,
framför allt omsorgsbrist. En del har kontakt med
socialtjänsten, är i heldygnsvård eller vet att ett
LVU är nära. Det finns beskrivningar av att vara
oönskad eller förskjuten från sitt hem, att ens för
äldrar aldrig vill se en igen när det framkommit
vad man varit inblandad i. I andra samtal beskrivs
tvärtom att man skulle bli förskjuten från sin
familj om man var den som bröt med den krimi
nella miljön då alla andra är inblandade.

”Min kille har
skaffat en pistol
som han har med
sig varje gång han
går ut eftersom
folk är ute efter
honom.”

”Det är så här att jag har kommit in i ett
gäng som jag är en slav till dom. Om man
inte gör som dom säger så bli man huggen.
Dom utpressas. Dom hotar. Jag har blivit knivhuggen
för att jag inte ville göra det dom sa åt mig men att
säga emot gör att det blir konsekvenser och så blev
det för mig. Jag vill att dom ska låta mig vara. Inte
hota, utpressa eller skada mig fast jag slutar göra
saker. Men jag vet att jag inte kan göra något åt det.
Jag kan inte få hjälp av en vuxen för gängets regler är
att man inte får berätta för någon.”

HUR PÅVERKAS BARN AV ORO FÖR ELLER
UTSATTHET FÖR VÅLD I SAMHÄLLET?
Att oro för att utsättas för rån och våldsbrott får
konsekvenser i barnets liv framkommer tydligt
i Brottsförebyggande rådets undersökning bland
niondeklassare. 55
Foto: Shutterstock

Den främsta anledningen att barnet vänder sig
till Bris utifrån en egen kriminalitet är för att
få stopp på en situation de uppfattar har eller
kommer urarta. Barn som är utsatta för brott av
personer som beskrivs tillhöra gäng vill ha hjälp
att komma undan hot, våld eller utpressning.
Gemensamt för både barn som är utsatta för brott
och barn som vill bryta sin inblandning i krimi
nella kretsar är känslan av att det enda alternativ
de har är att lösa situationen på egen hand, att det
inte finns någon vuxen som kan bidra med något
som faktiskt gör skillnad. Barn som vill bryta sin
egen inblandning är många gånger också offer för
brott då de har utsatts för hot eller våld av egna
eller andra gäng och därför är övertygad om att
det kommer få allvarliga konsekvenser att bryta.
Det händer att barn som själva begått brott
reflekterar och delar med sig till Bris av sina egna
tankar kring bakgrunden till att de kommit att
medverka i kriminella handlingar, men de flesta
fokuserar på här och nu. Bakgrundsfaktorer som
lyfts är att man själv använt droger och sen fått

”Det hände en allvarlig grej på tågstationen. Två killar tog min
dricka och hällde den över mig och puttade ner mig på marken.
Jag är rädd att se dom igen och vågar inte åka tåg längre.”

Kartläggningar visar att stöld är det vanligaste när barn är delaktiga i brott.

Foto: Istock photo

Trygghet i skolan är
en förutsättning för att
utvecklas och må bra.

De flesta samtalen till Bris om våld handlar om
utsatthet för våldsbrott i den egna familjen, skolan
eller vänskapskretsen, och gemensamt i de sam
talen är att barn ofta drar sig för att polisanmäla
eftersom det handlar om människor som står en
nära. Bland de barn som berättar om utsatthet för
våld och rån i andra miljöer uttrycks ibland också
en tvekan kring att berätta detta för någon vuxen
och polisanmäla brotten, och då särskilt om gär
ningsmannen är enperson som barnet känner
till. Skälet kan vara att de blivit hotade eller är
rädda för repressalier. Den rädslan påverkar bar
nets vardag på olika sätt, oron finns hela tiden och
en konsekvens kan bli att barnet inte vågar gå ut
själv. Är gärningsmannen en för barnet helt främ
mande person är t vekan ofta mindre. Barn som
har erfarenhet av våldsutsatthet hemma uttrycker
oftare än andra en oro för att utsättas för våld
utanför hemmet, även om detta inte hänt. Barn,
framför allt tjejer, berättar ibland att de är rädda
att bli utsatta för sexuella övergrepp, som överfall
svåldtäkter, då de hört att det ofta händer. Det blir
tydligt att rapporteringar om våld påverkar barns
förväntningar och känsla av (o)trygghet.
Det händer även att Bris får samtal från barn
som berättar om våld och kriminalitet där de
själva är gärningsperson. Barn som befinner sig i
kriminella sammanhang kan berätta att de kän
ner oro för sitt eget eller för en närståendes liv.
De är rädda att utsattas för våld (ofta ytterligare
våld då många redan har erfarenheter av att ha
blivit utsatt för våld), känner hopplöshet kring
sin situation och ånger över att göra andra illa.
Gemensamt för barn som berättar för Bris att
de befinner sig i ett kriminellt sammanhang är
en önskan att hitta sätt att förändra sitt liv. Ett
sätt att bryta egen kriminalitet som barn ibland
nämner är att se till att man åker fast. Det med
för dock en risk för att någon annan också åker
dit eller att barnet blir bestraffat av de andra.
Får barnet ett straff så innebär det inte alltid att
barnet kommer ifrån sitt sammanhang, bara att
barnet är borta ett kort tag.
56

”Jag vill inte göra
någon illa. Jag vill
inte vara en del
av gänget men jag
vågar inte sluta. De
kommer att döda
mig om jag ens
tänker på detta.”

”Att blanda in
polisen är ett
självmordsförsök,
speciellt i det här
sammanhanget.”

”Saken är den att det är så det ser ut för
ungdomar i samhället just nu. Inte bara i
kriminella världen utan allmänt världen
som ungdom - sen nu råkar de ju även vara så att det
är kriminella människor involverade. Blandar man in
polisen på nåt sätt så är man död – grovt misshand
lad eller din familj. Ingen är säker så är det. Det var
en tjej som blanda in polisen och hon blev stampad
på och lämnad för att dö så det är inte ens en tanke
för mig.”

Våld i skolan ger långtgående
konsekvenser

Att vara trygg i sin skolmiljö är en förutsättn ing
för att barn överhuvudtaget ska kunna tillgodo
göra sig sina andra mänskliga rättigheter såsom
rätten till bästa uppnåeliga hälsa och rätten till
utveckling. Att utsättas för våld och upprepade
kränkningar i skolan påverkar barn. I barns
samtal till Bris om våld i skolan återfinns allt
från självmordstankar och självdestruktivitet till
nedstämdhet. I många av barnens beskrivningar
återfinns också en påverkan på framtidstron
och förmågan att känna hopp om förändring.
Många har svårt att tro på att det kan bli bättre.
Det har därför en inverkan på i vilken utsträck
ning barnet vågar utveckla relationer med andra
jämnå riga. Många gånger har barn med sig en oro
långt efter att mobbningen har upphört.
En systematisk översikt som bygger på 165  un
dersökningar visar att barn som har utsatts för
mobbning löper ökad risk för ett flertal former av
psykiska problem, exempelvis ångestsyndrom,
depression och självmordsförsök.56 Särskilt påtag
lig är risken för PTSD med sex gånger ökad risk.
En konsekvens som oroar barn själva är att vålds
utsattheten påverkar ens chanser att prestera i
skolan, antingen för att barnet är orolig, stres
sad eller inte mår bra i skolmiljön men också för
att man inte alls vågar gå dit längre. Barn är i hög
grad medvetna om vikten av att prestera i skolan
och därför uttrycker många att våldet påverkar
ens framtidsutsikter.

Moore S.E. et al., 2017.
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Hur kan samhället säkra
varje barns rätt till trygghet?
Sedan Sverige förbjöd barnaga 1979 har landet haft en ledande roll kring
dessa frågor i det nationella samfundet. Mycket positivt har hänt sedan
dess, men våld mot barn är fortfarande utbrett. Det är tydligt i barns
samtal till Bris, forskning och andra rapporter.

U

nder de senaste åren har det skett ett antal
samhällshändelser och förändringar, som
påverkar barns livssituation kopplat till
våld. Några exempel är pandemin som
nu pågått i 2 år, den eskalerande debatten
om och förekomsten av gängvåld och skjutning
ar och det faktum att både barn och vuxna i allt
större utsträckning har tillbringat stora delar av
sin vardag online på olika digitala plattformar.
Andra exempel är #metoo-rörelsen som startade
2017, samtyckeslagstiftningen som trädde i kraft,
och att barnkonventionen blev lag år 2020. Under
de senaste åren har också samtalen till Bris fort
satt att öka. De största samtalsökningarna syns i
allvarliga ämnen såsom självmord, självdestruk
tivitet, ätstörningar, fysiskt och psykiskt våld och
sexuella övergrepp. Det framkommer också en
tydlig koppling, vid analys av samtalen, mellan
utsatthet för våld och förekomst av allvarlig
psykisk ohälsa.

FÖRANKRA KUNSKAPEN I HELA SAMHÄLLET
Att våld mot barn fortfarande är så utbrett, och
att barn utsätts för våld på så många arenor, som
framgår i samtalen till Bris och i forskning och
kartläggningar, är ett samhällsmisslyckande.
För alldeles för många barn är hela uppväxten
fylld av våld, och att samhället inte lyckas värna
barns trygghet leder till att många lever med
livslånga konsekvenser av att ha upplevt våld i
barndomen.
Det är tydligt i barns samtal till Bris att sam
hället allt för ofta misslyckas med att ingripa och
skydda barn som utsätts för våld.
Under 2022 pågår arbetet med att ta fram en
nationell strategi för att förebygga och stoppa
våld mot barn. Bris har under många års tid efter
frågat en nationell strategi och ser att den borde
ha funnits på plats för längesen, men välkomnar
självklart att arbetet nu är igång. Bris ser att det
är av stor vikt att strategin blir bred i sitt perspek
tiv och förankring, att den är folkbildande och
främjande. Därtill behöver resurser tillsättas så
att strategin ska få förutsättningar att tillämpas i
praktiken.
57
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ATT FÖREBYGGA VÅLD ÄR ATT
FÖREBYGGA PSYKISK OHÄLSA
Barns samtal till Bris, tillsammans med andras
kartläggningar och studier, visar att våld mot
barn är närvarande på många olika arenor – i
familjen, skolan, på fritiden, på nätet och i det
offentliga rummet. Den samlade kunskapen är
samstämmig. Våldet får i regel stora och i många
fall långtgående konsekvenser. Barn som har
utsatts för våld behöver stöd och ibland behand
ling för de skador våldet har orsakat och / eller
skydd mot fortsatt utsatthet. Många av de barn
som berättar att de utsätts för våld, i första hand
av sina föräldrar och i första hand psykiskt våld,
beskriver också olika former av psykisk ohälsa
–  som de själva kopplar till det våld de utsätts för.
Barnen berättar sådant som att de länge tänkt på
självmord trots att de inte vill dö, att de skär sig,
eller lider av depression. De berättar att de inte
kan visa hur de mår av rädsla för hur föräldrarna
ska reagera, att de får försöka hantera ångest och
panikattacker på egen hand.
Bris har haft kraftiga samtalsökningar om
våld, övergrepp, kränkningar och självmord.
Och kopplingen mellan just våld och psykisk
ohälsa är tydlig i barns samtal till Bris. Även
forskningen visar på ett starkt samband mellan
utsatthet och självmordsförsök bland barn och
unga. Enligt en nationell kartläggning hade
81  procent av de unga som försökt att ta sitt liv
någon gång varit utsatta för någon form av miss
handel under sin uppväxt och mer än hälften av
de som misshandlats var multiutsatta. Samma
mönster ses för dem som övervägt att ta sitt liv
vid fem eller fler tillfällen där 82 procent utsatts
för någon form av misshandel under uppväxten
och där mer än hälften av de som misshandlats
(55 procent) varit utsatta för minst tre former
av våld. 57
Ett mer aktivt arbete för att minska våld mot
barn skulle kunna leda till en minskning av de
mest långtgående formerna av psykisk ohälsa.
Debatten om psykisk ohälsa idag berör även
andra aspekter där sambandet med våldsutsatt
het skulle behöva utredas ytterligare.

Rädsla för att avslöja
hur det är hemma
kan vara ett hinder
för barn att berätta
om utsattheten.

Många barn berättar inte för någon vuxen om
sin utsatthet vilket gör att mörkertalet är stort,
detta framkommer i flera studier. 58 Alltför många
barn får därmed aldrig något professionellt stöd.
En Kantar Sifo-undersökning på uppdrag av Bris
visar att det finns en medvetenhet hos både pro
fessionella och allmänhet om att våld mot barn
förekommer och är ett problem. Var tredje vuxen
uppgav att de har känt oro för att ett barn far illa
i sitt hem, men en majoritet av de som svarade
uppgav att de var osäkra på vad de skulle göra i
en sådan situation. Det är tydligt att det behövs
mer kunskap hos allmänheten för att skydda
barn från att fara illa. 59
Skälen till att ett barn inte berättar för en vuxen
om sin situation är många, det vittnar barns
samtal till Bris om. Det handlar både om faktiska
risker, sådant barnet vet kommer att hända och
risker som barnet själv målar upp. Barn berättar
ibland att föräldrar och andra förövare har hotat
dem till tystnad, men ibland har barnet gjort en
egen bedömning att riskerna är stora, baserat
på den ofta fragmentariska kunskapen och den
egenutvecklade förståelsen för situationen som
barnet har.
Även barn som utsätts för våld och övergrepp
av andra förövare än föräldrar, ofta jämnåriga,
partners men också kända och okända förövare
på nätet eller på andra arenor upplever ofta hin
der för att berätta för en vuxen. Det kan handla

Några exempel på vad barn berättar för Bris
➜ Barnet vet inte vad som räknas

som våld, vad föräldrar har rätt
till, vilka rättigheter barnet har
och hur barnet ska agera.

➜ Barnet har ingen att berätta för,

hen saknar en sådan relation där
det skulle kunna vara möjligt.

➜ Barnet är rädd att inte bli trodd.
Har kanske försökt tidigare och
fått en dålig erfarenhet.

➜ Barnet känner egen skuld i eller
skam över att ha blivit utsatt.

➜ Barn är rädda att avslöja miss

förhållanden i familjen. Om
myndigheterna får insyn kom
mer de att se annat föräldrarna
gör som är olagligt.

➜ Barnet har inte förmågan att

formulera och meddela omvärl
den sin utsatthet (det kan vara
barn med trauman, med funk
tionshinder och yngre barn).
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Socialstyrelsen 2015, Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2017 & Barnafrid 2017.
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Bris pressmeddelande, En av tre vuxna har känt oro för att ett barn i deras närhet far illa, 2021.

➜ Barnet vill inte belasta föräld

rarna, har förståelse för att de
har det svårt.

➜ Ett avslöjande kan leda till att

föräldrarna och ibland ett helt
kollektiv kommer att bestraffa,
utesluta, skada eller till och
med döda barnet.

➜ Barnet vill inte riskera att för
lora sin förälder (eller annat
som barnet tror hen riskerar,
husdjur, att bo kvar i huset,
kontakt med syskon). Vill bara
att våldet ska ta slut.

➜ Det kan också vara så att barn

tycker att de har berättat, de
kan tycka sig veta att vuxna har
förstått, undra varför vuxna inte
agerar eller ens ställer frågor till
barnet.
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ATT UPPTÄCKA VÅLD – HINDER OCH
MÖJLIGHETER
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om att barnet själv känner osäkerhet kring var
gränsen går, särskilt vid sexuella övergrepp.
Om det är en vuxen okänd förövare kan barnet
ofta känna en stor rädsla för att inte bli trodd
utan tydliga bevis. Vid övergrepp på nätet tar
barn ofta på sig mycket av skulden själva för att
de har försatt sig i en riskfylld situation genom
att exempelvis svara på en kontaktförfrågan.
Stora delar av sina liv lever barn utan v uxnas
närvaro, och så ska det vara. Barn har rätt till
i ntegritet och måste få utforska världen, relatio
ner till andra och sin egen identitet på egen hand.
Men vuxna behöver vara närvarande på lagom
avstånd, tillgängliga att vända sig till när situa
tionen kräver det. Det handlar om att bygga en
tillitsfull och respektfull relation till barnet och
att aldrig någonsin lägga skuld och skam på bar
net om hen utsätts för våld och övergrepp.
Samtalen till Bris ger en inblick i barns livs
situation som de inte ska behöva hantera själva,
men som alltför många barn upplever att de inte
har någon att prata med om. Bara det faktum
att barn berättar för Bris för första gången, och
många uppger att de inte skulle ha berättat för
någon annan om inte Bris fanns, visar tydligt att
vuxenvärlden ofta misslyckas med att samtala
om svåra saker och vara tillgängliga för barn
som behöver söka stöd. Sammantaget: hindren
är många, och kompetens och kunskap saknas
bland många vuxna vars ansvar är att skydda
barn från våld. Samtidigt finns generell kunskap,
och kunskap om riskfaktorer som går att iden
tifiera hos barnet, hos föräldrar eller i barnets
miljö. Trots det agerar alldeles för få vuxna, såväl
professionella som vuxna i vardagen.

HUR ÅSTADKOMMA FÖRÄNDRING?

”Jag känner bara
att just nu så är
jag rädd för
vad jag ska göra
mot mig själv.”

Att skydda barn från våld är inte en enskild fråga,
ansvaret måste och ska delas av många. Därför
krävs åtgärder och förändring på flera plan för att
på riktigt åstadkomma en rörelse i samhället för
att förhindra barns utsatthet för våld.
Närvarande vuxna som lyssnar, ser och agerar,
är den starkaste skyddsfaktorn för barn som upp
lever våld. Det behövs mer kunskap generellt
bland vuxna om vad våld mot barn är, var det
förekommer, vilka uttryck det tar sig, och om vål
dets konsekvenser. Men framför allt behövs ett
ökat civilkurage och en ökad närvaro av vuxna,
så att fler faktiskt finns tillgängliga för barn och
agerar vid oro för att ett barn far illa.
Att få fler vuxna att se och agera mot våld mot
barn är också i sig en fråga om barnsyn och barns
ställning i samhället. Alltför många tenderar fort
farande att se barns utsatthet som en familje
angelägenhet och inte en del av ett samhälls
problem. Samhället behöver gemensamt arbeta
för att barn ska tas på allvar i alla led – alltifrån
att de ska ges möjlighet att få stöd när de själva
upplever att de behöver det, att de ska tas på all
var när de söker hjälp, till att de ska få hjälp och
skydd utifrån sin egen utsatthet och få skydd i
egenskap av egen person med egna rättigheter,
oaktat resten av familjens vilja eller historik.
Förutom att vuxna behöver se och agera så
behöver barn även få förutsättningar att kunna
berätta och söka hjälp hos någon som kan ge dem
stöd och vägledning. Många barn har de senaste
åren valt att berätta för Bris, vilket i sig är något
bra. Men alltför många barn kommer inte att
berätta för någon och många berättar bara för
Foto: Shutterstock

Barn ska kunna söka
stöd och på egen hand
och tas på allvar.
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Bris. Hela samhället har ett oerhört stort ansvar
att fortsätta jobba med kunskap om våld och
utsatthet, samt kunskap om normer, rätten till
sin egen kropp och andra frågor kopplat till våld,
övergrepp och kränkningar.
Flera samhällsaktörer behöver omfattas av den
kommande nationella strategin för att förebygga
och stoppa våld mot barn, såsom mödravårds
centralerna, tandvården och föräldraskapsutbild
ningarna, samt även förskola och skola. Specifika
insatser krävs för föräldrar i särskilt utsatta
situat ioner, där det är känt att flera riskfaktorer
förekommer.
Det finns idag en uttalad politisk ambition att
stärka skyddet mot våld mot barn. Sedan barn
konventionen blev lag för två år sedan kan vi se
en rad lagstiftningsinitiativ med syfte att stärka
barnrättsperspektivet och ge barn en uppväxt fri
från våld. Det gäller bland annat barnfridsbrottet
som infördes i juni 2021, den förändrade sexual
undervisningen med förstärkt fokus på sexuali
tet, samtycke och relationer samt uppdraget att
se över möjligheten att stärka det straffrättsliga
skyddet för sexuella övergrepp mot barn, framför
allt för att lagstiftningen behöver anpassas till de
arenor där brott mot barn begås.
Att dessa initiativ har tagits kan ses som en
effekt av barnkonventionens ställning som svensk
lag. En rimlig slutsats är också att samtyckeslag
stiftningen tillsammans med #metoo-rörelsen,
har bidragit till att fler barn kunnat resonera
kring och identifiera sexuella övergrepp än tidi
gare, vilket de ökade samtalen till Bris inom
området är en indikation på.
Sett över de senaste två åren går det också att
se ett stärkt straffrättsligt skydd mot hedersrela
terat våld och förtryck. I juli 2020 infördes bland
annat en skärpt lagstiftning rörande barnäkten
skap samt en särskild straffskärpningsgrund för
brott med hedersmotiv. Efter att ha utrett frågan
om hedersrelaterat våld och förtryck närmare
tillkännagav regeringen, i december 2021, ett för
slag om att införa ett särskilt brott för hedersför
tryck. Lagförslaget som av vissa benämns ”Lex
Fadime” innebär att det blir straffbart att begå
vissa brottsliga gärningar mot en person, om var
och en av gärningarna utgjort led i en upprepad
kränkning av personens integritet och ett syfte
med gärningarna varit att bevara eller återupp
rätta en persons eller familjs, släkts eller annan
liknande grupps heder.60 Lagen, som föreslås
träda i kraft den 1 juli 2022, är välkommen.
Barns rättsliga skydd mot våld är starkt i Sverige
och det finns numera lagstiftning som reglerar
flera former av våldshandlingar mot barn, om än
inte straffrättsligt. Samtidigt finns stora brister
när det kommer till den praktiska tillämpningen,
vilket har en koppling till resurs- och kunskaps
brist (både teoretiskt, verktyg och metoder för
praktisk tillämpning), brist på samverkan samt
otydliga ansvarsförhållanden. Det finns behov av
att resurser prioriteras till arbetet med att stärka
barns skydd mot våld, till alla verksamheter

Trygghet i skolan är
en skyddsfaktor.

”Min social
sekreterare är
så stressad. Hon
är snäll och frågar
om jag trivs i
jourhemmet men
hon frågar aldrig
hur jag mår och om
jag börjar berätta
så hinner hon
inte lyssna.”

(rättsväsende, socialtjänst, skola, med mera) och
en satsning på ökad kunskap framför allt bland
dem som i sitt uppdrag ska tillämpa barnets rät
tigheter i praktiken. Dessutom behövs breda kom
petenshöjande insatser kring exempelvis defini
tionen av våld, vilka barn som riskerar att utsättas
för våld, barns reaktioner och behov, barns ställ
ning i brottmålsprocessen samt lagbestämmelser
nas tillämpningsområde. Det är också i enlighet
med ett av målen i EU:s barnrättsstrategi.
Det långsiktiga arbetet med att minska risk
faktorerna för att barn ska utsättas för våld
behöver prioriteras och resurssättas mycket
högre än idag. Risken att utsättas för våld i sam
hället är väldigt olika beroende på var ett barn
bor, liksom resurserna och förutsättningarna för
barn att få tillgång till sina rättigheter. Som tidi
gare nämnts finns flera tydliga riskfaktorer för
att utsättas för eller på andra sätt uppleva våld
under uppväxten, vilket även innefattar risken
för att vissa barn hamnar i sammanhang där de
själva utövar våld. Det handlar om socioekono
miska faktorer, om bostadsfrågor, och om ojämnt
fördelad tillgång till samhällets stöd och funktio
ner. Segregationen innebär att vissa barn i högre
utsträckning än andra kommer att exponeras
för miljöer som är våldsamma och destruktiva.
Samma barn kommer att ha sämre tillgång än
andra till skyddande och stärkande faktorer som
trygghet i skolan, utbildade pedagoger, lärare
och vuxna som kan stötta barnet med studiehjälp
och psykosocialt stöd. Bostadssituationen, där
många familjer lever i trångboddhet i områden
som enligt polisen klassas som särskilt utsatta,
påverkar risken för barn att hamna i våldsamma
miljöer.

Socialtjänsten behöver stärkta resurser
Socialtjänsten är det yttersta skyddet för barn i
utsatta situationer. Att socialtjänsten f ungerar
och förmår agera kan vara livsviktigt för ett barn
i en utsatt situation. Samtal till Bris från barn
om brister hos socialtjänsten är vanliga och har
ökat under de senaste åren. Barn berättar bland
annat om brist på information och delaktighet,
om svårigheter att få komma till tals och få vara
med och påverka. Känslan hos många barn är att
de tappar kontrollen över situationen och inte
vet vad som händer och varför, att socialtjäns
ten antingen agerar väldigt snabbt och utan att

Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar, SOU 2021:43
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■ Diskussion och slutsatser

Foto: Shutterstock

Flera samhällsaktörer behöver omfattas av den nationella strategion mot våld mot barn.

informera barnet, eller också att det blir tyst från
socialtjänstens sida och barnet inte vet vad som
kommer att hända.
Även i de fall där socialtjänsten aktivt går in
med insatser, till exempel genom ett omhänder
tagande av barnet, har samhället svårt att räcka
till. Forskning visar tydligt på en ogynnsam
utveckling för barn som tas om hand och place
ras under sin uppväxt, exempelvis när det kom
mer till att klara skolan. För barn som placeras på
SiS-hem ser Bris att det finns många brister vad
gäller bland annat våld mot barn från personal
på institutionen.
Det är fastlagt att socialsekreterare inte har
tillräckligt med tid för barn i sin arbetsvecka. 61
Det är mot den bakgrunden bekymmersamt att
förslagen till ny socialtjänstlag, som presentera
des hösten 2020, inte skulle få kosta i resurser
eller vara ambitionshöjande. Socialtjänsten behö
ver ges bättre förutsättningar i form av resurser
för att kunna tillämpa barnkonventionen i prak
tiken samt att kunskapen höjs om vad barnets
rättigheter innebär i praktiken. Socialtjänsten
bör vara kunskapsbaserad, där bedömningar och
insatser görs i samråd med barnet så långt det är
möjligt, och baseras på senaste tillgängliga forsk
ning och evidens. Det finns behov av ett tydligare
ansvarstagande för samverkan med andra aktö
rer och verksamheter kring barn. Det är viktigt,
inte minst i det förebyggande arbetet, men också
kring barn som redan är aktuella inom social
tjänsten. Det behövs också en mycket större sats
ning på det förebyggande uppdraget.
För att Sverige fortsatt ska kunna stå fast vid
linjen, att inget barn ska utsättas för våld, krävs
ökad prioritet, kunskap, samt en mobilisering med
åtgärder på flera plan. Efterföljande rekommenda
tioner pekar ut riktningen för hur samhället ska
kunna garantera varje barn en uppväxt fri från
våld.
61

Bris rekommenderar
➜ Agera för varje barns rätt till en trygg uppväxt. Varje politiskt parti

bör gå till val på stärkta insatser för att skydda barn från våld, natio
nellt, regionalt och lokalt.

➜ Öka vuxnas kunskap om våld. Att fler vuxna agerar vid misstanke om
att ett barn far illa är avgörande.

➜ Säkerställ en bred nationell strategi mot våld mot barn.

Under 2021-2022 pågår arbetet med att ta fram en nationell strategi
mot våld mot barn. Strategin måste ha ett brett anslag som gör frå
gan relevant i hela samhället. Den behöver bli välförankrad, resurs
satt och implementerad i alla verksamheter som möter barn.

➜ Utanförskap måste brytas för en uppväxt fri från våld. Det är avgö
rande att motverka att något barn utsätts för våld eller växer upp i
våldsamma miljöer. Tillsätt förebyggande insatser och verka för att
fler unga känner sig delaktiga i samhället.

➜ Rusta de aktörer som möter barn. Professionella instanser som

möter barn måste rustas och få bättre förutsättningar att upptäcka,
agera och följa upp när barn utsatts för våld. Stöd och vård måste
vara tillgängligt för barn.

➜ Stärk kompetensen i rättsväsendet. Kunskapen om våld mot barn,

och om de rättsregler vi faktiskt har, måste förstärkas inom hela
rättskedjan så att den straffrättsliga regleringen får genomslag i den
praktiska rättstillämpningen.

➜ Öka kunskapen om sambandet mellan våld och psykisk ohälsa. Ett

mer aktivt arbete för att minska våld mot barn skulle kunna bidra till
en minskning av de mest långtgående formerna av psykisk ohälsa.

➜ Följ upp pandemins konsekvenser. Det behövs mer kunskap och

långsiktig uppföljning av hur barn påverkas. Insatser behöver följas
upp och riktas dit där behoven är stora.

En förutsättning för alla dessa rekommendationer är att göra barn del
aktiga, att lyssna på hur barn beskriver sina liv och på deras förslag på
åtgärder – med målet att utforma ett samhälle där varje barn garante
ras tillgång till sina rättigheter.

Barnets och ungdomens reform – Förslag för en hållbar framtid, Slutrapport från den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården, 2017.
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Kontaktinnehåll i barns samtal
Förändringar kontaktinnehåll
Psykisk ohälsa
Depression
Diagnoser
Nedstämdhet
Självdestruktivitet
Självmord
Ångest

Antal
2016

Antal
2017

Antal
2018

Antal
2019

Antal
2020

Antal
2021

Totalt
2016-2021

Skillnad %
2020-2021

9 493

9 402

9 770

9 877

12 839

20 231

71 612

58 %

1 038
497
5 771
1 575
1 345
2 168

1 007
632
4 165
1 993
1 742
2 868

1 005
660
3 601
2 580
2 239
2 978

906
583
3 612
2 446
2 524
2 691

1 030
681
5 586
2 713
2 478
4 321

1 321
899
7 582
4 799
4 622
7 592

6 307
3 952
30 317
16 106
14 950
22 618

28 %
32 %
36 %
77 %
87 %
76 %

769

1 033

1 133

1 140

1 395

2 692

8 162

6 216

6 924

6 681

6 535

9 114

10 812

46 282

250%93 %
19 %

3 246
3 699

3 005
4 581

2 789
4 342

2 685
4 293

3 843
6 070

4 016
7 470

19 584
30 455

5%
23 %

Våld, övergrepp och kränkningar

4 244

5 145

5 575

5 565

6 743

9 116

36 388

35 %

Fysiskt våld
Hedersrelaterat våld & förtryck
Mobbning
Omsorgsbrist
Psykiskt våld
Sexuella övergrepp

1 217
137
1 480
658
1 034
710

1 475
108
1 930
829
1 347
813

1 527
132
2 183
666
1 683
1 012

1 870
114
1 892
640
1 670
1 165

2 397
153
2 019
850
2 212
1 469

3 214
158
2 237
1 180
3 064
2 494

11 700
802
11 741
4 823
11 010
7 663

34 %
3%
11 %
39 %
39 %
70 %

Skolan

4 245

5 278

5 325

4 819

5 603

6 458

31 728

15 %

Vänner

Ätstörningar

Familj och Familjekonflikter
Familjekonflikter
Familjen

4 702

5 635

5 156

4 526

5 345

6 285

31 649

18 %

Att vara ung*		

4 531

3 779

3 765

4 871

5 767

22 713

18 %

Samhällets stödinstanser

2 418

2 328

3 297

2 734

3 713

5 692

20 182

53 %

235
35
85
624
511
332
126
11
110
822
187

225
28
81
690
600
331
149
37
77
722
113

470
66
90
860
964
337
231
22
128
1 014
295

291
42
82
615
652
355
181
11
135
867
199

394
74
113
885
771
553
283
10
178
1 215
294

559
126
283
1 427
1 133
789
528
31
322
1 780
502

2 174
371
734
5 101
4 631
2 697
1 498
122
950
6 420
1 590

42 %
70 %
150 %
61 %
47 %
43 %
87 %
210 %
81 %
47 %
71 %

Kärlek

3 157

2 941

2 917

2 670

2 860

3 614

18 159

26 %

Stress**

2 066

2 137

2 279

1 418

1 914

3 504

13 318

83 %

Vuxnas svårigheter

1 470

1 536

1 310

1 583

1 796

2 523

10 218

40 %

14
167
197
721
550

7
186
160
813
574

8
166
114
713
450

11
166
124
959
574

29
261
137
985
641

31
280
259
1 505
724

100
1 226
991
5 696
3 513

7%
7%
89 %
53 %
13 %

510
105
161
699
313
521
240
116
1 234
703
242
313
578
1 464
895
465
995
678

475
147
175
657
253
621
335
140
1 105
620
285
272
607
1 092
733
500
1 221
916

437
78
167
556
316
643
294
149
1 111
590
317
145
738
1 302
792
566
1 049
1 080

474
97
169
576
391
726
490
154
1 086
567
421
267
879
1 223
815
506
1 067
978

445
183
178
761
576
910
686
206
1 294
707
474
447
1 083
1 394
882
707
1 243
1 095

525
217
185
972
884
1 259
568
280
1 574
859
604
492
1 110
1 688
1 007
1 064
1 334
1 527

2 866
827
1 035
4 221
2 733
4 680
2 613
1 045
7 404
4 046
2 343
1 936
4 995
8 163
5 124
3 808
6 909
6 274

18 %
19 %
4%
28 %
53 %
38 %
–17 %
36 %
22 %
21 %
27 %
10 %
2%
21 %
14 %
50 %
7%
39 %

Andra vuxna i skolan
Annat
Behandlingshem
BUP
Elevhälsa
Familjehem
Hälso- och sjukvård
Migrationsverket
Rättsväsendet
Socialtjänsten
Ungdomsmottagning

Vuxnas funktionsnedsättningar
Vuxnas fysiska ohälsa
Vuxnas kriminalitet
Vuxnas missbruk/riskbruk
Vuxnas psykiska ohälsa

Övriga kategorier A–Ö
Bris
Diskriminering
Ekonomisk utsatthet
Fritid
Funktionsnedsättning
Fysisk hälsa & ohälsa
Juridiska frågor
Kriminalitet
Kropp & utseende
Mens & graviditet
Missbruk/riskbruk
Normativa begränsningar
Onlinerelaterade frågor
Oro för annan
Sex
Sexualitet & könsidentitet
Skilda föräldrar
Sorg & kris

* Definitionen Att vara ung har förändrats mellan åren 2016 och 2017 och en jämförelse kan därför endast göras från 2017.
** Under 2019 förändrades arbetssättet kring dokumentationen av Stress, varför en jämförelse mellan åren innan ej är möjlig.
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om bris
Uppdrag och verksamhet
– ett bättre samhälle för barn
Sedan 1971 har Bris kämpat för att göra livet bättre för barn i utsatthet, och drivit förändring för
ett bättre samhälle för alla barn i Sverige. Bris erbjuder professionellt stöd till alla barn under 18 år
utifrån barnets behov, direkt via chatt, mejl, telefon och i riktade stödinsatser till barn och familjer
i särskilt utsatta situationer.
Bris vision är ett samhälle där barnets rättighe
ter tillgodoses och där varje barn känner till sina
rättigheter. Bris arbete bedrivs utifrån den barn
syn som uttrycks i barnkonventionen. Det innebär
att varje barn erkänns, respekteras och skyddas
som rättighetsbärare.
Bris arbete har tre verksamhetsben: stödja,
mobilisera och påverka. Verksamheten finansie
ras via insamling från privatpersoner, företag,
stöd från kommuner och olika stiftelser samt
medlemsavgifter. Bris möjlighet att stötta barn
och att arbeta för att stärka barnets rättigheter
står i direkt relation till de insamlade medlen och
varje krona gör skillnad i verksamheten.
STÖDJA
Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn och
unga, och erbjuder professionellt samtalsstöd
via chatt, mejl och telefon varje dag, året runt
och sedan 15 mars 2021även dygnet runt.
Numret till Bris stödlinje för barn, 116  1 11, är ett

Vision & syfte
MOBILISERA

STÖDJA

Att barnets
rättigheter
tillgodoses

EU-harmoniserat nummer som reserveras till
hjälplinjer i de europeiska länderna med kun
skaper och r esurser att ge barn stöd. Varje barn
som kontaktar Bris får professionellt stöd av en
utbildad kurator. I maj 2021 öppnade Bris fysiska
mottagningar i Stockholm, Linköping, Göteborg,
Malmö och Umeå, där barn kan träffa en kurator
för ett nära och anpassat stöd.
Bris stödjer även barn och familjer i särskilt
utsatta situationer genom stödprogram. Idag
erbjuder Bris gruppstöd till barn och familjer
där en förälder begått självmord, till familje
hemsplacerade barn, barn med erfarenhet av
flykt, och barn till föräldrar med psykisk ohälsa
eller aktivt missbruk.
Utöver det individuella stödet till barn till
handahåller Bris mer generellt utformat stöd för
barn att tillgodogöra sig på egen hand på bris.
se. På hemsidan finns också Bris modererade
forum där barn kan ge och få stöd barn emellan.
Bris har även publika anonyma chattar på i för
väg bestämda teman där barn skickar in sina frå
gor och kuratorer svarar. Tidigare chattar åter
finns i ett arkiv på bris.se i syfte att fungera som
en k unskapskälla såväl som en normaliserande
funktion.
Bris erbjuder ett indirekt stöd till barn via
vuxna, både genom information på bris.se, i
sociala medier, i böcker och i rapporter. På var
dagar kan vuxna som är oroliga för ett barn i
sin närhet ringa Bris vuxentelefon – om barn,
Idrottsledarlinjen eller Bris stödlinje på arabiska
för vuxna med frågor om barn i sin närhet. Både
privatpersoner och professionella kontaktar Bris
vuxenstöd.

MOBILISERA
PÅVERKA
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Bris mobiliserar samhället för barnets rättighe
ter, alltifrån medlemmar till kommuner, organi
sationer och andra samhällsaktörer. Bris med
lemmar och volontärer sprider information och
kunskap om barnets rättigheter i hela Sverige. I
Bris nätverk samlas omkring 6 500 professionel
la från olika delar av samh ället och landet – den

Bris stöttar barn
dygnet runt, året om.
Foto: Shutterstock

ideella, privata och offentliga sektorn. Bris nät
verk möjliggör möten, dialog och samverkan och
är en källa till inspiration och erfarenhetsutby
te i barnrättsarbetet. Via Brisakademin ger Bris
utbildningar om barnrätt och om metoder för
att stödja barn och familjer, såväl öppna utbild
ningar som uppdragsutbildningar i hela landet.
Bris erbjuder grundutbildningar om barnkon
ventionen, metodutbildning och workshops om
barns delaktighet. Bris har även metodutbild
ningar och gruppledarutbildningar, bland annat
för gruppverksamhet för nyanlända föräldrar,
för nyanlända barn, och för barn till separerade
föräldrar.

PÅVERKA
Bris påverkar beslutsfattare för ett bättre samhäl
le för barn. Bris bedriver ett strategiskt opinionsoch påverkansarbete med fokus på beslutsfatta
re och myndigheter, och arbetar för att nå ut till
allmänheten för att hela samhället ska ha bättre
kunskap om barnets rättigheter och kunna bidra
till att de tillgodoses.
Bris deltar i referensgrupper och politiker
möten, skriver remisser och bidrar med expertis.
Genom att göra barns röster hörda, samt bidra
med analys och åtgärdsförslag, arbetar Bris för
att stärka barnets rättigheter på alla samhällets
a renor.
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Definitioner
Bris dokumenterar varje samtal i 54 kontaktområden. Ett samtal kan handla om flera
ämnen, och i snitt dokumenteras 2,5 kontaktområden per kurativ kontakt.
Att vara ung

Vägledande är att barnet har varit hjälp
sökande kring exempelvis känsloliv kopplat
till tonåren, identitet, existentiella frågor,
självförtroende, att passa in, puberteten,
framtiden, ledsen utan specifik orsak etc.
och att problemen inte är en konsekvens av
en annan svårighet/omständighet i barnets
situation.

Andra vuxna i skolan

Barnet är hjälpsökande kring en pågåen
de eller önskad kontakt med annan vuxen
i skolan än elevhälsa i stödjande syfte - ej
undervisning. Ingår i samlingskategorin
Samhällets stödinstanser.

Annan professionell

Barnet är hjälpsökande kring en pågående
eller önskad kontakt med annan professionell
än de alternativ som finns att välja bland i
samlingskategorin Samhällets stödinstanser.
Anges i fritext. Ingår i samlingskategorin
Samhällets stödinstanser.

Behandlingshem

Ekonomisk utsatthet

Barnet är hjälpsökande utifrån sin upplevelse
av familjens/sin egen ekonomi.

Elevhälsa

Barnet är hjälpsökande kring en p
 ågående
eller önskad kontakt med elevhälsan, inklu
derar hela elevhälsovårdsteamet. Ingår i
samlingskategorin Samhällets stödinstanser.

Familjehem

Barnet är hjälpsökande utifrån en pågåen
de eller beslutad placering i familjehem.
Kontakter där barnet önskar bli eller är orolig
att bli familjehemsplacerad återfinns inom
kategorin socialtjänsten. Ingår i samlingskate
gorin Samhällets stödinstanser.

Familjekonflikter

Barnet är hjälpsökande utifrån sin familjesitua
tion som är konfliktfylld men utan inslag av våld
eller hot. Barnet kan både vara delaktig i eller
ha bevittnat konflikter mellan vuxna och barn,
vuxna och vuxna eller barn och barn. Ingår i
samlingskategorin Familj & familjekonflikter.

Barnet är hjälpsökande utifrån pågående
placering vid HVB-hem/SiS. Kontakter från
barn som önskar bli placerade eller är orolig
för en kommande placering återfinns under
kategorin Socialtjänsten. Ingår i samlings
kategorin Samhällets stödinstanser.

Familjen

Bris

Fritid

Fakta och informationsfrågor som rör Bris
stödverksamhet, hur det fungerar, anonymi
tet, öppettider etc.

BUP

Barnet är hjälpsökande utifrån en p
 ågående
eller önskad kontakt med Barn- och ung
domspsykiatrin. Ingår i samlingskategorin
Samhällets stödinstanser.

Depression

Barnet är hjälpsökande kring sin familjesitua
tion med fokus på relationer, saknad, boende
men ej konflikter eller skilsmässa som är egna
kategorier. Ingår i samlingskategorin Familj &
familjekonflikter.

Barnet är hjälpsökande utifrån frågor och
funderingar som rör barnets fritid, tiden
utanför skolan som t.ex. fester, fritidsakti
viteter etc.

Funktionsnedsättning

Barnet är hjälpsökande utifrån diagnostisera
de eller önskad utredning av fysiska/neuro
psykiatriska funktionsnedsättningar som
påverkar barnets vardag och liv.

Barnet är orolig/hjälpsökande utifrån en
depression, såväl diagnostiserade som
funderingar. Ingår i samlingskategorin Psykisk
ohälsa.

Fysisk hälsa & ohälsa

Diagnoser

Fysiskt våld

Barnet är hjälpsökande utifrån att hen har
en diagnos, eller vill/ska utredas utifrån en
tanke om eventuell diagnos (ej neuropsy
kiatriska, se funktionsnedsättning). Ingår i
samlingskategorin Psykisk ohälsa.

Diskriminering

Barnet är hjälpsökande utifrån all form av
diskriminering, både i familjen, skolan, andra
arenor.
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Barnet är hjälpsökande utifrån hälsorelatera
de frågor som rör kroppen, t.ex. sjukvårds
frågor, sjukdomar, svåra sömnproblem etc.

Barnet är/har blivit utsatt för, bevittnat, utsatt
annan eller är rädd för fysiskt våld, både inom
familjen och i andra sammanhang. Ingår i sam
lingskategorin Våld, övergrepp & kränkningar.

Hedersrelaterat våld & förtryck

Barnet är/har blivit utsatt för, bevittnat,
utsatt annan eller är rädd för hedersrelaterat
våld och förtryck. Ingår i samlingskategorin
Våld, övergrepp & kränkningar.

Hälso- och sjukvård

Barnet är hjälpsökande utifrån en p
 ågående
eller önskad kontakt med hälso- och
sjukvården, både utifrån egen hälsa eller
nätverkets hälsa. Ingår i samlingskategorin
Samhällets stödinstanser.

Juridiska frågor

Barnet är hjälpsökande utifrån frågeställning
ar kopplat till lagar och rättigheter, t.ex. vad
en får och inte får göra utifrån ålder, vad som
krävs för att få göra en viss sak eller när en
har rätt att flytta hemifrån.

Kriminalitet

Barnet är hjälpsökande utifrån egen eller
andra barns kriminalitet. Barnet kan vara
förövare, offer eller vittne.

Kropp & utseende

Barnet är hjälpsökande utifrån funderingar
om kropp och utseende, t.ex. vikt, bröst,
finnar etc.

Kärlek

Barnet är hjälpsökande utifrån kärlek i rela
tion till en/flera specifika personer i barnets
närhet, såväl online som offline.

Mens & graviditet

Barnet är hjälpsökande utifrån funderingar
rörande mens, graviditet etc. Ofta fakta
frågor.

Migrationsverket

Barnet är hjälpsökande utifrån en pågående
eller önskad kontakt med Migrationsverket,
såväl egna kontakter som familjens kontakt.
Ingår i samlingskategorin Samhällets stöd
instanser.

Missbruk/riskbruk

Barnet är hjälpsökande kring eget eller andra
barns missbruk/riskbruk av alkohol, droger,
receptbelagda läkemedel, spel, sex, dator
spel etc.

Mobbning

Barnet är hjälpsökande utifrån mobbning.
Kan vara utsatt, utsätta andra eller bevittna.
Gäller all form av mobbning oavsett arena.
Ingår i samlingskategorin Våld, övergrepp &
kränkningar.

Nedstämdhet

Barnet är orolig/hjälpsökande kring sitt
mående och beskriver sig som ledsen/
nedstämd. Ska ej förväxlas med att barn kan
vara ledsna utifrån en svår livssituation eller
yttre omständighet. Ingår i samlingskategorin
Psykisk ohälsa.
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vuxenenheter som föräldrar har kontakt med.
Ingår i samlingskategorin Samhällets stöd
instanser.

Sorg & kris

Barnet är hjälpsökande utifrån sorg- & krisre
aktioner, exempelvis utifrån förlust/dödsfall/
sjukdom/skilsmässa i familjen eller nätverket.

Stress

Barnet är hjälpsökande utifrån en upplevd
stress som påverkar måendet.

Ungdomsmottagning

Barnet är hjälpsökande utifrån en pågående
eller önskad kontakt med Ungdomsmottag
ningen. Ingår i samlingskategorin Samhällets
stödinstanser.

Vuxnas funktionsnedsättningar

Barnet är hjälpsökande utifrån en upplevelse
av en vuxens funktionsnedsättningar. Ingår i
samlingskategorin Vuxnas svårigheter.

Vuxnas fysiska ohälsa
Normativa begränsningar

Barnet är hjälpsökande utifrån att barnets
liv/valmöjligheter begränsas utifrån egna,
samhällets, kulturella eller religiösa normer.

Omsorgsbrist

Barnet är hjälpsökande utifrån att barnets
omsorgspersoner brister i sin omsorg av
barnet. Ingår i samlingskategorin Våld, över
grepp & kränkningar.

Onlinerelaterade frågor

Barnet är hjälpsökande utifrån utsatthet/
aktiviteter/relationer som uttalat sker online.
Barnet kan ha bevittnat, blivit utsatt eller
själv ha utsatt andra.

Oro för annan

Anges om kontakten enbart handlat om oro
för annan, och inte något alls om kontakta
rens situation, gäller främst i mejlen eller vid
fakta/information.

Psykiskt våld

Barnet är/har blivit utsatt för, bevittnat eller
utsatt någon annan för psykiskt våld, både inom
familjen och i andra sammanhang. Ingår i sam
lingskategorin Våld, övergrepp & kränkningar.

Rättsväsendet

Sexualitet & könsidentitet

Kontakter där barnet söker hjälp utifrån
funderingar om ens egen sexualitet och/eller
könsidentitet.

Sexuella övergrepp

Barnet är/har blivit utsatt för, bevittnat, är
rädd för att utsättas för sexuella övergrepp,
både inom familjen och i andra sammanhang
eller har själv utsatt någon annan. Inkluderar
sexuella trakasserier, grooming och sexuellt
ofredande. Ingår i samlingskategorin Våld,
övergrepp & kränkningar.

Självdestruktivitet

Barnet är hjälpsökande utifrån eget eller
annat barns självdestruktivitet. Ingår i sam
lingskategorin Psykisk ohälsa.

Självmord

Barnet är hjälpsökande utifrån egna eller
annat barns funderingar på självmord, suicid
försök eller förlust i suicid. Ingår i kategorin
Psykisk ohälsa.

Skilda föräldrar

Barnet är hjälpsökande utifrån positiva eller
negativa känslor/påverkan utifrån föräldrars
skilsmässa, t.ex. bonusföräldrar, vårdnad,
boende, umgänge etc.

Barnet är hjälpsökande kring en pågående
eller önskad kontakt, såväl egen som indirekt
genom exempelvis föräldrars kontakt med
t.ex. polis, åklagare och domstol. Ingår i sam
lingskategorin Samhällets stödinstanser.

Skolan

Sex

Socialtjänsten

Kontakter där barnet sökt hjälp utifrån
funderingar om sex, skydd, onani, porr etc.
Ej sexuella övergrepp.

Barnet är hjälpsökande på grund av sin skol
situation. Inkluderar alla frågor/funderingar
som rör skolan, som undervisning, arbets
miljö, betyg etc.

Barnet är hjälpsökande utifrån en upplevelse
av en vuxens fysiska ohälsa, t.ex. cancer eller
hjärt- och kärlsjukdomar. Ingår i samlings
kategorin Vuxnas svårigheter.

Vuxnas kriminalitet

Barnet är hjälpsökande utifrån en upplevelse
av en vuxens kriminalitet, t.ex. föräldrar som
sitter i fängelse eller har begått brott. Ingår
i samlingskategorin Vuxnas svårigheter.

Vuxnas missbruk/riskbruk

Barnet är hjälpsökande utifrån en upplevelse
av en vuxens missbruk/riskbruk av alkohol,
droger, spel etc. Ingår i samlingskategorin
Vuxnas svårigheter.

Vuxnas psykiska ohälsa

Barnet är hjälpsökande utifrån en upplevelse
av en vuxens psykiska ohälsa, t.ex. depres
sion, ätstörningar, suicidtankar/försök. Ingår
i samlingskategorin Vuxnas svårigheter.

Vänner

Barnet är hjälpsökande utifrån sina vänskaps
relationer, såväl online som offline som
påverkar barnets mående, främst negativt
som t.ex. konflikter och ensamhet.

Ångest

Barnet är hjälpsökande utifrån egen eller
annat barns ångest/panikångest. Ingår i sam
lingskategorin Psykisk ohälsa.

Ätstörningar

Barnet är hjälpsökande utifrån egna eller
annat barns ätstörningar, såväl diagnostisera
de som funderingar. Ingår i samlingskategorin
Psykisk ohälsa.

Barnet är hjälpsökande utifrån en pågående
eller önskad kontakt med socialtjänstens
samtliga enheter, även familjerätten och
Bris rapport 2022:1 45

Källor
Foto: Shutterstock

VETENSKAPLIG LITTERATUR
Augusti, E.M., Sætren, S.S., & Hafstad, G.S.
(2021). Violence and abuse experiences and
associated risk factors during the COVID-19
outbreak in a population-based sample of
Norwegian adolescents. International Journal
of Child Abuse & Neglect, 118. doi:10.1016/
j.chiabu.2021.105156
Baianstovu, R., Strid, S., Cinthio, H.,
Särnstedt Gramnaes, E., Enelo, J-M. (2019)
Heder och samhälle, Det hedersrelaterade
våldets uttryck och samhällets utmaningar,
Örebro: Örebro University
Bergman, L.R., Andershed, A-K. (2009)
Predictors and outcomes of persistent or
age-limited registered criminal behavior:
a 30-year longitudinal study of a Swedish
urban population. Aggress Behav. 2009
Mar;35(2):164–78.
Bremberg, S. (2015). Mental health problems
are rising more in Swedish adolescents than in
other Nordic countries and the Netherlands.
Acta Paedicatrica. 2015;104(10):997-1004.

Foto: Shutterstock

Bremberg, S. (2021). Bris distansstöd till
barn.
Jernbro, C. & Landberg, Å. (2020)
Multiutsatta barn. Om barn som utsätts för
flera typer av barnmisshandel. Stockholm:
Allmänna Barnhuset.
Jernbro, C. & Landberg, Å. (2018) Det är mitt
liv! Om sambandet mellan barnmisshandel
och att inte få välja sin framtida partner.
Stockholm: Allmänna Barnhuset.
Jernbro, C. (2015) Barnmisshandel ur barns
och ungas perspektiv, Karlstad University
Jolliffe, D., Farrington, D.P., Piquero, A.R.,
Loeber, R., Hill, K.G. (2017) Systematic review
of early risk factors for life-course-persistent,
adolescence-limited, and late-onset offen
ders in prospective longitudinal studies.
Aggress Violent Behav. 2017 Mar;33:15–23.
Moore S.E., Norman R.E., Suetani S.,
Thomas H.J., Sly P.D., Scott J.G. (2017).
Consequences of bullying victimization in
childhood and adolescence: A systematic
review and meta-analysis. World J Psychiatry.
2017 Mar 22;7(1):60–76.
Sivertsson, F. (2018) Criminal Careers in the
Long Run. Stockholm: Stockholm University.
https://www.diva-portal.org/smash/get/
diva2:1247491/FULLTEXT01.pdf
Sjögren, A., Engdahl, M., Halld, C.,
Holmlunde, H., Lundinf, M., Mühlradg, H.,
& Öckerth, B., IFAU, (2021). Barn och unga
under coronapandemin - Lärdomar från
forskning om uppväxtmiljö, skolgång, utbild
ning och arbetsmarknadsinträde
https://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/
2021/r-2021-02-barn-och-unga-under-
coronapandemin.pdf

46 Bris rapport 2022:1

Skrove, G., Lichtwarck, W., Moufack, M.F.,
Røkkum, N.H.A, Ulfseth, L.A. & Kojan, B.H.
(2021) Konsekvenser av covid-19 for tjeneste
tilbudet blant sårbare barn og unge
https://www.ntnu.no/documents/
1272526675/1281525946/NTNU_Covid_
rapport_Korr2.pdf/78e1de91-41b2-80439561-ea4fd2b2f8c0?t=1617781896470
Ståhlberg, O., Boman, S., Robertsson, C.,
Kerekes, N., Anckarsäter, H. Nilsson, T.
(2017) A 3-year follow-up study of Swedish
youths committed to juvenile institutions:
Frequent occurrence of criminality and health
care use regardless of drug abuse, Internatio
 ournal of Law and Psychiatry, 50: 52–60
nal J
Svedin, C.G., Landberg, Å., Jonsson, L.
(2021). Unga, sex och internet efter #metoo
– om ungdomars sexualitet och utsatthet för
sexuella övergrepp och sexuell exploatering
i Sverige 2020/2021. Stockholm: Allmänna
Barnhuset

Bris rapport 2021:1 Första året med pande
min – Om barns mående och utsatthet.
Bris & Statens offentliga utredningar (2021).
Sammanställning av barns förslag till utred
ningen ”En sammanhållen god och nära vård
för barn och unga” (SOU 2019:05).
Bris (2021) En av tre vuxna har känt oro för
att ett barn i deras närhet far illa https://
www.bris.se/om-bris/press-och-opinion/
pressmeddelanden/ny-sifo-visar-en-avtre-vuxna-har-kant-oro-for-att-ett-barn-ideras-narhet-far-illa--men-manga-saknarkunskap-om-hur-de-bor-agera/
Brottsförebyggande rådet (2021) Nationella
trygghetsundersökningen 2021. Om utsatthet,
otrygghet och förtroende.
Brottsförebyggande rådet (2021), Ungdoms
råden har ökat i hela landet https://bra.se/
om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2021-12-15ungdomsranen-har-okat-i-hela-landet.html

Thulin, J. (2020) Prata om våldet. Stockholm:
Allmänna Barnhuset

Brottsförebyggande rådet (2021) Handlagda
brott 2020. Slutlig statistik

Werbart Törnblom, A., Sorjonen, K.,
Runeson, B., Rydelius, P-A. (2020) Who Is at
Risk of Dying Young from Suicide and Sudden
Violent Death? Common and Specific Risk
Factors among Children, Adolescents, and
Young Adults. Suicide Life Threat Behav.
2020 Aug;50(4):757–77.

Brottsförebyggande rådet (2019). Skolunder
sökningen om brott. https://bra.se/statistik/
statistiska-undersokningar/skolundersok
ningen-om-brott.html

ÖVRIGA KÄLLOR
End Violence Against Children (2021)
Annual Report 2020
https://www.end-violence.org/sites/default/
files/2021-07/2020procent20Annualprocent
20Reportprocent20procent283procent29.pdf
Barnafrid (2017) Värt att veta om barn och
fysisk misshandel https://liu.se/forskning/
barnafrid/vart-att-veta-om
Barnets och ungdomens reform – Förslag
för en hållbar framtid (2017) Slutrapport från
den nationella samordnaren för den sociala
barn- och ungdomsvården,

ECPAT (2021) Allt som inte är ett ja är ett nej.
Europol (2020) Internet organised crime
threat assessment, IOCTA 2020:
https://www.europol.europa.eu/sites/
default/files/documents/internet_organised_
crime_threat_assessment_iocta_2020.pdf
Europol (2020) COVID-19 sparks upward trend
in cybercrime https://www.europol.europa.
eu/media-press/newsroom/news/covid-19sparks-upward-trend-in-cybercrime,
Europol (2021) Internet organised crime
threat assessment, IOCTA 2021
https://www.europol.europa.eu/cms/sites/
default/files/documents/internet_organised_
crime_threat_assessment_iocta_2021.pdf
FN:s globala mål för hållbar utveckling, 2015.
https://www.globalamalen.se

Regeringskansliet (2021) Stiftelsen Allmänna
Barnhuset tilldelas medel för undersökning om
föräldraskap, våld och stöd
https://www.regeringen.se/pressmeddelan
den/2021/06/stiftelsen-allmanna-barn
huset-tilldelas-medel-for-undersokning-omforaldraskap-vald-och-stod/
Rikshandboken i barnhälsovård, identifiera
skydds och riskfaktorer https://www.riks
handboken-bhv.se/metoder--riktlinjer/
identifiera-skydds--och-riskfaktorer/
Socialstyrelsen (2019). Anmälningar om barn
som far illa eller misstänks fara illa, Nationell
kartläggning 2018, s. 7.
Socialstyrelsen (2021). Statistikdatabas/
dödsorsaker. https://www.socialstyrelsen.se/
statistik-och-data/statistik/statistikamnen/
dodsorsaker/
Socialstyrelsen (2015) Utreda barn och unga.
Handbok för socialtjänstens arbete enligt
socialtjänstlagen.
Socialstyrelsen (2021) Effekter av covid-19 på
anmälningar gällande barn till socialtjänsten,
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/
sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/
2021-1-7155.pdf
Statens medieråd (2021) Ungar och m
 edier
2021. https://www.statensmedierad.se/
download/18.57e3b0a17a75fbf0654916e/
1632377641632/Ungar%20och%20medier%
202021_anpassad.pdf
Statistiska centralbyrån (2021-01-05).
Statistikdatas/Barns levnadsförhållanden.
https://www.statistikdatabasen.scb.se/px
web/sv/ssd/START__LE__LE0106__LE0106A/
LE0106Halsa/
Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2017)
Våld mot barn 2016. En nationell kartläggning.
SOU 2001:18 Barn och misshandel – En
rapport om kroppslig bestraffning och annan
misshandel i Sverige vid slutet av 1900-talet
SOU 2001:72 Barnmisshandel – Att förebygga
och åtgärda

Barnombudsmannens rapport (2021)
Covid-19-pandemins konsekvenser för barn,
Slutredovisning av regeringsuppdrag.

FN:s konvention om barnets rättigheter, 1989.

SOU 2021:34 Börja med barnen! Samman
hållen god och nära vård för barn och unga.

Folkhälsomyndigheten (2019) Skolbarns
hälsovanor i Sverige 2017/18 – grundrapport.

SOU 2021:43 Ett förstärkt skydd mot sexuella
kränkningar.

Barnrättskommitténs allmänna kommentar
nr 13 (2011) Barnets rätt till frihet från alla
former av våld.

Institute for Health Metrics and Evaluation.
Global Burden of Disease (2020-02-18)
http://www.healthdata.org/gbd

Bris rapport 2017:1 Barns psykiska ohälsa
– det är dags att bryta trenden.

Kunskapsguiden.se, Socialstyrelsen, Post
traumatiskt stressyndrom hos barn och unga.
https://kunskapsguiden.se/omraden-ochteman/barn-och-unga/posttraumatisktstressyndrom-hos-barn-och-unga/symtom-
bemotande-och-behandling/

Bris rapport 2018:1 Skola. Vård. Omsorg. Och
den psykiska ohälsan.
Bris rapport 2019:1 Hur har barn det? Om
barns livssituation – trender, utmaningar och
möjligheter.
Bris rapport 2020:1 Hållbara liv – Om barnets
rättigheter, barns livsvillkor och samhällets
utmaningar.

Regeringskansliet (2020) förekomsten av
våld mot barn I Sverige ska kartläggas
https://www.regeringen.se/pressmeddelan
den/2020/11/forekomsten-av-vald-motbarn-i-sverige-ska-kartlaggas/

BRIS UTBILDNINGAR
Bris erbjuder grundutbildningar,
fördjupande workshops kring barns
delaktighet, skräddarsydda upplägg
och juridisk rådgivning kring barn
rätt. Genom Bris utbildningar får
verksamheter stöd och verktyg för
att möta barn och vuxna i behov av
stöd, och för att tillämpa barnrätt
i praktiken. För mer info, kontakta
brisakademin@bris.se
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Agenda 2030
Bris och de globala målen
för hållbar utveckling
Att barns rättigheter tillgodoses är avgörande för hållbara och fredliga samhällen. Om världens
länder ska ha en chans att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är en förutsättning att
beslutsfattare lyssnar till och involverar grupper i särskilt utsatta situationer, däribland barn, som
saknar rösträtt och som är beroende av att vuxna tillgodoser barnets mänskliga rättigheter.
På ett toppmöte i FN i New York i september

barnets mänskliga rättigheter stärks också
många av målen satta för Agenda 2030.

2015 antog världens stats- och regeringschefer
överenskommelsen ”Förändra vår värld: Agenda
2030 för hållbar utveckling”. Agendan som gäller
från januari 2016 till 2030 innehåller en hand
lingsplan med 17 mål och 169 delmål som ska leda
världen mot en hållbar framtid. Målen är univer
sella, odelbara och gäller alla länder.
De globala målen för hållbar utveckling i
Agenda 2030 är den mest ambitiösa agendan som
världens länder någonsin har enats om. Målen
handlar om att verka för hållbarhet på tre stora
plan: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

BRIS ARBETE BIDRAR
Hjälplinjer för barn spelar en viktig roll i att bely
sa barns utsatthet och föra fram barns livssitua
tion. Bris bidrar på olika sätt till måluppfyllelsen
av Agenda 2030 både i Sverige och globalt, genom
den internationella paraplyorganisationen Child
Helpline International (CHI), för att säkerställa
att varje barn får sina rättigheter tillgodosedda
och att marginaliserade barns röster blir hörda i
samhället.
Bris bidrar till att stärka barns röster och
pekar på ohållbara uppväxtvillkor för barn.
Även om målen i Agenda 2030, liksom artik
larna i barnkonventionen, är odelbara och utgör
en helhet, kan särskilt nämnas att Bris verksam
het bidrar aktivt till måluppfyllandet av vissa
mål. Det gäller bland annat mål 3 om att säker
ställa hälsosamma liv och främja välbefinnande
i alla åldrar, genom att belysa hur barn mår idag
och lyfta fram viktiga skyddsfaktorer för barns
psykiska hälsa, samt mål 16 om att främja fredliga
och inkluderande samhällen. Delmål 16.2 om att
eliminera alla former av våld mot barn är ett pri
oriterat delmål för Bris som organisation, liksom
för Sverige som stat, som ett av världens vägvisar
länder i arbetet med att skydda barn mot våld.
Här bidrar Bris med viktig kunskap om barns
utsatthet och om brister i samhällets arbete för
att garantera barnets rätt till skydd mot våld.

HÅLLBARHET FÖRUTSÄTTER BARNRÄTT
Inom många områden går utvecklingen framåt,
men världen står fortfarande inför enorma utma
ningar. Målen som ska ha uppnåtts inom bara tio
år handlar bland annat om att främja fredliga
samhällen, att minska våldet, att säkerställa
hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla
åldrar, att säkra en inkluderande och likvärdig
utbildning av god kvalitet, att utjämna ojämlik
het i samhället, att bekämpa klimatförändringar
na och att skapa ett mer inkluderande och repre
sentativt beslutsfattande.
Genomförandet av de globala målen i Agenda
2030 förutsätter att mänskliga rättigheter
respekteras och tillgodoses. På så vis hänger
barnrätt tätt ihop med arbetet för en mer håll
bar värld. Att barn involveras och görs delaktiga
är en central del i det arbetet. Genom att stärka

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
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HÅLLBAR INDUSTRI,
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INFRASTRUKTUR
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OM BRIS
Bris, Barnens rätt i s amhället, är en av Sveriges 
ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar
för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris
startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens
första förbud mot barnaga.
Bris är den nationella stödlinjen för barn och unga
upp till 18 år. Stödlinjen har öppet dygnet runt.
För barn och unga
Telefon 116 111, eller chatt och mejl via bris.se
För vuxna med frågor om barn
Telefon 077-150 50 50, vardagar kl. 9-12
Stödlinje för arabisktalande vuxna
Telefon 077-448 09 00, tisdag–torsdag kl. 9-12

våld

Arenavägen 61
122 77 Johanneshov
Box 101 47, 121 28 Stockholm
Telefon: 08-598 888 00
www.bris.se
Swish: 9015041

en del av
barns vardag

Kriget i Ukraina: Råd till dig som vuxen om hur du kan stödja
barn och unga
Europa befinner sig i ett nytt skrämmande läge och situationen i Ukraina är oerhört allvarlig.
Som vuxen kan du räkna med att även barn och unga i Sverige påverkas av den nya
krigssituationen. De kan behöva stöd och utrymme att uttrycka sin oro och ställa frågor.
Din uppgift som vuxen är då att trygga, lugna och stärka barnets tillvaro.

Här är några tips på hur du som vuxen kan finnas där för barn och unga:
Var påläst
När barnet kommer med frågor eller uppvisar oro är det
viktigt att du kan svara med korrekt och aktuell
information. Försök ge information som kan hjälpa
barnet att förstå och få svar på sina frågor.

Titta tillsammans
Ta del av information tillsammans. Ni kan exempelvis läsa
en artikel eller kolla på ett informativt tv-program.
Sedan kan du finnas där för att svara på frågor och skapa
en mer nyanserad bild av den information ni tagit del av.

Var ärlig
Det är omöjligt att ha koll på allt. Därför är det helt okej
att vara ärlig och säga att du inte vet svaret på ett barns
fråga. Men säg då också att du kan ta reda på svaret. Då
slipper barnet spekulera eller gå till en annan mindre
trovärdig källa.

Lyssna in oron
Barn och unga tar till sig information på alla möjliga olika
sätt. Utifrån detta kan de sedan göra kopplingar som
skapar riktig oro. Lyssna in barnets egna tankar och
orosmoln och ta signaler på oro på allvar.

Ställ frågor
Visa att du vet om situationen och att du gärna pratar
om den. Initiera ett samtal genom att kolla om barnet

undrar något. Kanske kan du hjälpa till att klara ut några
frågetecken, eller ta reda på mer information.

Var källkritisk
Berätta att barnet kan komma i kontakt med information
som inte är sann. Om barnet är ute på internet och
sociala medier kan en diskussion om källkritik vara bra
att ha. Låt diskussionen utgå från barnets frågor och
perspektiv.

Inge trygghet
Trygga barnet genom att understryka att det inte är krig i
Sverige, och att myndigheter och experter inte tror att
det kommer att bli det heller. Det kan också vara bra att
påminna barnet om varför Sverige har militärer. Det är
för att försvara Sverige, inte för att starta krig.

Var hoppfull
Inge hopp till barnet genom att prata om de åtgärder
som görs för att situationen ska bli bättre. Till exempel
att många länder och organisationer går ihop och
samarbetar för att förbättra läget.

Pausa en stund
Tänk på att det, precis som för vuxna, ibland kan bli lite
för mycket för barnet. Därför kan det vara bra att ibland
pausa informationsflödet och göra saker som du vet att
barnet mår bra av. Kanske är det att se en film, lyssna på
musik eller gå ut och röra på sig

Tänk också på att:
> Alla barn är olika och reagerar på krissituationer på olika sätt. De referensramar och tidigare erfarenheter
ett barn har spelar stor roll för hur en situation påverkar barnet, och hur du kan bemöta det.
> Ibland vill barn leta egen information. Då är det bra om informationen de nås av är anpassad för just dem.
På krisinformation.se finns barnanpassad information om läget just nu och svar på fler frågor som barn kan
tänkas ha.
> Som vuxen kan du också behöva stöd och hjälp. Prata gärna med någon i din omgivning för att få tips och
råd.

Har du fler frågor som rör barn och unga?
Ring Bris vuxentelefon på telefonnummer:
0771-50 50 50
Öppet vardagar kl 09-12

Bris vuxentelefon för arabisktalande:
0774-48 09 00
Öppet tisdag-torsdag kl 09-12

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan professionella från olika delar av
samhället, den ideella, privata eller offentliga sektorn.
Nätverket är en källa till inspiration, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte. En plats där
du får möjlighet att lyssna till föreläsningar, tar del av rapporter inom olika områden och där
du får dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter.
VEM KAN VARA MED?
Bris nätverk är till för dig som aktivt arbetar med och för barn. Du kan vara verksam inom
den ideella, offentliga eller privata sektorn. Näringslivet är självklart också välkomna.
Nätverket vänder sig till dig, som precis som vi, anser att alla barn ska få sina rättigheter
tillgodosedda.
Som deltagare i Bris nätverk bjuds du in till nätverksträffar två gånger per år. Några gånger
per år får du också Bris nyhetsbrev med information om viktiga barnrättsfrågor. Allt
kostandsfritt! Vill du gå med eller har du frågor, mejla till natverk@bris.se

Bilagor med ansökan från Bris region syd 2022

1. Ansökningsbrev 2022 - med information om Bris arbete i och med
kriget i Ukraina
2. Bris årsberättelse 2020 (inkl. verksamhetsberättelse, ekonomisk
redovisning, revisionsberättelse)
3. Bris långsiktiga plan 2021 - 2025
4. Bris stadgar
5. Budget 2022 och prognos 2023
6. Inbjudan Bris nätverk
7. Bris årsrapport 2021 - Våld – en del av barns vardag
8. Råd till dig som vuxen om situationen i Ukraina

Bris – Barnens rätt i samhället
Stortorget 29, 211 34 Malmö
Tel: 040 – 690 80 70
www.bris.se | Org.nr: 80 20 13-3420
PG: 90 15 04-1 | BG: 901-5041
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Kommunstyrelseförvaltning
Kim Olsen, 0479-52 84 37
kim.olsen@osby.se

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Osby kommun, ändring
avseende fyrverkeri och andra pyrotekniska varor samt
alkoholförtäring
Dnr KS/2022:185
Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslås fastställa följande lydelser i allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Osby kommun
Förtäring av alkohol
§ 12 Alkoholdrycker med en alkoholhalt överstigande 2,8 volymprocent, får
inte förtäras på allmän plats inom de delar av Osby kommun som markerats
på till dessa ordningsföreskrifter hörande kartor, se bilaga 1-3. Förbudet
gäller inte för servering med tillstånd enligt alkohollagen.
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor.
§ 18 För användning av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor inom hela
Osby kommun krävs i enlighet med 3 kap 7 § OL tillstånd av
polismyndigheten.
Användning av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor tillåts utan tillstånd
av polismyndighet på nyårsafton från klockan 21.00 fram till klockan 01.00
följande dag.
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från
förskolor och skolor, boende inom vård‐ och omsorgsverksamheter eller
kyrkogårdar och begravningsplatser samt där det bedrivs djurhållning och
skötsel inom Osby kommun.
Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga
omständigheter.
Sammanfattning
Förändringar i lokala ordningsföreskrifterna föreslås på två punkter, dels §
12 gällande alkoholförtäring på allmän plats, dels § 18 gällande fyrverkeri.
Bägge dessa paragrafer har upplevts oklara med olika tolkningsmöjligheter
av allmänhet, ordningsvakter och polisen. Förändringen innebär en tydligare
reglering kring tidpunkt för fyrverkeri samt en tydligare geografisk
avgränsning gällande alkoholförtäring.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Kommunstyrelseförvaltning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 52 81 86
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902
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Förslaget gällande fyrverkeri grundar sig i de förutsättningar som politiken
angav i samband med KS 12/1-22.


Ska gälla hela kommunen, inte bara detaljplanerade delar



Tidsbegränsat till 21:00 – 01/02:00



Särskild hänsyn ska tas till djur

Processen


En omvärldsbevakning har gjorts och man försökt att hålla sig till
formuleringar som används inom Skåne. Just ”hela kommunen” och
”djurbesättningar eller liknande” är formuleringar som i princip inte
förekommer.



Säkerhetscheferna inom Skåne nordost har konsulterats med ett
positivt resultat



Konsulterat kommunens jurist.

Gällande alkoholförtäring ändras områdets utbredning till att gälla hela
centrala Osby, Bussterminalen i Lönsboda samt tågstationen i Killeberg.
Ordningsföreskriften kompletteras med ett kartunderlag där gränslinjerna är
tydligt markerade Bilagorna 1-3
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ” Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Osby
kommun, ändring avseende fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
samt alkoholförtäring” daterad den 22 april 2022, från säkerhetschef Kim
Olsen





Bilaga 1. Karta Osby tätort
Bilaga 2. Karta Lönsboda tätort
Bilaga 3. Karta Killeberg tätort
Bilaga 4. Alternativ formulering § 18

Johanna Lindhe

Biträdande Kommundirektör

Kim Olsen

Säkerhetschef
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Bilaga 4
Alternativ formulering §18
Tillstånd krävs av polismyndigheten för att få använda fyrverkeri eller andra
pyrotekniska varor på offentlig plats.
Fyrverkeri eller andra pyrotekniska varor får användas på offentlig plats
utan polismyndighetens tillstånd endast från den 31 december klockan 21.00
till den 1 januari klockan 01.00. Det är förbjudet att använda pyrotekniska
varor närmare än 100 meter från förskolor och skolor, boende inom vård‐
och omsorgsverksamheter eller kyrkogårdar och begravningsplatser.
Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga
omständigheter.
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Kommunstyrelseförvaltning
Kim Olsen, 0479-52 84 37
kim.olsen@osby.se

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Osby kommun, ändring
avseende fyrverkeri och andra pyrotekniska varor samt
alkoholförtäring
Dnr KS/2022:185
Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslås fastställa följande lydelser i allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Osby kommun KS/2022:185
Förtäring av alkohol
§ 12 Alkoholdrycker med en alkoholhalt överstigande 2,8 volymprocent, får
inte förtäras på allmän plats inom de delar av Osby kommun som markerats
på till dessa ordningsföreskrifter hörande kartor, se bilaga 1-3. Förbudet
gäller inte för servering med tillstånd enligt alkohollagen.
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor.
§ 18 För användning av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor inom hela
Osby kommun krävs i enlighet med 3 kap 7 § OL tillstånd av
polismyndigheten.
Användning av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor tillåts utan tillstånd
av polismyndighet på nyårsafton från klockan 21.00 fram till klockan 01.00
följande dag.
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från
förskolor och skolor, boende inom vård‐ och omsorgsverksamheter eller
kyrkogårdar och begravningsplatser samt där det bedrivs djurhållning och
skötsel inom Osby kommun.
Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga
omständigheter.
Alternativ §18
Tillstånd krävs av polismyndigheten för att få använda fyrverkeri eller andra
pyrotekniska varor på offentlig plats.
Fyrverkeri eller andra pyrotekniska varor får användas på offentlig plats
utan polismyndighetens tillstånd endast från den 31 december klockan 21.00
till den 1 januari klockan 01.00. Det är förbjudet att använda pyrotekniska
varor närmare än 100 meter från förskolor och skolor, boende inom vård‐
och omsorgsverksamheter eller kyrkogårdar och begravningsplatser.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Kommunstyrelseförvaltning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 52 81 86
E-post kommun@osby.se
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Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga
omständigheter.
Sammanfattning
Förändringar i lokala ordningsföreskrifterna föreslås på två punkter, dels §
12 gällande alkoholförtäring på allmän plats, dels § 18 gällande fyrverkeri.
Bägge dessa paragrafer har upplevts oklara med olika tolkningsmöjligheter
av allmänhet, ordningsvakter och polisen. Förändringen innebär en tydligare
reglering kring tidpunkt för fyrverkeri samt en tydligare geografisk
avgränsning gällande alkoholförtäring.
Förslaget gällande fyrverkeri grundar sig i de förutsättningar som politiken
angav i samband med KS 12/1-22.
•

Ska gälla hela kommunen, inte bara detaljplanerade delar

•

Tidsbegränsat till 21:00 – 01/02:00

•

Särskild hänsyn ska tas till djur

Processen
•

En omvärldsbevakning har gjorts och man försökt att hålla sig till
formuleringar som används inom Skåne. Just ”hela kommunen” och
”djurbesättningar eller liknande” är formuleringar som i princip inte
förekommer.

•

Säkerhetscheferna inom Skåne nordost har konsulterats med ett
positivt resultat

•

Konsulterat kommunens jurist.

Gällande alkoholförtäring ändras områdets utbredning till att gälla hela
centrala Osby, Bussterminalen i Lönsboda samt tågstationen i Killeberg.
Ordningsföreskriften kompletteras med ett kartunderlag där gränslinjerna är
tydligt markerade Bilagorna 1-3
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ” Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Osby
kommun, ändring avseende fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
samt alkoholförtäring” daterad den 22 april 2022, från säkerhetschef Kim
Olsen
•
•
•

Bilaga 1. Karta Osby tätort
Bilaga 2. Karta Lönsboda tätort
Bilaga 3. Karta Killeberg tätort

Johanna Lindhe

Biträdande Kommundirektör

Kim Olsen

Säkerhetschef
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Fullmäktigeberedning
angående fastigheter och anläggningar för
kultur- och fritidsverksamhet i Osby kommun
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1 Inledning
Osby kommun står inför ett behov av en långsiktig plan för kommunens
kultur- och fritidsanläggningar och verksamhet. Många av kommunens stora
anläggningar har nått sin tekniska livslängd och är i behov av investeringar.
Samtidigt behövs en samsyn kring hur verksamheten ska organiseras på ett
effektivt sätt för att bidra till att Osby ska vara en attraktiv boendekommun.
Osby kommun har med goda resultat genomfört kommunfullmäktigeberedningar (KF-beredningar) avseende långtidsplaner inom skolans
och äldreomsorgens område. En KF-beredning har även presenterat
förslag till framtida användning av NB-området.
Under mandatperioden 2014-2018 gjordes försök att starta en KF-beredning
för att ta fram en långsiktig plan för kultur- och fritidsanläggningar men
politisk oenighet kring problemformuleringarna gjorde att kommunstyrelsen
i oktober 2017 konstaterade att det saknades förutsättningar att då
genomföra en kommunfullmäktigeberedning i ämnet.
Kommunfullmäktige beslöt 2019-10-14, § 108, att starta en
kommunfullmäktigeberedning för kommunens fastigheter och anläggningar
för kultur- och fritidsverksamhet. Coronapandemin under åren 2020 och
2021 har försenat beredningens arbete.
Av insamlat underlag framgår att kultur- och fritidslivet gått mot allt större
mångfald och att den moderna människan efterfrågar specialintressen.
Det senaste exemplet PADEL, har blivit efterfrågat, men det innebär inte till
exempel att tennis försvinner.
Dåvarande UN – utbildningsnämnden, gjorde omkring år 2000 en
utvärdering av hur Osby kommun stöttade olika fritidsaktiviteter. De
verksamheter som krävde stora anläggningar såsom ishall och simhallar var
mest ”subventionerade” av kommunen – även räknat per utövare! De
verksamheter som bedrevs i skog och natur såsom orienteringssporten
respektive scouterna, var minst subventionerade av kommunen - ”billigast”.
Fullmäktigeberedningen har fattat konsensus kring nedanstående redovisning
av arbetet med fullmäktigeberedning angående fastigheter och anläggningar
för kultur- och fritidsverksamhet i Osby kommun.
1.1 Problemområde
Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att effektivisera
verksamheten inom Kultur- och fritidsenheten. Det innebär att beslut krävs
kring vilka fastigheter och anläggningar kommunen långsiktigt ska bevara
och vilket erbjudande som ska finnas för medborgarna. Besluten ska gynna
att Osby kommun förblir en attraktiv och hållbar boendekommun.
I vår moderna tid på 2000-talet är det ÖKAD MÅNGFALD och
SPECIALISERING, där kommuninvånare ges möjlighet att fördjupa kulturoch fritidsintresset inom egna intresseområden, som ökar kommunens
attraktivitet. Begreppet MER LIKVÄRDIGHET kan i själva verket
riskera/motverka att kommunen blir MER ATTRAKTIV !’
Likvärdighet i fritids- och kulturutbud innebär att alla kommuninvånare har
möjlighet att delta i någon form av aktivitet. Detta är
fullmäktigeberedningens tolkning.
Osby kommun har i utgångsläget fler anläggningar och med det större
kostnader för kultur- och fritidsområdet än jämförbara kommuner. Detta
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framgår av jämförande statistik från Kolada. Enligt kommunens
årsredovisning år 2021 gick det året ca 5.10 kronor av varje satsad ”100krona” till kultur, fritid och turism. Verksamhetsområdet ”Kultur och fritid”,
som sedan 2019 ligger under Barn- och utbildningsnämnden, redovisade
2021 kostnader på 40,7 Mkr. Intäkterna för 2020 och 2021 är starkt
påverkade av pandemin. Intäkterna för 2021 redovisas därför utifrån lagd
budget, som 3,1 Mkr Verksamhetsstatistik redovisas för bibliotek, simhallar,
ishall, fritidsgårdar samt konsthall.
Samtidigt som en del av kommunens anläggningar inom fritidsområdet
uppvisar renoveringsbehov tillkommer till följd av ökade elevantal i
skolorna krav på ytterligare sporthallar för att möta läroplanens krav.
Föreningslivet driver samtidigt aktivt krav på nybyggnation av ishall m m.
Resursfrågor i kombination med finansiering över tiden behöver analyseras
utifrån kommunens övergripande mål att vara en attraktiv boendekommun.
1.2 Syfte (och mål)
Syftet med en fullmäktigeberedning är att ta fram en långsiktig plan över hur
kultur- och fritidsenehetens fastigheter och anläggningar ska organiseras på
ett kostnadseffektivt sätt, samt ge förslag på vilket utbud av kultur- och
fritidsaktiviteter som ska erbjudas.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-10 vilka målområden som ska
prioriteras kommande mandatperiod. Ett av dessa är: Attraktiv och hållbar
boendekommun
Barn- och utbildningsnämnden beslutade nämndmål för 2021 är:
 Vi ska erbjuda utbildning och mötesplatser som leder till en ökad
medvetenhet om livsstilens betydelse för hälsan, miljön och
samhället
 Vi ska skapa ökad tillgänglighet och delaktighet genom att erbjuda
ökad kunskap, kommunikation och skapande
 Vi ska alla det stöd de behöver för att kunna utvecklas och utmanas
efter sina förutsättningar
Kultur- och fritidsenhetens verksamhetsmål för 2021 är:
 Kultur- och fritid arbetar för tillgängliga, attraktiva och hållbara
mötesplatser som främjar delaktighet i samhället.
 Kultur- och fritid erbjuder och synliggör en bredd av aktiviteter och
arrangemang med kvalitet som ger kommuninvånarna möjlighet att
utvecklas
 Kultur- och fritid visar aktivt och främjar ett normkritiskt synsätt och
positivt påverkar attityder och värderingar
Syftet med denna KF-beredning är att presentera ett förslag till långsiktig
plan för kultur- och fritidsanläggningar till nytta för kommuninvånarna,
så att Osby kommun organiserar kultur- och fritidsområdet
kostnadseffektivt.
Målen uttrycks av kommunfullmäktige i beslut 2019-05-21 såsom att
Osby kommun skall vara en attraktiv och hållbar boendekommun.
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1.3










Metod
Fullmäktigeberedningens diskussioner ska utgå från nationella lagar
och riktlinjer, aktuella förutsättningar och förhållanden i kommunen,
omvärldsanalys samt aktuell statistik inom området kultur och fritid
Fullmäktigeberedningen ska ta fram förslag till plan för framtida
fastigheter och anläggningar samt vilken verksamhet som ska
erbjudas
Dialog med medborgare ska hållas
Fullmäktigeberedningen ska bjuda in till en vägledningsdebatt
avseende kultur- och fritidsenhetens fastigheter och anläggningar, på
ett av kommunfullmäktiges sammanträden
Fullmäktigeberedningen ska redovisa ett betänkande avseende kulturoch fritidsenhetens fastigheter och anläggningar senast i mars 2020
KF-beredningens diskussioner ska utgå från nationella lagar och
riktlinjer, aktuella förutsättningar och förhållanden i kommunen,
omvärldsanalys samt aktuell statistik inom området kultur och fritid
KF-beredningen ska ta fram förslag till plan för framtida fastigheter
och anläggningar samt vilken verksamhet som ska erbjudas
KF-beredningen ska redovisa ett betänkande senast våren 2022 (Med
anledning av coronapandemin åren 2020 och 2021 har
redovisningstillfället flyttats fram)
KF-beredningen har vid ett möte 2019-11-07 överenskommet att som
metod använda en angreppsmodell utifrån VILL-värden, KANvärden och BÖR-värden som möts till SKALL-värden
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2 Resultat
Fullmäktigeberedningen konstaterar inledningsvis att det uppdrag
kommunfullmäktige formulerat åt beredningen består av fyra frågor att
besvara av beredningen.
Härigenom uppstår en avgörande skillnad mot tidigare
fullmäktigeberedningar inom till exempel skol- respektive äldre-området.
Dessa beredningar har fått ett uppdrag att utreda Osby kommuns tänkbara
skol- respektive äldreomsorgs-verksamhet cirka 30 år framåt i tiden.
KULTUR- OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2015-2022
Fullmäktigeberedningen har under sitt arbete kommit i kontakt med Kulturoch fritidspolitiskt program 2015 - 2022.
Detta program antogs av Kommunfullmäktige år 2015 och finns upptryckt i
ett 24-sidigt häfte. Med förändrad tillhörighet till olika nämnder så uppstod
en osäkerhet i det fortsatta arbetet med det kultur- och fritidspolitiska
programmet. En revidering pågår av programmet som beräknas vara
uppdaterat 2023.
Det framstår i efterhand närmast som olyckligt att uppdraget till
fullmäktigeberedningen om kultur- och fritidsanläggningar inte refererade
till eller utgick från detta program. (Bilaga 10: Kultur- och fritidspolitiska
programmet)
KF:s fyra frågeställningar
1. På vilket sätt kan kultur- och fritidsenhetens verksamhet organiseras för
att tillgodose kommuninvånarnas olika behov/önskemål mer likvärdigt och
samtidigt bidra till kommunens attraktivitet?
2. Vilket utbud av anläggningar ska kultur- och fritidsenheten erbjuda inom
fritid och idrott för att säkerställa ett livslångt idrottande och
ökad folkhälsa med tillgänglighet för alla kommuninvånare och olika
målgrupper?
3. Vilket utbud av anläggningar ska kultur- och fritidsenheten erbjuda för att
tillgodose skolornas behov av lokaler för olika ämnen t ex idrott och hälsa
samt musik?
4. På vilket sätt kan de olika anläggningarna planeras och eventuellt
samlokaliseras för att bli mer kostnadseffektiva gällande drift- och
personalkostnader?
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Frågeställning
1. På vilket sätt kan kultur- och fritidsenhetens verksamhet organiseras
för att tillgodose kommuninvånarnas olika behov/önskemål mer
likvärdigt och samtidigt bidra till kommunens attraktivitet?
Resultat
Osby kommun är en till ytan vidsträckt kommun. Kollektivtrafik och
pendlingsmöjligheter är därmed mycket viktiga bidragande förutsättningar
för att kunna erbjuda ett brett och rikt utbud av kultur- och fritidsmöjligheter
till alla kommuninvånare.
Skollagen ger tydliga riktlinjer för hur skolans läroplansmål ska hanteras.
Detta har blivit allt tydligare vad gäller Musikskolans utbud för eleverna i
grundskola och gymnasium. Musikskoleundervisning under skoltid blir allt
svårare att realisera utifrån skollagens krav. Därför är det viktigt att
möjligheten att delta i Musikskolans verksamheter utanför skoltid utvecklas
allt mer. Även här kan möjligheter med en välutvecklad kollektivtrafik
möjliggöra för alla elever i Osby kommun att delta i Musikskolans
aktiviteter.
Skåne Nordost och färdplan 2030 belyser möjligheterna att vara
konkurrenskraftig och att en attraktiv kommun skapas genom bland annat
faktorer som ett starkt kultur- och fritidsutbud samt naturupplevelser.
Reflektioner från omvärldsdagen 21 03 24 kring utbudet för ett rikt
kultur- fritids- och föreningsliv i Osby kommun:







Vi behöver ett rikt varierat utbud inom kultur, fritid och föreningsliv
som lockar alla ålderskategorier och etniciteter.
Vi behöver erbjuda ett rikt utbud för att öka integrationen, förebygga
droganvändning och fånga upp barn och unga så de får en
meningsfull fritid.
Psykisk ohälsa och ensamhet är ett ökande problem och genom att
erbjuda ett varierat utbud kan personer i riskgrupper fångas upp.
Vi behöver erbjuda ett utbud där inte ekonomiska möjligheter hos
medborgaren är avgörande för deltagande.
Vi behöver skapa arenor där det ges möjlighet att utveckla talanger
och intressen och känna samhörighet.
Variation och tillgänglighet för alla åldrar i kommunens utbud
gynnar och skapar inflytt.
Osby platsar högt bland erbjudna aktiviteter
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Fullmäktigeberedningens slutsats är att de faktiska möjligheterna att ta del av
och utöva kultur- respektive fritidsaktiviteter i Osby kommun behöver
marknadsföras bättre och bredare så att kommuninvånarnas uppfattningar
bättre stämmer med verkligheten i kommunen.
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Frågeställning 2.
Vilket utbud av anläggningar ska Kultur- och fritidsenheten erbjuda
inom fritid och idrott för att säkerställa ett livslångt idrottande och
ökad folkhälsa med tillgänglighet för alla kommuninvånare och olika
målgrupper?
Resultat
Med utgångspunkt i befolkningsprognoserna kopplat till
befolkningens behov av motion i alla åldrar, ligger lösningarna i att
tillhandahålla motionsslingor, vandringsleder mm jämte GYM-anläggningar
med nära tillgång till löpband, lyft- och stretchapparater, motionscyklar med
mera.
GYM-anläggningar kan med fördel vara privatdrivna
men där kommunen stöttar genom ”motionscheckar” och dylikt.
För att stötta mer av nyttiga promenader respektive lämpliga löprundor,
är motionsslingor och vandringsleder högintressanta att utveckla.
KF-beredningen har överraskats av informationen om hur lite motion och
rörelselek barn och unga får ta del av genom skolans gymnastik- och idrott.
I genomsnitt är det bara fem procent av veckobehovet av motion och
rörelselek, som våra unga kommuninvånare får ta del av genom skolornas
utbud och timplan.
Detta talar starkt för att kommunen fortsatt stöttar föreningslivets insatser
att ”aktivera” de ungas idrottande och friluftsliv, utifrån ett allmänt hälsoperspektiv!
”Rörelsekul” – aktiviteter för eleverna som organiseras utanför ordinarie
skoltid.”
”Bunkeflostudierna” ger anledning till reflexioner kring ”de tre
tredjedelarna”.
De tre delarna består av ”den aktiva tredjedelen”, dels ”den
normalintresserade tredjedelen och ”den ointresserade tredjedelen”. Hur kan
kommunens kultur- och fritidsverksamhet nå ut till och engagera dessa helt
olika grupper?
Folkhälsoaspekterna talar starkt för ökade motionsinsatser i alla
befolkningsgrupper!
 Föreningsägda anläggningar bidrar till en komplettering av
anläggningar som Osby kommun erbjuder.


Osby kommun fördelar årligen ca 6 miljoner kronor i olika typer av
föreningsstöd.



Osby kommun har ett mycket aktivt föreningsliv. I kommunen finns
cirka 200 registrerade föreningar. Föreningslivet är en viktig del av
kommunens utbud av kultur och aktiv fritid, för att uppnå ett
livslångt välmående och god hälsa.



Även fritidsgårdarnas verksamhet är prioriterad i Osby kommun och
bidrar till aktiviteter som är viktiga för hälsan och gör att ungdomar
generellt säger sig må bättre.
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71 specialidrottsförbund organiserar fler än 250 olika idrotter. Tre av
fyra barn mellan 6–12 år är medlemmar och mer än vartannat barn är
tävlingsaktivt i en idrottsförening.



Oavsett nivå på idrottsverksamheten (barn, ungdomar, vuxna,
motion, elit, äldre) är tillgången till idrottsanläggningar och
idrottsmiljöer en grundförutsättning för att kunna bedriva och
utveckla verksamheten. Regelbunden fysisk aktivitet är viktigt för
hälsan och gör att människor generellt säger sig må bättre.
Föreningsidrotten handlar om mer än bara fysisk aktivitet. Den ger
gemenskap och sammanhang som utvecklar hela människan.
Forskning visar att ungdomar som är aktiva i föreningslivet har en
mer positiv livsinställning och är mindre benägna att hamna i
kriminalitet och missbruk än jämnåriga, som inte är med i
föreningslivet.

Kultur och hälsa utifrån undersökningar, redovisningar och
forskningsresultat;
 Forskning har påvisat ett tydligt samband mellan kultur och hälsa.
Kulturupplevelser kan ge nya perspektiv och utmaningar och därmed
bidra till ett djupare livsinnehåll och en känsla av sammanhang.
Kultur kan fungera som en viktig friskvårdsfaktor i olika slag av
hälsofrämjande arbete.


Genom att se människan som en helhet, där kultur blir ett
komplement till den medicinska vården, främjas och stärks det friska
i människan.



Nationella folkhälsokommittén konstaterar i sitt slutbetänkande Hälsa
på lika villkor att ett mer aktivt deltagande i kulturlivet, särskilt när
det gäller utsatta grupper, sannolikt skulle medföra en bättre och mer
jämlik hälsa i befolkningen. Regeringens proposition Mål för
folkhälsan, som riksdagen antog 2003, framhåller också att de
kulturpolitiska målen är ändamålsenliga ur ett folkhälsoperspektiv
och att kulturell delaktighet är av särskild vikt.



På kunskapsguiden.se kan man bland annat läsa följande;
Var tredje svensk kommer att vara över 60 år 2025. Kostnaderna för
äldreomsorgen kommer att öka. Hälsofrämjande insatser förlänger
livet och ökar livskvaliteten. Alla äldre har inte lika goda möjligheter
till god hälsa.



Det är aldrig för sent att satsa på god hälsa eftersom hälsofrämjande
insatser både förlänger livet och ökar livskvaliteten.



Hälsofrämjande strategier och aktiviteter bör sträva efter att bekämpa
ojämlikhet i hälsa. Jämlikhet i hälsa innebär att äldre inte får
diskrimineras på grund av ålder.
(Bilaga 1: Skåneidrotten, verksamhetsberättelse för Osby kommun)

Osby kommun

13(19)

Frågeställning 3.
Vilket utbud av anläggningar ska kultur- och fritidsenheten erbjuda för
att tillgodose skolornas behov av lokaler för olika ämnen, till exempel
idrott och hälsa samt musik?
Resultat
Det är lagstadgat för en kommun att tillhandahålla idrottshall/sporthall
och simhall inom fritidsområdet samt bibliotek inom kulturområdet.
Den totala ramen under budgetår 2021 för Kultur och Fritid är ca 37 miljoner
(inklusive kapitalkostnader)
Inom förvaltningen finns lagstyrd verksamhet som måste erbjuda möjligheter
inom Kultur- och Fritids verksamhetsområde.
Skolverksamheten som finns inom Osby kommun har enligt skollag och
kursplaner ett skallkrav vad gäller idrott och hälsa.
Det innebär att varje grundskoleelev och gymnasieelev har rätt till
undervisning i idrott och hälsa enligt nationella kursplaner.
Utifrån dessa krav måste varje elev ha säkerställd tillgång till idrottshall och
simhall. Kursplanerna i idrott och hälsa påtalar kravet på en bred möjlighet
att utöva olika fysiska aktiviteter och dessutom det fastställda kravet på
simkunskap i årskurs sex.
Kursplanen för idrott och hälsa:
”Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, planera, praktiskt genomföra
och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa,
rörelse och livsstil, genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter
olika förhållanden och miljöer, och förebygga risker vid fysisk aktivitet samt
hantera nödsituationer på land och i vatten. (Kunskapskrav för
simundervisningen betyg godkänt - E)”
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta
motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser
till viss del till aktiviteten. I rörelser till musik och i danser anpassar eleven
till viss del sina rörelser till takt och rytm. Eleven kan även simma 200 meter
varav 50 meter i ryggläge. Eleven kan samtala om egna upplevelser av
fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang
kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Hur ser simkunskapen ut i Osby kommun idag? – Ett fåtal elever klarar inte
målen för ämnet idrott och hälsa vari ingår kursplanemål för
simundervisningen. För några år sedan hade vi en 100% simkunnighet i
årskurs tre. I Osby kommun är det ca 93% av alla elever som är simkunniga i
årskurs 6. Att vara simkunnig är att kunna simma 200 meter varav 50 meter
ska vara i ryggläge.
3 % av ungdomars rörelsebehov tillgodoses av skolans ämne idrott och
hälsa. Vi kompenserar detta med bland annat rörelsesatsning på raster och
rörelsekul efter skoltid.
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Bunkeflometoden har studerat och konstaterat vikten av idrott varje dag och
att man kunnat koppla det till högre betyg.
(Bilaga 2: Rörelsesatsning i skolan
Bilaga 3: Rörelsekul
Bilaga 4: Bunkeflostudien)
Bibliotek
Varje kommun måste ha ett folkbibliotek. Utdrag ur bibliotekslagen § 6–9;
” Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till
användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska
präglas av allsidighet och kvalitet.”
”7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.”
Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik
kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.
8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och
ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning,
bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och
förutsättningar.
9 § På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt
få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.”
Estetiska lärprocesser och undervisning
Det estetiska lärandet (musikskola) har i många studier påvisat positiva
effekter på skolresultaten. Estetiska lärprocesser är ett sätt att arbeta i skolan
som gynnar en kunskapsutveckling där eleven får knyta samman känslor,
upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analys till en helhet.
Alla språk, alla delar av språkutvecklingen används: talspråk, skriftspråk och
de estetiska språken (musik, bild, dans, teater, form, media med mera) för att
formulera och gestalta sitt lärande. Ansvaret att främja estetiska lärprocesser
i undervisningen vilar på alla lärare, enligt läroplanen.
Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama,
rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag
i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar
möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och
erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna
sig (Lgr 11 & Lgsär 11, del 1)
Att få utveckla sitt språk, lära sig läsa och skriva utifrån den egna förmågan
och sina egna förutsättningar är idag en demokratisk rättighet. Språket
öppnar möjligheter för lärande och växande på olika plan.
Elevers förutsättningar varierar emellertid beroende på en rad skiftande
omständigheter och orsaker. En del elever har specifika läs- och
skrivsvårigheter. En del elever lär sig läsa och skriva på ett annat språk än
svenska. Andra barn tycker att det är tråkigt att läsa och att läsningen inte ger
dem något. Det gemensamma för alla elever är att läraren intar en
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nyckelställning när det gäller att skapa sammanhang, miljöer och klimat där
framgångsrik läs- och skrivutveckling sker. Betydelsen av att estetiska
lärprocesser ingår i den didaktiska planeringen kan inte nog betonas enligt
Fischbein (2007).
Elever som befinner sig inom någon form av specialpedagogisk verksamhet
kan ha svårt med det teoretiska lärandet och skulle vinna mycket på om de
fick möjligheter att använda andra sinnen i sitt lärande. Bild, form, musik,
drama och även särskilt anpassade dataprogram ökar elevernas delaktighet i
sitt eget lärande (ibid).
Musikskolan erbjuder ett varierat utbud av kurser för barn och unga som vill
delta i en musikalisk verksamhet efter skoltid.
Är man vuxen och spelsugen finns det möjlighet till undervisning i mån av
plats.
Tillsammans skapar vi möjligheter att ha kul och utvecklas inom musik.
Undervisningen kan vara i form av individuella lektioner, grupplektioner, i
projektform, kortkurser och tillfälliga tematräffar.
(Bilaga 5: Slutrapport genomlysning samhällsbyggnad E&Y
Bilaga 6: Enkätpresentation
Bilaga 7: Kolada
Bilaga 8: Lokal- och driftskostnader)
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Frågeställning 4.
På vilket sätt kan de olika anläggningarna planeras och eventuellt
samlokaliseras för att bli mer kostnadseffektiva gällande drift- och
personalkostnader?
Resultat
 Fullmäktigeberedningen ställer sig positiv till beslutad
investeringsplan 2022-2024 vad avser kultur- och
fritidsanläggningar. (Bilaga 9: Flerårsplan investering)
 Det pågående förvärvet av del av kvarteret Barnvagnen möjliggör ett
utökat idrottsplatsområde relativt centralt i Osby med närhet för flera
av tätortens skolor. Fullmäktigeberedningen framhåller att frågan om
att bygga ny simhall på idrottsplatsområdet troligen ligger långt fram
i tiden.
 Fullmäktigeberedningen fäster i stället uppmärksamheten på
möjligheterna att förlänga bruks- och livslängden på den befintliga
simhallen vid Hasslarödsskolan – se t ex hur Älmhult rent tekniskt
förlängt bruks- och livslängden på sin simhall.
Med större samlokalisering av anläggningar i Osby tätort och Osby kommun
enligt ovan beskrivning, ökar förutsättningarna för effektiviseringar av
energiutnyttjande, driftskostnader och personalsamordning.
Möjligheter finns också att använda närliggande kommuners kultur- och
fritidsanläggningar.
Värdeskapande fastighetsförvaltning
Länsstyrelsen i Skåne startade ett projekt under 2018 för att undersöka hur
de skånska kommunerna arbetar med energieffektivisering i sina
fastighetsbestånd. Alla kommunerna i Skåne deltog i undersökning vilket
resulterade i en rapport som visade att det slösas skattemedel för ca 450
mnkr per år på onödiga energifakturor.
Då energieffektiviseringspotentialen var stor fortsatte Länsstyrelsen i Skåne
med projektet och bjöd in alla kommuner till en fördjupad studie. I denna
studie kvalificerade fyra kommuner sig till att delta varav Osby kommun var
en av dessa kommuner. I denna studie undersöktes bl.a. fastigheternas
nyckeltal samt så utfördes en fältstudie i sim – och sporthallen i Lönsboda
för att visa på hur en ”förstudie för förädling” kan gå till.
Studien resulterade i en handlingsplan för Osby kommun i hur kommunen
ska arbeta för att sänka sina onödiga energikostnader och samtidigt höja
kvaliteten på fastigheterna. Kommunen har valt att gå vidare och följer de
rekommendationer som finns i denna handlingsplan.
Kommunfullmäktige beslutades 2021-05-03 §49 att genomföra projektet
värdeskapande fastighetsförvaltning. Sammanfattningsvis kommer det att
innebära att samtliga byggnader som Osby kommun äger gås igenom
gällande möjligheter för energieffektiviseringar och upprustningar. Projektet
fokuserar på lönsamma reinvesteringar som beräknas att över 30 år göra en
driftskostnadsbesparing med över 300 mnkr inräknat inflation och
prisökningar.
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3 Slutsatser och rekommendationer
Fullmäktigeberedningen framhåller följande punkter;


Kommunens ekonomi framöver avgör möjligheterna att göra nya
satsningar på kultur- och fritidsområdet.



Folkhälsoaspekterna för kommuninvånarna i alla åldrar är viktiga vid
val av satsningsområde.



De lagstadgade verksamheterna inom skola, bibliotek med mera ska
prioriteras.



Alla kommundelar ska ha något utbud inom Kultur- och
fritidssektorn. Större anläggningar kan ekonomiskt enbart erbjudas i
någon av Osby kommuns orter.



Utifrån såväl skolornas behov samt kommuninvånarnas hälsoaspekter
ska simhallar finnas i både Osby och Lönsboda.



Föreningslivet är helt avgörande både för kultur- och
fritidsaktiviteter. Det är samverkan mellan kommunens Kultur- och
fritidsenhet och föreningslivet som utgör grunden för fortsatt
utveckling.



Ekbackeskolans samarbete med B-Innovation är ett innovativt,
hälsofrämjande och seriöst idrottskoncept för våra ungdomar.



Kommunens fritidsgårdar utgör ett bra och viktigt komplement till
utbudet för de föreningsaktiva. Fritidsgårdarna bidrar till ett
alternativ för ungdomar att mötas i ett socialt sammanhang i en
drogfri miljö. Beredningen anser att fritidsgårdarna ska finnas kvar.



Undersöka möjligheterna och verka för att överföra lokaler till
föreningsdrift, alternativt privat drift.



Kommunägda lokaler ska kunna användas utanför ordinarie
verksamhetstid enligt upprättat regelverk.



Vandringsleder, motionsspår och boulebanor bör prioriteras och
tillgänglighetsanpassas ur ett folkhälsoperspektiv.



En broförbindelse som knyter samman en motionsled runt norra
Osbysjön bör anläggas Det höjer ortens attraktivitet och möjligheter
till motion som bidrar till folkhälsan.



Marknadsföringen är en viktig del i att göra Kultur-och
fritidsaktiviteter i Osby kommun kända för våra invånare.

Osby kommun
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Det Kultur- och fritidspolitiska programmet 2015-2022 ska revideras
och framtidsanpassas i en dialog mellan förtroendevalda politiker,
föreningsföreträdare och Kultur- och Fritids tjänstepersoner.



Musikskolans verksamhet är en viktig del av kommunens utbud för
att stärka det kulturella livet och de estetiska lärprocesserna.
Musikskolan ska vara en del i Osby kommuns Kulturutbud.



Osby kommun ska kunna erbjuda invånarna möjlighet att ta del av ett
estetiskt utbud i form av bland annat större konstutställningar, film
och teater.



Kultur- och fritid ska samarbeta med bildningsförbunden, som är en
självklar del av folkbildningen i Osby kommun.

Osby kommun
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Kultur- och fritidspolitiskt program 2015-2022

Innehåll

INLEDNING
Kultur- och fritidspolitiska programmet är ett vägledande dokument
för Osby kommuns kultur- och fritidsverksamheter, samt för politiska
beslut som rör kultur- och fritidsfrågor. Programmet kan också inspirera ideella och kommersiella aktörer och enskilda att engagera
sig i och ta del av kultur- och fritidslivet. Programmet gäller under
två mandatperioder 2015-2022 men är framtaget med ett mer långsiktigt perspektiv.
Majoriteten av Osby kommuns medborgare anser att kultur
och fritid är viktigt eller avgörande för att bo i kommunen. I arbetet
med programmet har boende i kommunen tillfrågats om vad de
vill få ut av kultur- och fritidssektorn. En del förslag är lättare att
tillmötesgå än andra, och naturligtvis måste kommunen göra prioriteringar. Många förslag och synpunkter sammantaget skapar dock
en bild av vilka behov som finns i kommunen, vad som fungerar och
vad som behöver utvecklas. Osby kommuns kultur- och fritidsliv är
rikt tack vare engagerade medborgare, personal och besökare. De
ideella organisationerna och våra egna verksamheter, till exempel
fritidsgårdarna, utgör grunden för kultur- och fritidsverksamheten.
Dessa verksamheter har stor betydelse för kommunen genom att
främja ungas positiva utveckling och verka förebyggande mot ohälsa, droger och kriminalitet.
Engagemanget som finns ska värnas, vårdas och utvecklas. Vi ska
fortsätta göra vårt bästa för att skapa förutsättningar för att låta
idéer bli verklighet.

Organisation

Osby kommun är indelad i fem verksamhetsområden. Barn och
skola, Utbildning och arbete, Vård och omsorg, Samhällsbyggnad
och Kommunledningskontor. Kultur och fritid är en enhet inom
verksamhetsområdet Samhällsbyggnad. Kultur och fritid driver och
tillhandahåller lokaler, idrottsanläggningar, simhallar, bibliotek och
fritidsgårdar, samordnar allmänkultur och handlägger bidrag till
föreningar och studieförbund. Kommunen ingår i samarbetet Skåne
Nordost, som består av kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Förklaring till upplägget:

Vi vill = mål med verksamheten
DÄRFÖR VILL VI = Strategier för att nå målen

Osby kommuns vision 2020

”Osby är en kommun där vi sätter livskvalitet i främsta rummet. Vi
lever ett gott liv och bor vackert och tryggt nära naturen. Goda kommunikationer skapar närhet och sparar tid. Vår kommun präglas av
kreativitet och samverkan, erbjuder ett livskraftigt företagsklimat
och inbjuder medborgarna till inflytande och ansvarstagande. Ett
aktivt miljöarbete säkrar en hållbar livsmiljö för kommande generationer.”

DEMOKRATI OCH MÅNGFALD
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Övergripande mål

Osby kommun har valt ett antal övergripande mål för kommunen i
sin helhet, och flera delmål. Kultur- och fritidssektorn kan framför
allt bidra till måluppfyllelse av de övergripande mål som citeras
nedan.

”Osby ska vara en trygg och trivsam kommun att
bo och vistas i”
”Kultur, rekreation och meningsfull fritid ska vara
tillgänglig för alla”
2

BILAGA: BIBLIOTEKSPLAN
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ÖVERGRIPANDE MÅL

DEMOKRATI OCH
MÅNGFALD

Vi vill att det ska vara möjligt att delta i

Osby kommuns kultur- och fritidsliv oavsett var i
kommunen man bor.

Enligt Osby kommuns övergripande delmål för demokrati ska kommunen ”främja ett aktivt medborgarskap som på jämlika villkor ger
invånarna möjlighet till inflytande, deltagande, delaktighet och ansvarstagande.” Kultur och fritid spelar en viktig roll i denna strävan och våra verksamheter ska präglas av tillit, tolerans, nyfikenhet
och lyhördhet gentemot medborgarna. Ett dynamiskt demokratiskt
samtal är viktigt för ett socialt hållbart samhälle. Kultur och fritids
verksamheter har olika vägar för inflytande som möten, tipslådor,
sociala medier och daglig personlig kontakt. Föreningslivet bygger
på medborgarnas egna initiativ, vilka vi stödjer såväl ekonomiskt som
med praktiska förutsättningar.

Vi vill att kultur- och fritidsaktiviteter
ska skapa möten mellan olika kulturer och
generationer.

Vi vill att en mångfald av identiteter och

Alla ska kunna ta del av, påverka och känna sig välkomna i Osby

erfarenheter finns representerade i utbudet.

kommuns kultur- och fritidsliv oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller socioekonomiska förhållanden.
Vi ska arbeta aktivt för att inkludera dessa grupper och därmed följa
diskrimineringslagen 2008:5671. Detta arbete behöver pågå kontinuerligt inom alla verksamheter. Det är viktigt att visa öppenhet för en
åsiktsmässig och kulturell mångfald. Både för den enskilda individen
och sett ur ett samhällsperspektiv skapar mångfald både attraktivitet och ekonomisk hållbarhet 2. De olika kulturer och identiteter
som finns representerade i Osby kommun idag ska användas som en
styrka och mångfald ska bejakas. Kommunens medborgare har tydligt uttryckt ett behov av mötesplatser för olika intressen, åldrar och
bakgrund. Strävan efter jämställdhet mellan könen bör genomsyra all
utveckling mot större mångfald. Unga vuxna, hbtq-personer och personer med utländsk bakgrund prioriteras under perioden 2015-2022.

DÄRFÖR VILL VI:
– driva utveckling av Medborgarhuset i Lönsboda mot ett aktivt
och attraktivt allaktivitetshus i samverkan med föreningslivet.
- att Kultur och fritid blir bättre på att samverka med hjälporganisationer, med övriga samhällsstöd samt se över system
för prisreduktion/rabatterade avgifter för att inkludera ekonomiskt svaga grupper.
- undersöka och ifrågasätta vilka inkluderande och exkluderande faktorer som finns i våra verksamheter. Därefter planera för
kvantitativ förändring som jämn fördelning av resurser mellan
könen. För personal och ledare behövs fortbildning för att möta
och skapa möten mellan olika individer, grupper och intressen.
Barn, unga vuxna, hbtq-personer och personer med utländsk
bakgrund prioriteras.

När nya grupper och individer tar del av eller driver aktiviteter

ska de informeras om möjlighet till inflytande.
Ett internationellt utbyte med kreativa möten mellan kulturer inom
kultur och fritidsområdet är önskvärt. Sådana möten kan bidra till en
större mångfald av tankar och vanor. De kan både inspirera till nya
arbetssätt och göra oss bättre på självreflektion.

– se över och utveckla Osby kommuns samordning av marknadsföring och information om kultur- och fritidsverksamheter och aktiviteter, tillsammans med Osby turism och kommunens informationsansvariga.

1. Utöver de diskrimineringsgrundande kategorier som diskrimineringslagen anger
väljer vi att addera kategorin ”socioekonomisk status”. Klassificeringen grundar sig
på individens position på arbetsmarknaden och socioekonomisk status har bland
annat samband med hälsa.

– undersöka möjligheterna för internationellt utbyte, såväl för
den egna organisationen som för föreningslivet.

2. Charlotte Mellander, Richard Florida, red. The Creative Class Goes Global, 2014
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ÖVERGRIPANDE MÅL

HÅLLBARHET
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov”. Så definieras hållbar utveckling i Bruntlandkommissionens rapport ”Vår gemensamma framtid” 1987. Det
kommunövergripande målet för miljöfrågan lyder: ”Osby kommun ska
arbeta aktivt för en långsiktigt hållbar livsmiljö”.
En hållbar livsmiljö innefattar social, ekonomisk och miljömäs-

sig hållbarhet. Social hållbarhet handlar om demokrati, rättvisa och
kulturell hållbarhet. Kultur och fritid bidrar till ekonomin genom att
attrahera människor att flytta till och bo kvar i kommunen, genom
att förebygga brottslighet och genom att främja god hälsa, kreativitet
och företagande.
Särskilda åtgärder för social och ekonomisk hållbarhet finns inte
med bland åtgärderna i detta stycke, de nämns istället särskilt under
områden som berörs.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Social hållbarhet ingår dessutom i kultur- och fritidssektorn i sin

helhet eftersom den ökar möjligheten till ett gott liv i trygghet, gemenskap och inflytande. Ett samhälle med stor delaktighet, vilket
kultur och fritid bidrar starkt till, är en bra förutsättning för att kunna
hantera problem och intressen där de privata och politiska sfärerna
möts. När det gäller den miljömässiga hållbarheten vill Kultur och
fritid bidra till en bättre global klimatutveckling, genom kunskapsspridning samt genom lägsta möjliga energiförbrukning i de egna
verksamheterna.

FOLKHÄLSA
Delaktighet i kultur och idrott ger såväl individuella som sam-

hällsekonomiska vinster. 3 En känsla av sammanhang är viktigt för
psykiskt välbefinnande, det bekräftas både av forskning och av Osby
kommuns medborgare. Aktiviteter och social samvaro är viktiga ur
ett förebyggande, hälsofrämjande friskvårdsperspektiv, och kan ha
en positiv inverkan på förloppet av fysiska och psykiska åkommor.
Samverkan med vård och skola är central.

Nedan nämns åtgärder som framförallt rör möjligheten till fysisk

aktivitet. När det gäller psykisk hälsa kan Kultur och fritid bidra genom möjlighet till socialt sammanhang, delaktighet, bekräftelse och
känslan att vara behövd.

Vi vill bidra till att människor har en god
Vi vill bidra till en hållbar utveckling i Osby kommun och bidra till inbromsning av den globala uppvärmningen.

fysisk och psykisk hälsa och kan delta i sociala
sammanhang.

DÄRFÖR VILL VI:
DÄRFÖR VILL VI:

– verka för ökad möjlighet för fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta att delta i kultur- och fritidslivet.

– ta initiativ till en översyn av energieffektiviteten i alla kommunalt och föreningsdrivna anläggningar inom kultur- och fritidsområdet
och ta fram en långsiktig åtgärdsplan.

– att seniorer ska erbjudas fler möjligheter till motion och
rörelse. Kultur och fritid ska vara drivande och utgöra en länk
till föreningar.

– verka för bättre allmänna kommunikationer för att underlätta för människor att ta sig till och från anläggningarna kollektivt och därmed minska personbilstrafik och utsläpp av avgaser från fossila bränslen.

– undersöka möjligheten att tillämpa ”Kultur på recept”4.

– uppmuntra föreningslivet att beakta miljöperspektivet i deras respektive verksamheter.

– bejaka och uppmuntra medborgarna att vara aktiva, för möjlighet till ökad gemenskap och livskvalitet.

– att de verksamheter som drivs av Kultur och fritid och som erbjuder livsmedel ska ha ett ekologiskt och rättvisemärkt utbud i så stor
utsträckning som möjligt.
– initiera diskussion och sprida kunskap om miljö- och hållbarhetsfrågor, både inom organisationen och gentemot medborgarna.

3. Källor för hela stycket: Region Skånes strategi för vård och hälsa, samt Idrott hela
livet: strategisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete 2007
4. Kultur på recept innebär att en vårdinrättning skriver ut recept på kultur i form av
till exempel eget skapande eller utställningsbesök, oftast åt patienter med psykisk
åkomma, risk för socialt utanförskap eller smärtproblem.
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ÖVERGRIPANDE MÅL

BARN OCH UNGA

Vi vill bidra till att stärka kommunens barn, unga och

Genom FN:s barnkonvention har barn och unga rätt att behandlas
med respekt och komma till tals. Kommunens övergripande delmål
lyder: ”Osby kommun vill vara en bra plats för barn och unga”.

unga vuxna genom skapande, deltagande och mottagande av
kultur- och fritidsaktiviteter.

Barn och unga ska ha inflytande över kultur- och fritidsverk-

Vi vill att kommun- och föreningsdrivna verksamheter

samheterna. Samtidigt bör barn och unga erbjudas upplevelser de
inte visste fanns, och som komplement till de kommersiella och
lättillgängliga.
För yngre barn kan kultur- och fritidsaktiviteter särskilt berika
och stärka fysisk aktivitet och motorik, den individuella utvecklingen och en ökad förståelse av omvärlden. Barn bör erbjudas vida
referensramar och få möjlighet till bekräftelse för olika förmågor
tidigt i livet. Detta skapar ett större handlingsutrymme senare i livet.
Kultur och fritid och Barn och skola vill bli bättre på att samverka
och använda kommunens samlade resurser för att nå måluppfyllelse för båda verksamhetsområden. Samarbeten mellan Kultur och
fritid och Barn och skola har en värdefull fortbildande funktion
för personal i båda områden. Samarbeten leder till exempel till nya
undervisningsmetoder och utbyten om barns och ungas preferenser
och vardagsvillkor.

ska ha stor lyhördhet för barns och ungas preferenser.

DÄRFÖR VILL VI:
– bejaka barns och ungas digitala vanor som medel för kommunikation,
kunskap, gemenskap och lek, som komplement till fysiska aktiviteter.
– uppmuntra föreningar att inkludera fler unga personer som referenser
och för deltagande i administration och styrelsearbete.

För unga spelar kultur- och fritidssektorn en stor roll för attraktivitet på bostadsorten. Detta handlar till stor del om möjligheten
till en aktiv fritid och en faktisk möjlighet till inflytande. Osby
kommun betraktar unga och unga vuxna som bärare av värden och
kunskap som är viktiga för samhället både idag och på längre sikt.
Målgruppen unga vuxna behöver sammanhang där de kan spegla
sig i likasinnade, samtidigt som olika grupper behöver mötas för
ökad tolerans, tillit och trygghet. Centralt är inflytande, delaktighet,
demokrati, psykisk hälsa och jämställdhet. Vi vill stödja de som står
långt från arbete och utbildning att leva ett aktivt och meningsfullt
liv. Idrottsföreningarna i Osby kommun har ett stort deltagande
bland barn framför allt upp till 13 års ålder, därefter är det många
som slutar med sin sport utan att hitta nya motionsformer och intressegemenskaper.
Kultur och fritid prioriterar barn och unga i alla verksamheter.

– utreda möjligheten för en kulturgaranti i grundskola och förskola.
– stimulera utökat utbud av aktiviteter för barn och unga sommartid.
– prova modellen idrottsskola för barn årskurs 1-3.
– utreda möjlighet till kulturskola för barn.
– verka för att fler unga praktiserar och sommarjobbar inom kultur- och
fritidsområdet.
– uppmuntra engagemang och sysselsättning till exempel genom konceptet ung sommararrangör5.
– att samverkan mellan Kultur och fritid och verksamhetsområdet Utbildning och arbete ska stärkas kring målgruppen unga vuxna, för integration
och för att motverka utanförskap.

Studieförbunden är viktiga aktörer för bildning och eget skapande i kommunen, och flera av studieförbunden är särskilt viktiga
för integration och mångkultur. En ny gemensam modell har antagits
2014 inom Skåne Nordost.

– vidareutveckla mötesplatser för unga 15-25 år.
– att möjligheten till fortbildning av personal alltid tas tillvara vid samarbeten mellan Kultur och fritid och Barn och skola.
5. Ung sommararrangör” är en form av feriepraktikplats som kommunen erbjuder till unga
16-17 år som har en idé till ett sommararrangemang inom kultur och/eller fritid, för en
ung publik. De unga får lön som handledning i att planera och genomföra arrangemanget.
Konceptet genomförs på försök sommaren 2015.
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ÖVERGRIPANDE MÅL

FOLKBILDNING OCH
DEN IDÉBURNA SEKTORN
Osby är en mycket föreningstät kommun med 170 föreningar (2015), och har sammantaget
många engagerade organisationer för kultur, idrott, trossamfund och friluftsliv. Kultur och
fritid är bidragsgivare åt dessa. Bidragssystemet är dock ojämlikt och föråldrat, och uppfyller
inte dagens behov. Den idéburna sektorn omfattas även av tillfälliga och mindre uppstyrda
nätverk, och vi ska vara öppna för stödformer även till dem.

Vi vill att Osby kommun ska ha ett rikt ideellt

engagemang och en omfattande folkbildande verksamhet för alla medborgare.

Studieförbunden är viktiga aktörer för bildning och eget skapande i kommunen, och flera

av studieförbunden är särskilt viktiga för integration och mångkultur. En ny gemensam modell
har antagits 2014, inom Skåne Nordost för att säkra och stärka studieförbundens verksamhet i
kommunerna, samt för att underlätta samarbeten mellan kommun och studieförbund och för
samarbeten över kommungränser. Kultur och fritid har en kontinuerlig dialog med studieförbund och de ideella organisationerna.

DÄRFÖR VILL VI:
- genomföra en bidragsöversyn av alla kommunens stöd till föreningslivet.
- utöver konventionella föreningsbidrag införa ett ”snabb slant”-bidrag, där tillfälliga grupper och enskilda kan söka ekonomiskt
bidrag med kort handläggningstid för att genomföra projekt inom
kultur- eller fritidsområdet. Unga ska vara prioriterad målgrupp
för snabb slant.
- tillsammans med föreningslivet kartlägga behov och utveckla
former för förenings- och ledarutveckling.
- för att visa uppskattning och premiera engagemang arrangera
en årlig gemensam social och utvecklande aktivitet för ledare och
aktiva inom föreningslivet.
- verka för någon form av föreningsråd; ett påverkansorgan som
driver föreningarnas frågor och som ökar samarbetet föreningar
emellan.
- arbeta fram lokala mål för studieförbundsbidragen i Osby kommun i samråd med studieförbunden. De lokala målen ska komplettera den nyinförda modell för studieförbund som nämns ovan.
- uppmuntra studieförbunden att sprida sina aktiviteter över hela
kommunen.
- stödja ungas deltagande och engagemang i till exempel föreningar
och studieförbund.
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UTEMILJÖ

FRITID

Osby kommun har en varierad och artrik natur med våtmarker och
betesmarker, och naturskyddsområden av riksintresse däribland
urskogsområdet Nytebodaskogen. Här finns sjöar, skogar och ängar
med motionsslingor, kanotled, cykelleder och badplatser. I de större
orterna finns parker, torg och gröna ytor med lekplatser och konst.
För att bli mer välbesökta mötesplatser behöver platserna i tätorterna göras mer attraktiva.

Inledning
Med fritid menar vi meningsfulla aktiviteter som höjer livskvaliteten,
är hälsofrämjande och för välbefinnande. Begreppet fritid används
här alltså med fokus på innehåll, i likhet med engelskans ”leisure”,
snarare än som ett ord för tiden mellan sömn och arbete.
Till fritidsområdet hör bland annat idrottsföreningar, friluftsför-

eningar och fritidsgårdar. Motion och idrottande utgör en stor del
av fritidssektorn i Osby kommun och en övervägande del av dessa
verksamheter riktar sig till barn och unga. Osby kommun tillhandahåller anläggningar och idrottsmiljöer för ett brett utbud. Det finns
många sjöar med badplatser och fiskemöjligheter. Kommunen har
två fullstora idrottshallar, Hasslaröd i Osby tätort samt en nyrenoverad hall i Lönsboda. 2014 gjordes en satsning på konstgräsplan på
idrottsplatsen i Osby tätort. För friluftsliv och avkoppling i vacker
natur finns Hjärtasjötorpet utanför Lönsboda till uthyrning sommartid. Utöver detta förfogar vi över några mindre gymnastiksalar.
De mindre gymnastiksalarna används relativt begränsat medan de

fullstora sporthallarna är ständigt fullbokade vilket ställer till det när
nya föreningar vill introducera sin verksamhet eller befintliga verksamheter ökar i omfång. Kultur och fritid uppmuntrar till spontan och
föreningsdriven idrott genom bidrag, subventioner, kontaktnät och
samverkan inom kommunen såväl som över kommungränser. Flera av
kommunens verksamheter som badhus och ishall har en koppling till
grundskoleverksamhet. De ideella idrottsföreningarna får ekonomiskt
stöd från kommunen.

Möjligheterna till spontan fysisk aktivitet behöver stärkas och

det behövs fler insatser för äldres och funktionsnedsattas fysiska aktivitet. Osby kommun vill arbeta för att kommunens föreningar prioriterar breddverksamhet och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor.

Vi vill att alla ska erbjudas möjlighet till fysisk akti-

Vi vill att Osby kommun ska ha en attraktiv, trygg

vitet och social gemenskap, för en god hälsa, livskvalitet
och välbefinnande.

och välanvänd offentlig miljö med plats för eftertanke,
rekreation och aktivitet och som uppmuntrar till möten
mellan alla generationer.

DÄRFÖR VILL VI:
- att funktionsnedsatta ska erbjudas bättre möjligheter till motion
och rörelse. Kultur och fritid ska vara drivande och utgöra en länk
till föreningar.

DÄRFÖR VILL VI:
- i samband med detaljplanearbete i kommunen verka för att
trygghet, möjlighet till motion, lek, spontan idrott och den estetiska aspekten alltid tas i beaktande.

- verka för ökade möjligheter till självorganiserad spontan idrott,
motion och lek.
- verka för ett gott fiskebestånd och tillgängliggöra fritidsfisket i
kommunens sjöar.

- stärka samverkan med övriga enheter inom samhällsbyggnad,
för att förbättra och utveckla utemiljön med kommunens samlade resurser och kompetenser.

- intensifiera samverkan med fritidsföreningar i hela kommunen
för att arbeta för behovsanpassade anläggningar.
- kartlägga behovet av konstgräsplaner i kommunen.
- uppmuntra idrottsföreningar att prioritera breddverksamheter
för barn och unga, med lyhördhet för barns och ungas preferenser.

- stärka samverkan mellan Kultur och fritid och Barn och skola
kring användning av lokaler, anläggningar och utemiljöer, en inventering av lokaler och behov bör genomföras.

- undersöka möjligheterna till, samt undersöka hur den offentliga miljön kan utformas med medborgarnas medverkan.
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- skapa bättre system för lokalbokning.
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SIMHALLAR

ISHALL

Kultur och fritid driver idag två simhallar med allmänbad, simundervisning och olika aktiviteter. Öppettider och aktiviteter planeras med
lyhördhet för besökarnas behov och önskemål. För simhallen i Lönsboda utgör familjebad den största delen av verksamheten. I Osby
tätort ligger tyngdpunkten på föreningssimning och motionssimning,
och verksamheten samarbetar tätt med föreningslivet. Osby simhall
är idag inte anpassad för personer med funktionshinder.

I Osby tätort finns en ishall som byggdes av ideella krafter på 60-talet och är i stort renoveringsbehov. Den drivs av Kultur och fritid och
är välanvänd både av föreningar och för allmänåkning.
Issporter är nationellt sett på nedåtgående, men i Osby kom-

mun är både hockeyn och konståkningen mycket populära. En annan
nationell tendens är att resurser som används till idrottsanläggningar
medför en ekonomisk snedfördelning till killars fördel. Eftersom Osby
ishall används flitigt av både tjejer och killar är det särskilt angeläget
och motiverat att satsa på hallen.

Simhallarna har en mycket bred verksamhet som håller öppet för

allmänheten sju dagar i veckan. Verksamheten bedriver en omfattande
simundervisning i grundskolan, samt simundervisning för vuxna. Därför har Osby kommuns medborgare hög simkunnighet och kommunens skolbarn har under många år placerat sig i de främsta positionerna
vid svenska simförbundets årliga tävling ”Skolsimmet”.

Vi vill att Osby kommuns simhallar ska värna om

Vi vill att Osbys ishall ska erbjuda en attraktiv

allas simkunnighet och vara attraktiva mötesplatser för
rekreation och hälsa.

miljö som ger möjlighet till issportens utveckling och
allmänhetens möjlighet till skridskoåkning.

DÄRFÖR VILL VI:

DÄRFÖR VILL VI:

- fortsätta utreda ishallens miljö och fysiska skick under början
av mandatperioden 2015-2018.

- utveckla badhusmiljön genom enkla förändringar så den blir
mer attraktiv, upplevelseorienterad och lekvänlig.

- utreda möjligheterna till att använda lokalerna utanför säsong
till evenemang.

- undersöka möjligheten till åtgärder av omklädningsrum för
personer som behöver extra trygghet i badhusmiljön.

- skapa former för samarbete mellan föreningar och Kultur och
fritid för att stärka verksamheten och nyttja hallen optimalt samt
öka trivseln och miljön i hallen.

- initiera en utredning om simhallarnas framtid utifrån anläggningarnas ålder och skick.
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FRITIDSGÅRDAR

KULTUR

Kommunen driver fritidsgårdsverksamhet i Osby och Lönsboda. Personalen arbetar med personligt bemötande och
informellt lärande. Gårdsverksamheten är föränderlig och
anpassas efter omvärldsförändringar, önskemål och behov.

Inledning
Kultur är viktig för samhällsutvecklingen då den berikar demokratin med idéer och nyanserar det offentliga samtalet. Kultur skapar attraktionskraft och bidrar till en hållbar ekonomi. Både eget skapande inom traditionella och nyskapande konstarter och mottagande av
professionella kulturuttryck är viktiga. I Osby kommun finns besöksmål, scener och aktörer för ett professionellt utbud. Idag är möjligheterna
till delaktighet och eget skapande på fritiden begränsade och de behöver öka.

Verksamheterna arbetar aktivt med information och

åtgärder mot droger, trakasserier och våld. Prioriterad målgrupp är ungdomar i högstadieålder och för att tillgodose gruppens behov behöver personalen vara verksam även
utanför gårdarna, på ungdomarnas naturliga mötesplatser.
Ledord för bemötandet är omsorg, uppmuntran, trygghet
och delaktighet. Individens personlighet, egenskaper och
möjligheter tas tillvara, bekräftas och utvecklas. Samarbete
sker med skolan, polis, socialförvaltning, ungdomsmottagning med flera.

Vi vill att fritidsgårdarna ska vara öppna

verksamheter där spontana och varaktiga aktiviteter
genomförs för, av och med ungdomar.

Vi vill att gårdarna ska vara trygga, alkohol- och
drogfria miljöer, där goda relationer byggs mellan
ungdomar och mellan ungdomar och vuxna.

Vi vill att fritidsgårdarna utgör en plats för

ungas växande och utveckling på deras egna villkor.

Vi vill att fritidsgårdarna ska bidra till

demokratisk utveckling, till skapande och till
stärkande av målgruppens tro på sina förmågor.
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KULTURARV OCH KULTURMILJÖ
Kulturarvet stöds av kulturmiljölagen 1988:950. Kulturarv är materiella och immateriella avtryck av mänsklig aktivitet som traditioner,
språk, föremål och kulturmiljöer. Kulturmiljö är en del av kulturarvet
och innefattar platser och områden som påverkats av mänsklig aktivitet genom olika historiska perioder. Osby kommuns kulturarv utgör
viktiga besöksmål för lokal publik såväl som turister. I kommunen
finns intressanta historiska spår från tidig industri, samt militärhistoria från både snapphanekrigen och beredskap från andra världskriget.
Örnanäs är Skånes enda kulturreservat med spår av jord- och skogsbruk från olika tider fram till 1900. Kommunen driver ingen egen
verksamhet men handlägger ärenden inom området och ger bidrag
till hembygdsföreningar.

DÄRFÖR VILL VI:
- uppmuntra till större utbyte mellan föreningsliv, studieförbund och fritidsgårdarna för att tillgodose behovet av fler
och mer utmanande aktiviteter, samt aktiviteter för särskilda
intressen.
- fortsätta genomföra aktiviteter och resor inom och utanför
kommunen.
- utveckla fritidsgårdarna så att de lämpar sig ännu bättre för
scenframträdanden och eget musicerande.
- skapa former för att nå och engagera ungdomar i hela kommunen.
- verka för att bemanningen på fritidsgårdarna motsvarar NackaNätverkets definition av fritidsgårdsverksamhet.
- uppmuntra att fler aktiviteter sker på ungas initiativ med stöd
av vuxna.

Producerad av competence reklambyrå ab

Vi vill att Osby kommuns kulturarv ska bevaras, synliggöras, användas och utvecklas.

DÄRFÖR VILL VI:
- verka för att ansvaret för kulturarvsfrågan utreds.
- inleda en implementeringsfas i enlighet med den inventering
av kulturbyggnader som har genomförts.
- verka för stärkt samverkan mellan turism, aktörer inom kulturarvsområdet, och aktörer inom de kulturella och kreativa
näringarna, för att synliggöra kulturarv och kulturmiljöer
samt utveckla kulturturismen.
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KULTUR OCH
NÄRINGSLIV

DE ESTETISKA UTTRYCKSFORMERNA
Med de estetiska uttrycksformerna avses traditionella områden som
scenkonst, musik, film, bildkonst och litteratur. Utöver dessa områden ska Kultur och fritid visa öppenhet för nya uttrycksformer. Det är
viktigt att människor erbjuds sammanhang för att dela och diskutera
kulturupplevelser. Särskilt för barn och unga är det viktigt att erbjuda
sammanhang där konstnärliga uttryck diskuteras ur olika perspektiv.
Eget skapande är värdefullt i sig, samtidigt som det kan skapa ökad
förståelse av kulturens olika bilder och språk, och vara utgångspunkt
för analys och ifrågasättande av ideal och budskap som förmedlas.

Ett kulturpolitiskt område är under framväxt på nationell och lokal
nivå, ”KKN”: Kulturella och kreativa näringar. Regionalt samverkar
Kultur Skåne och den regionala tillväxtnämnden för att stärka de
kulturella och kreativa näringarna i Skåne. De kulturella och kreativa näringarna bidrar till kulturell, ekonomisk och social förnyelse
och omfattar flera olika branscher såsom arkitektur, design, konst,
scenkonst, litteratur, måltid, turism, besöksnäring och upplevelsebaserat lärande.

Det finns flera scener för musik och scenkonst i kommunen. Tack vare
en god regional infrastruktur har vi möjlighet att hålla en hög kvalitet på
utbudet inom scenkonst och musik. I Osby tätort finns medborgarhuset
Borgen som bland annat inrymmer en biograf med hög teknisk standard

Vår kommun finns i en region som präglas av många kulturella aktörer
och ett rikt kulturellt utbud och det ska vi ta till vara. Kultur och fritid
samverkar med Osby näringsliv i flera avseenden och vi ska fortsätta
ha goda relationer till och välkomna samarbeten med näringslivet.

Vi vill att alla ska ha möjlighet till eget skapande.
Vi vill att alla ska ha möjlighet att ta del av och
mötas kring professionell, varierad och konstnärligt
nyskapande kultur.

Vi vill att Osby kommun ska vara en plats som

Vi vill följa enprocentregeln för konstnärlig ge-

attraherar kulturella och kreativa näringsidkare att
bosätta sig och verka i kommunen.

staltning vid ny- om- och tillbyggnad7.

DÄRFÖR VILL VI:

DÄRFÖR VILL VI:

- följa rekommendationer och avtal för professionella kulturskapares ersättningar, som MU-avtalet8 och författarförbundets standardarvode för
författarbesök.

- att samverkan ska stärkas mellan Kultur och fritid, Osby
turism och näringslivsutvecklaren.
- att Kultur och fritid tillsammans med kommunens näringslivsutvecklare ska ta fram en strategi för att driva utveckling
av kulturella och kreativa näringar i kommunen.
- att samverkan ska stärkas mellan Kultur och fritid och
näringslivet i Osby.

Producerad av competence reklambyrå ab

- verka för ökad bredd i musikutbudet, samt större geografisk spridning.
- verka för arrangemang och föreställningar som attraherar unga.
- inventera och utreda behovet av ändamålsenliga scener och andra fysiska
förutsättningar för kulturarrangemang och eget skapande.
- stödja semiprofessionella filmskapare och verka för att deras produktioner ges visningsmöjlighet.
- att ett verksamhetsöverskridande konstnärligt råd ska upprättas i kommunen, som kan sköta processen vid nyinköp av offentliga konstnärliga
verk och installationer. Rådet bör även informera och uppmuntra privata bostadsbolag och fastighetsägare att beakta estetik och konstnärliga
aspekter vid ny- om- och tillbyggnad.
- se över möjligheten att tillämpa den rekommenderade enprocentsregeln
vid ny- om- och tillbyggnad.
- arrangera författarbesök och andra läsfrämjande och litteraturförmedlande aktiviteter på biblioteket.

- verka för att stärka den lokala infrastrukturen inom scenkonst, bildkonst,
film och rörlig bild, musik och litteratur, det vill säga att utveckla dess
delar och förbindelser mellan dem så att de blir resurser för varandra.

- att barn och vuxna ska kunna möta författarskap på sitt modersmål samt
olika författarskap från olika delar av världen.

- kontinuerligt analysera tillgängligheten till kulturen och arbeta aktivt
med att bredda publiken.

6. Borgens teaterlokal är enligt Riksteatern klassificerad som ”Grön -”; stor scen
med godkänd standard för teknik, loger med mera. Se länk sist i programmet.
7. Enprocentregeln innebär att en procent av den samlade kostnaden vid offentligt finansierad ny- om- och tillbyggnad ska avsättas för konstnärlig gestaltning.
Modellen är inte lagstadgad, men den har funnits som en rekommendation och har
tillämpats på olika sätt i Sverige sedan 1960-talet.
8. MU-avtalet är ramavtalet för konstnärers medverkan vid utställningar, och är
tecknat mellan Statens kulturråd och Konstnärernas riksorganisation.

- främja eget skapande inom traditionella och nyskapande estetiska uttrycksformer, genom bättre förutsättningar efter behov, till exempel
kreativa verkstäder.
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och ett kvalitativt och brett utbud. Biograflokalen tjänar även som lokal
för scenkonst6. Vi befinner oss i en region där professionellt filmskapande
är på frammarsch, och det ska vi ta till vara.
Kommunen ansvarar för konstnärlig gestaltning i den offentliga miljön.
Konsthallen i biblioteket i Osby tätort visar professionell lokal, regional och
nationell samtidskonst. Kommunen har en konstsamling som kan utgöra
en resurs för både pedagogik och besöksnäring.
Biblioteken är en plats för mötet mellan författaren och läsaren, genom
den traditionella prosan och poesin samt genom medier för bild, film
och ljud. Biblioteken erbjuder också författarbesök, bokcirklar, litteraturförmedling samt skapande och läsfrämjande aktiviteter. Föreningar,
studieförbund och bibliotek är viktiga för fortbildning och eget skapande.
Kultur och fritid samverkar tätt med Barn och skola kring de estetiska
uttrycksformerna.
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BIBLIOTEK
Folkbiblioteksverksamheten i Osby kommun bidrar till att berika
Osbybornas fritid och erbjuder på olika sätt möjligheter till kulturupplevelser. Både folk-och skolbiblioteket är lagstadgad verksamhet
med tydliga uppdrag i biblioteks- respektive skollagen. Biblioteken
ska på olika sätt ”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”.
Folkbiblioteksverksamhet finnas tillgänglig för alla, med särskild
uppmärksamhet riktad mot personer som har annat modersmål än
svenska, personer med funktionsnedsättning och barn och unga.
Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska alla kommuner anta en bib-

lioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. I denna plan
ska all folkbiblioteksverksamhet som styrs av bibliotekslagen och all
skolbiblioteksverksamhet som styrs av skollagen samt de samverkansområden som sker mellan kommunens verksamheter finnas med. Skol-
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biblioteksverksamheten faller utanför det kultur- och fritidspolitiska
programmet, men ingår i kommunens biblioteksplan.

I Osby är de flesta kommunala verksamhetsområden i olika grad

berörda av biblioteksplanen. Samhällsbyggnad ansvarar för folkbiblioteken i Osby, Lönsboda och Killeberg och samverkar internt med
kultur och fritids. Verksamhetsområde Barn och skola ansvarar för
skolbiblioteken på grundskolenivå och samverkar med folkbiblioteket
i förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Verksamhetsområde Utbildning och arbete ansvarar för skolbiblioteksverksamhet på gymnasieskolor, samt samverkar med folkbiblioteket genom
vuxenutbildning, arbetsmarknadsenhet, försörjningsstöd och missbrukarvård. Vård och omsorg samverkar med folkbiblioteket inom
äldreomsorgen och verksamhet för funktionsnedsatta.
Osby kommun antog 2015 en biblioteksplan för mandatperioden
2015-2018.

Biblioteksplanen finns som bilaga till denna folder.

Producerad av competence reklambyrå ab

MUSIKSKOLAN
Musikskolan ingår i verksamhetsområdet Barn och skola och ingår
inte organisatoriskt i Kultur och fritid. Musikskolan arbetar mot alla
målgrupper men barn och unga 10-18 år prioriteras.
Verksamheten har stor betydelse för Osby kommuns barns

och ungas musikaliska och sociala utveckling och samarbetsförmåga. Vidare är musikskolan viktig för integration och för barns
självförtroende och personalen utgör en viktig vuxenkontakt. Verksamheten har i uppdrag att bredda elevernas musikaliska referenser
och introducerar eleverna i till exempel klassiskt, pop, rock och
jazz genom undervisningen i instrument, sång, rytmik och ensemblespel. Musikskolan samverkar tätt med grundskolan. Genom en
omfattande utåtriktad verksamhet sker många samarbeten med den
ideella sektorn, med flera av kommunens verksamheter, samt med
andra kommuner.

DÄRFÖR VILL VI:

- att musikskolan ökar samverkan med Osby kommuns
gymnasieskolor och med Kultur och fritid.
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UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING
Varje år skriver Kultur och fritids verksamheter en varsin verksamhetsplan, som följs upp och revideras i relation till Kultur- och fritidspolitiska programmet efter avslutat år. Programmet följs upp i början av nästkommande mandatperiod 2019-2022. Kultur och fritid ska
årligen göra enkla kvantitativa och kvalitativa utvärderingar för att bättre kunna svara upp mot behov i kommunen.

KÄLLOR OCH ÖVERGRIPANDE
STYRDOKUMENT
Bibliotekslagen 2013:801
Diskrimineringslagen 2008:567
FN:s konvention om barnets rättigheter
Fri tid eller fritid?: fritidens idéhistoria ur ett framtidsperspektiv, Hans-Erik Olsson, Täby 2010
Håll i och håll ut!: jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting. SKL 2014
Idrott hela livet: strategisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete, 2007
Ingen regel utan undantag: Enprocentregeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö, Konstnärsnämnden, 2013
Kulturmiljölagen 1988:950
Miljömål och handlingsprogram för Osby kommun, 2009
Nationella kulturpolitiska mål
Osby kommuns bidragsregler
Osby kommuns vision 2020
Osby kommuns värdegrund: mångfald, förtroende, respekt, mod
Osby kommuns övergripande mål
Regional kulturplan för Skåne
RFSL:s kommunundersökning 2014
Riksidrottsförbundets stadgar
Riksteatern, scenklassificering, 2015-02-20
Scener i Sverige, översikt, www.scenrum.nu, 2015-02-20
Statens elva folkhälsomål, Sveriges folkhälsoinstitut, 2008
Statistiska centralbyrån, www.scb.se
Sveriges Musik- och kulturskoleråd SMOK, www.smok.se (2014-01-15)
The Creative Class Goes Global, red. Charlotte Mellander, Richard Florida m fl 2013
Tid för kultur - Kulturdepartementets proposition från 2009/10:3.
Ungdomspolitiskt handlingsprogram 2014-2017 (Regeringen)

Foto: Johnny Billinger, Paulina Pazdalski, Peter Reimer, Ingela Lindström, Jessica Mårtensson, Tomas Lovén och arkivbilder
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Lönsboda

Visseltofta

Killeberg

Hökön

Loshult

Osby

För mer info se: www.osby.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-05-08

Sida

1(2)

Kommunstyrelseförvaltningen
Johanna Lindhe
0479528246
johanna.lindhe@osby.se

Ansökan om bidrag - Osby näringsliv 2022
Dnr KS/2022:199 140

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till /Kommunstyrelsen/
Kommunstyrelsen beviljar Osby näringsliv bidrag på 190 000 kr.
Sammanfattning av ärendet
Osby näringsliv har inkommit med ansökan om bidrag på 190 000 kr för evenemang och
administration av bland annat företagsregister. Ansökan inkommer årligen för att
genomföra olika aktiviteter i Osby kommun.
Finansiering
190 000 kr är avsatta i budget 2022.
Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag från Osby Näringsliv daterad 2022-04-26

Petra Gummeson

Johanna Lindhe

Kommundirektör

Administrativ chef

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunledningsförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se
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Beslutet skickas till
Jimmy Ekborg, Näringslivsutvecklare
Osby näringsliv
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Kommunstyrelseförvaltningen
Gunnar Elvingsson
0479528161
gunnar.elvingsson@osby.se

Årsredovisning och ansvarsfrihet för AV-Media Skåne 2021
Dnr KS/2022:61 006

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Årsredovisning 2021 för AV-Media Skåne godkänns.
AV-Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet handlar om formellt godkännande av årsredovisning och berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
AV-Media Skåne har inkommit med årsredovisning 2021 för godkännande och beslut om
ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-05-02
Skrivelse – Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021
Protokoll inkl årsredovisning 2021

Petra Gummeson

Gunnar Elvingsson

Kommundirektör

Ekonomichef

Beslutet skickas till
AV-Media Skåne

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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Kommunstyrelseförvaltningen
Gunnar Elvingsson
0479528161
gunnar.elvingsson@osby.se

Ändring av bolagsordning för Osby Nova AB
Dnr KS/2021:269 000

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Ändring av bolagsordning för org nr 556607-9678 fastställs innebärande namnändring
från Osby Nova AB till Osby kommun Utbildnings AB.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn då det handlar om kommunens organisering av sina kommunala
bolag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari i år, § 14, att avveckla det vilande
kommunala bolaget Osby Nova AB.
Kommunfullmäktige beslutade också om att innan avveckling genomfördes så skulle
namnbyte ske och bolagsnamnet ”Osby Nova” varumärkesskyddas.
Namnbyte kräver en ändring av bolagsordningen. En ändring av bolagsordningen kräver i
sin tur ett beslut av kommunfullmäktige. Därav behöver
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige formellt besluta om ändring av bolagsordningen,
namnändring till Osby kommun Utbildnings AB.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-05-23.
Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-14, § 14.
Förslag till ny bolagsordning, namnändring från Osby Nova AB till Osby kommun
Utbildnings AB.
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Petra Gummeson

Gunnar Elvingsson

Kommundirektör

Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten.

Bolagsordning (beslutad av kommunfullmäktige 2022-xx-xx)
§ 1.
Firmanamn

Bolagets firma är Osby Nova AB Osby kommun Utbildnings AB.

§ 2.
Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Osby, Skåne län.

§ 3.
Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva näringslivsutveckling i
Osby-regionen samt utbildning och studieverksamhet av
fortbildningskaraktär till gagn för näringslivet i Osby-regionen samt i
samband härmed uppdragsutbildning för företag och organisationer samt
annan härmed sammanhängande verksamhet.
Styrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som har bedrivits
av bolaget har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen
finner att så inte är fallet ska den lämna förslag om nödvändiga åtgärder till
fullmäktige.

§ 4.
Ändamål
§ 5.
Aktiekapital
§ 6.
Antal aktier
§ 7.
Aktier
§ 8.
Fullmäktiges rätt
att ta ställning
§ 9.
Styrelsens
sammansättning

Bolagets syfte är att främja utveckling och utbildning för kommunens
näringsliv.
Aktiekapitalet skall utgöras av lägst 300 000 kr och högst
1 200 000 kr.
Antalet aktier skall vara lägst 300 st. och högst 1 200 st.
Alla aktier skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och
vinst.
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Osby kommun möjlighet att ta
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Osby kommun efter
nominering av ledamöter från kommunstyrelsen (2), ortens största företag
(1), lokala näringslivsorganisationer (3) samt facklig organisation (1). För
varje nominerad ledamot nomineras en personlig suppleant.
Styrelsen utses för tiden från den årsstämman som följer närmast efter det
val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som
följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också för samma tid en ordförande och en vice
ordförande.
Om den ordinarie ledamoten inte kan närvara vid styrelsemöten eller
årsstämma kallar vederbörande personlig suppleant genom egen försorg.

§ 10.
Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av
bolagsstämman en revisor med en ersättare.
Revisorns och ersättarens uppdrag gäller minst till slutet av den första
årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs och längst till slutet av
en årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall
kommunfullmäktige i Osby kommun utse två förtroenderevisorer med två
personliga ersättare.

§ 11.
Räkenskapsår
§ 12.
Kallelse

§ 13
Årsstämma

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari - den 31 december.
Årsstämma, som skall hållas i Osby, skall ske genom brev med posten till
aktieägarna (ombud) tidigast fyra veckor och senast två veckor före
stämman.
Arsstämma hålles en gång årligen senast under mars månad. På
årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
upprättande och godkännande av röstlängd
val av minst en justeringsman
godkännande av dagordningen för stämman
prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
förtroendemannarevisorernas granskningsrapport
7. beslut
al
om fastställande av resultaträkning och balansräkning
bl
om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
cl
om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör
8. anmälan om kommunfullmäktiges beslut om styrelseval
9. fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn samt förtroenderevisorerna
10. i förekommande fall val av revisor och revisorsersättare
11. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen
Rösträtt
Vid årsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av
vederbörande ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.
§ 14
Firmateckning

§15
lnspektionsrätt

§ 16
Ändringsförbehåll

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande
direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse
två personer i förening.
Kommunstyrelsen i Osby kommun äger rätt att ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på
grund av författningsreglerad sekretess.
Förändring av denna bolagsordning erfordrar godkännande av kommunfullmäktige i Osby kommun.
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Kommunstyrelseförvaltningen
/Gunnar Elvingsson/
/0479-528161/
/gunnar.elvingsson@osby.se/

Budgetuppföljning april 2022 för kommunstyrelseförvaltningen
Dnr KS/2022:2 041

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Budgetuppföljning för kommunstyrelseförvaltningen, april 2022, godkänns.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet handlar om budgeten för kommunstyrelseförvaltningen och berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt ekonomisk uppföljning för förvaltningen
efter april 2022. Prognosen är ett mindre överskott på 0,1 mnkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2022-05-09
Rapport, uppföljning april 2022, kommunstyrelseförvaltningen

Petra Gummeson

/Gunnar Elvingsson/

Kommundirektör

/Ekonomichef/

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten.
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UPPFÖLJNING
DRIFTREDOVISNING
Budget
perioden

Belopp i tkr

Utfall
perioden

Avvikelse
period

Budget
helår

Prognos
helår

Avvikelse
helår

Verksamhet
Ekonomienhet

3 101

3 492

-391

9 303

9 243

60

HR-avdelning

5 520

7 122

-1 602

16 554

16 594

-40

Stab

2 071

2 571

-500

6 217

6 217

0

Räddningstjänst

4 960

5 341

-381

14 879

15 079

-200

Administration och
utveckling

6 412

5 509

903

19 222

18 927

295

22 064

24 035

-1 971

66 175

66 060

115

Resultat

Kommentarer till helårsavvikelser
Helårsprognosen efter april för kommunstyrelseförvaltningen är plus 0,1 mnkr.
Ekonomienhet, överskott till följd av lägre IT-kostnader via UNIKOM, fler delägare.
HR, underskott relaterat till extra resurs inom den centrala bemanningsenheten.
Räddningstjänst, underskott kopplat till intäkter från IVPA (I väntan på ambulans) som blir lägre på grund av ny
överenskommelse.
Administration och utveckling, arvodeskostnader så här långt under budget, samt överskott för övriga kostnader.

Förslag på åtgärder till avvikelser
Inga åtgärder i dagsläget eftersom prognosen är positiv.

Uppföljning personalkostnader
Belopp i tkr

jan

feb

mars

april

Kostnad
arbetskraft
2021

3 217

3 728

3 744

3 966

Kostnad
arbetskraft
2022

4 008

3 880

3 573

3 955

varav
kostnad för
sjuklön 2021

19

11

26

13

varav
kostnad för
sjuklön 2022

27

30

26

50

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

3 772

4 094

4 248

4 134

3 895

3 938

3 837

4 046

8

7

14

10

26

29

25

14

Arbetskraftskostnader, ackumulerat t o m april:
2021

14 655

2022

15 432

Kostnad för sjuklön, ackumulerat t o m april:
2021

56

2022

135

Kommunstyrelse, Uppföljning april 2022

3(4)

Tidplan för nämndens behandling
KS 1 juni.

INVESTERINGSREDOVISNING
Budget
helår, tkr

Redovisat
perioden, tk
r

Avvikelse, tkr,
prognos
jämfört med
budget

Klart
(tidpunkt)

550

0

2022

0

500

0

2022

2 950

1 650

2 950

0

2022

Diarie och ärendehanteringssystem

640

0

640

0

2022

0047

Ekonomisystem

600

0

600

0

2022

0057

Ny släckbil

3 600

0

0

3 600

2023

0060

Inventarier räddningstjänst

300

0

300

0

2022

0083

Plattform hemsida o intranät

1 500

0

1 500

0

2022

10 640

1 650

7 040

3 600

Projekt
nr

Namn

0002

Ipads för förtroendevala

550

0

0003

IT-program system

500

0012

HR-system

0046

Totalt

Prognos
helår, tkr

Kommentarer till budgetavvikelser
Budgeterade belopp är inkl kommunfullmäktiges beslut om ombudgetering den 28 mars.
Projekt 0057. På grund av överprövad upphandling beräknas inte inköp kunna ske förrän 2023.
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Kommunstyrelseförvaltningen
/Gunnar Elvingsson/
/0479528161/
/gunnar.elvingsson@osby.se/

Budgetuppföljning april 2022 Osby kommun
Dnr KS/2022:2 041

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:
•

Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna sammantaget visar en
budgetavvikelse på – 1,4 mnkr i prognosen.

•

Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att arbeta aktivt för att hålla budgetram.

•

Månadsuppföljningen godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet handlar om kommunens övergripande ekonomiska uppföljning och berör inte
barn.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt nämndernas och finansförvaltningens
uppföljning efter april månad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-05-09
Presentation, budgetuppföljning april 2022 för Osby kommun
Rapport budgetuppföljning april 2022 för Osby kommun, presenteras vid sammanträdet

Petra Gummeson

/Gunnar Elvingsson/

Kommundirektör

/Ekonomichef/
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Beslutet skickas till
Kommunens nämnder
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Uppföljning april 2022 Osby kommun
Osby kommun

Innehållsförteckning
Avsnitt

Sida

Inledning

3

Nämndernas resultat, driftredovisning

4

Investeringsredovisning

5

Kommunstyrelseförvaltningen

6

Arbete och välfärdsförvaltningen

8

Miljö- och byggnämnd

11
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19

Hälsa- och omsorgsnämnd

26
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Inledning
Nämnderna har överlämnat budgetuppföljning med helårsprognos efter april månad 2022.
Budgeterat resultat enligt årsbudget är 1,7 mnkr. Årets resultat enligt helårsprognosen är + 15,3 mnkr.
Nämndernas prognoser innebär sammantaget en negativ budgetavvikelse på - 1,4 mnkr där kommunstyrelsen: arbete
och välfärdsförvaltningen visar + 3,3 mnkr och barn och utbildningsnämnden -4,8 mnkr.
Prognosen för finansförvaltningen är ett överskott på + 15,0 mnkr, till övervägande del beroende på förbättrad
prognos för skatteintäkter och generella bidrag.
Finansförvaltningen
April månads skatteprognos från Sveriges kommuner och landsting (SKR) innebär en ytterligare förbättring jämfört
med föregående prognos har därför justerats upp med + 0,8 mnkr till totalt 12,1 mnkr bättre än budget.
Räntekostnaderna är lägre på grund av senarelagd upplåning, 2,2 mnkr.
Investeringar
Efter beslut om tilläggsbudget/ändringsbudget uppgår årets investeringsbudget till knappt 400 mnkr. Redovisat
värde t o m april är 35 mnkr, och prognosen för helåret är 263 mnkr.
Balanskravsavstämning
Enligt kommunallagen ska kommunen uppfylla det så kallade balanskravet. Detta innebär att intäkterna ska vara
högre än kostnaderna. Balanskravet är miniminivå för att säkerställa en god ekonomisk hushållning. Huvudregeln är
att om underskott uppkommer så ska detta regleras under den kommande treårsperioden. Helårsresultatet enligt
prognosen är + 15 mnkr och kommunen uppfyller därmed balanskravet.
Finansiell målsättning
Kommunfullmäktiges finansiella målsättning för 2022 är ett resultat på 1,7 mnkr eller 0,2% av skatter och generella
bidrag. Kommunens långsiktiga målsättning är ett överskottsmål på 2%. Aktuell prognos innebär 1,7% i överskott.
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Nämndernas resultat
Driftredovisning
Belopp i mnkr

Budget 2022

Uppföljning t
o m aktuell
månad

Utfall %

Kommunstyrelse

Prognos
helår

Avvikelse
prog/budg

0

- Kommunstyrelseförvaltn

66,2

26,4

39,9

66,1

0,1

- Arbete och
välfärdsförvaltn

84,4

21,0

24,9

81,1

3,3

0
Samhällsbyggnadsnämnd

57,1

20,0

35,0

57,1

0,0

0

-4,9

0

0

0

Miljö- och byggnämnd

5,9

1,7

28,8

5,9

0,0

Revision

0,9

0

0

0,9

0,0

Valnämnd

0,4

-0,3

-75,0

0,4

0,0

Barn- och
utbildningsnämnd

334,4

117,1

35,0

339,2

-4,8

Hälsa- och
omsorgsnämnd

241,8

76,6

31,7

241,8

0,0

2,6

0,6

23,1

2,6

0,0

793,7

258,2

32,5

795,1

-1,4

-795,4

-274,2

34,5

-810,4

15,0

-1,7

-16,0

941,2

-15,3

13,6

Samhällsbyggnad, VAverksamhet

Överförmyndare
Delsumma
Finansförvaltning

Totalt

Kommentarer till driftredovisning
Nämnderna redovisar sammantaget en negativ budgetavvikelse på - 1,4 mnkr.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en avvikelse på + 0,1 mnkr.
Arbete och välfärdsförvaltningen beräknar en prognos på plus 3,3 mnkr jämfört med budget. Den främsta orsaken
är personalkostnader och framförallt på grund av att tjänster inte är tillsatta.
Miljö och byggnämnden redovisar en prognos i enlighet med budet.
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en prognos i enlighet med budget.
Barn- och utbildningsnämnden Redovisar i en prognos på -4,8 mnkr jämfört med budget. Verksamheter som visar
större underskott är interkommunal ersättning och bidrag till fristående enheter inom både förskola, grundskola och
gymnasium, kostnader för skolskjuts
Hälsa och välfärdsnämnden Visar en prognos i enlighet med budgeten. Förvaltningen ser främst tre områden där
det råder osäkerhet i prognosen. Dessa är personalkostnader, statsbidrag samt personlig assistans.
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Investeringsredovisning
Belopp i mnkr

Budget 2022

Uppföljning t
o m aktuell
månad

Utfall %

Prognos
helår

Avvikelse
prog/budg

10,6

1,7

16,0

7,0

3,6

0,3

0

0

0,3

0,0

337,9

30,6

9,1

224,4

113,5

20,8

1,3

6,3

18,7

2,1

0,8

0

0

0,8

0,0

13,0

0,4

3,1

3,7

9,3

9,4

1,0

10,6

8,4

1,0

392,8

35,0

8,9

263,3

129,5

Kommunstyrelse
- Kommunstyrelseförvaltn
- Arbete och
välfärdsförvaltn

Samhällsbyggnadsnämnd
Samhällsbyggnad, VAverksamhet
Miljö- och byggnämnden
Barn- och
utbildningsnämnd
Hälsa- och
omsorgsnämnd

Totalt

Kommentarer till investeringsredovisning
Efter tilläggsbudget och ändringsbudget uppgår årets investeringsbudget till drygt 393 mnkr, varav investeringar
inom vatten- och avlopp uppgår till 21 mnkr. Redovisat investeringsbelopp per den siste april var totalt 35 mnkr.
Nämnderna rapporterar en del avvikelser efter april månad och sannolikt kommer en betydande del av projekten att
behöva överföras till nästa år.
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Kommunstyrelsen, kommunstyrelseförvaltningen
DRIFTREDOVISNING
Budget
perioden

Belopp i tkr

Utfall
perioden

Avvikelse
period

Budget
helår

Prognos
helår

Avvikelse
helår

Verksamhet
Ekonomienhet

3 101

3 492

-391

9 303

9 243

60

HR-avdelning

5 520

7 122

-1 602

16 554

16 594

-40

Stab

2 071

2 571

-500

6 217

6 217

0

Räddningstjänst

4 960

5 341

-381

14 879

15 079

-200

Administration och
utveckling

6 412

5 509

903

19 222

18 927

295

22 064

24 035

-1 971

66 175

66 060

115

Resultat

Kommentarer till helårsavvikelser
Helårsprognosen efter april för kommunstyrelseförvaltningen är plus 0,1 mnkr.
Ekonomienhet, överskott till följd av lägre IT-kostnader via UNIKOM, fler delägare.
HR, underskott relaterat till extra resurs inom den centrala bemanningsenheten.
Räddningstjänst, underskott kopplat till intäkter från IVPA (I väntan på ambulans) som blir lägre på grund av ny
överenskommelse.
Administration och utveckling, arvodeskostnader så här långt under budget, samt överskott för övriga kostnader.

Förslag på åtgärder till avvikelser
Inga åtgärder i dagsläget eftersom prognosen är positiv.

Uppföljning personalkostnader
Belopp i tkr

jan

feb

mars

april

Kostnad
arbetskraft
2021

3 217

3 728

3 744

3 966

Kostnad
arbetskraft
2022

4 008

3 880

3 573

3 955

varav
kostnad för
sjuklön 2021

19

11

26

13

varav
kostnad för
sjuklön 2022

27

30

26

50

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

3 772

4 094

4 248

4 134

3 895

3 938

3 837

4 046

8

7

14

10

26

29

25

14

Arbetskraftskostnader, ackumulerat t o m april:
2021

14 655

2022

15 432

Kostnad för sjuklön, ackumulerat t o m april:
2021

56

2022

135
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Tidplan för nämndens behandling
KS 1 juni.

INVESTERINGSREDOVISNING
Budget
helår, tkr

Redovisat
perioden, tk
r

Avvikelse, tkr,
prognos
jämfört med
budget

Klart
(tidpunkt)

550

0

2022

0

500

0

2022

2 950

1 650

2 950

0

2022

Diarie och ärendehanteringssystem

640

0

640

0

2022

0047

Ekonomisystem

600

0

600

0

2022

0057

Ny släckbil

3 600

0

0

3 600

2023

0060

Inventarier räddningstjänst

300

0

300

0

2022

0083

Plattform hemsida o intranät

1 500

0

1 500

0

2022

10 640

1 650

7 040

3 600

Projekt
nr

Namn

0002

Ipads för förtroendevala

550

0

0003

IT-program system

500

0012

HR-system

0046

Totalt

Prognos
helår, tkr

Kommentarer till budgetavvikelser
Budgeterade belopp är inkl kommunfullmäktiges beslut om ombudgetering den 28 mars.
Projekt 0057. På grund av överprövad upphandling beräknas inte inköp kunna ske förrän 2023.
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Kommunstyrelsen, arbete och välfärdsförvaltningen
Driftredovisning
Belopp i tkr

Budget
perioden

Utfall
perioden

Avvikelse
period

Budget
helår

Prognos
helår

Avvikelse
helår

Verksamhet
Förvaltningsledning

1 947

1 226

721

5 841

5 699

142

Vuxenutbildning

3 440

-1 214

4 654

10 320

10 569

-249

Arbetsförberedande

4 260

5 721

-1 461

12 776

11 851

925

10 072

8 701

1 371

30 211

29 240

971

8 402

6 589

1 813

24 606

23 134

1 472

28 121

21 023

7 098

83 754

80 493

3 261

Vuxen
Barn och familj
Resultat

Kommentarer till helårsavvikelser
April månads uppföljning visar ett positivt resultat på 3 261 tkr för förvaltningen som helhet. Den främsta orsaken är
lägre personalkostnader och framförallt på grund av att tjänster ej är återbesatta. Rekryteringsprocesser är inledda
och förhoppningen är att verksamheterna ska kunna ha nya medarbetare i tjänst efter sommaren och under hösten.
Tjänsterna som ska utannonseras är en socialt ansvarig samordnare till socialtjänstens individ och familjeomsorg,
språkhandledare till Osby kommun Kompetensa och Komvux, handläggare på Kompetensa, förste socialsekreterare
till vuxenenheten och Familjehuset samt medarbetare till Familjehuset. Utöver de vakanta tjänsterna finansieras
befintlig personal av projektmedel med en summa av drygt 770 tkr.
Utöver lägre personalkostnader prognostiseras även ett positivt resultat för placeringar inom vuxenenheten samt
avseende statliga bidrag på Komvux och inom Barn och familj.

Förvaltningsledning
Förvaltningsledningen prognostiserar ett positivt resultat på knappt 150 tkr.
Verksamheten har lägre personalkostnader än väntat vilket beror på att tjänsten som socialt ansvarig samordnare ej
är återbesatt och att verksamhetsutvecklare till 70% finansieras av projektmedel under större delen av året. Samtidigt
har budget förts över till Osby kommun Kompetensa för finansiering av arbetsmarknadspolitiska anställningar.

Osby kommun Kompetensa
Osby kommun Kompetensa prognostiserar ett positivt resultat på cirka 900 tkr. Överskottet utgörs i princip helt av
uteblivna personalkostnader för vakanta tjänster. Rekryteringsprocess är inledd för att anställa en språkhandledare
samt en handläggare. Förhoppningen är att de nya medarbetarna ska vara på plats efter sommaren.

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen prognostiserar ett negativt resultat på cirka 250 tkr.
Verksamheten har ökat prognosen för köp av huvudverksamhet och går där över budget med cirka 1 200 tkr.
Personalkostnaderna samt material på svetsutbildningen beräknas bli högre än budgeterat. Dock har verksamheten
också ökat prognosen vad gäller statliga bidrag.

Vuxenenheten och Familjehuset
Vuxenenheten och Familjehuset prognostiserar ett positivt resultat på drygt 1 500 tkr. Det är en klar förbättring
sedan föregående prognos och det beror uteslutande på sänkta prognoser för placeringar inom missbruk/beroende
och våld i nära relationer. Vad gäller missbruksplaceringar förväntas de bli 740 tkr billigare än budgeterat.
Placeringar vid våld i nära relationer beräknas bli nästan 1 300 tkr billigare än budgeterat. Med nu lagd prognos för
placeringar finns utrymme för i snitt en placering resten av året. Prognosen för ekonomiskt bistånd ligger kvar och
beräknas gå över budget med 500 tkr. Verksamheten beräknar med något fördyrade personalkostnader på grund av
stöd av konsult för upplärning av två nya medarbetare på enheten för missbruk/beroende och våld i nära relationer.

Barn och familj
Barn och familj prognostiserar ett positivt resultat på knappt 1 500 tkr. Prognosen för HVB-placeringar har skrivits
ner något i förhållande till budget. Nu lagd prognos täcker en placering i cirka 4 månader. Prognosen för
konsulentstödda familjehem ligger cirka 1000 tkr över budget och prognosen för vanliga familjehem ligger cirka
Osby kommun, Uppföljning april 2022 Osby kommun
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250 tkr över budget. Kostnaderna för personal ligger bättre än budget. Det beror på tjänstledigheter och sjukfrånvaro
samt en vakant tjänst som ej är återbesatt. Denna tjänst har förhandlats om till en förste socialsekreterartjänst till
vuxenenheten och Familjehuset, rekryteringsprocess är påbörjad med förhoppning om att ha personal på plats från
och med hösten. Verksamheten har även erhållit ett statsbidrag på drygt 1 100 tkr som delvis påverkar resultatet.

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader
Belopp i tkr

jan

feb

mars

april

maj

Kostnad
arbetskraft
2021

4 879

5 095

5 344

5 280

Kostnad
arbetskraft
2022

5 585

5 478

5 453

5 120

varav
kostnad för
sjuklön 2021

56

34

37

27

varav
kostnad för
sjuklön 2022

51

139

72

149

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

5 199

5 324

5 494

5 550

5 497

5 360

5 474

5 384

60

31

15

31

24

35

41

55

Sjuklön exkl personalomkostnad

INVESTERINGSREDOVISNING
Budget
helår, tkr

Projekt
nr

Namn

1100

Inventarier familjehuset

1102

Redovisat
perioden, tk
r

Prognos
helår, tkr

Avvikelse, tkr,
prognos
jämfört med
budget

Klart
(tidpunkt)

50

0

50

0

2022-1231

Möbler vuxenutbildningen

270

0

270

0

2022-1231

Totalt

320

0

320

0

Statistik
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll (Socialstyrelsens månadsstatistik)
jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

2022

167

126

176

2021

195

188

184

186

176

182

192

195

187

184

181

176

2020

178

187

181

196

191

186

193

189

187

180

176

189

Ekonomiskt bistånd, nettokostnad i tkr
jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Snitt

2022

1 436

1 549

1 555

1 438

1 495

2021

1 436

1 498

1 667

1 377

1 705

1 625

1 444

1 665

1 421

2 049

1 075

1 381

1 529

2020

1 594

1 383

1 419

1 505

1 305

1 576

1 469

1 448

1 415

1 384

1 315

1 572

1 449
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Placeringar
HVB-placeringar barn, antal dygn
jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

2022

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2020

99

116

124

114

67

60

62

31

0

0

0

0

Konsulentstödda familjehem barn, antal dygn
jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

2022

31

28

46

60

2021

31

28

31

30

31

30

12

0

0

0

27

31

2020

128

145

155

60

62

30

30

62

34

31

30

31

Familjehem barn, antal placeringar
jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

2022

35

35

35

34

2021

44

45

45

42

40

37

37

37

37

36

35

34

2020

41

40

40

40

41

42

40

42

46

46

42

41

Missbruksplaceringar, antal dygn
jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

2022

20

28

7

12

2021

80

102

136

176

129

125

54

13

0

13

29

2020

18

32

70

60

43

119

125

113

79

115

100

109

Placering våld i nära relationer, antal dygn
jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

2022

31

12

0

0

2021

74

43

76

36

31

34

28

0

31

31

30

2020

125

157

249

240

229

270

290

279

235

186

186

146

Arbetsmarknad
Antal pågående arbetsmarknadspolitiska anställningar
jan
2022

feb
51

mars
47

39

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

34

2021
2020
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Miljö och byggnämnden
Driftredovisning
Budget
perioden

Belopp i tkr

Utfall
perioden

Avvikelse
period

Budget
helår

Prognos
helår

Avvikelse
helår

Verksamhet
Miljö- och byggnämnd

140

167

-27

421

421

0

Bygglov

368

582

-214

1 101

1 251

-150

Hälsoskydd

150

166

-16

448

448

0

Livsmedelskontroll

124

-245

369

371

41

330

Miljöskydd

206

79

127

614

454

160

Kalkningsprojekt

105

-255

360

313

313

0

Alkoholtillstånd

116

154

-38

347

347

0

Miljö- och byggkontor

486

560

-74

1 459

1 559

-100

Bostadsanpassningsbidrag

292

462

-170

875

1 115

-240

1 987

1 670

317

5 949

5 949

0

Resultat

Kommentarer till helårsavvikelser
På helåret prognostiseras ingen budgetavvikelse för förvaltningen.
Bygglovsverksamheten prognostiseras generera ett mindre underskott på 150 tkr. På grund av ökade kostnader inom
bostadsanpassning samt ökade personalkostnader för miljö- och byggkontoret väntas dessa verksamheter visa
underskott på 240 tkr, respektive 100 tkr.
En halvtidssjukskrivning samt utökade intäkter prognostiseras generera överskott för livsmedelstillsyn, 330 tkr,
respektive miljöskydd, 160 tkr.

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader
Belopp i tkr

jan

feb

mars

april

maj

Kostnad
arbetskraft
2021

499

472

408

1 481

Kostnad
arbetskraft
2022

581

579

588

551

varav
kostnad för
sjuklön 2021

2

4

-1

1

varav
kostnad för
sjuklön 2022

4

12

0

25

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

447

490

560

515

477

479

445

582

4

0

-1

0

-1

0

5

0

Tidplan för nämndens behandling
Miljö- och byggnämnden 25 maj.
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INVESTERINGSREDOVISNING
Budget
helår, tkr

Redovisat
perioden, tk
r

Projekt
nr

Namn

1200

Verksamhetssystem MBN

769

0

Totalt

769

0

Prognos
helår, tkr

Avvikelse, tkr,
prognos
jämfört med
budget

Klart
(tidpunkt)

769

0

2022

769

0

Kommentarer till budgetavvikelser
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Samhällsbyggnadsnämnden exkl VA
Driftredovisning
Budget
perioden

Belopp i tkr

Utfall
perioden

Avvikelse
period

Budget
helår

Prognos
helår

Avvikelse
helår

Verksamhet
Planering och admin.

1 331

1 364

-33

4 039

4 039

0

52

406

-354

-1 502

-1 502

0

Mark o exploatering

4 467

5 292

-825

13 315

13 615

-300

Kost

7 463

7 295

168

21 064

20 864

200

Lokalvård

5 630

5 753

-123

17 075

17 125

-50

Gemensam service

1 016

940

76

3 070

2 920

150

19 959

21 050

-1 091

57 061

57 061

0

Fastighet

Resultat

Kommentarer till helårsavvikelser
Samhällsbyggnad prognostiserar ett utfall inom ram för 2022.

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader
Belopp i tkr

jan

feb

mars

april

maj

Kostnad
arbetskraft
2021

4 589

4 518

4 277

4 499

Kostnad
arbetskraft
2022

5 284

5 323

3 385

4 515

varav
kostnad för
sjuklön 2021

44

33

15

39

varav
kostnad för
sjuklön 2022

59

90

73

215

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

4 193

4 562

4 372

4 604

4 599

4 460

4 413

4 678

64

68

63

27

29

58

58

29

Tidplan för nämndens behandling
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om uppföljningen på sammanträdet den 17 maj 2022.

INVESTERINGSREDOVISNING
Projekt
nr

Namn

Budget
helår, tkr

Redovisat
perioden, tk
r

Prognos
helår, tkr

Avvikelse, tkr,
prognos
jämfört med
budget

Investeringar Fastighet

281 595

20 954

167 947

113 648

Investeringar Mark och
exploatering

56 485

9 275

56 485

0

338 080

30 229

224 432

113 648

Totalt
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Investeringsuppföljning Fastighet
Budget
helår, tkr

Redovisat
perioden, tk
r

Avvikelse, tkr,
prognos
jämfört med
budget

Klart
(tidpunkt)

2 289

2 711

HT-24

0

2 000

0

24/25

7 450

1 124

7 450

0

220915

13 565

1 681

13 565

0

220915

Kommunövergr passagesyst

2 565

361

2 565

0

221231

Äldreboende Lönsboda

3 000

147

3 000

0

24/25

0

400

400

-400

Maskiner lokalvård

100

0

100

0

221231

1305

Säkerhetsprojekt larm

300

0

300

0

221231

1307

Utbyte storköksutrustning

500

162

500

0

221231

1309

Utemiljö Barn och skola

500

28

500

0

221231

1310

Div. vht.förändringar BoU

500

72

500

0

221231

1312

Reinvesteringar komp.redov.

21 300

5 256

21 300

0

221231

1610

Föreningslokal Örkenedsko.

2 680

152

2 680

0

220631

1611

Ombyggn. enl. grsk. beslut

6 200

0

6 200

0

25/26

1614

Om- o tillbyggn. Ekbackesko

4 390

14

1 990

2 400

221231

1615

Ny sporthall Osby tätort

2 380

26

2 380

0

25/26

1616

Upprustn. fritidsanläggningar

2 970

-43

2 970

0

221231

1617

Passagesystem KoF

2 000

0

2 000

0

221231

1626

Säkerhetsprojekt riskinvent.

150

24

150

0

221231

1627

Säkerhetsprojekt elsäkerhet

150

24

150

0

221231

1630

Ny ishall

42 740

1 587

3 990

38 750

24/25

1642

Killebergs grundskola

33 500

221

659

32 841

24/25

1647

Byggnation Lindhem

4 740

0

4 740

0

24/25

1648

Killeberg fsk och matsal

55 000

149

55 000

0

HT-23

1650

Förskolelokaler Visseltofta

505

44

505

0

HT-22

1673

Ekelund, förvärv o ombyggn

0

65

65

-65

1674

LSS-boende Skeingevägen

16 705

4 473

16 705

0

1677

Om-o nybygg Maskinhall NB

0

367

0

0

1679

Klintgården modul förvärv

0

78

0

0

1701

Värdeskapande
Fastighetsförvaltning

5 945

478

5 945

0

261231

1706

Databaserad energistyrning

0

405

0

0

221231

1751

Ny övn.plats räddningstjänst

1 300

0

1 300

0

24/25

1752

Ny brandstation Osby

39 000

1 659

1 589

37 411

24/25

1793

Gemens. nyckelsystem HoV

4 460

40

4 460

0

221231

281 595

20 954

167 947

113 648

Projekt
nr

Namn

0210

Örkenedskolan

5 000

1 960

0212

Ny förskola Klockarskog

2 000

0214

LSS-boende Syréng. 5

0215

LSS-boende Kärleksst. 2

0296
0297
0871

Rivning Lönnegården

0890

Totalt

Prognos
helår, tkr

220915

Kommentarer till budgetavvikelser
0210 Örkenedskolan + 2 711 tkr
Projekteringen är i stort färdig och mindre justeringar i förfrågningsunderlagen kvarstår vilket det arbetas med.
Följande tidplan är planerad:
Upphandling går ut: sep -22
Anbudsöppning: jan -23
Osby kommun, Uppföljning april 2022 Osby kommun
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Färdigställande: Höstterminen 2024
0210 Ny förskola klockarskog + 0 tkr
Förskolan i Killeberg tilldelades april-22 och kravinsamling påbörjas och justeringar av befintliga ritningar där
ytterligare två avdelningar adderas på.
Följande tidplan är planerad:
Upphandling går ut: Jan -23
Anbudsöppning: Maj -23
Färdigställande: Årsskiftet 2024/2025
0214 LSS-boende Syréngatan 5 + 0 tkr
Byggnationen pågår.
Följande tidplan är planerad:
Slutbesiktning 2022-09-15
0215 LSS-boende Kärleksst. 2 + 0 tkr
Byggnationen pågår.
Följande tidplan är planerad:
Slutbesiktning 2022-09-15
0296 Kommunövergr passagesyst + 0 tkr
Projektering pågår av nya och samtidigt färdigställs de redan projekterade byggnaderna.
0297 Äldreboende Lönsboda + 0 tkr
Kravinsamling pågår, saknar besked från verksamheten om det ska finnas tillagningskök eller inte på det nya
boendet. Flertalet påminnelser har skett. Kravinsamling kan inte slutföras innan besked getts. Planarbetet pågår med
framtagande av ny detaljplan. Följande tidplan är planerad:
Upphandling går ut: Feb -23
Anbudsöppning: Juni -23
Färdigställande: Årsskiftet 2024/2025
0890 Maskiner lokalvård +0 tkr
Inväntar önskemål från lokalvården.
1305 Säkerhetsprojekt larm +0 tkr
Projekteringar pågår av utbyte av larm och övervakningskameror.
1307 Utbyte storköksutrustning +0 tkr
Inväntar fler önskemål från kosten.
1309 Utemiljö Barn och skola +0tkr
Önskemål dyker upp kontinuerligt och utreds och genomförs efterhand.
1310 Div. vht.förändringar BoU +0tkr
Önskemål dyker upp kontinuerligt och utreds och genomförs efterhand.
1312 Reinvesteringar komp.redov. + 0tkr
Pågående planerat underhåll. Följer underhållsplanen.
1610 Föreningslokal Örkenedskolan + 0tkr
Byggnation pågår
Slutbesiktning: Juni-2022
1611 Ombyggn. enl. grsk. beslut + 0tkr
Kravinsamling pågår. Parallellt pågår en utredning med SBN och BUN gällande att akut planera för ökande
elevbehov som kommer från Killeberg.
1614 Om- o tillbyggn. Ekbackeskolan + 2400tkr
Projektering av ventilation pågår. Ombyggnation kommer att ske under två sommarlov. Planering för utökning av
lokaler inklusive större matsal avvaktar gymnasieutredningen därav överskottet på 2 400 tkr.
1615 Ny sporthall Osby tätort + 0tkr
Kravinsamling och projektering pågår för att vara färdig i väntan på ishallsbeslut.
1616 Upprustn. fritidsanläggningar + 0tkr
Avvaktar planeringslista från KoF gällande vilka åtgärder som ska genomföras.
1617 Passagesystem KoF + 0tkr
Projektering pågår hos de anläggningar som återstår.
1626 Säkerhetsprojekt riskinvent. +0tkr
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Pågår på samtliga grundskolor.
1627 Säkerhetsprojekt elsäkerhet + 0tkr
Inväntar årets lista från Elsäkerhetsverket.
1630 Ny ishall + 38 750 tkr
Avvaktar beslut gällande markförvärv. Projektering och upphandlingsunderlag klart. Går ut på upphandling när
förvärv av mark genomförts.
Följande tidplan är planerad:
Upphandling går ut: maj -22
Anbudsöppning: aug -22
Färdigställande: Årsskiftet 2024/2025
1642 Killebergs Grundskola +32 841 tkr
Efter avbrytande av upphandling omarbetas underlagen och nedanstående tidplan är planerad:
Upphandling går ut: juni - 22
Anbudsöppning: sept -22
Färdigställande: Årsskiftet 2024/2025
1647 Byggnation Lindhem + 0tkr
Kravinsamling påbörjas efter sommaren.
Följande tidplan är planerad:
Projektering klar dec -22
Politiska beslut och upphandling: jan-feb 23
Anbudsöppning: Maj-23
Färdigställande: Årsskiftet 2024/2025
1648 Killeberg fsk och matsal + 0tkr
Upphandling är färdig, tilldelning skedde april-22 och kontrakt är tecknat med entreprenör 11 april 2022.
Följande tidplan är planerad:
Färdigställande: Årsskiftet HT 2023
1650 Förskolelokaler Visseltofta + 0tkr
Projektet pågår, byggnaden är flyttad och iordningsställd. Tillagningsköket står färdigt inför skolstarten 2022.
1674 LSS-boende Skeingevägen + 0tkr
Byggnationen pågår.
Följande tidplan är planerad:
Slutbesiktning 2022-09-15
1701 Värdeskapande Fastighetsförvaltning + 0tkr
Projektet pågår, två politiska styrgruppsmöten har hållits.
Projektet beräknar vara färdigt under 2026.
1751 Ny övn.plats räddningstjänst + 0tkr
Kommer att fungera som tillfällig etableringsplats under byggtiden av brandstationen. Iordningsställs under hösten.
För ibruktagande när brandstationen är färdig.
1752 Ny brandstation Osby + 37 411tkr
Projekteringen är i stort färdig och mindre justeringar i förfrågningsunderlagen kvarstår vilket det arbetas med.
Följande tidplan är planerad:
Upphandling går ut: juni -22
Anbudsöppning: sep -22
Färdigställande: Årsskiftet 24/25
1793 Gemens. nyckelsystem HoV + 0tkr
Kravinsamling påbörjad och projektering och utbyte påbörjat på LSS-boenden. Samtliga boenden blir färdiga under
2022.
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Investeringsuppföljning Mark och exploatering
Budget
helår, tkr

Redovisat
perioden, tk
r

Prognos
helår, tkr

Avvikelse, tkr,
prognos
jämfört med
budget

Projekt
nr

Namn

0292

Laddstolpar vhtlokaler

355

0

355

0

0801

Fastighetsbildning

150

119

150

0

0803

Centrumåtgärder

2 665

225

2 665

0

0804

Gatubelysning

200

25

200

0

0807

Centrumåtgärder visionsdok.

5 905

0

5 905

0

0810

Trafiksäkerhetsfrämj. åtg.

500

0

500

0

0815

Utveckl. Naturbruksområde

6 345

416

6 345

0

0816

Förstudie GC-väg Näset-Ha

735

0

735

0

0817

Köp av fastigheter

5 600

230

5 600

0

0822

Cirk.plats RV15 Kälsvedsv.

3 815

488

3 815

0

0823

Cementvägen industritomt

2 900

1 299

2 900

0

0831

Lekplatser

800

200

800

0

0832

Julbelysning

340

79

340

0

0833

Fordon driftenhet

1 165

0

1 165

0

0834

Byggn. stamnät landsbygd

1 470

0

1 470

0

0835

Asfalt

10 000

209

10 000

0

0839

Pumpstationer

600

0

600

0

0840

Plan- o exploateringsomr

8 155

5 985

8 155

0

0891

Cykelvägsplan

2 000

0

2 000

0

0892

Brounderhåll

1 800

0

1 800

0

1651

Fast förvärv Grossören 7

985

0

985

0

56 485

9 275

56 485

0

Totalt

Klart
(tidpunkt)

Kommentarer till budgetavvikelser
0292 Laddstolpar vhtlokaler + 0 tkr
Projektet pågår, laddstolpar till Rönnebacken.
0801 Fastighetsbildning + 0 tkr
Diverse olika fastighetsbildningsärenden, bland annat Gamlebyområdet och Loshult.
0803 Centrumåtgärder + 0 tkr
Centrumåtgärder i de olika centrumen för att skapa större attraktivitet och bygga bort hinder.
0804 Gatubelysning + 0tkr
Fortsatt byte till ledbelysning på gångstråk och parker.
0807 Centrumåtgärder visionsdok. + 0tkr
Åtgärder enligt visionsdokumentet.
0810 Trafiksäkerhetsfrämj. åtg. + 0tkr
Säkerhetshöjande åtgärder exempelvis avsmalningar, bättre belysning vid övergångsställen, farthinder, etc.
0815 Utveckl. Naturbruksområd + 0tkr
Anläggande av dagvattendamm, och iordningsställande av området.
0817 Köp av fastigheter + 0tkr
Diverse möjligheter till fastighetsförvärv som kan dyka upp under året.
0822 Cirk.plats RV15 Kälsvedsv. + 0tkr
Anbudsöppning har skett.
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Planerad tidplan:
Slutbesiktning: 2022-11-03
0823 Cementvägen industritomt + 0tkr
Byggnation pågår.
Slutbesiktning: 2022-05-15
0831 Lekplatser + 0tkr
Utbyte av lekutrustning efter icke godkända besiktningar. Ingår även lekplatsen i Kråkeskogen.
0832 Julbelysning + 0tkr
Årligt utbyte och uppgradering del av julbelysning.
0833 Fordon driftenhet + 0tkr
Utbyte enligt fordonsplan.
0834 Byggn. stamnät landsbygd + 0tkr
Utbyggnad av vita fläckar för fiber. Diskussioner och identifiering sker med IP-only för att kunna genomföras 2022.
0835 Asfalt + 0tkr
Asfaltering enligt asfalteringsplan.
0839 Pumpstation + 0tkr
Utbyten och uppgradering av pumpstationer i samarbete med SBVT.
0840 Plan- och exploateringsområden + 0tkr
Innefattar delprojekt för planområdena Netto etapp 1, Netto etapp 2, Loshult, Fiskalen, Kvadraten, Hasslaröd Väst,
Lekolar samt utveckling av områdena Nordöstra industriområdet, Killeberg Norra och Tommabodavägen.
0891 Cykelvägsplan + 0tkr
Byggnation enligt Cykelvägsplan.
0892 Brounderhull + 0tkr
Underhåll av broar enligt besiktning och plan.
1651 Fast förvärv Grossören 7 +0tkr
Rivning kvarstår.
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Barn och utbildningsnämnden
Driftredovisning
Belopp i tkr

Budget
perioden

Utfall
perioden

Avvikelse
period

Budget
helår

Prognos
helår

Avvikelse
helår

Verksamhet
Förvaltningsövergripande
administration

3 229

2 369

860

9 686

5 636

4 050

Förskola

21 806

21 545

261

64 583

65 792

-1 209

Grundskola

51 708

58 377

-6 669

155 663

160 713

-5 050

Gymnasieskola

22 736

23 456

-720

67 971

70 535

-2 564

Kultur och Fritid
Resultat

12 172

11 345

827

36 499

36 499

0

111 651

117 092

-5 441

334 402

339 175

-4 773

Kommentarer till helårsavvikelser
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos med underskott på ca 4,8 mkr mot budget 2022.
Anpassningsuppdragen har lagt ut på enheterna inom de olika verksamheterna inför denna uppföljning. Enheterna
inom förskola, grundskola och gymnasium redovisar varierande prognoser mot budget 2022.
Verksamheter som visar större underskott är:
•
•

interkommunal ersättning och bidrag till fristående enheter inom både förskola, grundskola och gymnasium
kostnader för skolskjuts

Tilldelning av sökta statsbidrag är fortfarande något osäkert då några besked ännu ej erhållits.

Förvaltningsövergripande ledning och administration
Belopp i tkr

Budget
perioden

Barn- och
utbildningsnämnd

Utfall
perioden

Avvikelse
perioden

Budget helår

Prognos
helår

Avvikelse
helår

281

265

16

845

845

0

Administration

2 948

2 104

844

8 841

4 791

4 050

Resultat

3 229

2 369

860

9 686

5 636

4 050

Kommentarer till senaste budgetuppföljning
Nämndens kostnader ligger i nivå med årets budget. Inom administrationen finns bland annat Skolmiljarden med
1,8 mkr samt uppskattad ersättning för sjuklönekostnader med ca 1,5 mkr.

Förskola
Belopp i tkr
Områdeschef förskola

Budget
perioden

Utfall
perioden

Avvikelse
perioden

Budget helår

Prognos
helår

Avvikelse
helår

2 187

1 608

579

6 565

7 293

-728

744

757

-13

2 232

2 232

0

Klockarskogsgården

2 096

1 915

181

6 286

6 281

5

Gamlebygården

1 155

1 109

46

1 928

1 924

4

Skogsgården

5 146

5 228

-82

15 435

15 480

-45

Hasselgården

2 051

2 177

-126

6 152

6 290

-138

Trulsagården

2 074

2 223

-149

6 221

6 441

-220

Rönnegården

5 342

5 516

-174

16 024

16 111

-87

Äventyrsgården

1 012

1 012

0

3 740

3 740

0

21 807

21 545

262

64 583

65 792

-1 209

Toftagården

Resultat
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Kommentarer till senaste budgetuppföljning
Förskolan visar en negativ avvikelse beroende på ökade kostnader inom interkommunal ersättning. Rambudget för
interkommunal ersättning är beräknad utifrån 2021 års kostnader. I denna budgetuppföljning blev det också tydligt
med verksamheternas anpassningsuppdrag som har blivit utlagt på varje rektor. De förskolor med mindre antal
hemvister kommer att få svårare att anpassa sin budget.

Pedagogisk omsorg (ingår under Skogsgården och Områdeschef förskola)
Belopp i tkr

Budget
perioden

Utfall
perioden

Avvikelse
perioden

Budget helår

Prognos
helår

Avvikelse
helår

Pedagogisk omsorg

714

637

77

2 140

2 140

0

Bidrag till fristående
ped oms

150

150

0

450

489

-39

Resultat

864

787

77

2 590

2 629

-39

Kommentarer till senaste budgetuppföljning
Förskolans enheter redovisar en uppföljning efter mars månad enligt budgeterad ram för 2022. Viss osäkerhet finns
inom interkommunal ersättning och bidrag till fristående enheter, där det i uppföljningen visar på ett minus, vilket
beror på Prästgårdens utökning av antalet platser.

Grundskola
Belopp i tkr

Budget
perioden

Utfall
perioden

Avvikelse
perioden

Budget helår

Prognos
helår

Avvikelse
helår

Områdeschef
grundskola

4 695

9 848

-5 153

16 775

18 384

-1 609

Skolenhet Hasslaröd
F-6

7 140

7 608

-468

20 779

21 951

-1 172

Skolenhet Hasslaröd
7-9

6 099

5 790

309

18 296

18 440

-144

Skolenhet
Klockarskogsskolan F3

4 728

4 684

44

13 943

14 078

-135

Grundsärskola

3 250

3 375

-125

9 748

9 938

-190

Skolenhet Parkskolan
F-6

6 904

6 920

-16

20 515

20 892

-377

Skolenhet Parkskolan
7-9

2 975

3 327

-352

8 926

9 036

-110

Skolenhet
Killebergsskolan F-6

3 080

3 315

-235

9 025

9 200

-175

-146

63

-209

-436

-579

143

Skolenhet
Örkenedskolan F-9

8 803

8 221

582

25 555

25 345

210

Skolskjuts

3 249

4 288

-1 039

9 745

11 228

-1 483

931

937

-6

2 792

2 800

-8

51 708

58 376

-6 668

155 663

160 713

-5 050

Skolenhet Visslan 6-9

Modersmålsundervisni
ng
Resultat

Kommentarer till senaste budgetuppföljning
Grundskolan visar en negativ avvikelse beroende på ökade kostnader inom interkommunal ersättning och skolskjuts.
Rambudget för interkommunal ersättning och skolskjuts är beräknad utifrån 2021 års kostnader. I denna
budgetuppföljning blev det också tydligt med verksamheternas anpassningsuppdrag som har blivit utlagt på varje
rektor.
Respektive skolenhet påvisar generellt en budgetuppföljning enligt budgetram.
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Grundsärskola (ingår under enheterna)
Belopp i tkr

Budget
perioden

Grundsärskola IKE och
bidrag

Utfall
perioden

Avvikelse
perioden

Budget helår

Prognos
helår

Avvikelse
helår

200

190

10

600

694

-94

3 170

3 372

-202

9 509

9 938

-429

Klockareskogsskolan,
grundsärskola

139

111

28

416

416

0

Örkenedsskolan,
grundsärskola

124

121

3

372

372

0

3 633

3 794

-161

10 897

11 420

-523

Grundsärskolan

Resultat

Kommentarer till senaste budgetuppföljning
Grundsärskola visar en liten negativ avvikelse på grund av ökade kostnader för Interkommunal ersättning. I denna
budgetuppföljning blev det också tydligt med verksamheternas anpassningsuppdrag som har blivit utlagt på varje
rektor.

Gymnasieskola
Belopp i tkr

Budget
perioden

Utfall
perioden

Avvikelse
perioden

Budget helår

Prognos
helår

Avvikelse
helår

Områdeschef
gymnasieskola

2 944

3 778

-834

8 833

9 601

-768

Elevhälsa (CBE)

1 953

2 181

-228

5 857

6 185

-328

10 903

10 694

209

32 709

33 613

-904

Introduktionsprogramm
et (IM)

2 613

2 793

-180

7 855

8 125

-270

Yrkesskolan

4 323

4 010

313

12 717

13 011

-294

22 736

23 456

-720

67 971

70 535

-2 564

Ekbackeskolan

Resultat

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen
Uppföljningen i april påvisar en budgetram som visar en negativ avvikelse beroende på ökade kostnader inom
interkommunal ersättning och skolskjuts. Rambudget för interkommunal ersättning och skolskjuts är beräknad
utifrån 2021 års kostnader.
I denna budgetuppföljning blev det också tydligt med verksamheternas anpassningsuppdrag som har blivit utlagt på
varje rektor.

Kultur och fritid
Belopp i tkr
Kultur- och
fritidsadministration

Budget
perioden

Utfall
perioden

Avvikelse
perioden

Budget helår

Prognos
helår

Avvikelse
helår

1 288

1 240

48

3 862

4 714

-852

106

44

62

318

323

-5

Stöd till föreningar

2 048

2 225

-177

6 144

6 144

0

Ishall

1 308

1 238

70

3 922

3 775

147

Sim- och sporthall

1 718

1 552

166

5 151

4 975

176

Bibliotek

2 110

1 980

130

6 327

6 416

-89

977

814

163

2 927

2 691

236

Musikskola

1 541

1 291

250

4 623

4 471

152

Vaktmästarorganisation

1 076

959

117

3 225

2 990

235

12 172

11 343

829

36 499

36 499

0

Extern
programverksamhet och
projekt

Fritidsgårdar

Resultat
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Kommentarer till senaste budgetuppföljningen
Enheten redovisar en prognos i nivå med budget 2022. Prognosen bygger i huvudsak på vakanta tjänster samt
ersättningar gällande lönebidrag.

Förslag på åtgärder till avvikelser
Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader
Belopp i tkr

jan

feb

mars

april

Kostnad
arbetskraft
2021

22 71
6

23 28
7

22 51
6

22 88
4

Kostnad
arbetskraft
2022

23 48
7

23 32
6

23 27
7

24 14
1

varav
kostnad för
sjuklön 2021

245

227

209

289

varav
kostnad för
sjuklön 2022

293

529

569

647

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

23 44
7

25 91
4

23 55
2

23 70
5

23 87
8

23 54
5

23 54
4

23 66
6

211

116

118

93

39

296

294

234

Jun

Jul

Antal inskrivna barn i förskolan
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Genomsnitt

Antal
inskrivna
barn
förskola

545

562

567

566

560

Antal
inskrivna
barn
pedagogisk
omsorg

23

24

24

24

24

Antal elever i grundskolan
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Hasslarödsskolan
F-9

535

535

532

531

533

Klockarskogsskolan
F-3

116

116

114

114

115

Parkskolan F-9

367

369

369

369

369

Killebergsskolan F6

107

107

107

107

107

Visslan 6-9

7

11

11

10

10

Örkenedskolan F-9

282

285

285

287

285

Total

1414

1423

1418

1418

1418
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Antal elever i förskoleklass
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Genomsnitt

Hasslarödsskolan
F-9

20

20

20

20

20

Klockarskogsskolan
F-3

27

27

27

28

27

Parkskolan F-9

45

45

45

45

45

Killebergsskolan F6

17

17

17

17

17

Örkenedskolan F-9

34

34

34

34

34

Total

143

143

143

144

143

Antal elever på fritidshem
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Genomsnitt

Hasslarödsskolan
F-9

110

108

108

102

107

Klockarskogsskolan
F-3

92

91

88

91

91

Parkskolan F-9

93

94

90

88

91

Killebergsskolan F6

43

44

45

46

45

Örkenedskolan F-9

93

92

95

95

94

Total

431

429

426

422

427

Antal elever i gymnasieskolan
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Genomsnitt

Ekbackeskolan

320

320

320

323

321

Introduktionsprogrammet
(IM)

60

62

63

55

60

Yrkesskolan

41

42

42

42

42

Total

421

424

425

420

423

Barn i fristående verksamhet och annan kommun
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Antal barn i
fristående
förskola

69

69

69

69

69

Antal barn i
förskolan
annan
kommun

14

13

14

13

14

Antal barn
enskild
pedagogisk
omsorg

6

6

6

6

6

Antal barn
pedagogisk
omsorg i
annan
kommun

0

0

0

0

0

Total

89

88

89

88

89
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Elever i fristående skolor och annan kommun
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Genomsnitt

Elever
fristående
grundskola

25

25

25

25

25

Elever i
grundskola i
annan
kommun

40

40

40

46

42

Elever i
fristående
gymnasieskola

45

45

44

45

45

Elever i
gymnasieskola
i annan
kommun

194

194

194

193

194

Elever i
fristående
förskoleklass

1

1

1

1

1

Elever i
förskoleklass
annan
kommun

3

3

3

3

3

Total

308

308

307

313

309

Elever i
fristående
fritidshem

49

49

49

49

49

Elever
fritidshem i
annan
kommun

20

18

15

17

18

Total

69

67

64

66

67

Tidplan för nämndens behandling
Uppföljningen behandlas på BUN:s nämndsmöte 2022-05-17.
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INVESTERINGSREDOVISNING
Budget
helår, tkr

Projekt
nr

Namn

0878

Offentlig konst fsk, grsk

1602

Inventarier Örkeneds skola

1604

Inventarier, ny fsk Lönsboda

1605

Redovisat
perioden, tk
r

Prognos
helår, tkr

Avvikelse, tkr,
prognos
jämfört med
budget

Klart
(tidpunkt)

0

94

150

-150

2 400

0

0

2 400

0

10

10

-10

2022

Vht-system skola förskola

785

259

785

0

2022

1681

Inventarier förskola Visseltofta

200

0

200

0

2022

1689

Digitala hjälpmedel BoU

230

35

230

0

2022

1690

Utbyte inventarier BoU

600

-8

600

0

2 022

1691

Inventarier 7-9 skola Osby tätort

3 000

0

0

3 000

1692

Inventarier fsk och grsk Killeberg

2 000

0

0

2 000

1693

Inventarier förskola

1 600

0

0

1 600

1694

Inventarier Uteförskola

65

1

65

0

1695

Inventarier F-6 skolor Osby tätort

500

0

0

500

1698

Invent kultur o bibliotek

0

4

4

-4

2 022

1699

Inventarier fritid

200

0

200

0

2022

1800

Invent 7-9 Park utökn

200

0

200

0

2 022

1801

Ljudanläggning ishallen

100

0

100

0

2 022

1802

Barnpool Osby simhall

415

0

415

0

2 022

1803

Målburslyft ishallen

120

0

120

0

2022

1804

Ut lån automat bibl Lba

90

0

90

0

2022

1805

Ljusanläggn Musikskolan

100

0

100

0

2022

1806

Mixerbord Musikskolan

50

0

50

0

2022

1807

Bokhyllor m hjul

100

0

100

0

2022

1808

Verksamhetsutr simhallarn

60

0

60

0

2022

1809

Avgräns linor ink linvagn

80

0

80

0

2022

1810

Lift ishallen (byte lysrör mm)

125

0

125

0

2022

13 020

395

3 684

9 336

3 och 4

Totalt

2 022

Kommentarer till budgetavvikelser

Kommentarer
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos med överskott på 9,3 mkr. De poster som ingår i detta avser
inventarier till grundskolor och förskolor som pga förseningar ej kommer att byggas under året och därför kan
anslagen för inventarier ej heller förbrukas.
Inom de övriga investeringsprojekten räknar man med att förbruka de tilldelade medlen.

Osby kommun, Uppföljning april 2022 Osby kommun

25(31)

Hälsa och omsorgsnämnden
Driftredovisning
Belopp i tkr

Budget
perioden

Utfall
perioden

Avvikelse
period

Budget
helår

Prognos
helår

Avvikelse
helår

Verksamhet
Nämnd, KPR, RFFH

263

215

48

789

838

-49

Gemensamma
verksamheter

433

-6 105

6 538

154

-10 098

10 252

Äldreomsorg

61 545

60 989

556

187 236

192 350

-5 114

Personer med
funktionsvariation

14 703

18 625

-3 922

45 142

48 957

-3 815

2 298

2 324

-26

8 451

9 725

-1 274

79 242

76 048

3 194

241 772

241 772

0

Boendestöd/psykiatri
Resultat

Övergripande kommentarer
Förvaltningen ser främst tre områden där det råder osäkerhet. Dessa är personalkostnader, statsbidrag samt personlig
assistans. Prognosen är lagd utifrån att pandemin och de inledande problemen med personalsystemet inte kommer
att fortsätta under året. Att dessa två faktorer har påverkat utfallet så här långt står klart men till vilken grad är
svårare att fastställa.
Efter april är det höga personalkostnader i förhållande till budget, detta trots att ungefär 1,3 mkr felaktigt har blivit
bokförda på bemanningsenheten under kommunstyrelsen och därför inte finns med i redovisningen i ovanstående
tabell eller i tabellen med uppdelning på verksamhetsnivå nedan. Det som hamnat fel är timlönerna för mars månad
vilka betalas ut under april. Anledningen till detta är att ett nytt personalsystem drog i gång under april. Hur de olika
kostnaderna för personalen ligger till i förhållande till budget och jämfört med fjolåret finns redovisat i tabellen
under stycke 1.1.6. Framförallt är det personalkostnaderna inom vård och omsorgsboende (dvs särskilt boende) och
hemtjänst som är höga men även på LSS-boendena. Hur mycket av dessa högre kostnader som är relaterade till
pandemin och införande av ett nytt personalsystem är svårt att bedöma. Bokförda kostnader hittills i år är 1,7 mkr
för samtliga kostnader och 622 tkr i personalkostnader för pandemin. Troligtvis så kan det antas att det är mer
kostnader som är hänförliga till dessa två orsaker än de bokförda. Förhoppningsvis kommer kostnaderna i maj att bli
bokförda rätt och hamna på en lägre nivå. Det höga kostnaderna för övertid och fyllnadstid under 2021 har fortsatt
under 2022.
Förvaltningen har sökt eller kommer att söka cirka 20 mkr i statsbidrag under året. Vissa av statsbidragen är av mer
generell art medan andra bara får användas till specificerade uppgifter. Av dessa är det i några fall kommunen själv
som beskriver vad som behöver göras och sen gör Socialstyrelsen en bedömning vilka kommuner som ska få pengar
och hur mycket. Detta betyder att förvaltningen i dagsläget inte vet exakt vad alla statsbidrag ska eller får användas
till och inte heller hur mycket som kan användas till befintliga kostnader. Det behöver göras en inventering av
berörda verksamheter för att se vilka kostnader som finns och vilka som kan täckas av statsbidrag. Totalt finns det
identifierade kostnader i verksamheten inom äldreomsorgen och LSS på cirka 2,7 mkr kopplade till statsbidrag.
Detta är ett antal personer som studerar på deltid (oftast ungefär halvtid) till undersköterska,
specialistundersköterska, sjuksköterska eller specialistsjuksköterska.
Inom personlig assistans består osäkerheten i ett stort ärende som Försäkringskassan avslagit men som ska
överklagas.

Kommentarer till helårsavvikelser

Nämnd, ledning och administration
Kommentarer
Prognosen för nämnden är ett mindre underskott som har uppstått på grund av en ej budgeterad kostnad för ITkostnader från Unikom. Prognosen för gemensamma kostnader är ett överskott, detta är för tillfället en osäker
prognos då överskottet hänför sig till statsbidrag. Då förvaltningen ännu inte vet exakt belopp som inkommer under
året och vad de ska användas till kommer denna prognos troligtvis att ändras. För perioden december 2021 till mars
2022 får nämnden ungefär 2 mkr i statsbidrag hänförda till sjuklöner. Det finns inga beslut om att detta statsbidrag
kommer för fler månader.
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Äldreomsorg
Prognos för sjuksköterskor ligger i nuläget bra. Trots att vi har tre sjuksköterskor som läser till specialister på 40%
var ligger prognoser på budget. Hittills i år har vi i vissa fall vid sjukdom inte kunnat ersätta med vikarie vilket gjort
att bemanningen dragits ner. Till viss del ersätts sjuksköterska med undersköterska vilket gynnar ekonomin. Det har
under året hittills på grund av pandemin varit hög belastning i organisationen. Framåt är förutsättningen att fler pass
ska täckas med sjuksköterska för att organisationen ska orka hålla god kvalitet.
Uppsökande verksamhet går något plus i sin prognos. Under vissa dagar har personer i uppsökande fått ersätta i
ordinarie verksamhet.
På boende ligger prognosen i nuläget över budget. Underskottet beror på pandemin och extra personal som sätts in
för att minska smittspridning. Vi ser även ökade kostnader på grund av nytt bemanningssystem. Det finns en
osäkerhet i prognos för resten av året. Förhoppningen är att fall av covid ska minska och att personalkostnader
framåt ska ligga på förväntad prognos.
Nattpersonalen prognos är även den påverkad av covidkostnader. Extra personal har satts in för att minska
smittspridning.
Inom ordinärt boende (framför allt hemtjänsten) prognosticeras underskott på personalsidan. Även i detta fall kan en
del av underskottet förklaras med covid och en del kan härledas till svårigheterna med det nya bemanningssystemet.
Antalet utförda timmar är något högre än samma period förra året.

Enheten för funktionsnedsatta
Som vi skrev i inledningen hittar vi största underskottet och största osäkerhet kring prognosen för personlig
assistans. Vi har två stora ärenden som redan verkställs utifrån beslut som kommunens handläggare har fattat. Beslut
från Försäkringskassan i dessa ärenden kan påverka prognosen åt båda håll. Vi förmodar att beslutet i ett av
ärenden borde vara bifall men osäkerheten finns kring ersättningens storlek samt om beslutet fattas
retroaktivt. I det andra ärendet är osäkerheten ännu större eftersom ansökan om personlig assistans enligt SFB har
avslagits av Försäkringskassan.

Socialpsykiatri
Placeringar inom socialpsykiatrin prognosticeras gå över budgeten mad ca 1,5 mkr. En placering som gjordes i slutet
av december 2021 (när budgeten för 2022 redan var beslutat) kommer förmodligen att sträcka sig över hela 2022. Vi
ser små möjligheter att någon placering kan avslutas under 2022. Boendestöd prognosticeras göra ett överskott med
ca 400 tkr så socialpsykiatrin som helhet hamnar på ett underskott med ca 1,1 mkr.

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader
Belopp i tkr

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Kostnad
arbetskraft
2021

18 705

19 981

17 493

17 638

18 585

19 164

19 585

22 049

20 428

18 195

18 586

18 745

Kostnad
arbetskraft
2022

19 612

20 210

18 560

18 685

varav
kostnad för
sjuklön 2021

263

415

256

233

182

216

253

296

240

380

293

254

varav
kostnad för
sjuklön 2022

395

564

474

749

Kostnad för sjuklön är exklusive personalomkostnad.
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Särskilt boende
jan

mar
s

feb

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Snitt/månad

Antal aktuella
2022

153

153

161

164

Antal aktuella
2021

147

147

147

147

Lediga rum 2022

0

0

8

4

Lediga rum 2021

1

1

0

0

Väntelista 2022

24

20

16

10

Väntelista 2021

16

18

19

18

varav i ordinärt
boende

14

12

12

7

11,3

varav i
korttidsboende

10

8

4

3

6,3

Betalningsansva
r 2022

0

0

0

0

Betalningsansva
r 2021

0

0

0

0

15

16

12

14

Antal på korttid

157,8
138

146

146

146

147

147

145

146

145,8
3

0

0

0

0

0

0

1

0

0,3
17,5

20

0

18

16

0

0

22

0

17

17

0

0

19

0

23

18,6

0
14,3

Hemtjänst antal timmar
jan

feb

mar
s

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Budgeterat 2022

6 75
8

6 10
4

6 75
8

6 54
0

6 75
8

6 54
0

6 75
8

6 75
8

6 54
0

6 75
8

6 54
0

6 75
8

Utfört 2022

6 83
2

6 25
2

7 13
4

6 85
5

74

148

376

315

-6
758

-6
540

-6
758

-6
758

-6
540

-6
758

-6
540

-6
758

228

Budgeterat 2021

7 06
7

6 65
5

7 06
7

6 83
9

7 06
7

6 83
9

7 06
7

7 06
7

6 83
9

7 06
7

6 83
9

7 06
7

6 957

Utfört 2021

7 07
4

6 65
5

7 31
4

6 63
9

7 00
1

7 18
0

6 92
6

6 87
3

6 99
7

7 13
2

6 77
2

6 98
7

6 963

7

0

247

-200

-66

341

-141

-194

158

65

-67

-80

6

Differens 2022

Differens 2021

Snitt/månad
6 631
6 768

Nyttjandegrad
2022

Kommentarer hemtjänst
Totalt har det utförts 562 färre timmar i år än under fjolåret under samma period. Dock syns det ännu ingen
minskning i kostnaderna jämfört med fjolåret. Minskningen är inte generell över alla hemtjänstgrupper utan grupp D
och E samt Lönsboda ser en ökning i antalet timmar.

LSS och LASS
Personlig
assistans

jan

mar
s

feb

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Snitt/månad

Antal 2022

19

19

19

19

19

Varav LSS

6

6

6

6

6

Antal 2021

18

18

18

17

17

17

17

18

19

19

17,8

Varav LSS

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

5,6

1 39
9

1 24
5

1 40
4

Utförda timmar
2022
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Personlig
assistans

jan

feb

mar
s

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Utförda timmar
2021

1 46
0

1 31
8

1 42
0

1 40
8

1 41
7

1 39
6

1 58
1

1 39
6

1 30
9

1 36
4

1 34
7

1 46
4

Antal 2022

32

32

32

32

Antal 2021

32

32

32

32

1

1

1

1

Antal 2022

69

69

69

70

Antal 2021

65

66

66

66

Snitt/månad
1 406,7

Boende

Varav i annan
kommun

32
32

32

33

33

33

32

32

32

32,3
1

Daglig
verksamhet
69,3
66

66

66

67

67

69

69

69

66,8

Kommentarer LSS och LASS
Statistiken för antalet utförda timmar inom personlig assistans är inte fullständig. Där saknas timmar för två brukare
hela året. Dessutom kommer informationen om timmarna en månad i efterskott. Detta är förklaringen till att april
månads timmar inte är med ännu.

Delegationsbeslut äldreomsorg
Äldreomsorg
2022
Ärende

Kva
rtal
1

Kva
rtal
1

Kva
rtal
1

Kva
rtal
2

Kva
rtal
2

Kva
rtal
2

Kva
rtal
3

Kva
rtal
3

Kva
rtal
3

Kva
rtal
4

Kva
rtal
4

Kva
rtal
4

Tota
lt

Tota
lt

Tota
lt

Bif
all

Avs
l

Ej
till

Bif
all

Avs
l

Ej
till

Bif
all

Avs
l

Ej
till

Bif
all

Avs
l

Ej
till

Bifal
l

Avsl

Ej
till

Hemtjänst service

53

0

0

53

0

0

Hemtjänst pers
omv

56

0

1

56

0

1

Matdistribution

28

0

1

28

0

1

Trygghetslarm

38

0

0

38

0

0

6

0

0

6

0

0

Trygg hemgång

23

0

0

23

0

0

Vo
omsorgsboende

17

1

4

17

1

4

Beslut 4 kap 1
&SoL

0

0

0

0

0

0

Korttidsvistelse
SoL

23

0

0

23

0

0

Plats i
dagverksamhet

3

0

0

3

0

0

Kontaktperson

1

0

0

1

0

0

248

1

6

248

1

6

Avlösning i
hemmet

Summa
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Delegationsbeslut LSS
LSS 2022

Kvartal
1

Kvartal
1

Kvartal
2

Kvartal
2

Kvartal
3

Kvartal
3

Kvartal
4

Kvartal
4

Totalt

Totalt

Ärende

Bifall

Avslag

Bifall

Avslag

Bifall

Avslag

Bifall

Avslag

Bifall

Avslag

Biträde pers ass

1

1

0

1

1

Ledsagarservice

4

0

0

4

0

Kontaktperson

3

0

0

3

0

Avlösarservice i
hemmet

0

0

0

0

0

Korttidsvistelse
utanför hemmet

0

0

0

0

0

Korttidstillsyn
skolungdom
över 12 år

2

2

0

2

2

Boende med
särskild service
barn o ungdom

0

0

0

0

0

Boende med
särskild service
eller anpassad
bostad för vuxna

1

1

0

1

1

Beslut om
boende utanför
kommunen med
säskild servíce
för vuxna

0

0

0

0

0

Daglig
verksamhet
inom kommunen

2

0

0

2

0

13

4

0

13

4

Daglig
verksamhet
utanför
kommunen
Summa

Placeringsdygn och kostnad psykiatriplaceringar
jan

febr

mars

april

Dygn 2022

248

224

248

240

Dygn 2021

217

196

217

210

Kostnad
2022 tkr

689

622

689

667

Kostnad
2021 tkr

556

502

556

538

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Snitt
240

217

210

236

248

223

217

210

217

218
667

556

538
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INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt
nr

Namn

1700

Larm särskilt boende

1703

Inventarier gruppbostad LSS

1704

Budget
helår, tkr

Redovisat
perioden, tk
r

Prognos
helår, tkr

Avvikelse, tkr,
prognos
jämfört med
budget

Klart
(tidpunkt)

1 900

0

2022-1231

250

250

0

2022-1231

Automatiskt dörrstängare Lindhem

130

130

0

2022-1231

1705

Låssystem medicinskåp

120

120

0

2022-1231

1707

Pergola LIndhem

200

0

200

1711

Inventarier korttid demens

100

100

0

2022-1231

1792

Verksamhetssystem

630

630

0

2022-1231

1797

Inventarier gruppboende LSS

400

400

0

2022-1231

1798

Inventarier servicebostad LSS

50

50

0

2022-1231

1940

Automatiska dörrrstängare

130

130

0

2022-1231

1941

Skenor motorer takliftar

300

300

0

2022-1231

1942

Låssystem medicinskåp

120

120

0

2022-1231

1943

Lindhem tryghet omvandling

250

250

0

2022-1231

1944

Akutlift Lönsboda

50

50

0

2022-1231

1945

Utbyte sängar säbo

400

400

0

2022-1231

1946

Inventarier säbo

200

200

0

2022-1231

1947

IT, digitala verktyg

200

200

0

2022-1231

1948

Nyckelfri hemtjänst

750

1 200

-450

2022-1231

1949

Inventarier Solhem

730

730

0

2022-1231

1950

Låssystem ordinärt boende

1 250

0

1 250

1951

Planeringssystem hemtjänst

1 200

1 200

0

Totalt

9 360

8 360

1 000

1 900

25

301

350

676

2022-1231

Kommentarer till budgetavvikelser

Kommentarer
I investeringsredovisningen ovan finns även den av fullmäktige beslutade tilläggsbudgeten med. Detta betyder att
nämnden totalt har blivit beviljat 9 360 tkr. Det finns två projekt kopplade till låssystem hemtjänst (1948 och 1950).
Av dessa budgetar på 2 mkr kommer 1,2 mkr att behövas. På övriga investeringar finns i dagsläget inga avvikelser.
Men en noggrann genomgång av samtliga projekt kommer att göras för att se hur mycket de beräknas kosta och när
de beräknas vara klara.
Osby kommun, Uppföljning april 2022 Osby kommun
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Budgetuppföljning april 2022

Budgetuppföljning april
2022
• Uppföljningen efter mars visar på en positiv prognos mot
budget med 13,6 mnkr.
• Inklusive budgeten på 1,7 mnkr innebär detta en
resultatprognos på + 15,3 mnkr, 1,7% som andel av skatter
och bidrag.
• Nämnderna visar sammantaget -1,4 mnkr mot budget
• Finansförvaltningen visar + 15,0 mnkr (skatter/bidrag samt
räntekostnader)
• Investeringssaldot är t o m april 35 mnkr av prognosticerade
263 mnkr.

2022-05-23

Sida 2

Avvikelse från budget, prognos
Belopp i mnkr
Kommunstyrelse
Kommunstyrelseförvaltning
Arbete och välfärdsförvaltning
Barn- och utbildningsnämnd
Hälsa och omsorgsnämnd
Kommunrevision
Miljö- och byggnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd, exkl VA-verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnd, VA-verksamhet
Valnämnd
Överförmyndare
Summa nämnder

Andel av
Mars April Budget
0,0
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,2

0,1
3,3
-4,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,4

Finansförvaltning

13,5

15,0

Totalt

15,7

13,6

Årets resultat, årsbudget

1,7

1,7

Årets resultat, prognos

17,4

15,3

2022-05-23

0%
4%
-1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Sida 3

Finansförvaltningen

Budgetavvikelse

Skatter och generella bidrag
Räntekostnader på lån
KS tilläggsbudget,verkställighet
Summa

2022-05-23

Mars April
11,3 12,1
2,2
2,2
0,7
0,0
13,5 15,0

Kommentar
Förbättrad skatteprognos, april 2022
Lägre räntekostnader på grund av lägre lånenivå
Solhem avd 2, del av år.

Sida 4

Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningens prognos är en avvikelse på
+ 0,1 (0,0) mnkr varav
•
•
•
•
•

Ekonomienhet
HR
Stab
Administration o utv
Räddningstjänst

+ 0,0
+-0,0
+-0,0
+ 0,3
- 0,2

( 0,1)
(- 0,1)
( 0,0)
(+ 0,2)
(- 0,2)

Ekonomienhet, överskott till följd av lägre IT-kostnader via UNIKOM, fler
delägare.
HR, underskott relaterat till extra resurs inom den centrala bemanningsenheten.
Räddningstjänst, underskott kopplat till intäkter från IVPA (I väntan på ambulans)
som blir lägre på grund av ny överenskommelse.
Administration och utveckling, arvodeskostnader så här långt under budget, samt
överskott för övriga kostnader.

(Uppföljning från mars månad inom parantes)

2022-05-23

Sida 5

Arbete och
välvärdsförvaltningen
Budgetavvikelser i prognos, mnkr
Förvaltningsledning
Vuxenutbildning
Arbetsförberedande
IFO Vuxen
Barn och familj
Summa

0,2
-0,2
0,9
1,0
1,4
3,3

( 1,0)
( 0,4)
( 0,6)
(-0,6)
( 0,8)
( 2,2)

April månads uppföljning visar ett positivt resultat på 3 261 tkr för förvaltningen som helhet. Den främsta orsaken är
lägre personalkostnader och framförallt på grund av att tjänster ej är återbesatta. Rekryteringsprocesser är inledda
och förhoppningen är att verksamheterna ska kunna ha nya medarbetare i tjänst efter sommaren och under hösten.
Tjänsterna som ska utannonseras är en socialt ansvarig samordnare till socialtjänstens individ och familjeomsorg,
språkhandledare till Osby kommun Kompetensa och Komvux, handläggare på Kompetensa, förste socialsekreterare
till vuxenenheten och Familjehuset samt medarbetare till Familjehuset. Utöver de vakanta tjänsterna finansieras
befintlig personal av projektmedel med en summa av drygt 770 tkr.
Utöver lägre personalkostnader prognostiseras även ett positivt resultat för placeringar inom vuxenenheten samt
avseende statliga bidrag på Komvux och inom Barn och familj.

2022-05-23

Sida 6

Miljö och byggnämnden
• På helåret prognostiseras ingen budgetavvikelse för förvaltningen.
• Bygglovsverksamheten prognostiseras generera ett mindre underskott på
150 tkr. På grund av ökade kostnader inom bostadsanpassning samt ökade
personalkostnader för miljö- och byggkontoret väntas dessa verksamheter
visa underskott på 240 tkr, respektive 100 tkr.
• En halvtidssjukskrivning samt utökade intäkter prognostiseras generera
överskott för livsmedelstillsyn, 330 tkr, respektive miljöskydd, 160 tkr.

2022-05-23

Sida 7

Samhällsbyggnadsnämnden
Budgetavvikelser i prognos, mnkr
Planering o administration
Fastighet
Mark o exploatering
Kost
Lokalvård
Gemensam service
Summa

0,0
-0,2
-0,3
0,2
-0,1
0,2
0,0

( 0,0)
( 0,0)
(-0,2)
( 0,2)
( 0,0)
( 0,0)
( 0,0)

Samhällsbyggnad prognostiserar ett utfall inom ram efter april månad.

2022-05-23

Sida 8

Barn- och
utbildningsnämnden
Budgetavvikelser i prognos, mnkr
Förvaltningsövergripande
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Kultur o fritid
Summa

4,0
-1,2
-5,0
-2,6
0,0
-4,8

(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)

•

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos med underskott på ca 4,8 mkr mot budget 2022.
Anpassningsuppdragen har lagt ut på enheterna inom de olika verksamheterna inför denna uppföljning. Enheterna
inom förskola, grundskola och gymnasium redovisar varierande prognoser mot budget 2022.

•

Verksamheter som visar större underskott är:

•

interkommunal ersättning och bidrag till fristående enheter inom både förskola, grundskola och gymnasium

•

kostnader för skolskjuts

•

Tilldelning av sökta statsbidrag är fortfarande något osäkert då några besked ännu ej erhållits.

2022-05-23

Sida 9

Hälsa- och omsorgsnämnden
Budgetavvikelser i prognos, mnkr
Nämnd mm
0,0
Gemensamma verksamheter
10,3
Äldreomsorg
-5,1
Funktionsnedsatta
-3,8
Boendestöd/psykiatri
-1,3
Summa
0,0

2022-05-23

(-0,1)
(-4,3)
( 9,0)
(-2,1)
(-2,5)
( 0,0)

Sida 10

Hälsa- och omsorgsnämnden
Kommentar till uppföljningen
•

Förvaltningen ser främst tre områden där det råder osäkerhet. Dessa är personalkostnader, statsbidrag samt personlig
assistans. Prognosen är lagd utifrån att pandemin och de inledande problemen med personalsystemet inte kommer
att fortsätta under året. Att dessa två faktorer har påverkat utfallet så här långt står klart men till vilken grad är
svårare att fastställa.

•

Efter april är det höga personalkostnader i förhållande till budget, detta trots att ungefär 1,3 mkr felaktigt har blivit
bokförda på bemanningsenheten under kommunstyrelsen och därför inte finns med i redovisningen i ovanstående
tabell. Framförallt är det personalkostnaderna inom vård och omsorgsboende (dvs särskilt boende) och hemtjänst
som är höga men även på LSS-boendena. Hur mycket av dessa högre kostnader som är relaterade till pandemin och
införande av ett nytt personalsystem är svårt att bedöma. Bokförda kostnader hittills i år är 1,7 mkr för samtliga
kostnader och 622 tkr i personalkostnader för pandemin. Troligtvis så kan det antas att det är mer kostnader som är
hänförliga till dessa två orsaker än de bokförda.

•

Förvaltningen har sökt eller kommer att söka cirka 20 mkr i statsbidrag under året. Vissa av statsbidragen är av mer
generell art medan andra bara får användas till specificerade uppgifter. Av dessa är det i några fall kommunen själv
som beskriver vad som behöver göras och sen gör Socialstyrelsen en bedömning vilka kommuner som ska få pengar
och hur mycket. Detta betyder att förvaltningen i dagsläget inte vet exakt vad alla statsbidrag ska eller får användas
till och inte heller hur mycket som kan användas till befintliga kostnader.

•

Inom personlig assistans består osäkerheten i ett stort ärende som Försäkringskassan avslagit men som ska
överklagas.

2022-05-23
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Volymtal i verksamheterna
Barn och utbildning
Inskrivna barn, förskola och ped. omsorg
Elever i förskoleklass
Elever i grundskolan
Elever i gymnasiet
Barn i fristående verksamhet och i annan kommun
Barn i fristående förskoleklass eller i annan kommun
Grundskoleelever i fristående verksamhet och i annan
kommun
Gymnasieelever i fristående verksamhet och i annan
kommun
Äldreomsorg och personer med funktionsvariation
Antal i särskilt boende
Antal på väntelista särskilt boende
Hemtjänst, utfört antal timmar
Personlig assistans, utfört antal timmar
LSS-boende
Individ och familjeomsorg
Ekonomisk bistånd, utbetalt per månad, tkr
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll per månad

2022-05-23

Snitt per månad
2021
2021
2022
Helår Jan-April Jan-April
574
603
584
153
164
143
1 426
1 416
1 418
439
446
423
73
66
89
3
2
4
87

109

67

241

236

239

146
19
6 963
1 407
32

147
17
7 014
1 389
32

158
18
6 588
1 349
32

1 529
186

1 495
177

1 495
156

Sida 12

Investeringar

Redovisat
Belopp i mnkr
Budget 2022 t o m april Prognos Avvikelse
Skattefinansierade investeringar
372
34
245
127
VA-investeringar
Summa

Redovisat som andel av prognos

2022-05-23

21

1

19

2

393

35

263

130

13%

Sida 13

Likviditet och låneskuld
Likviditet och låneskuld, mnkr
700

600

505

500

435
400

395
345

300

245

245

200

100

105
82

69

50

16

0

2017

2022-05-23

2018

2019

Likviditet

2020

Låneskuld

2021

35
apr-22

Sida 14

Kapitalförvaltning
Tillgångsslag

Föreskrifter
31 mars 2022
Min Normal Max Värde, mnkr Andel

Svenska räntor

20%

40% 60%

26,3

35%

Svenska aktier

0%

30% 60%

18,5

34%

Utländska aktier

0%

30% 40%

20,5

31%

20%
40%

40% 60%
60% 80%

26,3
39,0

40%
60%

Räntor totalt
Aktier totalt

Totalt
Värdeförändring från årsskiftet

2022-05-23

65,3
-5,3

Sida 15

De kommunala bolagen
Belopp i mnkr

Budget 2022

Prognos Avvikelse

Bolag (Resultat efter finansnetto)

Osbybostäder AB
Industrihus i Osby AB
Fjärrvärme i Osby AB

8,1
0,1
1,9

9,6
0,1
1,9

1,5
0,0
0,0

ÖGRAB (50%)
SBVT AB (25%)
IT-kommuner i Skåne AB (25%)

1,3
0,0
1,0

1,3
0,0
5,9

0,0
0,0
4,9

Osbybostäder: Lägre drift och adm.kostnader samt fondförsäljning.
IT-kommuner: Positiv effekt av utökat medlemsantal,
kapitalkostnader, vakanser

2022-05-23
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