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Socialförvaltningen 

Karin Johansson, ekonom 
0171-526 14 
karin .johansson@habo.se 

Förslag till beslut 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2017-03-20 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens uppföljning och 
prognos per februari 2017 

Sammanfattning 
Vid årets fårsta prognos visar socialnämnden på ett underskott om 109 000 
kronor. 

Ärende 
Större delen av underskottet beror på inhyrd personal på grund av vakanser 
på några avdelningar. Antalet verkställda beslut får kontaktpersoner vuxna 
SOL beräknas inte nå budgeterad nivå och därför visar verksamheten på ett 
större överskott. 

Uppföljning 
Arbete med rekrytering av personal pågår. 

Beslutsunderlag 
- Månadsuppföljning per feb 2017 (Socialnämnd) 

Beslut skickas till 

1 (1) 

Vår beteckning 

SN nr 29595 
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1 Sammanfattning 

Årets fårsta prognos visar på ett underskott om l 09 000 kronor. 

Största delen av underskottet förklaras av inhyrda konsulter inom ekonomiskt bistånd. 

2 Driftredovisning 

Bokslut Budget Utfall jan- Prognos för Avvikelse 
2016 2017 fe b året från budget 

Socialnämnd -345 -397 -76 -397 

Nämndadministration -137 -224 -25 -224 

Konsument- och -99 -110 -10 -110 
energirådg 

Tillstånd -26 -39 -22 -39 

Förvaltningsövergripande -5 776 -6 328 -997 -6 689 

Anhörigstöd -181 -183 -30 -183 

Missbrukarvård för vuxna -7 044 -9 222 -911 -8 268 

Barn- och ungdomsvård -22 334 -24 619 -3 101 -24 698 

Familjerätt&familjebehand -1 652 -1 705 -261 -1 628 

övriga insatser vuxna -126 -400 o -400 

Ekonomiskt bistånd -11 806 -12 397 -1 578 -13 140 

Flyktingmottagande 2 741 257 10 848 245 

Arbetsmarknadsåtgärder -48 -250 22 -195 

Summa -46 833 -55 617 3 859 -55 726 

3 Kommentarer till driftredovisning 

Vid årets fårsta prognos visar socialnämnden på ett underskott om l 09 000 kronor. 

Förvaltningsövergripande (-361 000 kr) 

o 
o 

o 

o 
-361 

o 
954 

-79 

77 

o 
-743 

-12 

55 

-109 

Ett flet1al personalförändringar beräknas ge ett underskott. Förändringarna beror dels på 
pensionsavgång samt en organisationsförändring från hösten. 

Missbrukarvård för vuxna ( +954 OOOkr) 

Institutionsvård får vuxna beräknas vara i balans med budget. Vakanser i bötjan av året 
får handläggning av missbruk ger ett mindre överskott. Den största delen av överskottet 
inom missbrukarvård får vuxna finns inom verksamheten kontaktpersoner vuxna SOL. 
Prognosen är baserad på verkställda beslut och de beräknas inte nå budgeterad nivå. 

Ekonomiskt bistånd ( -743 OOOkr) 

Trots flera vakanser innebär stora kostnader får inhyrd personal ett prognosticerat 
underskott. Kostnader för fårsötjningsstöd och sociala lägenheter beräknas vara i 
balans. 

Flyktingmottagande 

Prognosen över kostnader får ensamkommande barn är osäker. I samband med 
delårsuppfåljning per mars kommer en uppföljning på individnivå att göras vilket ger en 
säkrare prognos får kostnaderna. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SocialföNailningen 
SocialföNailningens stab 
Charlotta Bjälkebring-Carlsson, 
NäNårdskoordinator/Nämndsekreterare 

ch arlotta. carlsson@habo. se 

BRIS ansökan föreningsbidrag år 2017 

Förslag till beslut 

T JÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2017-03-20 SN 2017/00010 nr 29612 

l. Socialnämnden beslutar bevilja BRIS 5 000 kr i föreningsbidrag för år 
2017. 

Sammanfattning 
BRIS har ansökt om 50 550 kr. i fåreningsbidrag från socialnämnden. BRIS 
arbetar får att stärka barn och ungas rättigheter och förbättra deras 
livsvillkor. Barn kan bland annat anonymt ta kontakt och prata med en 
kurator på telefon, mail eller chatt. BRIS bedriver även opinionsarbete i 
enlighet med barnkonventionen. De har 25 000 stödjande kontakter årligen. 
4 av l O samtal till BRIS handlar om psykisk ohälsa. 

Ärende 
BRIS har ansökt om 50 550 kr. i föreningsbidrag från socialnämnden, vilket 
motsvarar l O kronor per barn boende i Håbo. Då socialnämndens budget 
får fåreningsbidrag är begränsat. Samt att BRIS i sin, verksamhetsberättelse 
regionalt arbete 2016, beskriver att budgeten varit stabil under 2016 trots 
minskade anslag från de största bidragsgivarna, genererade året ett överskott 
att använda till framtida verksamhet. Socialnämnden fareslås bevilja ett 
bidrag om 5 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-03-20 
Ansöka om fåreningsbidrag med följebrev, daterad 2017-02-25 
Årsredovisning 2015 

- Budget prognos 2017 
Verksamhetsplan 2017 
Effektrapport 

- Verksamhetsberättelse regionenheten 2016 

Beslut skickas till 
BRIS region Mitt 
Kommunstyrelsens ekonomiadministratör 



~HÅBO 
_,KOMMUN 
Socialnämnden 

S''k d f'' l o an e oren mg orgamsat1on 
Förening/organisation 

Bris region Mitt 
Riksorganisation 

Bris 
Utdelningsadress 

Box 10147 
C/o utdelningsadress 

Postnummer och ort 

121 28 stockhalm Globen 

Med ansökan bifogas följande bilagor: 
~ Verksamhetsberättelse ~ Resultaträkning 

~ Revisionsberättelse ~ Fastställd balansräkning 

Projektbeskrivning 

ANSÖKAN OM FÖRENINGSBlDRAG 
Senast 11 mars ska ansökan lämnas till 
Håbo kommun 
Socialförvaltningens kansli 
746 80 Bålsta 

Organisationsnummer Nystartad förening/organisation 

80 20 13-3420 OJa ~Nej 
Söker belopp Beloppet avser år 

1 O kr per barn 49 982kr 2017 
Bankgiro/Plusgiro 

PG 90 15 04-1 
Webbadress 

www.bris.se 
E-postadress 

bris.mitt@bris.se 

För startbidrag bifogas följande bilagor: 
O Aktuella stadgar O Verksamhelsberättelse 

D Namn på styrelsens ledamöter ~ Budget 

Sammanratta läreningens mål och syfte, dess betydelse samt hur bidragspengarna kammer att användas. Anvlind bilaga eller baksida om utrymmet inte riJcker till 

Målet med Bris verksamhet är att stärka barnets rättigheter i enlighet med FN.s barnkonvention och 
förbättra deras levnadsvillkor. 

Se vidare beskrivning i ansölmingsbrevet. 

''k d So an ens k on ta kt 'f uppg1 ter 
Namn 

Elena Luckey 
Adress Postadress 

se ovan 
Telelon daglid l Telelon mobil E-post 

070 160 88 02 elena.luckey@bris.se 

Uppgiftslämnaodet genom denna blankett betraktas även som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (Pul). 
Personuppgifter som sänds in till kommunen behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar Får Jagras och bearbetas i 
register hos förvaltning/nämnd. Du har rätt att gratis, en g~ ng per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, Få veta vilka 
personuppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. 

Underskrift 
Härmed intygas att sökande förening/organisation har tagit del av och godkänner socialnämndens regelverk för förenlngsbidrag. 

Ort och datum 

stockhalm 2017-02-25 
Sökandes und::_skrirt L L 

/"7---#f ~ -~ 

POSTADRESS 
746 BO BÄLSTA 

BESÖKSADRESS 

Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 
TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

Namnförtydligande 

Elena Luckey Regionombud 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E·POST 
socialnamnden@habo.se 

Blanketten skapad 2012-01-17 /LF2506 

l 



Håbokommun 
Socialförvaltningens kansli 
746 80 Bålsta 

Ansökan om bidrag till Bris region Mitt 

BRIS 
mars 2017 

Målet för Bris verksamhet är att stärka barns och ungas rättigheter och förbättra 

deras levnadsvillkor. Bris skall särskilt bistå barn och unga i utsatta situationer 

samt upprätta möjligheterför barn och unga attföra en dialog med vuxna. 

Tack till Håbo kornmun for beviljat bidrag förra året med 5 OOOkr 

Bris har en unik positionjämfört med andra organisationer genom vår närhet till 
barns och ungas berättelser. Vi har en hög kompetens kring barnrätt och stöd till 
barn och unga vilket är en av förklaringarna till Bris starka varumärke. 
Kännedomen är hög, över 90 procent av alla i åldrarna 12-18 år kännertill Bris. 
Bris har också en unik historia som en etablerad organisation som för många "alltid 
har funnits för barn och unga". 

Den digitala utvecklingen går fort. Idag har 96 procent av alla 16-åringar tillgång 
t i Il det mobila nätet. F ör bara fem år sedan var motsvarande siffra mindre än l O 
procent. De flesta barn och unga som tar kontakt med oss gör det idag online, 
nästan samtliga från en mobil plattform. Brun och unga i hela landet når Bris 
stödverksrunhet och nätet känner inga kommungränser. Både nationellt och internationellt 
är Bris i framkant vad det gäller digitalt stöd. 

Bris stödverksamhet bemannas idag av anställda kuratorer. Det allra vanligaste 
samtalsämnet är psykisk ohälsa. Alla barn och unga i Sverige erbjuds kvalificerat 
och utökat stöd. Förutom de kurativa samtalen tar även kuratorerna uppdrag av 
barn som kan gälla att företräda barnet i kontakter med myndigheter eller upprätta 
anmälan. Bris erbjuder även gruppstöd. 
V år långa erfarenhet av kontakter med barn och unga har resulterat i en hög 
kompetens bland annat i fråga om att bedöma vilka insatser som behövs for att 
försvara barns och ungas rättigheter. Bris är på så sätt ett viktigt komplement till 
den offentliga sektorn. 

Under hösten 2016 startade Bris en ny verksamhet - Bris nätverk. Det är en del av 
vått utåtriktade arbete och är uppbyggt utifrån Bris fem regioner. Alla som brinner 
for barnrätt ges genom Bris nätverk möjlighet att möta likasinnade, skapa dialog och 
samverkan mellan professionella från olika delar av samhället; den ideella, privata 
eller offentliga sektorn. Syftet är att stärka barnets rättigheter genom bland annat en 
mobilisering av lokalsamhället. 

Bris- Barnens rätt i samhället 

Box 10147, 121 28 stockholm-globen 
Tel: 08-598 888 00 
Org.nr: 80 20 13-3420 
PG: 90 15 04-1 l BG: 901-5041 
www.bris.se 



BRIS 
BTis unika ställning som barnrättsorganisation gmndar sig på kombinationen av 
direktkontakt med barn, ett stmt kunnande om barns livsvillkor och en skarp analys 
av barnrätt och barns faktiska situation i samhället. Bris är ett skyddsnät för barn i 
utsatta situationer eftersom alla barn hör av sig anonymt och kostnadsfritt till oss. 
Det finns många bam som berättat hur deras kontakt med Bris blev vändningen 
undeT en svår period. 

Genom att bidra ekonomiskt visar ni ert engagemang för barnrättsfrågor och for Bris 
verksamhet så att vi även fortsättningsvis kan stötta alla barn som kontaktar oss. 

Vi ansöker härmed om l O kronor per b am från H åbo kommun för 20 l 7. 
Totalt 50 550 kr for kommunens 5 550 antal barn. 

Med vänlig hälsning 

Elena Luclcey 
Regionombud 
elena.luckey@bris.se 

Om Bris 

• Bris grundades 1971 och är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation 

• Vår verksamhet kretsar kring stöd och hjälp tillutsatta barn och unga. 

• Vmje år har Bris 25 000 stödjande kontakter med barn. 4 av JO samtal till Bris handlar onr 
psykisk ohälsa. 

• Alla under 18 år kan anonymt höra m' sig till Bris vmje dag, året runt, genom att mej/a, chatta, 
ringa 116 111 eller chatta med Bris bot. 

• Bris erbjuder ett indirekt stöd till barn genom Bris vuxentelefon om barn. 

• Brisjobbarför attförbättra barns och zmgas villkor och rättigheter i enlighet med 
barnkonventionen. 

• Med utgångspunkt från bomens berättelser driver vi opinionsarbete för att uppmärksamma 
bamrätts.frågor. 

• Bris är en insamlingsorganisation och vår möjlighet att hjälpa barn och unga står i direkt relation 
till det ekonomiska stöd vi får. 

• Bris är en medlemsorganisation med d1ygt 4800 medlemmar över hela landet. 

• Brisförbundskansli ligger i Stockholm. Bris harfem regioner, Nord, Väst, Syd, Mitt och Öst. 
Därifrån drivs arbetet med Bris nätverk, medlemmar, volontärer och kontakterna med landets 
kommuner. 

Bris· Barnens rätt i samhället 

Box 10147, 121 28 stockholm-globen 
Tel: 08-598 888 00 
Org.nr: 80 20 13-3420 
PG: 90 15 04-1 l BG: 901-5041 
www.bris.se 
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Arsredovisning 2015 
Bris - Barnens rätt i samhället 

Organisationsnummer: 802013-3420 
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ARSREDOVISNING 
Organisationsnummer 8020 13-3420 
Styrclsen och generalsekreteraren för Bris avger hänned 
årsredovisning för räkenskapsåret 2015 

FÖRVALTN INGSBERÄITELSE 

TF GENERALsEKRETERARE KARIN 
BERGELV OM ÅRET SOM GÅTI 

2015 har varit ett år präglat av de utmaningar som världen står 
inför med anledning av de miljontals människor som befinner sig 
på tlykt undan krig och !Orttyck. För Bris, som för andra 
organisationer, blev detta som mest tydligt under hösten då frågan 
accentuerades. Ur en ekonomisk syn vinkel blev resultatet en mer 
osäker höst och jul än tidigare år, givarviljan är stor men 
förutsägbarheten i givandet har fOrändrats något då många aktörer 
finns med olika erbjudanden om hjälp och stöd till utsatta. För 
Bris del var kvmtal tre starkt påverkat av minskade intäkter, 
möjligen som en följd av att givande koncentrerades till temat 
"flykt" medan vi siig ett motsatt resultat kvartal fyra då givandet 
överlag inom alla områden verkar ha ökat. 

Under 2014 lades grunden till hur Bris organisation bör se ut får 
att nå ut till !ler barn och unga i hela landet, 2015 
implementerades detta arbete och vi skapade i slutet av året en ny 
regional organisation. Den nya regionala enheten leds av en 
regionchef med medarbetare i varje region. Den nya regionala 
organisationen svarar mot styrelsens uppdrag att hantera 
insamlade medel varsamt och använda våra personella resurser på 
ett ändamålsenligt säll. 

Synligheten av Bris ute i samhullet har varit mycket hög under 
året som gått och vi har framförallt genomfört flera lyckade 
kampanjer riktade till barn och unga. Det resulterade i många nya 
användare av vår stödverksamhet och ett markant ökat tryck i 
densamma. Julen 2015 ökade kontaktema med 40 procent i 
torhållande till form året och merparten av dem som stod for 
ökningen var nya i Bris verksamhet. Att fler barn och unga vänder 
sig till Bris gör att vi noga måste följa verksamheten för att se att 
vi har räl! bemanning för alt klara en hög tillgänglighet, en 
uttnaning som vi räknar med kommer att kvarstå under 2016. 

In fOr verksamhetsåret 2016 ser vi ett behov av all anpassa vår 
verksamhet och tillgänglighet för att även kunna möta alla dc barn 
och unga som kommer nya till Sverige. Vi ser ocksårram emot att 
f61ja regeringens arbete med att göra bmnkonventionen till lag, en 
välkommen förändring där Bris kan göra stor skillnad som en 
viktig röst i samhällsdebath:n och i samtal om barnets rättigheter 
på alla plan. 

INFORMATION OM 
VERKSAM H ETEN 

Bris bildades 1971 och är en ideell organisation som är pmtipolitiskt 
och religiöst obunden. Kongressen är organisationens högsta 
beslutande organ och styrelsen är organisationens verkställande 

\.l\rgan mellan kongrcsscma. 

Vår vision 
Blis vision är ett smnhälle där barnels rältigheter respekteras i 
samhällets alla delar och diir varje barn känner till sina rättigheter. 

Vår mission 
Bris verkar för ett samhälle där varje barn har en vuxen som ser, 
fOrstår och agerur for det barnets bästa i enligt med FN:s konvention 
om bnmcts rättigheter. 

Vårt ändamål 
Målet för Bris verksamhet är att stärku bums och ungas rättigheter 
och fOrbättra deras levnadsvillkor. Bris skall siirskilt bistå utsatta 
barn och unga samt upprätta möjligheter för barn och unga att föra 
en dialog med vuxna. Vår verksamhet skall präglas av elt 
professionellt barnperspektiv. 

Vår verksamhet och verksamhetside 

Bris är en modern banträttsorganisation och är en länk mellun 
barn, vuxna och övriga samhället och utgör ett komplement t i Il 
myndigheter. Bris lyssnar, stödjer och stärker barn och ungas 
rättigheter i samhället. Vi arbetar på uppdrag av barn och unga 
och ett sätt att illustrera Bris är alt beskriva verksamheten i fyra 
uppdrag. Alla delar är lika viJ...'1iga och f0ruls1ilter varandra. 
Käman i Bris verksamhet är Bris l 16 l Il, Bris-mejlen och Bris
chalten dit barn och unga upp till 18 år anonymt och kostnadsfri l! 
kan vända sig när de behöver stöd av en vuxen . 

Men det är just samverkan mellan alla våra uppdrag som gör Bris 
unikt och konkurrenskraftigt. 

Bris \'erksamllel: 



Internationellt arbete 

CHI - Children Helpline Internationa l: 
Bris har varit medlem i CHI sedan starten 2003 och hnr också 
varit pndrivnndc i arh~tclmcd •HL lonna niitverket. CHiiir idag ett 
globalt niitverk med l S3 medlemmar i 145 länder. Tillsmnmans 
tar niitverkets hjfilplinjcr emot mer iin 14 miljoner kontakter per 5r 
li·ån barn och unga som är i bd tu\· av v;ird och skydd. Bris är den 
enda sv.:nska bamriittsorganisationen med medlemskap i CHI. 
Gemensamt för samtliga linjer i niitverkct är att vi alla ser samma 
tendens att bam och unga töredrar stöd i digitala kanaler framför i 
telefon. Bris är pionjärer pii detta område och har längst erfarenhet 
av att bedriva stöd till barn och unga via mej l och chatt. Del gör 
att våra erfarenheter av detta sätt att erbjuda stöd är mycket 
et'terfi·ågade. 

Bris 116 111: 
Numret "116 III" är ett internationellt nummer inom EU för 
hjälplinjer tar barn som behöver stöd och skydd. I Sverige är det 
Bris som har numret 116 III . Tjänsten ska enligt EU:s direktiv 
finnas till för barn som behöver omsorg och skydd. Den ska också 
tillhandahålla lämpliga tjänster och resurser för att hänvisa barnet 
vidare till en aktuell samhällsinstans. 

Safer l n te rnet: 
Bris ingår tillsammans med Statens Medieråd i nätverket "Insafe" 
som är en del av Europeiska kommissionens program "Safer 
Internet". Bris erbjuder en hjälplinje till barn och unga som har 
eller riskerar att fara illa på nätet och fungerar tillsammans med 
Merlierådet som kunskapsspridare hos både barn och vuxna om 
interne!. 

Samarbeten 
Bris samarbetar med andra organisationer och företag, som delar 
Bris värderingar och etiska riktlinjer, för att bli stnrknre och nå 
fler. Under 2015 har Bris haft sådana samarbeten med bl. a. Astra 
Zencca som stödjer Bris arbete med stödgrupper för barn som 
förlorat en fåriiider i självmord. 

Bris ingår också i nätverket får bamkonventionen tillsammans 
med 44 andra barnrättsorganisationer. Som en del i samarbetet har 
Bris varit med och forfattat den tilläggsrapport som skickades till 
FN:s barnriittskommitte 2014 om Sveriges etlerlcvn~d av 
bamkonventionen. \,, 

Sida 3 

Svenska Postkodlotteriet: 
Pustkodlutteriet, Postkodlotteriets Bingo och skraplotter har som 
ambition att erbjuda de roligaste och mest underhållande 
produktema på elen svenska lotterimarknaden. Visionen är att 
bidra till en bättre värld. Idag är Postkodlotteriets lotterier de som 
genererar mest pengar till ideell sektor i Sverige. Dc senaste tre 
åren har lotteriern~ kunnat fördela miljardbclopp, vatjc år. 
Tillsammans med sina systerlotterier i Holland och Storbritannicn 
tillhör Postkodlottetiema de aktörer som fördelar mest pengar till 
ideell verksamhet globalt. Bris erhöll 2015 18 miljoner kronor 
fi·ån Postkodlotteriet 

MÅL- OCH 
ÄNDAMÅLSUPPFYLLELSE 

Vad vill Bris uppnå 
Bris vill att varje bam ska få ha en vuxen i sin närhet som ser, 
försl år och agerar för det barnets bästa. All verksamhet skall ta oss 
nånnare det målet. 

Bris arbetar med att stärka bamets rättigheter oclt allt arbete utgår 
från FN:s konvention om barnets ränigheter. Idag finns det 
fortfarande barn som får sina rättigheter kränkta och riskerat· ull ra 
sina rättighetet· kränkta och Bris har därför en viktig roll i att 
exempel vis rapportera om Sveriges efterlevnad av 
barnkonventionen till FN:s barnrättskommitte i Geneve och att 
driva opinion gentemot politiker och beslutsfattare. 

Bris vill självklart svara på alla samtal !Tån barn men under dc 
timmar stödverksamheten har öppet är detnästan alltid kö. 
Målsättningen är att verka för att fl er bam ska kunna få ett 
individuellt anpassat och tryggt stöd. Bris satsar därför på ökad 
tillgänglighet, kvalitetssäkring och kontinuerlig 
kompetensutveckling av Bris 17 kuratorer. 

Bris vill också att vuxna får k'Unskap fcir att kunna agera för 
barnets bästa. Bris utbildar protessinneila som lärare, 
skolkuratorer, socialsekreterare med flera som möter barn i sina 
yrken i samtal med barn och unga. Denlångsiktiga målsättningen 
är att ökad kunskap kring ett professionellt barnperspektiv ökar 
alla vuxnas handlingsberedskap. 

Hur vill vi nå våra mål 
Bris fastställer mål för verksamheten varje år, oclt vi mäter 
verksamheten bland annat genom olika nyckeltal inom respektive 
enhet. 

Utifrån dc fyra uppdragen "stärka", "stödja", "berätta" samt 
"samla in" har Bris organiserat verksamheten i tre strategiska 
verksamhetsområden; Stöd, Kommunikation, opinion och 
påverkan samt Insamling. 

Gör Bris någon skillnad 
Bris vill göra skillnad för barn och unga och det vet vi också att vi 
gör. En utmaning för oss är att stora delar av vår verksamhet 
bygger på anonymitet vilket gör att det blir svårare att mäta effekt. 
Ett sätt att mäta är genom kvantitativa nyckeltal där framgång 
mäts mot uppsatta mål vilket illustreras av bilden nedan . 



Samla in: 
• Antulmedlemmnr och hur 
många nya 
• Insamlade medel frun 
privatpersoner o forcing 
• Avkastning pil våm 
kampanjsatsningar 

Berätta: 
• Hur många utbildningar 
har vi genomfört 
• Nyheter om Bris och våm 
frågor 
• Vilka betyg får vi på våra 
utvärderingnr av våm 
utbildningar 
• Antal pressmeddelanden 
och debattartiklar 
• Besökare på bris.se och 
våra sociala medier 

Eftersom alla barn erbjuds atl vara anonyma vet vi inte alltid hur 
det går för de bam som kontaktar Bris elier att samtalet har 
avslutats. !bland får vi mej l som berättar att det blivit bättre, 
ibland att samtalet med Bris har varit helt avgörande. Vi kan 
därför anta all våra smntal gör skillnad t'ör många. 

Här är två mej l som visar vad ett samtal kan betyda och som alltid 
när Bris använder citat friin barn är citaten omskrivna får att de 
som skrivit inte ska kännas igen. 
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Stärka: 
• Viktig roll ntt ropportern 
om Sveriges efterlevnad 
nv bomkonventionen 
• Bedriva opinion Rlr att 
stilrka barnets rättigheter 

Stödja: 
• Antal somtal i 116 III , 
ehutten och mej len 
• Könder 
• Hur många "uppdrng" 
ett bnrn ger till en kurator 
för att få hjitlp 
• Hur många kanuner 
inte frnm och hur många 
hinner vi svara 
• Hur många initigg i vårt 
forum 

Några spontana kommentarer vi fatt från våra utbildningar: 

20 l l gjorde "Tema barn" vid Linköpings universitet en 
utvärdering av Bris stöd online (chatt, mej l, fmum). Utvärderingen 
visar att stödet hjälper. De bam som deltog upplevde att de blev 
lyssnade på, tagna på allvur, och att de mådde bättre efter ett 
avslutat samtal med Bris. Under 2016 planeras en 
effektutvärdering av Bris gruppstödserbjudnnde som beskrivs 
nedan. 

Vad har Bris åstadkommit så här långt 
l samband med att Bris stöderbjudande protessionaliserades under 
hösten 2013 antogs också Bris nya strategi. strategin fungerar som 
en gnmd får Bris verksamhet fram till och med 2016 då arbetet 
med en ny strategi inleds, i samband med att den nye 
generalsekreteraren tillträder. Magnus lägerskog tar över efter 
Kallis Ahlström som avslutade sin tjänst som generalsekretcrare 
under 2015. Under perioden september 2015 till mars 2016 har 
Karin Bergelv varit tillfårordnad. 



Barns inflytande i Bri s 

l n for strategiarbetet 20 12 togs beslutet alt Bris som organisation 
mer uttalat ska vila på barnrätten och drivas både av ett ideellt 
engagemang och ett professionellt arbetssätt. För att på allvar 
implementera banu·ätten inom Bris anställdes en bamrältsexperl. 
Under tt·e års tid har !lera steg tagits i riktningen mot målet alt bli 
barnrättsorganisation nummer ett i Sverige och ha en väl ut~rbetad 
strategi för barns delaktighet i organisationen. Intern 
kompelenshöjning i fonn av skräddarsydda internutbildningar hur 
kompletterats med ett barnrättsråd som ökat fOrmåga n att använda 
barnkonventionen som ett verktyg i arbetet på alla enheter. Ett 
beslut är fattat att stt·ategiskt arbeta med barns intlytande i alla 
delar av Bris och en halvtidstjänst med praktiskt ansvar för barnets 
inflytande är tillsatt. Riktlinjer fOr att ombesörja barns trygghet 
och säkerhet i samband med deras delaktighet är fi·amlagna och 
godkända. sakkunnig Marie Angsell har utvecklat metoden 
Expertgrupp: Barn Hir barns inilytande i enskilda frågor och 
projekt inom Bris och metoden provades fcir forsta gången under 
2015 . Marie Angsell beskriver i dokumentet "Jntlytandepaletten" 
flera olika metoder som numera tillämpas inom Bris för att öka 
hams inflytande. Hon skriver: 

"All känna delaktighel och kw11w 11/öva inflytmule är inte bara en 
riillighet for bam, det Ji"ämjar ocksil organisationen och de olik(! 
verksamheterna. Barm röster ger oss 1~va perspektiv och kan 
hjälpa oss all se brisler och lösningar vi kanske inte skulle 
uppmärksamma annars. Barns inflytande i verksamheten är en 
haliletssäkring for Bris, som ju finns till for barn " 

Efter tre år lämnor Emma Bcnnwik över rollen som ansvarig for 
barnrättsarbetet tillledningsgruppen. Barnrättsarbetet kommer 
framförallt att fortsätta inom arbetet med verksamhetsutveckling 
och fmmellt ansvariga blir David Sandberg Hjelm och Silvia 
Emhagen. Emma Bcnnwik fortsätter som sakkunnig inom 
barnrätten med fokus på extern påverkan. 

Ett sätt att jobba med och implementera barnrätten i 
organisationen är att göra så kallade barnkonsekvensanalyser 
(BKA). Bris har utvecklat den metod som Samombudsmannen 
använder och under 2015 har BKA-instrumentet blivit etablerat 
for att både i fOrhand och efterhand väga olika projekt och 
samarbeten mot barnets bästa. En barnkonsekvensanalys kan 
göras i både större och mindre fonnat och har hittills använts vid 
minst sju tillf.'illen. Som exempel kan nämnas föreslagna 
foretagssamarbeten, förändrade riktlinjer for besök i 
stödverksamhcten, nya öppettider för stödsamtal och inför ett nytt 
In stagramkonto samt infcir arbetet med en ny medlemsstrategi. 

Ny strategi för medlemsarbetet 

Ambitionen är att ge bam inflytande inom Bris i så stor 
utsträckning som möjligt. Bris vill ha barns tankar och synpunkter 
på Bris som medlemsorganisation. Att ha barn som medlemmar 
blev därför en självklar punkt när utredningen om Bris som 
medlemsorganisation genomfördes under 2015. Över hundra b~rn 
tilliTågades om allt !Tån lämplig medlemsavgift till vad de skulle 
vilja göra om de var medlemmar i Blis. Medlemsutredningen 
fastslog att Bris vill gå !Tån att vara en volontärorganisation till en 
medlemsorganisation. Ansvaret för att ta fram en strategi och 
handlingspinn for medlemsarbetet låg på förbundskansliet på 
uppdrag av förbundsstyrelsen och kongressen. Den nya strategin 
lades fi·am för styrelsen i november 2015 och godkändes i januari 
2016. strategin innebär ökat inilytande for medlemmar och en 
satsning på ökad bredd bland medlemmarna, både geografiskt och 
åldcrsmässigt, inkluderandtl barn under 18 år. En projektledar
tjänst med ansvar för medlemsarbetet tillsätts i mars 2016. 

~ 
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Ökad synlighet gjorde att fler sökte sig till Bris 

För stödenheten har 2015 inneburit en t:lablering uv det 
professionella stöd som infördes under 2013 då 17 fast anställda 
kuratorer tog över arbetet med att stödja bam och unga genom 
samtal per telefon, mej l och ch att. Ett tydligt mul för Bris under 
2015 var att öka synligheten och göra Bris till ett mer valbart 
altemativ fcir tler barn och unga i hela landet. Synligheten ökade 
genom såväl insamlingskampanjer som opinionsarbete och 
debattmiiklar samt exponering i tryckt media, tv, radio och sociala 
medier. Inte minst kuratorerna har haft en utåtriktad roll och 
uttalat sig i meditJr och deltagit i paneldiskussioner på temadagar. 
Därutöver har de åkt ut i landel och träffat barn och unga på plats i 
samband med RixFM-festivalen. Bris fungerade som 
huvudpresentatör av festivalen i tio svenska städer och lanserade 
sin nya modell for regionalt arbete som kallas fOr Blisbox en. Ett 
mini-Bris på turne som spred in fonnation om Bris stöd fc\r barn 
och unga utimin årstemat #slippavåld. 

Bris Inslagram-konto blev en självklar och väl använd kanal för 
att synas utåt och kommunicera med barn och unga. Om Facebook 
!Tam torallt vänder sig till vuxna är Inslagram och Youtube viktiga 
kanaler fcir de yngre. Twitter fungerar framförallt som ett verktyg 
fcir opinion och påverkan. 

Nednn fciljer siffror fOr Bris närvaro i medierna 2015: 

Twitter: l 888 f<iljare ( 1200 20 14) 

Facebook: 73 326 fOljare (67 000 2014) 

lnstagram: 8091 följare (l 300 20 14) 

Bris nämndes i media: 1914 gånger 

Artiklar som resultat av pressarbete eller på grund av Bris 
verksamhet: 849 

Nationella debattartiklar: 3 

Ökad tillgänglighet i stödet 

Under 2015 har det funnits ett uttalat mål att få fler barn och unga 
att använda sig av stöd per telefon, i Bris J 16 III. Så skedde 
också och stödsamtalen ökade med över tusen i antalet j ä m fOrt 
med 2014. Vid en översyn av siffrorna kan man konstatera att 
kontakter hämtats från chatt och mej l till telelim, men det är också 
tydligt att Blis tog emot tler samtal under 2015 till skillnad från 
2014, vilket visar att många nya personer hittade till Bris 
stöd verksamhet. stödsamtalen ökade med sju procent under 
sommaren i forhållande till2014 och med hela 40 procent mellan 
jul och nyår. 

För att öka tillgängligheten i Stöd in fordes under september 
månad nya öppettider. Förändringen gjordes efter att barn själva 
tillfrågats i samband med en enkät på bris.se och i Bris 
Diskussionsforum. De nya öppettiderna ökade bland annat 
möjligheten for vull!la att ringa till Bris Vuxen telefon, som 
numera har öppet varje vardag på fönniddagarna. Fönniddagarna 
kan nu iiven fiigöras för kuratorerna att svara på mej l. 

Årets siffror for antalet stödsnmtal inom Bris iir som foljer: 

Bris-mej len: 8229 (8708 20 14) 

116111:6073 (4965 2014) 

Chatt: 9779 (9697 2014) 



Vuxen telefon: 215S (2056 20 14) 

Summa: 26 239 stödsamtal (25 426 2014) 

Det är fortfurande tler Iliekor som kontuktar Bris - cirka 80 
procent. Genomsnittsåldern höjdes under 2015 fi·ån 14till 15 år. 

Stöd på Bris - professionellt och kvalitetssäkrat 

Alla som kontaktar Bris för all f':i stöd ska erbjudas ett stöd som i.ir 
individuellt anpassat, vuxenlctl, kvalificerat med barnperspcktiv, 
kvalitetssäkrat och tillgiingligt. 

Individuellt anrassat: 
Bris erbjuder samtalmed en kurator via telefon, chutt och mej! 
utifi·nn en grundtanke om att barn och unga som kontaktar Btis hur 
olika behov och förutsättningar och behöver erbjudas ett 
individuellt anpassat stöd som utgilr fi·än barnets behov. Bamets 
upplevelse, sammanhang och fånnåga är i centrum. 

Behovet av att prata med en kurator ser olika ut. Bris har diirför, 
förutom stödsamtal per telefon, mej l och chatt fem andra 
stöderbjudanden: "Vanligt på Bris" är namnet på den infom1ation 
som både barn och vuxna kan del av på nätet for att f:i råd och 
stöd. "Dialog med vuxna om barn" är Bris Vuxentelefon som 
innebär ett indirekt stöd för barn när Bris erbjuder stöd till barn 
genom samtal med vuxna. l "Blis Forum" på bris.se stöttor barn 
varandra. Alla inliigg granskas och godkänns n v kuratorer. Under 
2014 blev "Stöd i grupp" ett ytterligare fast erbjudande för 
familjer där någon i familjen logit sitt liv. Metoden med parallellt 
stöd t i Il bnrn och vuxna samt till barn i grupp har utvecklats i 
projekttbnn under tio års tid. "Stödjande insats" innebär vidare att 
Bris kan agera som en länk vidare ut till andra stödinsatser i 
samhället. 

Vuxenlett: 
Allt stöd på Bris är vuxen lett, vilket betyder att barn och unga 
aldrig lämnas ensamma i kontukten med Bris. Bris erbjuder ett 
vuxenmodererat forum där barn kan ge och f:i stöd fi·ån jämnåriga. 
Alla inlägg läses uv en kurator innan de publiceras. Alla kuratorer 
på Bris formår skilja på vad bam vill och vad bam behöver samt 
iir trygga i att förmedla detta till barn och unga. 

Kvalificerat med barnperspektiv: 
Bris erbjuder samtal där bamel alltid möts av protessionella 
kuratorer med kvalificerad utbildning, erfarenhet av arbete och 
samtal med barn samt kunskap om och förståelse för barns olika 
perspektiv. Samtliga kuratorer har ett professionellt 
barnperspektiv som innebär att bamets egna tankar och känslor 
värderas högt och efterfrågas men kombineras med ett vuxet 
barn perspektiv. Detta medför att inget barn blir lämnad ensam i 
svåra tankar, beslut och situationer. Kuratorns uppgift är att göra 
en bedömning av vad som är ett verksamt stöd for det individuella 
bamet. l begreppet "kvalificerat" ingår ett ansvar att avgöra vad 
som är barnets bästa och agera därefter. Syftet med samtalet på 
B1is iir att göra skillnad får det individuella barnet. I detta ingår att 
vid behov verka som länk till samhällets övriga stöd instanser. 

Kvalitetssä k rat: 
Bris har 17 kuratorer. Samtliga har socionomutbildning eller 
motsvarande, samt erfarenhet uv vuxna och barn i kris. Bris 
verksamhel utfunnas och utvecklas i enlighet med torskning samt 
utvärderas regelbundet. För att säkerställa kvaliteten har 
kuratorerna tillgång till både extem och kollegial handledning. 

All verksamhet bech·ivs i en miljö där samtliga kuratorer lyssnar 
på varandras samtal, inget samtal får pågå där en kollega inte finns 
tillgänglig för kvulitetssäkling och medlyssning. Alla rnejlsvur 
som skickas i Bris-mejlen läses av en kurator utöver den som 
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skrivit svaret. l Bris-chuttcn görs regelbundet genomliisningar i 
efterhand av chattloggar, för metodutveckling och 
kvalitetssäkring. 

Tillgängligt: 
Bris har öppet vmjc dag. Det är gratis tör barn och de som önskar 
kan vara anonyma. Bris har ett inkluderande perspektiv i alla delar 
av stöd verksamheten. Bomels rätt till lika värde och likn villkor är 
vägledande. l detta ingår all inget ämne ii r för stort, litet, svårt 
eller pinsamt att prata med Bris om. 

Bris arbetar för att vmjc bam som har ffitt, ffir eller riskerar fn sina 
rättigheter kränkta ska ha tillgång till minst en vuxen som ser, 
förstår och agerar för det barnets bästa/rätt. För de bam som 
sotknar en sådan vuxen i sin närhet tinns en kurator på Bris som iir 
redo och kompetent att ge barnet en eliårenhet av ett möte med en 
sund vuxen som tog barnet på allvar. Denna e1farenhct kan bamet 
s~dan anvtinda för att vid behov våga och vilja ta del av somhöllets 
övriga stöd. 

Förutom vår stödverksamhet arbetar vi också fiir att göra skillnad 
inom flera områden. Mycket av den kunskap vi f:ir genom 
stödverksamheten ligger till g~und för våra andra 
verksamhetsområden. 

Det bemötande bam fiir av vuxna när de berättar om viktiga och 
svåra saker är ofta avgörande 1cir barns tillit till vuxenvärlden och 
möjlighet att to emot stöd. Vi vill därfor att vuxna agerar med ett 
professionellt barnperspektiv i sin yrkesövning. Bris har under 
2015 genomfOrt 73 utbildningar och föreläsningar och nått över 3 
600 vuxna som arbetar med barn. 

Webben växer och utvecklas 

Bris.se präglas av ständig utveckling och utbyggnad, såväl 
innehållsmässigt som tekniskt och när det gäller utseende, 
säkerhet och an vändarvänlighet Btis.se vänder sig till Bris alla 
olika intressenter, när det giiller såväl stöd som infonnation. Här 
finns något för alla. 2015 inleddes ett omfattande arbete för att 
utveckla webben och det digitala stödet till barn och unga med 
hjälp av ett bidrag från Postkodlotteriet på 5.3 miljoner. Projektet 
"Nästa generation stöd på nätet" löper under l ,5 är, fram till mars 
2017. 

Bris. se hade under 2015 513 895 besökare och webbsidan är 
fi·amfdrallt uppdelad i en vuxendel och en del fcir unga. För att få 
tillgång till stödet måste man skaffa sig en in loggning med 
lösenord. 2015 gjordes en grundlig genomgoing av wcbbcn för alt 
öka säkerheten och anonymiteten för stödet. Likaså 
implementerades barnperspektivet.se som tillhandahåller 
in fonnation till vuxna om barn. En ny avdelning ldr vuxna 
skopades under rubriken "För vuxna om barn" med webbsidor 
med stöd och infmmation kring olika teman. Årets fokusområde 
"Om våld mot bam" fick egna temasidor med fakta om våld och 
hur Bris arbetar inom området och vart man vänder sig om man är 
orolig för ett barn och hur man som vuxen ska agera om ett barn 
far illa. 

Ett annat sätt att mäta effekt är att ställa sig frågan: vu d skulle 
l!iilllfll Ii/Il l' i iii IL' g)lirilt! der J'i gt!r:' Det är givetvis en 
hypotetisk fråga, men ändå viktig. Vi vet att cirka 70 stödjande 
samtal per dag med barn och unga skulle utebli . Färre bam skulle 
uppleva sig lyssnade på och tagna på allvar. l några fall skulle 
hams utsatthet inte kommit till myndigheternas kännedom. Vi vet 
också att dc professionella som vi mött i utbildningssammanhang 
inte skulle tagit del av den k-unskap Bris har. Vi vet att 
barnrättsfrågor skulle vara ännu osynligare i den politiska 
debatten, Vi vet att barns röster om hur Svelige brister i 
efterlevnaden av barnkonventionen inte skulle nått FN:s 
barnrättskonunitte och i slutänden beslutsfiltture och politiker i 
Sverige. Läs mer på www.bris.sc 



VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
UNDER RÄKENSKAPSÅRET 
l Bris verksamhetsberättelse som tinns i en egen rapport återges 
året mer i detalj , nedan f<iljcr några väsentliga händelser för året. 

l Bris strategi f<ir 20 13-20 16 framgår det att et r av tre m iii är ntt 
Blis har siikerställt att ekonomin är i balans. Resultatet f<ir 2015 
slutar på plus (+652 000 kronor efter utnyttjande av 
ändamålsbestämda medel) trots att det fanns marginal fOr 
underskott i budgeten. 2,3 miljoner kronor är 
omställningskostnader vi lketmöjliggör en lägre kostnadsmassa 
inf<ir kommande år. 

2013-2014 var tuffa år ekonomiskt då Bris byggde upp en ny 
organisation och gjorde väsentliga om fordelningar av personal och 
resurser. Uppsägningar gjordes på förbundskansliet och tilltänkta 
tjänster som planerats sköts på framtiden får att trygga ekonomin . 
Ett åtgärdspaket togs fi"am på uppdrag av styrelsen och ett arbete 
påbörjades med att se över alla kostnader och arbeta mer effel..iivt 
inom alla enheter. Detta arbete har fo11satt under 20 15 och 
resulterat i två omorganiseringar och minskning av administrativ 
personal. Samtidigt har nya tjänster tillsatts får nya funktioner. 

lnfi.ir verksamhetsåret 2016 tog Bris styrelse beslut om att kansliet 
ska presentera en budget som minst visar ett noll resultat. För att 
möjliggöra detta fick regionenheten en ny struktur från och med 
2016 efter beslut i styrelse och ledningsgrupp. Den regionala 
enheten fick då en nationell enhetschef för samtliga regioner och 
dess medarbetare. Regionchefstjänsterna sades upp och idag har 
Bris regionombud i respektive region. 

Bris ekonomiska läge i kombination med att 
utbildningsverksamheten inte innc:bar de intäkter som målsatts 
under 2014-2015 har medf<it1 att Bris valt att från och med 2016 
inte bedriva utbildningsverksamhet i samma utsträckning som 
tidigare. Utbildningsdelen i Kunskapsenheten tyngdes av stora 
administrativa kostnader och nådde inte önskad etfektivitet. Från 
och med l september 2015 valde ledningsgruppen i samarbete 
med styrelsen att dela upp Kunskapsenheten till Stödenheten samt 
enheten för Kommunikation, opinion och påverkan (KOP). Likaså 
fick Insamlingsenheten administrativ förstärkning med en 
heltidstjänst. Uppdelningen syftar till alt minska de administrativa 
kostnaderna men också tillvarata den kompetens som finns i 
organisationen på ett bra sätt. KOP-enhcten har nu två sakkunniga 
och Stöd har två sakkunniga. Koordinatorn får 
utbildningsverksamheten sades upp och en utbildare slutade och 
ersattes inte. 

Ordinarie kongress hölls i maj 2015. Då återremitterades ett nytt 
stadgeförslag till f<irbundsstyrelsen. Förslaget fick sedan bitbli på 
en extrakongress i november. Det slutgiltiga godkännandet av 
stadgama kan dock ske forst vid nästkommande kongress i maj 
2017. 

MEDLEMMAR OCH VOLONTÄRER 
Bris hade vid utgången av året 4 387 medlemmar vilket kan 
jämf<iras med 5 260 medlemmar 2014. Redan 2014 hade 
medlemsantalet minskat med cirka 600 personer jämfört med 
2013. Medlemsavgi flen är 360 kronor per år. Det är ett faktum att 
många ideella organisationer tappar medlemmar i dag, och att det 
är svårare att få personer att engagera sig under en längre tid inom 
samma verksamhet. Det ideella engagemanget sjunker inte bland 
bdblkningen, men engagemanget fårändrar kuraklär och blir mer 
tillfälligt. De år då Bris ökat antalet medlemmur är också år då 
Bris jobbat aktivt for att värva medlemmar, vilket inte skett under 
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2015. De Ilesta som är medlemmar i Bris iir intresserade av att 
stödja verksamheten ekonomiskt och det har visat sig att 
medlemmar oftare ger privata gåvor än icke-medlemmar. 

Bris har under året hatt hjälp av cirka 150 volontärer som främst 
har arbetat som Bris-intbmmtörer, eventvolonlärer och 
administrativa volontärer samt alt volontärer också sitter med i 
regionala råd samt i styrelsen. 

Bris arbetar för att stärka det ideella engagemangc:t och hitta !ler 
fonner för frivilliga att kunna bidra och det arbetet konuneratt 
fortsätta. l medlemsutredningen fi·amgår att det blir en ny strategi 
att engagera personer ideellt inom tillfålliga even! och projekt. Så 
skedde redan 2015 inom ramen f<ir RixFM-festivalcn och 
Brisboxen. Det var första gången som Bris anlitade volontärer 
som var under 18 år och som inte heller var medlemmar i Bris. 
Sammanlagt deltog 68 unga volontärer och de var mellan 16-25 år 
gamla. 

Under 2015 startade Blis samarbetet med de så kallade Bris
ambassadöremu och i dag finn s det tre officiella ambassadörer 
som f<ireträder Bris i olika sammanhang. Där är artisterna Behrang 
Miri , Sanna Nielsen samt Morgan Alling. 

FÖRVALTNING, STYRNING 
OCH LEDNING 

Organisation och ledning 
Inom Bris är l10ngrcssen organisationens högsta beslutande organ 
och styrrisen är organisationens wrkställande organ mellan 
kongressema. Bris är organiserat i ett kansli fårlagt till Stockholm 
samt fem regioner i Göteborg, Malmö, Nonköping, Umeå samt 
Stockholm. Varje region har också ett lokalt regionråd vars 
uppgift är att stötta region chefen. 

Bris kansli leddes av tillförordnad generalsekreterare Karin 
Bergelv i samråd med ledningsgruppen fram till8mars 2016. Den 
9 mars tillträdde nye generalsekreteraren Magnus Jägcrskog. 

Ny cheffår Regionenheten är Elisabeth Valindcr som tillträdde 
sin tjänst den l december 2015. Elisabeth Va Iinder sitter i 
Göteborg och på Region Västs kontor. 

Kongressen utser två revisorer för att granska Bris räkenskaper 
och ti:irvaltning. Valda revisorer tar innevarande kongressperiod 
är Ulrika Granholm Dahl, aul<toriscrnd rel'isor från PwC, samt 
Lena Nilsson som fiirtroenrlt•vnld rel'isor. 

Bris har en \'nlhcrcdning vars uppgift är att föreslå ledamöter till 
styrelsen samt att föreslå val av revisor. 

Kongressen utser även ett granslmingsutslwtl som har till uppgift 
att granska hur verksamhetsplaner och Bris arbete med mål och 
idee1· genomfårts. 

Under 2015 genomfOrdes ett grundläggande arbete f<ir att införa 
nya och modemiserade stadgar för Bris. Behovet uv en 
omskrivning av stadgama har påtalats under !lera år och 2014 tog 
förbundsstyrel sen beslutet att göra en översyn av stadgarna. 
Förslaget kan sammanfattas i ett behov av tydligare och enklare 
stadgar som är mer i linje med Bris bamsyn. Språket uppdateras så 
att det bättre återspeglar organisationens syn pi\ bam och unga 
som möjliggörare och biirare av rättigheter. En annan fårändring 
är att fårhundsstyrelsen kommer att väljas av en valberedning 
istället får sex samt att alla ledamöter får samrna uppdrag och har 
samma ansvar. Vmje ledamot fårses därtill med varsin suppleant. 
Målet är att nå en bredare representation i styrelsen vad gäller 
ålder, kön, etnicitct, kompetens och geografisk spridning. Beslut 



om ändringar av stadgar futtas antingen med tvo tredjedelars 
majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet viu två 
på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie. 2015 
återremitterades det nya stadgeförslaget till förbundsstyrelsen på 
ordinarie kongress i maj och tick sedun bifall på en extrakongress 
i november. Det slutgiltiga godkiinnandet av stadgama kan dock 
ske tlirst vid nästkommande kongress i maj 2017. In får denna 
kongress måste därfOr valberedningarna komma med två olika 
styrelseförslag fcir att vara förberedd på två olika utgångar av 
valet. 

Bris styrelse 
l maj valdes taljande personer in i Bris nya styrelse; 
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FRIIs kvalitetskod 

Bris är medlem i FRII (Frivilligorganisationernas lnsamlingsråd) 
och tillämpar dess etiska kvalitetskod där nyckelorden är respekt, 
öppenhet, trovärdighet och kvalitet. Vmtannat år ska en cxtem 
revisor granska och intyga att organisationen efterlever koden. 
Bris följer FRIIs uppduterade kvalitetskod och Bris auktoriserade 
revisor har i september 2014 granskat och intygat att Bris 
efterlever koden. Under 20 15 har även en effektrapport upprättats 
som finns p11blicerad på Bris hemsida. 

Svensk Insamlingskontroll 
Bris plusgiro 901504-1 kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll 
och är givarens garanti för att pengarna används på rätt sätt och att 
minst 75 procent av insamlade medel går till ändamålet. Svensk 
Insamlingskontrolls 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. 

FINANSIELLA INSTRUMENT 
Det övergripande målet i Bris kapitalförvaltningspolicy är att Bris 
ska placera sina tillgångar på ett etiskt forsvarba1i 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 
svenska räntebärande viirdepapper. Aktier eller andelar som 
erhålls genom testamente eller gåva säljs omgående. 

Bris sparpolicy är all organisationen ska ha ett eget kapital som 
motsvarar minst 6 månaders fasta kostnader och som mest l års 
fasta kostnader. 

RESULTAT OCH STÄLLNING 
Årets omorganisation och flyll av kansliet har inneburit 
omställningskostnader på totalt 2,3 miljoner kronor som belastat 
resultatet fcir 2015. Bris hade budgeterat fcir el! underskott under 
året, men tack vare sparsamhet inom alla områden och ett starkt 
givande under framfor allt december, slutar resultatet på +652 000 
kronor (efter utnyttjande av ändamålsbestämda medel). 

Verksamhetens intäkter 
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2015 års toto lo intiiktcr uppgick till 66,9 miljoner kronor, en 
minskning nml lO procent jämfört med f<ircgående. År 2014 
erhöll frireningen ett arv på 4,3 miljoner kronor, vilket till stor del 
fOrklorar skillnaden mellan åren . 2015 års intäkter ii r i nivå med 
2013 och 20 12. Blis genomf<irde också under året fyra 
insamlingskampanjer riktade tillmedlemmor och plivatpersoner. 
Intäkterna fi·ån dessa står fOr en betydande del av allmänhetens 
gåvor och intäkterna för 2015 uppgick till 3,7 miljoner kronor 
(3,6 miljoner kronor). 

Intäktsfördelning 
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Medlemsintäkterna har fortsatt att minska. År 2015 uppgick de till 
l ,6 miljoner kronor, år 2014 1,8 miljoner kronor och 2013 
2,0 miljoner kronor. Arbetet med den nya medlemsstrategin har 
påbörjats under 2016. 

Bris bidrag från stat, kommun och landsting uppgick till 11,0 
miljoner kronor vilket är en ökning jämfört med f<iregåendc år då 
Bris erhöll 9, 7 miljoner kronor. Detta beror bland annat på ett 
bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesthigor 
(Muct) på 0,7 miljoner kronor. 

Intäktema från stiftelser och fonder ligger i nivå med tidigare år 
och uppgick till l ,3 miljoner kronor år 20 15. Int1iktsposten har 
successivt minskat de senaste åren år och vi kanuner att fortsätta 
att se över hur vi på ett bäth·e sätt kan nrbetn för att återigen öka 
våra intäkter inom detta område. 

En stor del av Blis intäkter kommer från f<iretag som möjliggör 
for oss att finansiera vår verksamhet. Dessa står för cirka 31 
procent (29 procent) nv Bris totala intäkter för 2015 vilket 
motsvarar 20,6 miljoner kronor (21,3 miljoner kronor). Dessa 
genereras dels genom spontana gåvor från företag men Bris har 
också en egen säljorganisation för försäljning av mindre 
sponsorpaket till företag. Den största intäktskällan rrån företag 
kommer genom våra större sponsorsamarbeten. Under 2015 har 
intäkterna genom våra sponsorer minskat i jämförelse med 
f<iregående år medan de spontana gåvorna ligger i nivå med 2014. 
Däremot ligger de totala fåretagsintäkterna ungefår på samma nivå 
som fciregående år. 

Svenska Postkodlotteriet lämnade under 2015 ett bidrag till Bris 
på 18 miljoner kronor (18 miljoner kronor) vilket är en stor del av 
våra intäkter (27 procent av de totala intäkterna). Svenska 
Postkodlotteriet har aviserat att de kommer att ändra sin 
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fördelningsmodell för basstödet Detta kommer att innebära 
mindre utdelningar till Bris under kommande år. Under 2016 
kommer Bris att erhålla 14 miljoner kronor. Vi behöver således 
hitta vägar att öka andra intäkter och/eller minska kostnader för att 
möta tappet på intiiktssidan. 

Vi har ii ven erhållit ett projektbidrag fi·ån Svenska Postkodlotteriet 
på 5,3 miljoner kronor, varav 0,4 miljoner kronor har intäktsfö1is 
under 2015. Projektet löper till mars 20 l 7. 

Comviqrrele2 lämnar ekonomiskt bidrag till Bris verksamhet 
genom att tillhandahålla telefonitjänster utan kostnad för Bris, 
bland annat fcir flisamtalen till Blis 116 III. Under2015 erhöll 
Blis ett bidrag på l ,7 miljoner kronor ( 1,8 miljoner kronor). 

Bris huvudsponsorer under 2015 var Astra Zeneca, Apoteket, 
Comviq, KappAhl, Skandia, Statoil och Svenska Postkodlottcrict. 

Ändmmilskostnadcmn min~knde med 2,4 miljoner kronor jiimfört 
med fcircgåendc år och uppgick till 50,4 miljoner kronor vilket är 
75 procent {76 procent) av den totala kostnadsmassan. Under 2015 
hade vi en del extraordinära kostnader i samband med 
omorganisationen och flytten av kansliet, men har samtidigt sett 
över kostnaderna i alla delar av organisationen. Vid analys av 
resultatet exklusive omställningskostnadema, så är det ingen 
särskild kosh1adspost som stick~r ut. 

Årets administrations- och insamlingskostnader i relation till de 
totala kostnadema uppgick till 24,6 procent (23,7 procent). 

Eget kapital uppgår vid årets slut till 22,4 miljoner kronor 
(22,9 miljoner kronor). Ändamnlsbestämda medel (ÄBM) vid 
årets böljan avsåg sponsting av lokaler och en donation rörande 
ett projekt kring bamkonventionen. Dessa medel har umyttiats 
under året och ÄBM är vid årets slut O miljoner kronor. Målet med 
det balanserade kapitalet ska motsvara cirka 6 månaders 
kostnader, vilket på ett n ormalår motsvarar cirka 28 miljoner 
kronor. 

Förändring av Eget Kapital 
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Flerårsöversikt 

1.1 *)enligt redovisning till Svensk Insamlingskontroll 
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REsULTATRÄKNING, tkr BALANSRÄKNING, tkr 

Not 2015 2014 Not 2015-12-31 201~-12-31 

Verksamhetsintäkter TILLGÅNGAR 

Medlemsavgifter l 565 l 845 Anläggningstillgångar 
Gåvor 2 50961 57 086 
Bi d mg 2 Il 465 lO 298 Materiella anläggningstillgångar 
Nettoomsätt ni ng 2 765 3 405 lnventnrier 6 683 o 
Övriga intäkter 181 l 054 S:a anläggningstillgångar 683 o 
Summa verksamhetsintäkter 66937 73 688 

Omsättningstillgångar 

Verksamhetskostnader 3,4 Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 585 26 

Ändamålskostnader -50 445 -52 809 Övriga fordringar 118 94 

Insamlingskostnader -Il 685 -12 745 Fömtbetaldn kostnader och upplupna 

Administ rat lonskostnader -5 507 -3 660 intäkter 7 4 631 5 328 

Summa kortfristiga fordringar 5 333 s 448 

Summa verksamhetskostnader -67 637 -69 214 
Kortfristiga placering•11· 8 9 455 22 228 

Verksamhetsresultat -700 4474 
Kassa och bank 20 381 4 665 

S:a omsättningstillgångar 35 169 32 341 

Resultat från finansiella Investeringar 
SUMMA TILLGÅNGAR 35 851 32 341 

Resultat av värdepapper/tonder 90 156 

Övriga ränteintäkter od1 liknande EGET KAPITAL OCH SKULDER 

resultatposter 5 81 96 

Räntekostnader och liknande Eget kapital 9 

resultatposter () -2 Ändamålsbestämda medel () l 181 

Balanserat kapital 22 408 21 756 

Summa resultat från finansiella Summa eget kapital 22 408 22 937 

Investeringar 171 250 
Kortfristiga skulder 

Årets resultat -529 4724 
Leverantörsskulder 2 508 3 236 

Skuld till myndigheter 729 873 

Skuld erhållna ej utnyttjade bidrog lO 5 053 653 

IF..ör.d'~llilh'j av.:llret~ reAid~ ; !.l• 
Övriga skulder 641 661 

Upplupna kostnader och tOrutbetalJa 

1~\r!IJS· r.trolla~ enlftit.l n;s.uiJ!.{trilllti.QT~ ('lie 
intäkter Il 4 512 3 981 

~van\) .,5 4 ~Q;! 
Summa kortfristiga skulder 13 443 9 4U4 

t!iJtn:Y.tt:iWJ e:a ändgn!IDs~t(lrra~ ml:dl:l 
SUMMA EGET KAPITAL OCH !&An tJdfiP~re·or, r. t:B.t ~a~ 

!4~1l!'V,eirins . .l\v. iiD~I@liJ' B~tJfuldllm®.e.l 
SKULDER 35 851 32 341 

~9.!U We u lontjats o o 
~~tll!li~ b"ClQPl> >for. 4rl;lllll.riln'diin_g 

Ställda säkerheter l ngn Inga 
~n]!tn~@ ~!ll!itol ~ • .6976 

\\ Ansvarsfdrbindelser Inga Inga 
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KASSAFLÖ DESANALYS, t kr 

Not12 2015 2014 

Den löpande verksamheten 
Verksamltetsresultat -700 4474 

A vskrivningnr 171 110 
Erhållen ränta 81 96 

Erhållna utdelningar () 124 

Erlagd ränta o -2 

Summa -4.(8 4 802 

Förändring kortfristiga fordringar 115 -973 

Förändring av leverantörsskulder -728 -325 

Förändring av övriga kortfristiga skulder 4 767 -1 368 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 706 2136 

l n ve st e ringsverksamhete n 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -853 o 
Försäljning av värdepapper/fonder 13 509 21 533 

Investeringar i värdepapper/fonder -645 -29 108 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 12 011 -7 575 

Arets kassaflöde IS 716 -5 439 

Förändring av likvida medel 
Likvida medel vid årets början 4 665 JO 104 

Årets kassanöde enligt ovan 15 716 -5 439 

likvida medel vid årets slut 20 381 4 665 

NOTER 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Bris redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med 
årsrcdovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs styrande 
riktlinjer !Or årsredovisning. Redovisningsplincipcma i:ir 
oförändrade mot föregående tir. 

Resultaträkningen 

Verksamhetsintäkter 
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Bidrag 
redovisus som inti:ikt ni:ir villkoren for att erhålla bidraget har 
uppfyllt. Erhållna bitlrag redovisas som skuld till dess villkoren 
för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits får att täcka 
vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad 
bi tiraget är avsett att täcka. 

När Bris taremot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan 
att ge tillhaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett 
crlnillet bidrag. Om tillg5ngcn eller tjänsten erhålls därför att Blis 
uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om Bris har en 
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skyldighet att literbetala tillmotp~rten om villkoren inte uppJYIIs 
är det ett erhllllet bidrag. Är det inget bidrag är det en gi\va. 

Gåvnr som utgörs av annat än kontanta medel värderas till 
marknadsvärdet vid gtlvotillf.'illet. Erhållna gåvor redovisas netto, 
det vill säga efter avdrag får de direkta kostnader som kan 
uppkomma vid försäljning av en tillg5ng. 

l balansräkningen redovisas skulder tillmyndigheter som egen 
post och villkorade bidrag från stiftelser och organisationer som ej 
ännu använts redovisas under övriga skulder. 

Medlemsinläkter avser inbetalning av medlemsavgift från 
organisationens medlemmar. Medlemsavgiften bestäms av 
kongressen. Intäkter under rubdken "Nettoomsättning" avser i 
fOrsta hand kurs- och konferensavgifter vid utbildningar som 
organisationen anordnar, som är en del av ändamålet med 
verksamheten att sprida kunskap och in formation. 

Verksamhetskostnader 
Kostnaderna för verksamheten har delats upp i enlighet metl FRIIs 
styrande riktlinjer t'ör årsredovisning i ändamåls-, insamlings- och 
adminish·ationskostnader. 

Ändamålskostnader avser kostnader som har direkt samband med 
att uppfylla Blis ändamål enligt dess stadgar. Det omfattar 
kostnader får stödverksamheten, projekt, 
kommunikation/opinion/påverkan samt kunskapsspridning. 

ln~amlingskostnader i:ir sådana kostnader vars syfte i:ir att generera 
exlema intäkter i fom1 av insamlade medel och gåvor från 
plivalpersoner och toretag. 

Administrationskostnader omfnttar revision, samt kostnader 
fOrknippade med fdrtrocndemannaorganisationen, till exempel 
kongressen samt central administration och ledning fOr hela 
organisationen. Arbete med bidrags- och projektansökningar ingår 
också i administmtionskostnadema. 

Gemensanuna kostnader tOrbland annat data, telefoni och viss 
administration har fårdelats ut på de olika dclama i fårhållande till 
antalet anställda inom respektive verksamhetsområde samt 
resursutnyttjande. 

Alla organisationens leasingavtal redovisas som operationella, 
det vill säga leasingavgiften redovisas linjärt över kasingperioden. 

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter 
och liknande kostnadsfårs i takt med att de anställda utför tjänster. 

Balansräkningen 

Eget kapital 
Ändamålsbestämda medel i balansräkningen avser en del av det 
egna kapitalet som av givare eller donator bestämts ska använda~ 
till särskilda ändamål, eller medel som styrelsen beslutat ska 
användas på elt särskilt sätt. När organisationen belastas med 
kostnader !Or ändamålet redovisas dessa i resultaträkningen. 
Upplösning sker därefter av fOr ändamålet avsatta medelunder 
eget kapital med motsvarande belopp. Se vidare noten under eget 
kapital. 

Materiella anläggningstillgångar 
Maleliella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde 
och skrivs av linjärt över den bedömda nyttjandeperioden. 
Inventarier skiivs av under fem år. Inköp av datorer kostnadsfårs 
direkt. 



Omsättningstillgångar 
Fonhingar upptas till det belopp som efter individuell prövning 
beräknas bli betalt. Kortflist iga innehav i aktier och andelar 
redovisas till det lägsta av anskafti1ingsvärdet d ler 
marknadsvärdet vid balansdagen. Vid värderingen tillämpas 
portföljmetoden (kollt!ktiv värdering). 

Kassaflödesanalys 

Kassanödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden, 
det vi Il säga den utgår från verksamhetens res u ltöt. 

Uppskattningar ocll bedömningar 

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

Övrigt 

Om inte annat anges är alla belopp angivna i tusentals kronor. 

Not 2 Gåvor och bidrag 

Gåvor som rcdovisnts i resultaträkningen 2015 2014 
Insamlade medel 

Allmänheten 10577 15 794 
Företag* 20 614 21283 
Postkodlotteriet 18 000 18 000 
Organ isat ioncr/Förcn ingar 503 671 
stiftelser och fonder l 267 l 338 

Summa 50 961 57 086 

*) Erhållna tjänster från Comviq/Tele2 har redovisats som en 
intäkt i resultah·iikningen till ett värde om totalt l 650 000 kronor 
(l 765 tkr). 

Under året har Bris tutt unvtindu fem personbilar till 
självkostnadsp1is. Värdet av biluma har inte redovisats i 
resultaträkningen. 
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Bidrag som redovisats som i n täl<t 2015 
Insamlade medel 

Organisat ioncr/förcningar 372 
Summa insaml<Jdc medel 372 

Offentlipp. bidrag 
Socialstyrelsen 2 406 
Mucf 653 
Allmänna arvsfonden o 
EU 461 
Kommuner s 847 
Lands t inglrcgioncr/länssty rclscr l 342 
Lönebidrug 384 

Summaoffentliga bidrag Il 093 

Summa bidrag Il 465 

Totala insamlade medel består av 
fdljande: 2015 

Gåvor som redovisats i resultaträkningen 50 961 
Bidragsom redovisats som intiikt 372 
Summa insamlade medel 51333 

Not 3 Medelantalet anställda, 

personalkostnader och arvoden till 
styrelsen 

f\<lcdclantalct anstiilldn 
2015 2014 

Totalt Varav män Totalt 

Antal aoställda 65 13 70 

Könsfdnlclning bland styrclsclcdnmötcr och lcdnndc 
befattningshavAre 

2015 2014 
Antal på 

balansdagen 
Varav miin Antal på 

balansdagen 

Sty relseledamöt< 13 7 12 
Generalsekret 
erare och 
enhetschefer 6 o 7 

2014 

62') 

629 

2 252 
o 

50 
225 

5 728 
l 105 

309 
9 669 

lO 298 

2014 

57 086 
629 

57 715 

Varav 
män 
14 

Varav 
män 

3 

o 



t'ppglfl om styrds~ns tlrltngnnde p~ styrelsemöten undcr>\rct 

Antal möten 

UII'Spendrup (ordiOramlc) 
Annu-Beila Krufi (ledamot) 
Chris tina Elrfon;-Sjödin (ledamot) 
Denn is Andersson (ledamot) 
Doreen Månsson {ledamot) 
Helen Strömberg (ledamot) 
M ichellssa (ledamot) 
Per Ocrw-en {kdamot) 

Ann Rusk Samuelsson {region Vii,t) 
Anders Lindmark {region Syd) 
Dietmar Mölk (region Öst) 

Torbjörn Blomha!," (region Milt) 
Sofie Ed berg (region Nord) 

Gunilla Lindner (ersiillaro Nord) 
Magnus Göransson (ersättare Syd} 

Nör- Ej 
vnrandc niirvaramlc 

5 
5 
4 

4 

4 

J 

4 

5 
4 

2 

o 
o 
o 

Totalt 

Niirvaron ovan avser de femstyrelsemöten som varit cficr kongressen då 
den nuvamode styrelsen valdes. 

Löner, n n dra ersättningar och social n kostonder 
2015 2014 

Löner och rutdra ersättningar: 

styrelse o 
Generalsekreterare 942 

Övriga anställda och uppdrag;;tag;.tre 28 730 

Totnln löner och ersHttningnr 29 672 

lng;.t styrelsearvoden har hetalats ut under 2014 och 2015. 

S ocinln kostnader 
Varav pensionskostnader generalsekreterar. 
Varav pensionskostnader övri!}l anställda 

Ideellt arbete 

13 683 
195 

3 950 

o 
958 

30 978 

31 936 

14363 

183 

4 IR6 

Under året har nännare I 50 (200) personer arbetat ideellt för Bris, 
framför allt med infom1ationsspridning, event och regionala råd. 
Föreningen har också haft volantiirer inom administration och 
även styrelsens arbete är ideellt. Värdet av dessa ideella insatser 
har inte redovisats i resultaträkningen. 

Avtal om nvg1lngsvederlng 

Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd. 
Bris har träffat ett avtal med nuvarande generalsekreteraren om en 
uppsägningstid på 6 månader vid uppsägning från arhelsgivarens 
sida. 

\L\ 

- · SidnH 

Not 4 Leasing 

Bris leasar ti·nmförallt fem stycken kontorslokaler samt 
kontorsmaskiner. Kostnadsförda lcasingavgi fter uppgår till 
3 737 000 (4 053 tkr). 
Framtida leasingavgifter fårfaller enligt !Oljande: 

Avtalen om lokalhyror har olika slutdatum och sträcker sig som 
längst till 2021 . 

Not 5 Ränteintäkter och liknande 

resultatposter 

Utdelningar 
Räntor 
Realisationsresultat vid försäljning 

Summa 

Not 6 Materiella 

anläggningstillgångar 

Inventarier och instnllntioner 

2015 

o 
81 
90 

172 

2015 

Ingående anskaffningsvärde 715 

Inköp 853 

Utrangering -617 

Utg1iende ackumulerade :mslmffningsvärden 952 

Ingående avskrivningar -715 

Utrangering 617 

Årets avskrivning -171 

Utgncnde ackumulerade avsl<rivningnr -269 

Utgncndc redovisat viirde 683 

2014 

124 
96 

31 

251 

2014 

715 

o 
o 

715 

-605 
o 

-110 

-715 

o 



Not 7 Förutbetalda kostnader och Not 10 Skuld erhållna ej utnyttjade 
upplupna intäkter bidrag 

2015 2014 2015 2014 

förutbetulda hyror 432 863 Postkodlotteriet ,p ro j ek t bidrag 4 953 o 
Upplupna bidrag/företagssamarbeten 3 874 4164 Erhållna bidrag för projekt 2016 100 

Övriga poster 325 301 Ungdomsstyrelsen, projekt avseende 2015 o 653 

Summa 4 631 5 328 Summa 5 053 653 

Not 8 Kortfristiga placeringar Not 11 Upplupna kostnader och 

Andelar i räntefonder 2015 2015 2014 2014 
förutbetalda intäkter 

Bokfört M ark n. Bokfört Markn 
värde värde värde .värde 2015 2014 

Norden lnst Pcn.marknad 9 455 9491 9455 9 505 
Swedbank Räntefond o 9499 9 567 Semesterlöner l 502 2 152 

Swcdbank Pcn.nmrknml o 699 702 Upplupna sociala nvgiflcr l 085 933 

Nordea Likviditets iJJVest o 2 575 2 576 Upplupna löner l 115 86 
Förutbetalda intäkter o 150 

Summn 9 455 9 491 22 228 22 350 Övriga poster 810 660 

Summa 4 512 3 981 

Not 9 Eget kapital 

Ändamålsbestämda medel Balanserat Totalt 

Donation 
eget eget Not 12 Likvida medel kapital l<apital 

Skandia, bamkon- 2015 2014 
sponsring vcntions-

lokaler tom projekt, 
Kassamedel 2015 region Nord 3 4 
Banktillgodohavanden 20377 4 661 

Ingående Kortfri stiga placeringar, jämställda med 

balans 750 431 21 756 22 937 likvida medel 9455 22 228 

Utnyt0ande -750 -431 -1 181 

Arets resultat 652 652 Summa 29 836 26 893 

Utgående 
bnlans o o 22 408 22408 

\,\1 
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Stocldtolm den 19 april2016 
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Magnus lägerskog 
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Ulrika Granholm Dahln 
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Revisionsberättelse 
Till kongressen i Bris - Barnens rätt i samhället, org.nr 802013-3420 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredm~sningcn för Bris- Bamens rätt i 
Samhället för år 2015. 

Shjrelsens och genera/selo-eterarens ansvarfor 
ärs1·edovisningen 

Det är styrelsen och generalseheteraren som har ansvaret fcir att 
upprätta en årsredm~sning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och får den intema kontroll som styrelsen och 
generalsekreteraren bedömer är nödvändig får att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller 1·äsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansva1· 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsrcdo1~sningen på grund1•al av vår 
revision. Granskningen har utfötts enligt god revisionssed. För den 
auktmiserade revisorn innebär detta att denna utfart re1~sionen 
enligt International standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade rc1~sorn fciljer 
yrkesetiska krav samt planerar och utfår re1~sionen får att uppnå 
timlig säkerhet att årsrcdo1~sningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olil;a 1\tgärder inhämta 
re1~sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. 
Revisorn väljer 1~lka åtgärder som ska utfaras, bland annal genom 
att bedöma riskerna får väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
mre sig dessa beror på oegentligheter eUer pli fel. Vid denna 
riskbedömning beahiar redsom de delar av den in tema kontrollen 
som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen får 
att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som 
iir ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering m• 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som lwr använts och 
av rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens uppskattningar i 
redm~sningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen . 

Vi anser alt de revisionsbe,~s ~~ har inhämtat är tillräcldiga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt vår uppfattning har iirsrcdol'isningen upprättats i enlighet 
med årsredm~sningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättl~sande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 
december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden fcir 
året enligt iirsrcdovisningslngcu. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar samt stadgar 
Utiiver vår rel'ision m· årsrec.lovisningen har vi även ulfort en revision 
m• styrelsens förvaltning för Bris -Barnens rätt i samhället får år 
2015. 

Styre/sens a11SVQI' 

Det är styrelsen som har ansvaret får förvaltningen . 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att med limlig säkerhet uttala oss om fårvallningen på 
grundval a\' v lir re1~sion . Vi har utfart revisionen enligt god 
re1~sionsscd i Sverige. 

Som underlag för vå1i uttalande om ansvarsfrihet han~ utöver vår 
re1~sion av årsredo1~sningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i fåreningen för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot har företagit någun åtgärd eller gjort sig sk·yldig till 
försummelse som kan taranleda ersättningsskyldighet. 

Vi anser att de re1~sionsbe1~ vi bar inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund får vårl uttalande. 

Uttalande 

Vi tillstyrker att kongressen be1~ljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockholm den 20 april2o16 

l ' L L ( ;( ,_-L r)lvlvL Vv Go - l '\<t.<-v 

Uhika Granholm Dahl 
Auktmiserad r~~sor 

'i 
/ J '' 

Len: ~rrs'lciri·v ./ z.·, -------------
Fiirt~o_cndevald revisor 





BRIS 
BARNENS RÄTT l SAMHÄLLET 

Verksamhetsplan Bris 2017 
med utsikt mot 2018 och 2019 

Antagen 5 december 2016 av Bris förbundsstyrelse 



BRIS 
BARNENS RÄlT l SAMHÄLLET 

Innehåll 

lnnehåll ................................................................................................................................................................ 2 
Inledning .................................................................... ..................................... .................................................... 3 

Målbild 2017 ................................................................................................................................................. 3 
Vision ............................................................................................................................................................... 4 
Syfte ........................................ .. ....................................................................................................................... 4 
Målgrupper .................................................................................................................................................... 5 
Värderingar ................................................................................................................................................... 5 

Nuvarande situation ...................................................................................................................................... 6 
Insikter & framtiden ................................................................................................................................... B 

Framgångsfaktorer ........................................................................................................................................ 9 
Aktiviteter .................................. ....................................................................................................................... 10 
Kompetens ..................................................................................................................................................... 15 
Relationer ............................. ........................................................................................................................... 15 
Organisation ...................................................... ............................................................................. .... ........... 17 
Ekonomiska förutsättningar .................................................................................................................... 18 
Uppföljning ...................................................................................................................................................... 19 

Verl<samhetsplan Bris 2017 2 
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Inledning 

Vilken riktning ska Bris ta 2017 för att indikera en ny period i Bris historia, där ett enat 
Bris tillsammans stärker barnets rättigheter genom att stödja, mobilisera och göra 
barns röster hörda? 

Denna verksamhetsplan är den första planen i en ny strategiperiod för Bris, som 
sträcker sig mellan åren 2017-2021. 

En utgångspunkt för denna plan är en önskan från såväl personal, förbundsstyrelse 
samt medlemmar att tydliggöra Bris målbild och hur Bris ska organiseras för att nå 
dit. Denna plan fokuserar på de stora övergripande målen som är prioriterade för Bris 
under 2017. Den löpande verksamheten beskrivs översiktligt. Verksamhetsplanen 
ska vara vägledande för Bris samtliga enheter i det fortsatta arbetet och i detaljerade 
planer. 

Verksamhetsplanen är uppbyggd enligt LOTS®. Alla Bris enheter: Regionenheten, 
HR/Kansli, Stödenheten, Insamling, Kommunikation och påverkan (KOP) samt GS 
med stab har varit delaktiga i arbetet. 

Målbild 2017 
Bris är en modern barnrättsorganisation som står upp för varje barns rätt till psykisk 
hälsa. stödverksamhetens erbjudande har breddats och fler barn får kunskap, råd 
och stöd av Bris. Bris har stärkt sin samverkan med andra aktörer i samhället. Bris 
nätverk har etablerats i våra regioner och är en attraktiv mötesplats för barnets 
rättigheter. Det månatliga givande från privatpersoner har ökat markant. Bris 
uppfattas som barnens röst i samhället. 
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Vi"' i011 
Ett samhälle där barnets rättigheter respekteras i samhällets alla delar och där varje 
barn känner till sina rättigheter. 

Syfte 
Att stärka barns rättigheter genom att stödja, mobilisera samhället och göra barns 
röster hörda. 

Såhär illustreras Bris syfte, verksamhetsområden och organisation: 

stödja barn 

Stöd 

Direkt tlll barn 
Indirekt via vuxna 

Nätverka 
mobilisera 

Region 

Medlemmar 
Kommuner 

Organisationer 

f inansf·era 
Insamling 

Göra barns 
röster hörda 

KOP 

Allmänhet 
ae~lutsfattare/polltlker 

Myndighetor 

GS med stab har det övergripande ansvaret att genomföra förbundsstyrelsens 
beslut. De har den kontinuerliga kommunikationen med förbundsstyrelsen inför 
förbundsstyrelsemöten, verksamhetskonferens och kongress. GS med stab har 
också ansvar för ekonomi och målstyrning. 

HAlKanslienheten har en stöttande funktion till övriga enheter utifrån områdena HR, 
IT, administration, kontorsservice och ekonomi. Inom enheten ligger även stöd till 
förbundsstyrelse och ledningsgrupp samt ansvar för styrdokument och rapportering 
till Svenska lnsamlingskontroii/FRII etc. 
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stödenheten bedriver stöd till barn och unga utifrån det enskilda barnets behov. Bris 
stöderbjudande består av råd och information, kurativa samtal, stödjande insatser 
och stödgrupper. Bris erbjuder också vuxna stöd, som ett indirekt stöderbjudande till 
barn, genom information och råd via Bris vuxentelefon-om barn. Allt stöd på Bris är 
tillgängligt och kvalitetssäkrat 

Regionenheten arbetar för att mobilisera samhällets aktörer regionalt genom "Bris 
nätverk", samlingsplatsen för barnets rättigheter. Regionenheten är också länken 
mellan Bris medlemmar och organisationen och arbetar tillsammans med 
insamlingsenheten med medlemsrekrytering. Bearbetning av och samverkan med 
kommuner och landsting sker från regionenheten. 

Kommunikation, Opinion och Påverkan (KOP) har uppdraget att göra barns röster 
hörda genom att bedriva opinion gentemot medier och långsiktigt påverkansarbete 
gentemot politiker och beslutsfattare. På KOP samordnas Bris externa 
kommunikation och varumärkesarbete. 

Insamlingsenheten bedriver insamling från privatpersoner, företag, organisationer, 
stiftelser kommuner och landsting, och andra aktörer i syfte att finansiera Bris hela 
verksamhet. 

Målgrupper 
Bris verksamhet har tre målgrupper: 

• Barn och unga under 18 år. 

• Intressenter som kan påverka barnets rättigheter, som politiker, beslutsfattare, 
medier m fl. 

• Bidragsgivare, som allmänhet, företag och stiftelser. 

Värderingar 
Bris värderingar vilar på barnsynen i barnkonventionen. 

Bris värdeord som är vägledande i arbetet är: Värme, Professionalism och Hopp. 

Med värme menas att vi möter andra med nyfikenhet, öppenhet och intresse. Vi 
agerar jämlikt med respekt och medmänsklighet. Vi är närvarande i varje möte. 

Med professionalism menas att vi agerar med kompetens och mod att utföra vårt 
uppdrag på ett ansvarsfullt sätt. 

Med hopp menas att vi förmedlar och stärker tron på att förändring är möjlig i allt vi 
gör. 
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Nuvarande situation 
Vad är viktigt för oss att känna till, var är vi idag och varför? 

Barn och unga i Sverige 
Sverige var ett av de första länderna i världen med att ratificera (skriva under) FN:s 
deklaration om barnets rättigheter - barnkonventionen. Sedan dess har rättigheterna 
för barn och unga stärkts genom skärpt lagstiftning inom flera områden, bland annat 
barnets rätt till stöd och skydd. Barnets möjligheter till inflytande har också ökat inom 
många delar av samhället. Samtidigt ser vi en motsatt utveckling. Den psykiska 
ohälsan ökar bland unga i Sverige. Mer än var femte ung uppger att hen känner oro 
eller ångest. (Källor: Socialstyrelsen , Folkhälsomyndigheten, MUCF och WHO). 
Andelen är ännu högre bland unga tjejer. FN:s barnrättskom mitts har uttryckt oro för 
den höga andelen självmord bland unga i Sverige, den yttersta konsekvensen av 
psykisk ohälsa. 

Trycket på samhällets stödinsatser är stort. Stödet som erbjuds unga skiljer sig åt i 
Sverige. Psykisk ohälsa är även det vanligaste ämnet i barns kontakter med Bris. 22 
procent av samtalen 2015 handlade om någon form av psykisk ohälsa. Barn berättar 
om allt ifrån tillfällig nedstämdhet och oro till depression, självskadabeteende och 
tankar om att avsluta sitt liv. Den gemensamma nämnaren är att det inte finns någon 
annan vuxen som de kan vända sig till. 

Under 2015 kom närmare 70 000 barn till Sverige för att söka skydd. De flydde från 
kriget i Syrien, fattigdom och utsatthet i Afghanistan och Nordafrika. De allra flesta 
var pojkar i övre tonåren. Ungefär hälften var ensamkommande. För barn som 
kommit till Sverige på flykt är utsattheten flerfaldig. Många bär med sig svåra 
erfarenheter eller lever tillsammans med vuxna som bär på trauman. Barn som flytt 
har stora individuella behov. De kan ha erfarenhet av traumatiserade händelser och 
möter en vuxenvärld som brister i stöd och skydd. För många kan utsattheten få 
konsekvenser långt efteråt, som svårigheter i skolan, i relationer till kompisar och 
föräldrar eller som psykisk ohälsa. Det är en grupp av barn som inte får sina 
rättigheter tillgodosedda. 

Vi lever i en allt mer globaliserad värld . FN:s har fastställt globala mål (Agenda 2030) 
för en hållbar och rättvis värld där Sverige är utsett som s.k. pathfinder i arbetet mot 
våld mot barn. l Sverige förväntas FN:s konvention om barnets rättigheter att blir lag 
under 2018. Det innebär att barnkonventionen inkorporeras i svensk lagstiftning. Ett 
stort och utmanande arbete kommer att pågå med att utveckla praxis i domstolar och 
följa hur barnkonventionen tillämpas av enskilda handläggare runtom i kommunerna. 
Bris behöver och kommer att följa den utvecklingen noggrant och bidra med 
information, stöd och kunskap till samhällets instanser och till allmänheten. 
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Omvärlden och Bris 
Bris har hög kännedom bland både barn och unga. Ungefär 93 procent av alla 
känner till Bris stödverksamhet (SIFO 2015) . 

Bland städorganisationer till barn och unga är Bris ensamma om att erbjuda unga ett 
professionellt tillgängligt stöd med anställda kuratorer. Bris har också ett unikt 
erbjudande och kompetens i att ha stödgrupper till barn som förlorat en anhörig i 
självmord och till barn placerade i familjehem. 

Den digitala utvecklingen går fort. Idag har 96 procent av alla 16-åringar tillgång till 
mobilt nät. För bara fem år sedan var motsvarande siffra mindre än 1 O procent. De 
flesta barn och unga som tar kontakt med Bris gör det idag online, nästan samtliga 
från en mobil plattform. Utvecklingen ställer stora krav på vuxenvärlden att följa med i 
samma takt. Internationellt är Bris i framkant vad gäller digitalt stöd. Potentialen att 
nå fler barn och unga ligger framförallt i digitala erbjudanden med råd och information 
som når många barn och unga i hela Sverige. 

Konkurrensen bland insamlingsorganisationer är fortsatt hög. l Sverige har 426 
organisationer 90-konton. Stora internationella insamlings organisationer som Oxfam 
och Action Aid etablerar sig snabbt och framgångsrikt, parallellt med mindre 
organisationer med fokus på en särskild fråga, som "Refugees Welcome" och 
"Ensamkommandes förbund". 

Allmänhetens bidrag till ideella organisationer har ökat de senaste fem åren. Totalt 
gav allmänheten 7 115 Mkr till välgörenhetsorganisationer 2015. Förtroende är 
avgörande för vilken organisation en person väljer att skänka en gåva till. Trots en 
hög kännedom har Bris en låg andel insamlade medel från allmänheten jämfört med 
andra insamlingsorganisationer (välgörenhetsbarometern 2016). Drygt hälften av Bris 
insamlade medel kommer från företag. 

Även det ideella engagemanget är fortsatt stort i Sverige. Det finns en tendens att 
engagemanget ändrat karaktär mot att bli mer tillfälligt. Bris har drygt 4500 
medlemmar, och har under 2016 brutit trenden med sjunkande medlemstaL Mer än 9 
av 1 O medlemmar stödjer Bris ändamål, utan att vara engagerade som 
förtroendevalda eller volontärer. Bris har 77 förtroendeuppdrag och ungefär 100 
volontärer. 
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Bris unika position 
Bris har en unik position jämfört med andra organisationer genom närhet till barn och 
ungas berättelser. Vi har "ett öra mot marken" och en hög kompetens kring barnrätt 
och stöd till barn och unga, vilket är en förklaring till Bris starka varumärke. Bris har 
också en unik historia och som en etablerad organisation som för många "alltid har 
funnits för barn och unga". 

För att fortsatt vara relevanta för våra målgrupper behöver Bris ännu tydligare och 
mer högljutt driva frågor och mobilisera samhället i dessa, som att bryta trenden med 
den växande psykiska ohälsan bland barn och unga. Bris behöver också utveckla 
stöderbjudandet, framförallt digitalt. 

Det som gör Bris starkt är när organisationen enas i budskap och satsningen för att 
tillsammans göra skillnad. De olika delarna "drar" varandra och bidrar till att summan 
av delarna blir större än delarna i sig. Bris synlighet ger effekter i insamling, 
påverkansarbete och antalet medlemmar. 

Förutsättningen för Bris existens är att medel samlas in. Genom att bidra ger 
människor sitt engagemang och visar att de stöttar upp och står bakom Bris. Det är 
ett sätt att kanalisera engagemang som vi ska ta tillvara på i betydligt högre 
utsträckning i framtiden. Under 2017 och framåt vill vi se en tydlig ökning av 
insamling generellt med fokus på privat givande, och en klar ökning av medlemsantal 
och ett ökat engagemang bland medlemmar. 
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Framgångsfaktorer 
Vad ska vi fokusera på för att bli uppskattade och framgångsrika? 

"Ett Bris för barnets rättigheter" 
Det finns några faktorer som gör Bris helt unikt, det som gör just Bris till Bris. Det ena 
är att arbeta stödjande för barn. Bris finns där för att lyssna, hjälpa och stödja. Det 
andra är att göra barns röster hörda genom att baserat på vad vi vet och hör agera 
på det. Vi ska reagera när barns rättigheter åsidosätts och ge kunskap och förslag 
som bidrar till och möjliggör förändring. l arbetet med att stödja och göra barns röster 
hörda ska vi vara proaktiva, ligga i framkant och ständigt utveckla oss. 

En tredje faktor är Bris förmåga till samverkan. Det är samverkan inom 
organisationen och tillsammans med andra som gör Bris konkurrenskraftigt och 
starkt. Vi vet att det är när Bris samverkar i en gemensam rörelse och en del i 
samhället som vi når effekt och gör skillnad. Ledord för Bris 2017 är därför att skapa 
"Ett Bris för barnets rättigheter". 

För att fortsätta vara framgångsrika i arbetet med att stärka barnets rättigheter 
behöver Bris under 2017 ha fokus inom fem områden: 

1. Implementera ett rättighetsbaserat perspektiv i Bris 
Ägare: HR/Kansli. 
Involverade: alla enheter 

2. Särskilt fokus på insamling från allmänheten för ökad intäkt 
Ägare: Insamling. 
Involverade: KOP och Region 

3. Mobilisera människor i Sverige för barnets rättigheter 
Ägare: Region. 
Involverade: KOP, Insamling och Stöd 

4. Utveckla Bris stöderbjudande till ett mer attraktivt stöd för ~arn, utifrån deras 
rättigheter, behov och situation. 
Ägare: Stöd. 
Involverade: HR/Kansli och KOP 

5. Vara den pådrivande aktören för att bryta den psykiska ohälsan bland unga i 
Sverige 
Ägare: KOP. 
Involverade: Stöd, Region, Insamling 
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Aktiviteter 
Vad ska vi göra, hur och när för att nå våra mål? 

1. Implementera ett rättighetsbaserat perspektiv i Bris 
Ägare: HAlKanslienheten 

Övergripande: 
Grunden i ett rättighetsbaserat arbete är en helhetssyn på människan, tilltro till 
individens egen förmåga och synen på människan som en social varelse med ett 
behov av att finnas i ett sammanhang. Bris verksamhet grundar sig i barnet som 
rättighetsbärande subjekt. Det betyder att varje barn är unikt, med mänskliga 
rättigheter, vars röst är värd att lyssnas på. Allt vi gör på Bris ska genomsyras av 
detta rättighetsbaserade perspektiv, oavsett om vi jobbar direkt med stöd till barn, 
med insamling, kommunikation, är förtroendevald eller annat. För att säkerställa 
högsta möjliga kvalitet och trovärdighet i allt arbete vi gör, behöver hela 
organisationen (anställda och förtroendevalda) bland annat få fördjupade kunskaper i 
rättighetsbaserat arbete, styrdokument och presentationsmaterial uppdateras. 

Under 2017 kommer ett antal aktiviteter genomföras för att säkerställa att vi på alla 
områden har ett rättighetsbaserat perspektiv i hela organisationen. 

Övergripande aktiviteter HAlKanslienheten 2017: 
- Ta fram och genomföra "case-baserad" grundutbildning i rättighetsbaserat 

arbete för samtliga anställda och förtroendevalda. 
Se över möjligheten att ta fram en digital utbildning, baserat på Bris barnsyn . 
Utbilda Bris större samarbetspartners och leverantörer i rättighetsbaserat 
arbete och Bris barnsyn. 
Visualisera Bris barnsyn på våra kontor. 
Ta fram informationsmaterial om Bris och barns rättigheter till barn. 
Möjliggöra kategorisering av rättigheter vid dokumentation på stödenheten. 
Uppdatera styrdokument, presentationsmaterial och andra viktiga dokument 
för att säkerställa att de genomsyras av ett rättighetsbaserat perspektiv. 
Genomföra ett "IT-omtag", samt fortsätta den digitala utvecklingen genom byte 
utveckling av nya digitala plattformar, samt uppbyggnad av intranät i 
Sharepoint, samt implementering av ett nytt affärssystem (CRM). 
Anpassning till PUL och den nya dataskyddslagen GDPR som träder i kraft 
under 2018. 
Genomföra Bris kongress. 
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2. Särskilt fokus på insamling från allmänheten för ökad intäkt 
Ägare: Insamlingsenheten 

Övergripande: 
Vi vet att det finns ett engagemang hos allmänheten för Bris verksamhet och en vilja 
att stötta med gåvor. Detta ska vi fånga under hela året. Genom att varva synlighet i 
media, telemarketing och postala utskick fokuserar vi på att få in dessa nya givare. 
Framförallt ska ett nytt koncept för månadsgivande, som lanseras under årets första 
kvartal, lägga grunden för den ökade tillväxten. Inom ramen för månadsgivandet 
strävar vi alltid efter att inkludera medlemskap. En viktig förändring vi kommer att 
göra är att anpassa kommunikationen för att skapa lojala givare baserat på sättet de 
har valt att stötta Bris, hur ofta de ger och när de gav senast. För att möjliggöra 
tillväxt ska vi göra det enkelt att ge sitt stöd genom olika tekniska betallösningar. 
Målsättningen är att intäkterna från allmänheten ska stadigt öka. 

Under året kommer Linkedln vara en ny kanal att nå företag. Sidan kommer att visa 
Bris som en aktiv organisation, genom att synliggöra befintliga samarbeten och 
kampanjer, och på så sätt locka nya partners. För att jobba effektivt, rätt insats för 
rätt intäkt, kommer vi se ett ännu tätare samarbete mellan företagssäljarn a. 

Ansökningarna kommer successivt under året tydligare spegla Bris långsiktiga 
utveckling och ambition inom organisationen. Arbetssättet kommer i större 
utsträckning bestå av möten med syfte att bygga relationer då detta är en 
framgångsfaktor. Målsättningen är att detta nya angreppssätt ska generera fler 
godkända ansökningar med större belopp. 

Verksamheten följs upp genom månatlig avstämning mot budget och nyckeltaL 

Övergripande aktiviteter Insamlingsenheten 2017: 
- Vid flera tillfällen bearbeta nya givare med telemarketing för att bli 

månadsgivare. 
Öka antalet givare bland annat genom bris.se, telemarketing och utskick. 
Öka frekvensen på anpassad kommunikation mot olika typer av givare. 
Öka kunskapen om Bris, genom regelbunden kommunikation, för att skapa 
engagerade och lojala givare. 
Utveckla automatiserade funktioner i CRM-systemet för att möjliggöra en ökad 
och differentierad kommunikation samt för att optimera nyttjandet av 
personalens kompetens. 
Ansökningar från stiftelser och organisationer. 
l samarbete med Regionenheten öka antalet medlemmar i Bris. 
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3. Mobilisera människor i Sverige för barnets rättigheter 
Ägare: Regionenheten 

Övergripande: 
Trots att Sverige sedan många år tillbaka (1990) åtagit sig att följa FN:s konvention 
om barnets rättigheter är det fortfarande vanligt att barnets rättigheter kränks. Det är 
något som Bris vill ändra genom att mobilisera människor runt om i Sverige i Bris 
nätverk, mötesplatsen för barnets rättigheter. Det är en ny del av vårt utåtriktade 
arbete och är uppbyggt utifrån Bris fem regioner. Nätverket ska möjliggöra möten, 
dialog och samverkan mellan professionella från olika delar av samhället, den 
ideella, privata eller offentliga sektorn. 

Under 2017 etableras nätverket som den mest attraktiva mötesplatsen för barnets 
rättigheter i Sverige. Utöver att få ta del av ny kunskap och inspiration via nyhetsbrev 
bjuds nätverkets medlemmar in till Bris nätverksträffar, under 2017 totalt 1 O stycken 
runt om i landet. Dessa träffar är själva motorn i en mobilisering som startar inför 
träffarna och fortsätter efter dessa. l det arbetet fyller Bris regionråd en viktig funktion 
genom att öppna dörrar till möten med nyckelpersoner inom områden som är viktiga 
för Bris. 

Under 2016 bröt Bris sin negativa medlemsutveckling genom att öka antalet 
medlemmar. Det är något som vi fortsatt ska arbeta för genom ytterligare satsningar 
på medlemsrekrytering. Under 2017 ska vi även stärka medlemmarnas inflytande. 

Samtliga 290 kommuner i Sverige, får varje år en ansökan om bidrag ifrån Bris för 
vår stödverksamhet Sedan 2015 gör vi vårt yttersta för att få till en ökad kontakt och 
dialog med fler kommuner runt om i landet. Ett viktigt uppdrag handlar om att få in 
bidrag till verksamheten men också om en ökad geografisk kännedom om Bris och 
möjlighet till stöd för barn och unga i hela Sverige. Bris nätverk blir ett viktigt verktyg 
in i detta arbete. 

Övergripande aktiviteter 2017 
- Etablera Bris nätverk. 
- Genomföra totalt 1 O lokala nätverksträffar i landet, 2 i varje region. 
- Öka antalet medlemmar i samarbete med lnsamlingsenheten. 

Ökat medlemsinflytande genom närmare dialog med medlemmar. 
- Utveckla regionrådens funktion i att bistå regionerna i dess roll att mobilisera 

för barnets rättigheter. 
- Underhåll och vidareutveckling av CRM-systemet. 

Verksamhetsplan Bris 2017 12 



BRIS 
BARNENS RÄTT l SAMHÄLLET 

4. Utveckla Bris stöderbjudande till ett mer attraktivt stöd för 
barn, utifrån deras rättigheter, behov och situation. 
Ägare: stödenheten 

Övergripande: 
Enhetens uppdrag är att bedriva stöd direkt och indirekt, olika former av kvalificerat 
vuxenlett stöd som anpassas utifrån varje barns behov och förutsättningar. 
Kännedomen om Bris är hög bland barn och unga, 93 procent av alla unga 12-18 år, 
känner till Bris (SIFO 2015). Stödet som Bris erbjuder ska vara tillgängligt och 
kvalificerat. För att vara relevanta för vår målgrupp barn och unga under 18 år måste 
Bris stöderbjudande ständigt utvecklas till ett mer attraktivt stöd för barn. Att utveckla 
Bris digitala plattform och stöderbjudande är viktiga steg för att, av barn och unga, 
uppfattas som lättillgängligt, närvarande och kunniga. 

Övergripande aktiviteter stödenheten 2017 
- Utveckling av Bris digitala stöderbjudanden i enlighet med det Svenska 

Postkodlotteriet-finansierade projektet "Nästa generation stöd på nätet". 
Projektet löper fram till och med september 2017 och syftar till att tillvarata de 
tekniska möjligheterna med nätet och utveckla nya former för stöd, anpassat 
till barnets vardag och behov. 

- Utveckling av Bris gruppstöd. Som ett led i att utveckla nuvarande 
stödverksam het, nå fler målgrupper och också kunna erbjuda ett fördjupat 
stöd till valda målgrupper barn och unga utvecklar Bris stödgruppserbjudandet 
och bygger en tydlig struktur för det. Bris har identifierat tre målgrupper för 
riktat stödgruppsarbete som arbetet inriktas mot: familjer efter suicid, 
familjehemsplacerade barn och barn på flykt. Gruppstödet kommer utvecklas i 
både fysiska träffar samt online. 

stödenheten och KOP kommer gemensamt genomföra ett projekt om 
inkludering i idrotten samarbete med Riksidrottsförbundet. Projektet är treårigt, 
med start 2017. 

- Enheten kommer att fortsätta bedriva stöd direkt och indirekt till barn och unga 
via information/ kunskap/råd, kurativa samtal, uppdragsarbete samt 
stödgrupper. stödenheten kommer fortlöpande arbeta med att metodutveckla 
och kvalitetssäkra den dagliga verksamheten under året. 
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5. Vara den pådrivande aktören för att bryta den psykiska 
ohälsan bland unga i Sverige 
Ägare: Kommunikation, opinion och påverkansenheten (KOP) 

Övergripande: 
Sedan 1990-talet har den psykiska ohälsan bland barn och unga ökat. Psykisk 
ohälsa är också det vanligaste området som barn pratar med Bris om. Det är nu dags 
att mobilisera för att bryta trenden med den psykiska ohälsan. KOP:s fokusprojekt 
under 2017 är att Bris ska vara den pådrivande aktören för att bryta den psykiska 
ohälsan hos barn och unga i Sverige. l slutet på 2017 ska frågan om barns rätt till 
hälsa ha varit en fråga som synts i media. Regeringen har kraftsamlat och Bris har 
varit en synlig aktör både inom politiken och i opinionen och våra krav har tydliggjorts 
och kommit fram bra. Bris har bidragit till att olika samhällsaktörer arbetar intensivt 
för att bryta trenden med den ökade psykiska ohälsan bland barn. 

2017 blir också året då Bris återupptar en systematisk lansering av en årsrapport 
samt ytterligare en tematisk rapport. Lansering av rapporterna kommer att ske i mars 
och september på fem orter. Årsrapporten i mars har temat psykisk ohälsa. Rapport 
nr 2 lanseras på samma sätt i september och har temat psykisk ohälsa hos barn med 
erfarenhet av flykt. 

Under 2017 återupptas arbetet med Bris-akademin som ett sätt att föra ut Bris 
kompetens och barns röster i hela landet. En föreläsarbank ska byggas upp och vi 
erbjuder föreläsningar på aktuella teman. Kommunikationen är kopplad till 
barnkonventionen och de globala målen i Agenda 2030. 

Övergripande aktiviteter KOP 2017 

- Opinionsbilda kring barns psykiska ohälsa/rätt till hälsa genom b.la. 
debattartiklar, pressmeddelanden, kampanjer, ett aktivt deltagande i debatter, 
föreläsningar samt publicering av rapporter om psykisk ohälsa. 

- Systematisera Bris påverkansarbete och engagera politiker i våra frågor 
genom nätverkande i bland annat tvärpolitiska barngruppen , nätverket för 
barnkonventionen och delta under Almedalen. 

- Ha en aktiv närvaro i media. 
- Bidra till att Bris ger stöd till barn som mår psykiskt dåligt samt sprida kunskap 

om rätten till hälsa genom att ta fram informationsmaterial/stöd till barn (som 
idolkort, poddar och filmer etc.) 

- Lansera ny webb. 
- Bidra till att det privata månatliga givandet ökar genom kampanjer med 

budskap om psykisk ohälsa och relationsbyggande kommunikation. 
- Systematisera och sprida Bris arbete med barns inflytande. 
- Skapa en kommunikation kring Bris roll i relation till Agenda 2030. 
- Erbjuda föreläsningar mot betalning inom ramen för Bris-akademin. 

Införa ett rättighetsbaserat Bris dokumentationssystem. 
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Kompetens 
Vilken kompetens behöver vi och hur säkerställer vi den? 

Bris verksamhetsplan och strategi utgör grund för Bris arbete med 
kompetensförsörjning. Utifrån dessa dokument görs årligen en inventering av såväl 
kortsiktiga som långsiktiga kompetensbehov varpå en prioritering av insatser görs. 
Inför 2017 har nedan strategiska kompetensbehov konstaterats. 

Bris behöver en hög kompetens inom barnrätt, som omfattar såväl expertkompetens 
som en bred grundkompetens inom hela organisationen. Detta förutsätter bland 
annat en satsning på att ta fram och genomföra en grundutbildning i barnrätt för 
samtliga anställda och förtroendevalda under 2017. 

Den digitala utvecklingen i samhället sker mycket snabbt och för att Bris ska fortsätta 
vara en aktuell aktör för våra intressenter förutsätts att vi ligger i framkant inom den 
digitala utvecklingen. Då digital teknik i sig inte är en kärnverksamhet för Bris, 
samverkar vi med experter inom området så som t ex Microsoft och Candidator, 
samtidigt som vi omvärldsbevakar och vidareutbildar vår personal. 

Agenda 2030 och globalisering kommer att vara nya fokusområden inom Bris under 
denna verksamhetsperiod. Viss kompetens inom området finns i organisationen, men 
satsningar kommer att göras på att hämta in ytterligare kunskap samt på ett aktivt 
deltagande i relevanta nätverk. 

För att skapa en så relevant verksamhet som möjligt för så många som möjligt, är 
mångfald en central utgångspunkt. Ur ett kompetensperspektiv är mångfald viktigt för 
att förstå och vara relevant i olika kontexter. Ur ett verksamhetsperspektiv är det 
också en målsättning att barn och Bris intressenter ska uppfatta att verksamheten 
representerar mångfalden i samhället. 

Relationer 
Vem ska vi samarbeta med och hur? 

Den viktigaste plattformen för Bris relationer är Bris nätverk som stärker samverkan 
mellan professionella från olika delar av samhället, den ideella, privata eller offentliga 
sektorn. 

För att nå ut med barns röster samverkar Bris också med andra 
barnrättsorganisationer, exempelvis inom ramen för regeringens barnrättsdelegation 
och nätverket för barnkonventionen. 
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Bris finansiering förutsätter också goda relationer med sponsorer och givare. Att 
bygga relationer med företag som stöttar Bris är en konstant process som syftar till 
att öka deras aktivering, intäkt och synliggörande av samarbetet. Som ett resultat av 
detta blir Bris även en attraktiv partner för nya sponsorer. Att bygga relationen med 
givarna är en förutsättning för lojalitet och ökad intäkt vilket sker i nära samarbete 
med KOP:s insatser. 

Under 2017 kommer Bris bland också att samarbeta med myndigheter, civilsamhälle, 
kommuner och andra helplines i världen. 
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Organisation 
Vem ansvarar för vad och hur säkerställer vi ett konstruktivt samarbete? 

Bris ska vara en platt organisation , med tydligt ansvar baserat på Bris olika enheter. Arbetet 
ska organiseras utifrån tydliga mål och ansvarsfördelningar där var och en är väl införstådd 
med Bris övergripande strategiska inriktning och mål, samt med en tydlig bild av hur deras 
respektive ansvarsområden bidrar till dessa. 

Verksamheten leds av generalsekreteraren (GS) som ansvarar gentemot Bris 
förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen väljs vid kongressen som hålls vartannat år, samt vid 
regionala medlemsmöten. GS är talasperson för Bris, vilket kan delegeras beroende av 
ämne. Det finns en ansvarig chef för respektive enhet. 
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Ekonomiska förutsättningar 

Vilka intäkter, kostnader och investeringar leder detta till? Vilken finansiering behöver vi och 
hur säkerställer vi den? Vad ska vi göra vid avvikelser? 

Bris vill på sikt ha en månatlig, stabil intäktskälla i form av privata autogirogivare som utgör 
grunden i vår finansiering. Bris behöver därför skifta sin intäktskarta så att andelen 
insamlade medel från allmänheten blir större i förhållande till totala intäkter, samtidigt som 
intäkter från övriga grupper inte minskar. Att "växla upp" allmänheten kräver tid och resurser, 
vilket gör att Bris under 2017 är beroende av projektmedel från till exempel stiftelser. Det 
minskade basstödet från Postkodlotteriet innebär en intäktsminskning på 8 miljoner kronor 
(2017 jämfört med 2015) och vi tror inte att det är möjligt att öka intäkterna i samma 
utsträckning, utan Bris måste även se över sina kostnader. 

Verksamhetsplanen innehåller en tydlig satsning på privat givande som återspeglas i 
budgeten i form av satsningar på tillväxt, till exempel genom tele marketing, utveckling av 
CRM-systemet (för att automatisera och effektivisera processer) och en förbättring av 
webben. l denna satsning ingår även att diversifiera budskapet i våra utskick till medlemmar 
respektive givare eftersom tillväxtaktiviteterna även räknar med att bidra till ökat antal 
medlemmar. 

Bris kommer att mobilisera människor i Sverige för barnets rättigheter bland annat genom 
Bris nätverk. Budgeten innehåller kostnader för tio träffar, två i varje region , vi räknar även 
med att kunna söka bidrag såväl nationellt som regionalt för aktiviteterna. 

För att kunna driva frågan om psykisk ohälsa bland unga satsar Bris resurser på två 
rapporter samt en kommunikationskampanj i frågan. Vi hjälper även barn indirekt genom att 
stötta idrottsledare som möter barn i ett projekt med Riksidrottsförbundet, finansierat av 
Allmänna Arvsfonden . 

Bris utvecklar sitt stöderbjudande till barn genom att bredda vår stödgruppsverksamhet 
Bland annat tittar vi på ett samarbete med Eskilstuna kommun samt ett med Stockholms 
Stad. Bris kuratorer möter även barn i vår chatt, mail och telefon. Under 2017 kommer 
projektet "Nästa generation på nätet", finansierat av Svenska Postkodlotteriet, att slutföras, 
vilket innebär en bättre chatt. 

Flera av Bris satsningar innebär ett behov av en uppdaterad !T-struktur och arbetet med 
detta har redan påbörjats, men fortsätter under våren 2017, vilket också innebär kostnader. 

Samtliga satsningar är avhängiga av att Bris lyckas med sina intäktsmål i budgeten . Detta är 
beroende av att vi beviljas de bidrag vi har sökt från stat, kommun och landsting, samtidigt 
som gåvor och bidrag från allmänheten, företag och stiftelser behöver öka något jämfört med 
tidigare år. Utfall mot budget kommer att följas upp månadsvis och vid negativa avvikelser på 
intäktssidan, kommer en revidering av kostnaderna att ske. 
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Uppföljning 
VAD SKA VI FÖLJA UPP HUR OCH NÄR? 

De återkommande uppföljningsmetoderna är följande. 

Årlig undersökning Bris nätverk. 
Årlig medieanalys (redaktionell och social media). 
Månatlig uppföljning av nyckeltal kopplat till verksamhetsplan 

Bris verksamhetsplan uppdateras och beslutas årligen av Bris förbundsstyrelse. 
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Bris- barnens rätt i samhället 
Prognos 2018 

RESU.I.JATRÄJ<NING (TSEK) 

BlUS: 

Medlemsavgifter 

Gåvor 
-Gåvor från allmänheten 
-Villkorade donationer 
-Gåvor från företag och företagssamarbeten 
- Postkodlotteriet basstöd 
-stiftelser/organisationer 

Summa gåvor 

Utbildningar 

Övriga intäkter 

Bidrag 
- Verksamhetsbidrag Socialstyrelsen 
-statliga projektbidrag 
-Projektbid rag Postkodlotteriet 
-Projektbidrag stiftelser och föreningar 
- Bidrag från kommuner/landsting 
Summa bidrag 

Finansiella intäkter 

TOl'AIÅ'INTÄK'fER 

l{(i)Sf:N~DE.R' 
~nhets~kost'f:la(le)';exi(J,,Internförileltllngar 

Direkta verksamhetskostnader 
- Stöd- och regionalverksamhet samt Kommunikation/Opinion/Påverkan 
- Insamling 
- Administration 
Totalt direkta verksamhetskostnader 

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

i[OJ'Af.!.6.-KOSJN~DE.mtöre QJUstä!l!)lng 

Summa omställningskostnader 

lrQTA_\rA,K0S'fNAD.ER,efter om~li!Unlng 

RES.IIJL 11Air 'före·omställt!lng 

'RES.I:J~lf!AT effer omstalfn jng 

'bokslut 2016 publiceras i aprll2017 

·utta n l 
201S 

l S6S 

10577 
431 

21362 
18000 
1770 

52141 

1590 

1355 

2 406 
1587 
372 
o 

7100 
11465 

171 

6_8)~87 

U,tfall 
2'0i!!, 

-39 551 
-8 608 
-1305 

-49 464 

-12 593 
-3 246 

-15 839 

-~5303· 

-2334 

, 61 637 f 

z·gä~ 

'l' 650' ' 

Bu~get* Bu~get •11rogn_os 

2016 -2017 ~0-18 

1600 1800 1900 

8 835 10905 13 400 
o o o 

23 447 22 073 22800 
18 000 10000 10000 
1400 1650 1650 

51682 44 628 47 850 

578 282 280 

168 146 o 

2400 3000 3000 
830 1310 1000 

4157 4111 o 
o 2462 7 359 

6113 6636 7100 
13 500 17 519 18 459 

50 50 50 

67578 164•4.26 68 5_39 l 

Budget .. By/1get Prognos 

~!>l'li ~Oi'7 2018 

-39 861 -38 269 -42 900 
-10990 -10 376 -10 800 

-933 -1 sos -1355 

-51784 -50150 -55 oss 

-12 351 -10 634 -9 880 
-3 372 -3 639 -3 600 

-15 723 -14 273 -13 480 

·6]507 ·64ll23 :m~> sis 

o o o 

· 6'1 507, · 6'4 423 _, ~&å 'SJI'S 

~2: 
' 

3 5' 

71'1.' a. l· 51 Il 



l , :.:J,-;_; (!.~ . ~ ,tl . - · 

l ..J 'u··, l-lc~ v-,l' [rl '.:. J l l l' •\ ' \t ( _, 
~ u \::.:;· '· __:,. ·, -' u -~ 

J o K 'I O'i 1!7 l "it:'l ~~ t: Sl:or::kh o lrn·· elob ·!I l 

BRIS 

l *l?@#' l . . . . ) 
/ 
r 

·,, l 



Bri s e ffe ktrapport 2014/ 2015 

Bris är helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag och andra organisationer. Det är 

tack vare er som Bris kan erbjuda barn och unga stöd varje dag, året runt. 

Alla organisationer som samlar in pengar från allmänheten och andra givare ska öppet 

redovisa vad pengarna används till. Varje år gör Bris därför en Effektrapport som visar vilken 

nytta Bris gör. 1 Bris är medlemmar i Frii (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) och följer 

de kvalitetskrav som Friisätter upp. Enligt Frii ska Effektrapporten vara tydlig, tillgänglig och 

öppen. Det betyder att den ska vara skriven så att alla organisationens intressenter ska 

kunna ta del av den. Alla uppgifter ska vara verifierbara och kunna styrkas. Detta är Bris 

effektrapport för år 2014/2015. 

Om du har frågor om något i rapporten får du alltid kontakta Bris. Det kan du göra på mejl: 

info@bris.se eller telefon: 08-598 888 00. Om du är barn eller unga och behöver stöd kan du 

kontakta en kurator på telefon: 116 111 eller på Bris.se (Bris-mejlen och Bris-chatten). Bris 

finns också på Facebook, Twitter och lnstagram. Följ oss gärna där! 

Vad vill Bris uppnå? 

Allt Bris arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (den så kallade 

"barnkonventionen"). Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som slår fast barnets mänskliga 

rättigheter. Barnkonventionen beskriver också en barnsyn där varje barn ses som unikt och 

där varje barn tillskrivs samma värde som andra barn och som vuxna. 

Bris vision är ett samhälle där barnets rättigheter respekteras i samhällets alla delar och där 

varje barn känner till sina rättigheter. 

Bris mission är att varje barn ska ha en vuxen som ser, förstår och agerar för det barnets 

bästa. All verksamhet i Bris syftar till att uppnå det målet. 

1 Rapporten följer Frii:s mall för effektrapportering: http://www.frii.se/wp-content/uploads/2012/08/FRIIs
mall-för-effektrapportering.pdf 
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Det som Bris vill uppnå kan beskrivas som fyra uppdrag, att 

• stärka 

• Stödja 

• Berätta 

• Samla in 

Stärka barnets rättigheter är det övergripande målet för hela Bris. Bris ska stödja varje barn 

som kontaktar Bris och behöver hjälp. Bris arbetar med att berätta om barns livssituation och 

upplevelser till beslutsfattare och andra som har möjlighet att påverka att barnets rättigheter 

efterlevs. Att samla in pengar från privatpersoner och företag är ett sätt att erbjuda alla som 

vill att bidra till arbetet med att stärka barnets rättigheter. Alla fyra uppdragen är lika viktiga 

och förutsätter varandra. 

l vi lket organisatoriskt sammanhang verkar Bris? 

Bris är en barnrättsorganisation. En av de frågor som Bris driver är att barnkonventionen 

ska bli svensk lag. Bris ingår i flera nätverk som arbetar för att stärka barnets rättigheter, 

som "Nätverket för barnkonventionen" som just nu samlar 48 medlemsorganisationer som 

arbetar för att stärka barns och ungas rättigheter i Sverige. 

Bris är en stödorganisation. Numret till Bris stöd för barn och unga är 116 111. Det är ett 

europeiskt hjälpnummer för barn som behöver omsorg och skydd. l Europa finns flera 

liknande stödlinjer (så kallade "helplines") med nummer som börjar på 116 (+ 3 siffror). Det 

är Europakommissionen som reserverar numren till organisationer med kunskap och 

resurser att ge barn stöd. Alla 116-nummer ska vara gratis att ringa. l Sverige är det Bris 

som har det nationella 116-numret. 

Bris ingår även i CHI (Child helpline international), ett globalt nätverk med 191 hjälplinjer för 

barn i 145 länder. Tillsammans tar nätverkets helplines 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 representerar Sverige som "helpline" i det europeiska nätverket lnsafe, ett samarbete 

mellan organisationer från 30 länder som arbetar för att sprida kunskap och öka 

medvetenheten om säkrare användning av internet bland barn och unga. 
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Projektet drivs i samarbete med statens medieråd (s.k. Safer Internet Centre) och 

delfinansieras av EU:s Safer Internet Programme. 

Bris är en insamlingsorganisation Mer än hälften av Bris intäkter kommer från företag. Bris 

får också pengar från privatpersoner och andra organisationer. Det stöd som Bris får från 

staten, kommuner och landsting uppgår till ca 13 procent av den totala omsättningen. Bris 

är helt beroende av gåvor och bidrag från företag och privatpersoner för att kunna bedriva 

vår verksamhet. Bris är medlem i Svensk insamlingskontroll och har ett 90-konto, vilket 

säkerställer att de pengar som ges till Bris går till ändamålet. 

Bris är en medlemsorganisation med ungefär 4300 medlemmar (september 2015). 

Vartannat år hålls en kongress där valda ombud väljer Bris förbundsstyrelse och beslutar 

om förslag som lämnats in till kongressen som motioner. Kongressen är Bris högsta 

beslutande organ, vilket betyder att de viktigaste frågorna för Bris ska fattas där. 

Bris är politiskt och religiöst obunden. Det betyder att vi inte stödjer något särskilt parti eller 

religion. 

Bris strategi - hur vi vill nå våra mål 

Bris arbetar för att varje barn ska ha en vuxen som ser, förstår och agerar för det barnets 

bästa. All verksamhet i Bris syftar till att uppnå det målet. 

Bris har flera styrdokument som beskriver hur målen ska uppnås. Det långsiktiga arbetet 

beskrivs i Bris strategi 2013-2016. Bris har tre strategiska mål till 2016: 

• Bris är barnrättsorganisation "nummer ett" i Sverige bland barn & unga, bland 

allmänheten, bland media och journalister. 

• Bris har en väl utarbetad strategi för barns delaktighet i organisationen. 

• Bris har säkerställt att ekonomin är i balans. 

Det finns flera fördjupningar av strategin, exempelvis Stödstrategi, lnsamlingsstrategi, 

Barnrättsstrategi, Kommunikationsstrategi (m.fl.) som beskriver varje område mer ingående. 

stödstrategin säger exempelvis att allt stöd på Bris ska vara professionellt och kvalitets

säkrat. Det betyder att det enbart är utbildade kuratorer som ger stöd till barn som kontaktar 

Bris. l insamlingsstrategin finns riktlinjer för vilka företag och organisationer som Bris kan 
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samarbeta med. Bris samarbetar exempelvis aldrig med företag som kan kopplas till 

barnarbete eller handel med vapen, porr, alkohol, tobak eller narkotika. 

Varje år görs en verksamhetsplan som beskriver hur målen det året ska uppnås. 

Verksamhetsplanen följs upp varje månad i en månadsrapport. 

Barnkonsekvensanalyser 

När Bris utformar ny verksamhet görs en så kallad barn konsekvensanalys. Det är en metod 

för att omsätta barnkonventionen i praktiken och se till "barnets bästa" i beslut. Den modell 

som använts i Bris utgår från Barnombudsmannens modell, men har anpassats till vår 

verksamhet. 

l alla samarbeten som riktas till barn (exempelvis företag som har verksamhet för barn) görs 

en enklare rättighetsanalys som ska säkerställa att samarbetet inte kan innebära några 

kränkningar för barn. Samma sak görs om samarbetet är stort, eller om det på något sätt 

känns osäkert. 

Vi lken kapacitet och vilket kunnande har Bris för att uppnå våra mål? 

Personella resurser 

På Bris jobbar totalt ca 63 personer (1 oktober 2015). De flesta arbetar på Bris förbunds

kansli i Stockholm. Bris stödverksamhet bemannas av 17 kuratorer. De är socionomer (eller 

motsvarande) med kompetens att göra bedömningar kring barns behov av stöd och skydd. 

Bris har också sakkunniga, en pressekreterare, personer som arbetar med administration 

och ekonomi. Samtliga är anställda utifrån kompetens på sina respektive enheter. Bris har 

en heltidsanställd expert inom barnrätt 16 personer arbetar på någon av Bris fem 

regionkontor. 

Bris har ungefär 4300 medlemmar som stödjer Bris arbete (september 2015). Som medlem 

kan man bli förtroendevald eller volontär. Bris har just nu 77 förtroendeposter, alltså något 

fler än antalet anställda. Ungefär 150 personer arbetar ideellt som volontärer för Bris. Det 

vanligaste uppdraget är att vara "Bris-informatör" som innebär att berätta om Bris och om 

barnets rättigheter för barn. Alla volontärer genomgår en introduktionsutbildning om Bris och 

en påbyggnadsutbildning för det uppdrag volontären har. Volontärer i Bris får inte vara 

dömda för brott och skriver på en tystnadsförbindelse. 
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Ekonomiska resurser 

Bris omsättning var 73,7 miljoner kronor 2014. 

• Företagssamarbeten står för 53 procent av omsättningen. Bris huvudsponsorer 2015 

är: Astra Zeneca, Comviq/Tele2, KappAhl, Postkodlotteriet, Skandia och Statoil. 

• Ungefär 1650 personer skänker pengar till Bris varje månad. Varje månad skänker de 

lite mer än 100 kr var. Bidrag från allmänheten och medlemmar står tillsammans för 

ca 26 procent av omsättningen. 

• Bris ber alla 290 kommuner i Sverige att skänka 1 O kronor per barn i kommunen. 

Förra året (2014) var det 196 kommuner som gav pengar till Bris, i genomsnitt knappt 

3 kronor per bam. Av samtliga insamlade medel kommer 13 procent från kommuner, 

landsting och staten (2014 ). 

Mest pengar under 2015 fick Bris från Postkodlotteriet, 18 miljoner. Bris fick också 

ytterligare 5,3 miljoner kronor från Postkodlotteriet för ett 3-årigt projekt att göra Bris 

stödverksamhet på nätet ännu mer tillgängligt för barn. 

Enligt de regler som Svensk insamlingskontroll satt upp måste minst 75 procent av pengarna 

gå till ändamålet, det vill säga den verksamhet som organisationen är till för. 2 2014 använde 

Bris ungefär 76 procent av pengarna till ändamålet. Av de pengar som inte gick till ändamålet 

användes det mesta till att samla in nya pengar. 5 procent gick till administration. 

Samarbeten 

Bris samarbetar med andra som delar Bris värderingar, för att nå ännu fler. Just nu 

samarbetar Bris med flera organisationer: 

• Nätverket för barnkonventionen som är 48 organisationer som tillsammans bedriver 

arbete för att stärka barnets rättigheter. 

• statens mediaråd som är en statlig myndighet och tillsammans med Bris svenska 

representanter i det europiska nätverket Safer internat. 

• CHI som är ett internationellt nätverk för stödlinjer för barn i 145 länder. 

2 http:/ /www.insamlingskontroll.se 
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• Skandia, ingår i ett samarbete med Bris om en ny metoder att utvärdera Bris 

verksamhet: SROI (Social Return on lnvestment). SROI är en metod som inte bara 

ser till ekonomiska effekter av verksamhet, utan även det värde verksamheter skapar 

socialt och miljömässigt. 

Gör Bris någon skillnad - och vad har vi åstadkommit sä här långt? 

Bris gör skillnad i arbetet med att stärka barnets rättigheter. Vi vet att samtal till oss kan 

göra stor skillnad för ett enskilt barn. Vi vet att utbildningar och opinions- och 

påverkansarbetet gör skillnad på lång sikt genom ökad kunskap och stärkt lagstiftning. 

Bris mäter alla delar av verksamheten. Det gör vi för att veta att veta vad vi presterar och 

om vi kommer uppnå våra mål. Vi mäter också för att kunna anpassa verksamheten så att vi 

har mest resurser på plats då vi behövs allra mest. 

Under september 2014- september 2015 hade Bris ungefär 70 stödjande samtal varje dag. 

De flesta som kontaktade Bris är mellan 13 och 15 år. 75 procent av de stödjande samtalen 

sker via text, antingen i mejl eller chatt. Resterande 25 procent sker via telefon. 

Ungefär 8 av 1 O som kontaktar Bris identifierar sig som tjej. Att må dåligt psykiskt, vänner 

och skolan är de tre vanligaste områdena som barn väljer att prata om med Bris. 

Ålder 116 111, chatt & mejl 
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Antalet kontakter fördelat på ålder (1 sept. 2014 ti/11 sept. 2015). 
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Bris har under perioden 1 september 2014- 1 september 2015 genomfört 117 utbildningar 

och föreläsningar och nått 5873 vuxna som arbetar med barn. Alla utbildningar och före

läsningar utvärderas. Deltagare som gått på en föreläsning eller får en utvärdering på e-post 

där de får ge ett betyg på utbildningen som helhet och på föreläsaren. Bris har som mål att 

deltagarna ska ge våra utbildningar och föreläsningar minst 4 av 5 i betyg. Snittbetyget för 

våra utbildningar är 4,5. (september 2014- september 2015). De deltagare som gått en 

tvådagarsutbildning får även en ytterligare utvärdering efter ett halvår, om de har haft nytta 

av utbildningen i sitt yrke. 

Perioden 1 januari- 30 september 2015 omnämndes Bris 1544 gånger i media (radio, TV 

och tidningar). 755 gånger var det ett resultat av att Bris lyft fram egna frågor som vi tyckte 

var särskilt viktiga. Vi hade samma period haft 417 116 besökare på Bris. se, nått 

71 301"1ikes" på Bris sida på Facebook. Vi hade 1741 följare på "Twitter". Våren 2015 

gjorde Bris om vårt Inslagram-konto till en kommunikationskanal riktad till barn och unga. 

Inslagram-kontot "Bris-116 111" sköts av Bris kuratorer. Då Bris lanserade appen "Ab u sed 

Emojis" (se nedan) steg antalet följare på lnstagram dramatiskt. Vi hade 30 september 5729 

följare. Enligt Sifo känner 90 procent av barn och unga till Bris (2015). 

Mäta och förändra 

Allt det som Bris mäter följs upp. l nom alla verksamhetsområden görs därför förändringar för 

att verksamheten ska kunna bli ännu mer effektiv. Exempelvis har resurserna i stöd 

omfördelats för att öka tillgängligheten för både barn och vuxna. Bris innesäljare som 

kontaktar företag som skänker gåvor till Bris har övergått från telefon till mejl i vissa fall. 

Målet är att göra så stor skillnad som möjligt för varje insamlad krona. 

"Vi såg att fler vuxna kontaktar Bris pa förmiddagarna, medan barn kontaktar 

oss framförallt på eftermiddagarna och kvällarna. Därför har vi prioritera/ alt 

bemanna "Bris vuxentelefon- om barn" pa förmiddagarna och chall och 

telefon för barn senare under dagen och kvällen . Då hinner vi också svara 

på fler mej/. " 

Ulrika Eriksson, chef för Bris stödverksamhet 

"Vi följer upp hur mycket tid vi lägger på alt na företag i förhållande till hur 

mycket företagen ger i gåva . Det har lett tilf all vi i vissa fall övergått tilf att 

mej/a istället för att na företagen per telefon för att kunna spara värdefull tid. " 

Helene Tibblin insamlingschef. 
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Abused Ern ojies - ett exempe l på en kampanj som gjorde skil lnad 

l maj 2015 lanserade Bris appen "Abused Emojis". Abused Emojis är alternativa emojis 

(symboler som används i sociala medier) som berättar om känslor som att inte orka, ha blivit 

slagen, eller ha föräldrar som dricker. Appen har tagits fram i samarbete med Garbergs som 

är Bris reklambyrå. 

En av Bris Abused Emojis. 

Abused Emojis blev efter lanseringen i slutet av maj 2015 den tredje mest nedladdade 

appen på App store. Appen fick uppmärksamhet över hela världen och är nedladdad nästan 

BO 000 gånger. 

Samtidigt som lanseringen av Abused Emojis gjorde Bris ett samarbete med Splay och 

GoSnap vilket ledde till en dramatisk ökning av följare på Bris lnstagram-konto för barn och 

unga: "Bris11611 ". Vi gick från 600 följare till 5000 följare mellan sista veckan i maj och 

augusti 2015. 

En effekt av satsningarna med appen Abused Emojis och Inslagram "Bris116111 " var en 

tydlig ökning av barn och unga som kontaktar Bris för första gången. Antalet nya användare 

ökade markant under dagarna då kampanjen var som mest intensiv. Antalet kontaktförsök i 

Bris chatt fördubblades, jämfört med snittet en vanlig månad. 
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"Barn som l<onlal</ade Bris i slutet av maj nf:imncle ofta Abused Emojis och 

Inslagram som anledning att de hitla t till Bris." 

Lisa Mannby, kurator med ansvar för verksamhetsuppföljning . 

Under veckan för Absued Emojis/lnstagram-kampanjen var 80procent av alla kontaktförsök i 

chatten nya användare. Så här ser antalet kontaktförsök ut i chatten under maj 2015 (unika 

användare): 
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Abused Emojis har använts i insamlingskampanjer till privatpersoner och i kommunikation 

om Bris. Annonsvärdet av kampanjen uppskattas till 14 miljoner euro, i internationella och 

nationella medier.( Annonsvärde är ett uppskattat värde av artiklar eller inslag i radio eller tv. 

Annonsvärdet beräknas av TT -ägda Retriever utifrån vad det skulle kosta att köpa 

motsvarande utrymme som annons). 

Abused Emojis är ett exempel på arbete där alla delar i Bris samverkar, med flera effekter: 

• Ökad synlighet 

• Fler unga som kontaktar Bris för stöd 

• Fler privatpersoner som kan bidra till att långsiktigt stärka arbetet för barnets 

rättigheter 
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Avslutni ng 

Bris är helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag och andra organisationer. Utan 

era bidrag hade vi inte kunnat bedriva något av den verksamhet vi gör idag. Att få en gåva 

är att få ett förtroende. Det är vår förhoppning att den här rapporten ska ge en bild av vad 

de pengar som skänks till Bris gör för skillnad. 

Det går att mäta effekter. Det gör vi varje dag, som beskrivits här. Några effekter kan vi 

beskriva genom erfarenhet och forskning . Vi att samtal som tar det barnet berättar på allvar, 

som bekräftar barnets tankar och känslor, upplevs stärkande. Forskning visar att ett enda 

stödjande samtal kan öka förståelse, skapa fler strategier och inge hopp. Det i sig ökar 

möjligheterna att klara sig genom svåra situationer i livet. Det är vårt mål med varje samtal. 

Ett annat sätt att mäta effekter är att se till vad som skulle hända om en verksamhet inte 

fanns, alltså vilket tomrum det lämnade. Ungefär 70 gånger varje dag skulle ett barn inte 

prata med en professionell kurator hos oss. Varje år skulle barn som förlorat en nära 

anhörig i självmord inte träffa andra unga med liknande erfarenheter, under trygga 

förhållanden. Vi skulle inte kunna utveckla vår verksamhet för att kunna bli än mer 

tillgängliga, utifrån varje barns behov. Under 2015 har Bris drivit flera projekt, ett om att 

stärka stödet till unga som utsätts för våld i unga nära relationer. Vi utvecklar just nu 

stödverksamheten för att bli mer tillgängligt för mobiler och surfplattor. Det är tack vare er vi 

kan göra det. 

Tack! 

Karin Bergelv 

tf. Generalsekreterare Bris 

David Sandberg Hjelm 

Verksamhetsutvecklare 
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Verksamhetsberättelse regionalt arbete 2016 

Detta är ett utdrag av Bris hela verksamhetsberättelse som publiceras i april 2017. 



Förord 

Tillsammans för 
barnets rättigheter 

Under 45 år har Bris stått 
upp för barnets rättigheter. 
genom att stödja barn. göra 
barns röster hörda och 
mobilisera olika aktörer för 
barnets rätt. Alla vi som 
brinner för att förändra vet 
att vi kan åstadkomrna en 
del var och en. men vi vet 
också, att om vi verkligen vill 
åstadkomma samhällsför
ändring. måste vi förena våra 
krafter. 2016 har varit ett år 
som präglats av denna insikt. 
Det har varit ett år av möten. 
samtal och lärdomar. Det gör 
skillnad och gör oss starka för 
att möta framtiden -
tillsammans. 

Under 2016 ökade barnens 
samtal till Bris för andra året 
i rad. Behovet av stöd är 
stort och Bris fyller en central 
funktion i samhället såsom 
Sveriges enskilt största första 
linje. År 2016 handlade fyra av 
tio av Bris kurativa samtal med 
barn om psykisk ohälsa och i 
åldersgruppen16-18 år hand
lade så många som hälften av 
samtalen om psykisk ohälsa . 
Att psykisk ohälsa bland barn 
och unga i Sverige är utbredd 
och har ökat märks inte bara 
i samtalen till Bris. forsknings
rapporter· visar samma sak. 
Att bryta trenden med den 
ökande psykiska ohälsan är 

ett av Bris mest pr·ioriterade 
uppdrag uneler kommande år. 

Bris behövs mer än någonsin. 
Det märks inte bara genom 
att samtalen ökar utan även i 
hur barnets rättigheter under 
det gångna året har utmanats. 
Sådant som kan tyckas själv
klart. som att barn som flytt 
till Sverige har rätt till familje
återförening. valde riksdagen 
att stoppa. Det är viktigt att 
inte göra skillnad på bam och 
vi kommer aldrig att vika från 
den fundamentala rättigheten 
om alla barns lika värde. 

l september 2016 lanserades 
en ny verksamhet inom Bris. 
Bris Nätverk- mötesplatsen 
för barnets rättigheter . Nät
verket riktar sig till 
personer som arbetar med 
eller för barn . På dryga tre 
månader hade nätverket mer 
än 1000 medlemmar. Där 
finns personer som arbetar 
inom socialtjänsten. skolan. 
polisen och inom olika ideella 
föreningar. Det som förenar 
är en övertygelse om att vi 
måste samverka för att åstad
komma förändring. 

Under 2016 ökade Bris synlig
het i det offentliga markant. 
Det handlar såväl om tidnings
artiklar och andra medieinslag 
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Magnus Jägerskog. 
generalsekreterare 

Ulf Spendrup. 
förbundsordförande 

som debattartiklar och runt 
förhandlingsborden. Att stå 
upp för barnets rättigheter 
för att åstadkomma föränd 
ring var anledningen till att 
Bris startade för 45 år 
sedan . Det ska vi fortsätta att 
göra . Det gör Sverige till en 
bättre plats för alla. Det är 
också glädjande att se att vi 
under 2016. efter ett par år 
av minskande medlemsantal . 
lyckades bryta trenden och 
antalet medlemmar ökade 
med 11 procent. Du som delar 
våra mål får gärna bidra till att 
vi blir ännu fler. 

Bris ekonomi är stabil och 
trots att organisationen under· 
2016 fick ett minskat anslag 
från en av de absolut största 



bidragsgivarna så gener·eracle 
året ett överskott som kan 
nyttjas i framticla verksam 
Ilet. Samtidigt ser vi tydligt 
hur bidrag från allmänheten 
och andra bidragsgivare ökar 
och kommer kunna täcka 
andra minskade bidrag. Bris 
har alltid levt med knappa 
resurser i relation till behovet. 
Tack vare för·mågan att parera 
vid snabba för ä ndr·ingar har 
ekonomin fungerat väl. Ändå 
ser vi etl ständigt behov av 
bättre ekonomi för att fort
satt kunna stödja barn och 
bredela verksam h eten för att 
stärka barnets rättigheter. 

Sver·ige var ett av världens 
länder som i september 2015, 
på ett toppmöte i FN. skrev 
under överenskommelsen 
Förändra vår värld: Agenda 
2030 för hållbar utveckling. 
Agendan innehåller en hand
lingsplan med 17 mål och 169 

delmål som ska leda världen 
mot en hållbar framtid. 
Agendans mål är universella 
och gäller alla länder. även 
Sverige. 

Bris bidrar på olika sätt till 
måluppfyllelsen av Agenda 
2030. både i Sverige och 
globalt. genom vårt med
lemskap i den internationella 
paraplyorganisationen Chilcl 
Helpline International (CHI). 
Vårt arbete med att bryta 
trenden med den ökande 
psykiska ohälsan hos barn och 
unga. att stödja barn som flytt 
och att arbeta för alla barns 
r·ätt att slippa våld. innebär 
att vi i första hand fokuserar· 
på tre mål i Agenda 2030: 
Mål 3 Säkerställa hälsosamma 
liv och främja välbefinnande 
för alla i alla åldrar. mål 5 om 
Jämställdhet och mål16om 
Fredliga och inkluderande 
samhällen . 

Magnus Jägerskog, 
generalsekreterare 
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Förra året tog medlemmarna 
i CHI emot 20 miljoner· sam
tal från i)arn och unga och 
många arbetar precis som 
vi med opinionsbildning och 
påverkansarbete för att skapa 
långsiktig och hållbar föränd 
ring för barn . l november höll 
CHI sitt världsmöte och då 
adresserades särskilt delmål 
16.2 i Agenda 2030. Med
lemsorganisationerna antog 
en deklaration. Bangkok
deklarationen, med en upp
maning till världssamfundet 
att säkerställa att varje barn 
får sin rättigilet att leva ett liv 
fritt från våld tillgodosedd. Vi 
står nu redo inför ett nytt år 
där vårt arbete för att varje 
barn ska få sina rättigheter 
tillgodosedda, oavsett var 
barnet befinner sig. känns 
viktigare än någonsin. 

Ulf Spendrup. 
förbLIIl elsord förand e 



Så arbetar Bris 
Målet för Bris är att stärka bamets rättigheter. Grunden för all verksamhet 
är FN :s konvention om barnets rättigheter. barnkonventionen. Genom Bris 
dagliga samtal med barn har organisationen stor kunskap om hur barns 
rättigheter kränks i Sver-ige. Bris arbete utgår från tre delar: stödja, mobilisera 
och påverka . 

T 

Bris erbjuder stöd till alla barn 
under 18 år utifrån barnets 
behov, direkt i vår stöd 
verksamhet och i våra stöd
grupper. men också indirekt 
genom vår vuxentelefon där 
vuxna får stöd och svar på 
frågor om barn . 

Bl-is mobiliserar samhället för 
barnets rättigheter. alltifrån 
medlemmar till kommuner. 
organisationer och andra 
samhällsaktörer. Uneler 2016 
startade Bris nätverk - en 
mötesplats för barnets 
rättigheter som ska möjlig
göra möten. dialog och sam
verkan mellan professionella 
från olika delar av samhället. 

T .J 

Bris verksamhet handlar 
också om att påverka olika 
aktörer. bland annat genom 
att göra barns röster hörda 
och på det sättet bidra till att 
stärka barnets rättigheter. 
Bris bedriver ett strategiskt 
opinions- och påverkans
arbete med fokus på be
slutsfattare och myndigheter. 
och arbetar också för att nå 
ut till allmänheten i syfte att 
hela samhället ska ha bättre 
kunskap om barnets rättighe
ter och kunna bidra till att de 
bättre tillgodoses. Bris del tar 
i referensgrupper och poli
tikermöten. skriver remisser 
och bidrar med expertis. 
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Bris verksamhet finansieras 
via insamling från privat
personer. via företagsspons
ring. stöd från kommuner och 
olika stiftelse!- och medlems
avgifter. Vår möjlighet att 
stötta barn och att arbeta för 
att stä1"ka barnets rättigheter 
står i direkt 1·elation till våra 
insamlade medel och varje 
krona gör skillnad i verksam
heten . Att bedriva ett aktivt 
insamlingsarbete är därför 
också en central del av Bris 
verksam het. 



Bris erbjuder stöd 
på flera sätt 
stödjande samtal 
Genom Bris 116 111, Br·is
mejlen och Bris-chalten kan 
barn och unga upp till18 år 
tryggt. anonymt och gratis få 
stöd från Bris. l stödverk
samheten arbetar kuratorer 
medlång erfarenhet av 
kontakter med barn och unga. 
Samtalet sker på barnets 
Villkor och kuratorns uppgift 
är att ge känslomässigt och 
praktiskt stöd samt informera 
om barnets rättigheter och 
om samhällets stödinstanser. 
stödverksamheten Ilar öppet 
alla dagar på året. 

stödjande insatser 
Ibland behövs stöd från en 
annan aktör än Bris för att 
barnet ska få sitt hjälp
behov tillgodosett. l Bris 
stöderbjudande ingår där
för att på uppdrag av barnet 
eller efter en professionell 
bedömning av kuratorerna, 
erbjuda barnet konkret hjälp 
till en fungerande kontakt 
med samhällets övriga stöd
insatser. Kuratorerna hjälper 
barnet vidare, till exempel 
genom att upprätta anmäl
ningar till socialtjänst eller 
företr·äda barnet i kontakt 
med olika myndigheter. 

Digitalt stöd 
l Bris forum på bris .se kan 
barn och unga prata med 
varandra om allt från vardag
liga tankar till svårare problem, 
anonymt och säkert.Forumet 
modereras av Bris kuratorer 
och samtliga inlägg granskas 
före publicering. På bris.se 
finns information om ämnen 
som är vanligt förekommande 
hos Bris . 
År 2016 lanserades Brisbot. 
en automatisk chattbot där 
barn kan ställa frågor utifrån 
förvalda alternativ och få svar 
som är skrivna av Bris kura 
torer. Tjänsten är ett kom 
plement till Bris kuratorer 
och en möjlighet att "prova 
på" Bris stödverksamhet utan 
att behöva vänta. Brisbot 
finns i apparna Kik och Face
book Messenger. 
På instagramkontot @bris116111 
publiceras tips och råd kring 
olika ämnen. Här får följarna 
snabb information om stöd
verksamheten och lära känna 
kuratorerna lite bättre. 

Gruppstöd 
Bris arrangerar regelbundet 
stödhelger för familjer där 
en förälder begått självmord 
och för familjehemsplacerade 
barn . På träffama får barnet 
träffa andra i samma situa
tion. kunskap om sina rättig
heter och stöd i att hantera 
sin situation. Målet är både 
att stötta barnet här och nu 
och att förebygga psykisk 
ohälsa på längre sikt. 
l samarbete med STAD 
(Stockholm förebygger· 
alkohol- och drogproblem) 
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erbjuder Bris grupp
stöd via nätet. Grubbel, 

för barn som har en för
älder som dricker för mycket 
eller som mår psykiskt dåligt. 
Detta gruppstöd är en kurs på 
nätet där barn kan chatta med 
andra som hat· liknahde upple
velser. Syftet med Grubbel är 
att barnet ska få information 
och tips som kan göra var
dagen lite enklare . Ett annat 
syfte med Grubbel är att 
deltagarna ska få träffa andra 
med liknande erfarenheter. 
l slutet av året tilldelades Bris 
medel för att utveckla grupp
stödet. Projektet Tillsammans 
för barn som flytt finansieras 
med medel från Familjen 
Erling-Perssons stiftelse och 
kommer erbjuda ett profes
sionellt och långsiktigt stöd 
till ensamkommande barn i 
tio kommuner i landet. 

Stöd för vuxna om barn 
l Bris vuxentelefon - om barn 
tar Bris emot samtal fr·ån 
vuxna som behöver någon att 
prata med kring frågor och 
oro som rör barn och unga 
upp till18 år. Syftet är att 
vuxna ska få stöd, vägledning 
och information om hur de 
kan bidra till att förändra ett 
barns situation till det bättre. 
l samtalet finns ett tydligt fo
kus på barnets perspektiv och 
rättigheter. Samtalet kostar 
som ett vanligt telefonsamtal 
och man kan vara anonym. 
Utöver stödtelefonen 
erbjuder Bris stöd via bris.se 
där vuxna hittar information 
om en mängd olika ämnen 
som rör barn och unga. 



Samtalen till Bris 2016 
Under 2016 besvarade Bris 37 369 kontakter från barn och vuxna . Utav 
dessa kategoriserades 26 996 av kontakterna som kurativa, en kontakt där 
kontakto1·saken är känd och barnet eller den vuxne fått stöd från någon av Bris 
kuratorer. Jämfört med 2015 har Bris kurativa kontal<te1· ökat med 3 procent. 

Av Bris samtliga kurativa 
kontakter är 9 av 10 tagna av 
ett barn. under 2016 uppgick 
de till 24 690 kontakter. De 
flesta kurativa kontaktema 
har skett via chatt. Den kanal 
som har ökat mest under året 
är dock mejlen. Det är vanli
gare att tjejer kontaktar Bris 
än ki llar, under 2016 var 8 av 
10 kontakter med en tjej . 
14 procent av kontakterna 
var en kille ocl1 i 6 procent av 
kontakterna är barnets kön 
inte känt. 

De besvarade kontakter som 
inte kategoriseras som 
kurativa består till största del 
av tysta samtal, pålägg-
ningar och testsamtaL Dessa 
är främst förekommande 
i kontakter via 116 111, Bris 
stödtelefon för barn . Det kan 
vara svårt för barn och unga 
att ta steget att våga inleda 
ett samtal. och för många tar 
det några försök innan 
kontakten resulterar i ett 
kurativt samtal. 

Det är barnet som kontaktar 
Bris som styr vad samtalet 
handlar om. utifrån barnets 
behov av stöd och råd. Lik
som för 2015 så var det van
ligaste kontaktområdet 2016 
Psykisk ohälsa. 2016 berörde 
nästan 40 procent av Bris alla 
kontakter det ämnet. 

Under 2016 har Bris haft 
2 306 kurativa kontakter med 

vuxna som sökt stöd kring ett 
barn i dess närhet. 7 av 10 
kontakter togs av en förälder . 
Övriga kontakter fördelas på 
mor- /farföräldrar. professio
nella samt andra vuxna i 
barnets närhet som exem
pelvi s grannar. vänner till 
familjen . idrottsledare och 
liknande. 

2016 års vanligaste kontaktområden 

Psykisk ohälsa 
... .... ······ ·· -·· ··· · ... . 

Familj & familjekonnikter 

Att vara ung 

Vänner 

Skolan 

39 % 

25% 

25 % 

19 % 

17 % 
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"Jag får höra många svåra 
berättelserFV 
Stina Michel son, kurator på 
Bris - Hur pratar man med 
ett barn som befinner sig i 
en utsatt situation? 
- Det första man ska göra är 
att lyssna och bidra till 
barnets möjlighet att 
berätta genom att ställa 
öppna frågor. l en utsatt 
situation kan det vara svär·t 
för barnet att förstå vacl som 
händer och veta hur man ska 
hantera tankar och känslor. 
Därför är det viktigt att hjälpa 
barnet att göra tillvaron här 
och nu begriplig. l samtal 
med en kurator på Bris får 
barnet möjlighet att sätta 
ord på och sortera bland det 
hen tänker och känner. Vår 
uppgift som kuratorer är att 
erbjuda känslomässigt stöd. 
en känsla av framtidstro och 
konkret kunskap om barnets 
rättigheter och om samhällets 
stödinsatser. Vi erbjuder alltid 
barnet konkret hjälp om hen 
vill ha det. till exempel att 
kornrna i kontakt med social
tjänsten eller med kuratorn 
på skolan. 

Hur är det för dig som 
kurator att ta emot barns 
och ungas förtroenden? 
- Jag tar mitt uppdrag på 
stort allvar eftersom varje barn 
som hör av sig till Bris ger mig 
ett förtroende. Barnet har 
rätt att förvänta sig ett samtal 
med en vuxen som lyssnar 
och förmedlar ett stöd som 
barnet behöver. Det kräver 
lyhördhet och nyfikenhet. Jag 
får· höra många svåra berät
telser men jag är tacksam 

över att jag får fylla en 
funktion i barns liv clär 
jag kan bidr-a till en 
positiv för·äncll'ing. 

Vilka fördelar res
pektive nackdelar 
finns vad gäller stöd 
via telefon, chatt och 
mejl? 
-För barnet är tillgäng
ligheten en stor fördel med 
distansstöd . Det är lätt att 
komma i kontakt med Bris 
genom att ringa eller genom 
att logga in på chatten. 
Många barn uppskattar även 
möjligheten att var·a anonym. 
Vi ser inte vem personen är 
som hör av sig eller var hen 
befinner sig. En nackdel med 
att stödet sker på elistans 
skulle kunna vara att färre 
sinnen kommer till använd 
ning; vi ser inte varandra i 
telefon och i eilatten hör vi 
inte heller. Det kan vara en 
utmaning när vi ska förmedla 
vad vi tänker och känner 
men samtidigt kan det vara 
jätteskönt att som barn 
få stöd utan att bli sedd. 

Vad är bäst med att 
jobba som kurator på 
Bris? 
-Att få bidra till 
barnets känsla av 
egenmakt. samman
hang och framtids
tro. Att få ägna hela 
arbetsdagen ål de 
allra viktigaste och 
mest spännande 
frågorna i samtal 
med barn-
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kärlek. vänskap, identitet och 
drömmar. Samt att få vara den 
som förmedlar kunskap om 
barnets rättigheter och 
erbjuda konkret l1jälp när barn 
berättar om svåra situationer. 

Bris når 
barn över 

hela Sverige 

l en undersökning 
på bris.se ställde 

Bris frågan: var bor 
du? Svaren säger 
inget om var samtliga 
barn som kontaktar 
Bris bor. men det 
ger en fingervisning 
om god spridning 

j' över landet. 



Regionerna mobiliserar samhället 
för barnets rättigheter 

Bris på plats i 
landet 

Under året har Bris 
funnits med på fler
talet arenor för att 
berätta om verksam
heten; allt från det 
opinionsbildande 
arbetet kring barnets 
1·ättigheter till stöd
ver-ksamheten och 
behovet av ekonomisk 
hjälp genom insamling 
och medlemskap. 

Bris region Syd har uneler 
året tagit emot en kontinuer
lig ström av förfrågningar från 
skolor och föreningar runt 
orn i Skåne som arbetar rnecl 
ensamkommande barn. För 
att kunna möta behovet av 
information kring barnets 
rättigheter har ett helt nytt 
informationspaket tagits fram 
riktat till vuxna som i sitt yrke 
eller inom föreningsliv möter 
barn och unga i utsatta 
grupper. Ett större sarn
arbete har också påbörjats 
tillsammans med föreningen 
MmD (Malmö mot diskrimine
ring) med syfte att belysa och 
arbeta för de stora grupper 
av barn som i olika samrnan
hang diskrimineras. 

l Malmö och Hässleholm 
genomförde Bris. till
sammans med Region Skåne 

Inom regionenheten samlas elen ideella kraften i Bris 
genom medlemmar. volontärer och Bris nätverk och 
arbetet utgår från fem regioner: syd. väst. öst. mitt och 
nord . Regionerna bedriver även ett strategiskt och för
djupande arbete gentemot kommuner och landsting. 
Syftet är att skapa en dialog med tjänstemän och besluts
fattare om barnets rättigheter och barnkonventionen samt 
informera om Bris verksaml1et. Alla möten utgår från ett 
barnrättsperspektiv och målet är att förbättra barns och 
ungas livssituation på ett lokalt plan. 

och Brottsoffermyncligheten. 
två välbesökta konferenser 
kring barns rätt att slippa 
våld. 600 personer deltog 
från bland annat sjukvården. 
socialtjänsten. skola och 
ideella organisationer. 
Föreläste gjorde bland andra 
Carl-Göran Svedin. professor 
i barn- och ungdomspsykiatri 
och Johanna Thulin. dokto
rand i socialt arbete. 

Under våren deltog Bris i 
projektet Körleken ör fri vars 
syfte var att synliggöra barns 
och ungas rätt till ett liv fritt 
från våld. l1ot och övergrepp . 
Elever på skolor i Umeå fick 
under tre veckor lära sig om 
sina rättigl1eter och var de 
kan vända sig orn de behöver 
stöd och hjälp. Tillsammans 
med skolpersonalen fick de 
möjlighet att samtala om 
rättigheternas innebörd och 
arbeta med olika värderings
övningar. De fick också se en 
teatel·föreställning med efter 

följande dialog tillsammans 
med ensemblen. 

Under folkhälsoveckan i 
Sarsele besökte Bris alla 
mellanstadieklasser och 
föreläste för pedagoger och 
föräldrar. l LLileå gjordes en 
kornmunturne där ett 
socialnämndsmöte. ung
domsmottagningen. närpolis 
och socialtjänstens familje
enhet besöktes . För med
lemmar arrangerades ett 
medlemscafe. 

l samband med inter
nationella barndagen hölls 
Östergötlands barnrätts-
dag i Norrköping. Det var 
ett samarbete mellan bland 
annat Bris. Rädda Bamen och 
Arbetets Museum för att göra 
barnrättsfrågor synliga i Öst
ergötland . Temat var Barn på 
flykt och barnkonventionen . 

l Linköping genomfördes 
konferensdagen "Låt fle1· 
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for-ma vår· samtid och fram
tid" . Temat var att låta barn 
vara delaktiga i de demo
kratiska processerna och Bris 
talade om sin modell för 
barns inflytande. 

Bris r·egion Öst har också del 
tagit på fler· talet mässor. som 
bland annat Hälsomässan i 
Hultsfred. Föreningsmässan i 
~Jyköping och på Lärarnas dag 
i Norrköping. 

Bris var på plats under 
Rinkeby/Tensta hälsovecka 
där syftet var att öka den 
fysiska och psykiska hälsan 
i stadsdelen som har· höga 
ohälsatal bland barn och 

R ix FM -festival 

unga . Dagen var fylld av 
information om det yttre
och inre måendet och Bris 
fick möjlighet att berätta om 
stödverksam h eten . 
Migrationsverket har uneler 
året arbetat för att öka 
sysselsättningen för asyl
sökande. Bland annat genom 
information om samhällets 
olika funktioner. l Bredäng 
och Södertälje har Bris varit 
och informerat om Bris verk 
samhet och om barns 
rättigheter . 

Bris region Väst har delta 
git på flera konferenser och 
mässor i Göteborg. bland 
annat Våga fråga - barn som 

Uneler juli och augusti åkte Bris på turne 
tillsammans med Rix FM. Det blev samman 
lagt 10 nedslag runt om i Sverige på orterna 
Kr-istianstad, Luleå, Eskilstuna. Helsingborg, 
Växjö, Malmö. Norrköping. Jönköping. 
Göteborg och Stockholm. Med hjälp av 
personal och volontärer fick fler· barn och 
unga kännedom om Bris . Bris stod för en 
bred informationsspridning till de ungefär 
200 000 besökarna på cle olika festivalerna . 

anhöriga. samt en konferens 
om hedersrelaterat våld och 
förtr·ycl<. Ett flertal skolor 
och föreningar har besökts. 

På inbjudan av Trollhättans 
för-valtningschef inom utbild
ningsförvaltningen. föreläste 
Bris för samtliga rektorer och 
verksaml1etschefer. Före
läsningen haneilade om Bris 
verksamhet och barns och 
ungas rättigheter. 

Bris deltog också i panel
samtal samt utställning vid 
föreningsmässan i Borås. 

Vid några tillfällen deltog artisten och 
Bris-ambassadören Behrang Miri och 
pr·atade från scen om barns rättigheter och 
om Bris. Vi samarbetade också med den 
unga artisten Ella Ramelt som spelade till 
förmån för Bris uneler festivalen . 

30 000 armband med budskapet #duärviktig 
delades ut under Rix FM- festival. 
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Möt medlemmarna 

Marianne 
Hermansson 
har varit 
medlem 
i över 40 
år. 

Hur kom
mer det sig 

att du gick med 
i Bris? 

- När Bris bildades tyckte jag 
att det var behjärtansvärt 
och jag blev väldigt intres
serad . Jag läste allt jag kom 
över och blev sen medlem 
för att jag ville stötta barn 
som är en utsatt grupp i sam
hället. både då och nu. 
-Jag brukar tänka att om 
alla i min trappuppgång. mitt 
hus. mitt kvarter gav en liten 
slant varje månad så sku lle 
det göra stor skillnad. Det 
brukar jag säga till människor 
runt om mig. Man måste inte 
ge mycket. det viktiga är att 
pengarna ges. Små summor 
varje månad blir en stor 
summa i slutänden. 

Mikael Back blev medlem i 
Bris när han flyttade till Umeå 
och ville engagera sig ideellt. 

Finns det någon fråga som 
du brinner lite extra för? 
-Att nå ki llarna . Idag är åtta 
av tio som hör av sig till Bris 
tjejer. Men det är ju inte för· 
att alla killar mår toppen . Vi 
vet ju att den psykiska 
ohälsan är stor i elen 
gruppen och därför är det 

- ---

Medlemskommunikation på agendan 

Ett viktigt mål under 2016 var att få fler 
medlemmar· i organisationen och när året var· slut 
stod det klart att anta let ökat med 11 %. Det är 
bland annat resultatet av en ny strategi som har en 
tydlig inriktning mot att stärka Bris som medlems
or-ganisation och öka inflytandet för medlemmar. 

Medlemmarna spe lar en viktig 
roll i mobiliseringen av 
samhället för bams rättig
heter. För att skapa samtal 
mellan medlemmarna och 
Bris gav sig gener-al
sekreterare Magnus 
Jägerskog ut på lurne i 
regionerna. På träffarna dis
kuterades bland annat hur et t 
ideellt engagemang i Bris kan 
se u t. 

Att främja dialog och väcka 
engagemang stod också på 
agendan under Bris 
verksamhetskonferens som 
anordnades i Göteborg. På 
konferensen träffades för
troendevalda och anställda 
för att tillsammans arbeta för 

viktigt att de vet att Bris även 
finns till för dem. Jag tror på 
mer interaktivilet med unga . 
mer skapande innehåll och 
lokala aktiviteter . 

Vad skulle du säga till någon 
som funderar på att bli 
medlem i Bris? 
-Ingen kan inte göra allt men 
alla kan göra något. Prova 
på och se hur det känns . Ta 
kontakt med Bris-ombudet i 

Bris framtid. En punk t var l1ur 
Bris kan vara en organisation 
clär· ingen lämnas utanför. 
som skapar delaktighet och 
där möjlighet till påverkan 
finns. De tankar och konkreta 
förslag som arbetades fram 
togs seelan vidare in i arbetet 
med en ny långsiktig plan för 
åren 2017-2021. 

l samband med verksamhets
konferensen arrangerade Bris 
en barnrättsdag som också 
blev startskottet för det 
nystartade Bris 1\Jätverk - ett 
nätverk för personer som 
arbetar med och för barns 
rättigheter . Barnrättsdagen 
hade cirka 100 besökare. 

din region eller korn och häng 
med oss i Bris - tältet när vi 
deltar i olika festivaler och 
event. Då ser du lllrr vi jobbar 
och att vi är 
många 
som är 
aktiva. 

• ( j 
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En mötesplats för barnets rätt 
Under hösten startade den nya verksamheten Bris 
nätverk, en arena för dialog om barn rättsfrågor. 
Som startpunkt föt- nätverket arrangerade Bris en 
barnrättsdag, där temat var den ökande psykiska 
ohälsan bland barn och unga. 

Deltagarna fick lyssna till Sven 
Bremberg. läkare och docent 
i socialmedicin vid 
Karolinska institutet som 

om utmanande frågor 
i barnrätten och 
genererade intres
santa följdfrågor 

är en av Sveriges ledande 
experter på psykisk ohälsa 
bland barn och unga. Även 
barnombudsmannen Fredrik 
Malmberg var på plats För 

om vilken betydelse 
barnkonventionen 
kan få när den blir 
lag. Medverkade 
gjorde bland annat 
Bris barnrättsexpert 
Emma Bennwik och 

Vill du veta mer 

att berätta om årsrapporten 
"Respekt - barn med funk
tionsnedsättning om sam
hällets stöd". Petter 
lwarsson. sakkunnig på Bris 
och skolkurator. föreläste 
utifrån sin nya bok 
"Du behövs som vuxen" som 
guidar vuxna i hur de kan 
utveckla sina förmågor att 
lyssna. förstå och 
kommunicera med barn . 

Under- dagen hölls två panel
samtal. Den första tog av
stamp i Frågan Hur mår unga i 
Västra Götaland~ Medverkade 
gjorde bland annat Viveca 
Axelsson från Sveriges 
kommuner och lanelsting och 
David Lega. kommunalråd 
(KO) i Göteborgs Stad. Dagens 
andra panelsamtal handlade 

om Bris nätverk? 
mejla natverk@bris.se 

Cecilia Grefve. 
nationell samordnare för den 
sociala barn- och ungdoms
vården . 

Dagen var startskottet för 
Bris nätverk som ska verka 
som en källa till inspiration 
och erfarenhetsutbyte för 
personer som arbetar för 
och med barn. Att gå med är 
gratis och det spelar ingen 
roll om deltagaren är verksam 
inom den ideella, privata eller 
offentliga sektorn . Tio träffar 
per år arrangeras i nätverket. 
där deltagaren får möjlighet 
att lyssna till föreläsningar. ta 
del av rapporter och skapa 
dialog med professionella 
från olika delar av samhället. 

Nätverket är uppbyggt utifrån 
Bris fem regioner och det är 
fritt att välja vilken nätverks
träff man vill närvara på. Efter 
tre månader hade över 1000 
personer gått med i Bris 
nätverk. 

Många av deltagarna på 
barnrättsdagen lyfte vikten 
av nätverk, bland annat Ulrika 
Pramås. skolsköterska i 
Torslanda : 
- Jag ser fram emot att vara 
med i Bris nätverk. känner att 
jag fått kraft i att vi är många 
som jobbar tillsammans . 
Ofta känns det som om man 
sliter på ensam. men vi är så 
många som jobbar för sam
ma sak. säger hon . 

J 
En spännande dag med diskussioner som gick på djupet 
och där svåra och kritiska frågor också blev ställda. 
Det tror jag är bra eftersom engagemang föt- barns 

t·ättighetet- inte räcker, det krävs också kunskap och genomtänkta 
strategier om vi ska nå framgång. 

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg sammanfattar Bris barnrättsdag. 
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Tillsammans bryter vi trenden! 
Alla barn l1ar rätt att må bra men den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. Bris jobbar för 
för att barn och unga somtnår dåligt all tid ska ha en trygg vuxen att väncia sig till . 

När ingen annan finns tillgänglig så finns Bris. 
Stöd värt arbete genom att swisha en gåva till 90 150 41. 

TaEk för ditt stöd. Tillsahlmans kan Vi bryta tren den . 

Följ oss! 
Twitter: @BRISpress - lnstagram: @bris116111 

Facebook: facebook.com/BRIS - Linkedin: Sök på Bris - Youtube: Bris116111 

Arenavägen 61 Box 10147 112 28 stockholm- Globen 
Tel : 08- 598 888 00 Fax: 08 - 39 00 45 Mej! : info@bris. se Medlemskap och gåva . Swisha : 9015041 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Charlotta Bjälkebring-Carlsson, 
Närvårdskoordinator/Nämndsekreterare 

charlotta.carlsson@habo. se 

T JÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Datum Vår beteckning 

2017-03-20 SN 2017/00012 nr 29620 

Kvinnojouren Olivia ansökan föreningsbidrag år 2017 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att bevilja Kvinnojouren Olivia 130 000 kr i 
fåreningsbidrag får år 2017. 

Sammanfattning 
Kvinnojouren Olivia ansöker om 130 000 kr i fåreningsbidrag från 
socialnämnden får år 2017. Pengarna ska användas till att täcka de löpande 
kostnader och till utbildning under det kommande verksamhetsåret. 
K vinnojauren ger råd och stöd samt hjälper våldsutsatta kvinnor, med eller 
utan barn, till ett tillfälligt skyddat boende i jourens egen jourlägenhet 
Kvinnojourens stödtelefon är bemannad veckan alla dagar mellan kl. 09-21. 

Ärende 
Kvinnojouren Olivia har ansökt om ett fåreningsbidrag på 130 000 kr får år 
2017. Socialnämnden föreslås att bevilja ett bidrag om 130 000 kr. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2017-03-20 

Ansökan fåreningsbidrag år 2017, daterad 2017-03-17 
Revisionsberättelse, daterad 2017-01-17 
Balansrappmi år 2016 
Resultatrappmi år 2016 
Verksamhetsberättelse år 2016 

Beslut skickas till 
Kvinnojouren Olivia 
Kommunstyrelsens ekonomiadministratör 
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Med ansökan bifogas följ ande bilagor: 
~ Vorksamhetsborattolso [il Resultaträkning 

~ Rovlslonsbl!rättelse 0 · Fast!Jtalld bolansräkning 

Proiektbeskrivninq 

ANSÖKAN OM FÖRENINGSBlDRAG 
Senast 11 mars ska ansökan lämnas till 
Hå bo kommun 
Socialförvaltningens kansli 
746 so e§lsta 

OrgonlsaUonsnurn~J Cf 
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._2C !7 

För startbltlrag bifogas f ölj ande bilagor: 
D Aktuella stadgar D Verlt&amhotsbort!tteJse 

D Namn på etyrolsens lodamöter O Budget 

Sammanfalla fOreningens mål och syfte, dess betydelse samt hur bidragspengama kommor att tmvl:lnd::uo. Anvand bliaga eller bak.sldil om utrymmet Inte rackor till 

::e. h-rf . "·er l<..sc\'"' hc.i"">.krC:'iftl:':le 

Sökand k k ......... ., ..... , ..... _ , , ""' ................. n. .... 'f ·---· 
Namn 

-Anil ~c'.r!.:·n,c,n 
Adress Postodress 

:f.dJotc MC;cb,1"' ·,; ~ :f/f& ~s 
Teleron dagtid l Telefon mobil E-posl 
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Uppglttslämnandet genom denna blankett betraktas ~ven som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (PuL). 
Personuppgifter som sänds In till kommunen behandlas l enlighet med PUL. Du medger att InFormationen du lämnar f~ r lagras oc.h bearbetas l 
register hos rörvaltnlng/n:imnd. Du har rdtt att gratis, en g8ng per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansöka n ställd till oss, få veta vilka 
personuppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. 

Underskrift 
H_,rmed Intygas att sökande förening/organisatlon har tagit del av och godktlnner socialnämndens regelverk för röreningsbldrag. 

POSTADRESS 
746 BO BÄLSTA 

BESÖKSAORESS 
Centrumleden l 

F=! C 'b 1 'T 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 
TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSJOA 
www.hnbo .sc 

E-POST 
socl<:alnamnden@habo.se 

Blankett~n :;kopad 2012-01-17/ LF2506 
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REVISIONSBERÄ TTELSE 

Vi, undertecknade revisorer, som av årsmötet utsetts revidera Kvinnojouren 
Olivias bokföring för verksamhetsåret 2016, f'ar härmed avge följande 
revisionsberättelse. 

Efter att ha genomgått räkenskaperna, vilka förts i god ordning, har vi ej 
funnit anledning till anmärkning, varför vi rekommenderar årsmötet att 
bevilja kassör och styrelse ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

Bålsta den 17 januari 2017 

/ -., /\. ( 
L--~'-'/1..7 c;·lt:?7 

Carin Brydling 

/ft~:/!!)-;1Jlw~ 
Berit Johansson 



Balansrapport 
KVINNOJOUREN OLIVIA l BALSTA 802468-9559 Sida 1 (1) 

Vald period: Hela räl<enskapsaret Utskriven: 2017-01-15 15:47:03 

Räkenskapsår: 201 6-01 -01 - 2016-12-31 

Senaste ver.nr: A 120 

Ingåenda balans Ingående saldo Perioden Utgåenda saldo 

TILLGANGAR 

Omsättningstillgångar 

Kassa och bank 

1910 Kassa 327,00 327,00 -200,00 127,00 

1940 Mälarkante 554 063,75 554 063,75 -40 000,00 514 063,75 

1950 Nytt bankkonto 18 280,71 18 280,71 18 145,47 36426,18 

S:a Kassa och bank 572 671,46 572 671,46 -22 054,53 550 616,93 

S:a Omsältningstillgångar 572 671,46 572 67~,46 -22054,53 550 6~6 ,9:1 

S:a TILLGÄNGAR 572 671,46 572 671,46 -22 054,53 550 616,93 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 

Balanserat kapital 

2061 Eget kapital -148 556,99 -148 556,99 0,00 -148 556,99 

2068 VinsVförlust f(lregående år -227 093,58 -227 093,58 0,00 -227 093,58 

S:a Balanserat kapital -375 650,57 -375 650,57 0,00 -375 650,57 

S:a Eget l<apitat -375 650,57 -375 650,57 0,00 -375 650,57 

Skulder 

Kortfristiga skulder 

2890 Avsättning till utbildning, projekt mm -197 020,89 -197 020,89 0,00 -197 020,89 

S:a Kortfristiga skulder -~97 020,89 -197 020,89 0,00 -197 020,89 

S:a Skulder ·197020,89 -197 020,69 0,00 -197 020,69 

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH -572 671,46 -572 671,46 0,00 -572. 671,46 
SKULDER 

Beräknat resultat: 0,00 0,00 -22 054,53 -22 054,53 



KVINNOJOUREN OLIV lA l BALSTA 802468-9559 

Vald period: Hela räkenskapsåret 

Räkenskapsår: 2016-01 ·01 • 2016-12-31 

Senaste ver.nr: A 120 

Rörelsens Intäkter och lagerförändring 

Nettoomsättning 
3011 Boendeintäkter extern 
371 O Gåvor och bidrag 

S:a Nettoomsättning 

övriga rörelseintäkter 
3987 Erhållna kommunala bidrag 
398g Projektmedel Unizon 
3990 Julmarknad mm 

S:a Övriga rörelseintäkter 

S:a Rörelsens intäkter och legerförändring 

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter 
4010 Möteskostnader 

S:a Råvaror och förnödenheter 

Bruttoresultat 
övriga externa kostnader 

501 O Lokalhyra 
5020 El hyrd lokal 
5060 Städnlng och renhållning 
5070 Reparation/underhåll av lokaler 
541 O Förbrukningsinventarier 
5800 Resekostnader och utlägg 
591 D Annonsering 
611D Kontorsmateriat 
6211 Telefon 
6212 Mobil telefon 
6213 TV-Avgifter 
625D Postbefordran 
631 D Företagsförsäkringar 
639D Internet 
657D Bankkostnader 
6982 Föreningsavg, ej avdragsgilla 
6993 Lämnade bidrag och gåvor 

S:a övriga externa kostnader 

Personalkostnader 
7610 Utbildning 

S:a Personalkostnader 

S:a Rörelsens kostnader 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Resultat före finansiella Intäkter och kostnader 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultatrapport 
Sida 1 (2) 

Utskriven: 201 7-01-15 14:36:03 

Perioden 

71100,00 
2 160,00 

73 260,00 

130 000,00 
22 000,00 

9 640,00 
161 640,00 

234 900,00 

·5 539,83 
-5 539,83 

229 360,17 

·105 497,00 
-3 990,00 
·2 950,00 

-510,00 
·1 582,20 
.g 704,00 
·2 031,00 

-676,00 
-3 984,00 

-444 ,00 
·2216,00 
·2 762,50 
·5 572,00 
·3 788,00 
·3 680,00 
·1 000,00 
-5 588,00 

-155 974,70 

·95 440,00 
·95 440,00 

-256 954,53 

·22 054,53 

-22 054,53 

-22 054,53 

-22 054,53 



KVINNOJOUREN OLIVIA l BALSTA 802468-9559 

Vald period: Hela räkenskapsaret 

Räkenskapsår: 2016-01-01-2016-12-31 

Senaste ver.nr: A120 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 
Beräknat resultat: 

Resultatrapport 
Sida 2 (2) 

Utskriven: 2017-01-15 14:36:03 

Perioden 

-22 054,53 

·22 054,53 

·22 054,53 
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Verksamhetsberättelse 2016 

Kvinnojouren Olivia 

styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: 

Ordförande Ann Björkman 

Vice Ordförande Christine storbacka 

Kassör Ewa Johansson 

sekreterare Katarina Drevenlid 

Vice sekreterare Lillvor Johansson 

Suppleant Lisa Lindmark-Volontäransvarig 

Suppleant Kiymet Yildhmer-Studieorganisatör 

Ledamot AnitaRosen 

Ledamot Ulla Solvin Frank 

Ledamot Carin Brydling 

Under verksamhetsåret har 9 styrelsemöten hållits, vilka 

närvaron varit mycket god. styrelsemötena har skett i Club 

Myrans lokaler då vi ej har tillgång till egen lokal. 

., J 

Kvinnojouren Olivia 

startades 1985 vi 

arbetar för ett jämställt 

samhälle fritt från våld 

mot kvh111or och ban1. 

Kviimojomen Olivia är 

en ideell förening som 

är religöst och 

partipolitiskt obunden 

Kvinnojouren Olivia 

anslutna till Unizon 

Kontald 

Telefon: 073-624 0309 

E-post: 

olivia.jour@hotmail.com 



Ver!.- sam he t:;beriitt-else 20 l6 

J l) •> 

Jouren har haft en hög belastning av kvinnor och barn som har behövt hjälp. Vi har varit tvungna att 

neka flera kvinnor boende på gnmd av platsbrist, dessa kvinnor har vi hänvisat till andra 

kvinnojourer. 

Den höga belastningen beror många gånger på allt längre tider i jour lägenheten, då det är svårt för 

kvinnorna att få en egen bostad. 

Jourmobilen har Anita Rosen administrerat och den har varit igång mellan 09.00-21.00 månd-sönd. 

Vi har ett samarbete med socialkontoret i Håbo kommun och vi har under året sänt två brev till 

kommunen gällande lokalfrågan. Kvinnojouren Olivia har nu funnits i dryga 30 år och vi har 

fortfarande ej fått någon egen lokal. Vi driver frågan vidare under 2017 och hoppas det kan ge 

resultat. 

Vi samtalade om att byta lägenhet till j omen men kom fram till att det var bättre att stanna kvar i 

nuvarande lägenhet, men att kontakta värden för att höra om eventuell renovering av befintlig 

lägenhet. Vi kontaktar värden i början av 2017. 

Vi försökte starta upp en ljejjom under våren 2016, intresset var vid uppstart högt, men vid 

informationsmöte lågt deltagande. Vi försöker istället rikta in oss på att arbeta med en ungdomsjour 

under 2017. Vi deltar på sociala media, facebook med en sida för Kvinnojomen Olivia samt en sida 

för drivandet av Ungdomsjour och försöker sprida vårt viktiga budskap. 

Under 2017 kommer vi även inleda ett samarbete med Håbo Bibliotek gällande ungdomar

tmgdomsjour då de öppnar upp verksamheten Länken ungdomscafe på onsdag kvällar där vi kan 

bjuda in till föredrag riktat till ungdomar i vår kommun. 

Kvinnojomen Olivia deltog i Håbo Festdag under augusti 2016 med lotteriförsäljrring, denna var 

som vanligt uppskattad och nästan alla lotter såldes slut. 

Vi hade en givande konferens under januari 2016, där alla volontärer deltog. Konferensen bidrog till 

många nya ideer och förslag på hur vi skulle arbeta under 2016. 

Vi gjorde ett studiebesök till Tierps Kvinnojour 15-16 oktober 2016. 

Vi hade konferens den 3-4 december 2016 då alla volontärer deltog. En mycket bra helg då vi tog 

upp och återkopplade till de frågor och beslut vi tog under tidigare konferens under året. Ä ven nya 

frågor och ideer lyftes för att driva arbetet inom Kvinnojouren Olivia vidare under 2017. 

Representanter från Olivia har deltagit vid olika seminarier och kurseT anordnade av Unizon under 

2016. 

Styrelsen vill med denna verksamhetsberättelse fra:mföTa ett Hjärtligt och varmt tack till alla 

jourkvinnor och alla andra som har hjälpt och stöttat oss i vårt arbete. 

~· 2 
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sekreterare 

~~~ 
Christine storbacka 

Vice Ordförande 

Lisa Lindmark 

Suppleant-Volontärsansvarig 

a~~~ 
Ann Björkman 

Ordförande 

cz~:v~, ·JJ;/J/?t J;pt~ 
Ewa Johansson 

Kassör~)p 
\-Al&"' . \ t J 

'Z: " Kiymet -;ildemer 

Suppleant -studieorganisatör 



HÅBO 
KOMMUN 
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T JÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Datum Vår beteckning 

2017-03-23 SN 2016/00032 nr 29635 

Information från förvaltningen april år 2017 

Förslag till beslut 

l . Socialnämnden tackar får informationen. 

Sammanfattning 

• 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2017-03-23 SN 2017/00002 nr 29638 

Redovisning av anmälningsärenden, domar och 
delegationsbeslut år 2017 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att anmälningsärenden, domar 
och delegationsbeslut är redovisade. 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut från treserva avseende individ och 
familjeomsorg/familjerätt och flykting finns att studera vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Delegationsbeslut IVO/familjerätt, treserva 2017-02-27 till2017-03-27 
- Delegationsbeslut flykting, treserva 2017-02-27 till 2017-03-27 
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