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Bilaga Barnrättsbyrån
-

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap
(IOP) för ensamkommande barn och ungdomar som
helt eller delvis står, eller riskerar att hamna, utanför
samhällets insatser

1. Åtagande för unga ensamkommande som vistas i
Stockholms stad

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) har ingåtts mellan
socialnämnden i Stockholms stad och fyra idéburna organisationer,
nedan kallat partnerskapet. Det är ingånget för perioden
1 september 2019 till och med den 31 augusti 2020, förutsatt att
medel för partnerskapet finns och att förutsättningarna för ett
partnerskap i övrigt kvarstår. Partnerskapet kan förlängas med ett år
till den 31 augusti 2021.
Partnerskapet (dnr 2.11.6-167/2019) reglerar mål, syfte, värdegrund
för arbetet med målgruppen samt övergripande villkor.
Barnrättsbyråns specifika åtaganden framgår av denna bilaga. Dessa
åtaganden kan vid behov och över tid förändras, bytas ut eller helt
utgå utan att partnerskapet behöver omförhandlas. Samtliga
åtaganden ska följa partnerskapet.
2. Barnrättsbyrån

Denna bilaga avser Barnrättsbyrån, organisationsnummer
802490-6771.
Barnrättsbyrån är en barnrättsorganisation som arbetar på uppdrag
av barn och unga upp till 21 år och erbjuder socialt och juridiskt
stöd, råd och praktisk hjälp. Verksamheten har bedrivits sedan 2011
i Stockholm, först som en del av Ersta diakoni, och sedan 2015 i
egen regi.
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Barnrättsbyrån har sedan start fått uppdrag av samhällets mest
utsatta barn och unga, där en stor majoritet är placerade av
myndigheter, i osäkra boendeförhållanden eller hemlösa.
Uppdragen varierar men det som barnen och ungdomarna
efterfrågar mest är stöd i kontakten med myndigheter, främst
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socialtjänst och Migrationsverket, men även BUP, skola och
rättsväsende.
3. Åtagandets innehåll

Barnrättsbyrån ska bistå målgruppen med socialt och juridiskt stöd
samt råd och praktisk hjälp. De ska också anordna gemensamma
sociala aktiviteter, kartlägga målgruppens behov och hur olika
samhällsinsatser möter upp dessa samt rapportera dessa till
beslutsfattare inom staden.1 Barnrättsbyrån beräknar få uppdrag från
cirka 50 ungdomar per kalenderår.
Åtagandena innebär:
• Kvalificerad juridisk och social rådgivning samt råd och
praktiskt stöd till minst 50 barn och unga i målgruppen per
år. Uppdrag att driva överklagandeprocesser ingår inte.
• Rådgivande kontakter med gode män, socialsekreterare,
anställda inom elevhälsa och BUP med flera.
• Återkommande samtal på stadens boenden utifrån behov
och önskemål från målgruppen och personalen, därtill nära
kontakt med personalen på ungdomsjouren.
• Sociala aktiviteter tillsammans med målgruppen, ett tillfälle
varannan månad. Aktiviteterna inkluderar både aktiviteter i
lokalen och aktiviteter på andra platser.
Åtagandena syftar till att uppfylla de generella målen i det
övergripande avtalet:
• lindra nöd,
• främja psykisk och fysisk hälsa och
• få barn och ungdomar att stanna inom, eller återvända till,
välfärdssystemet igen för att nå långsiktiga lösningar.
Barnrättsbyråns metod grundar sig i ett gemensamt utforskande som
summeras i tre steg, att lyssna, formulera ett uppdrag tillsammans
och sedan agera. Målet är alltid att barnet/ungdomen ska få
information om sina rättigheter.
4. Jämställdhetsperspektiv

Av de barn och ungdomar som under 2019 har nåtts av
Barnrättsbyråns verksamheter, motsvarande de som partnerskapet
omfattar, har cirka tio procent varit flickor. Barnrättsbyråns
grundsyn är att barn ska betraktas som jämlikar. En viktig del i det
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1

Bland annat sammanställde Barnrättsbyrån rapporten ”Sveket” år 2018.
http://barnrattsbyran.se/wp-content/uploads/2018/06/Sveket-1.pdf
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arbetet är att insatserna anpassas utifrån varje ungdoms unika
situation och behov så långt det är möjligt, oavsett kön.
5. Socialförvaltningen – tillförda resurser och ekonomisk
ersättning för 12 månaders verksamhet
Beskrivning av resurs

Kostnad (anges i svenska kronor)

Personalkostnader för två personer
(lön 38 000 kr/mån)
Summa

1 267 000
1 267 000

6. Barnrättsbyrån – egenfinansiering
Beskrivning av resurs

Lokalkostnader
Administrativa kostnader inkl. resor och
aktiviteter
Summa

Kostnad (svenska kronor)

75 000
208 000
283 000

Beloppen är beräknade på två medarbetares del av föreningens hela
lokalkostnad och administrativa kostnader.
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7. Underskrift

För socialnämnden
i Stockholms stad
Stockholm den

/

För Barnrättsbyrån

2019

_____________________
Lena Lundström Stoltz
Förvaltningschef

Stockholm den

/

2019

______________________
Elin Wernquist

För Barnrättsbyrån
Stockholm den

/

2019

_____________________
Ida Hellrup
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