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Beslut om verksamhetsbidrag för 2022 till föreningen
Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i
fängelse, BUFFF
Förslag till beslut
Socialnämnden bifaller delvis ansökan om verksamhetsbidrag till föreningen Barn och
ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, BUFFF, med 113720 kronor för 2022.
Verksamhetsbidragets användning ska skriftligen redovisas till socialnämnden senast den
1 november 2022.

Sammanfattning
Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, BUFFF, är en nationell
barnrättsorganisation. Föreningen ger stöd till barn och ungdomar som har en förälder
eller annan familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Under 2021 har BUFFF stöttat
259 barn och ungdomar från Nacka kommun som deltagit i aktiviteter och enskilda
insatser. Det gäller 162 barn 0–6 år, 64 barn 7–12 år och 33 ungdomar 13–18 år. Det är
en ökning med 36 barn från 2020. Långt många fler barn och unga har varit i kontakt
med föreningen och valt att vara anonyma.
BUFFF ansöker om ett verksamhetsbidrag om 300 000 kronor för 2022. Socialnämnden
föreslås delvis bifalla ansökan med 113 720 kronor, viket motsvarar 4 kronor per barn
boende i Nacka kommun. Motiveringen är att föreningen fortsätter att nå många barn
och unga ur målgruppen och har under 2021 nått fler barn och unga från Nacka i
jämförelse med 2020. De har även varit tvungna att utöka stödet med ordinarie personal
eftersom de inte kunnat använda volontärer under pandemin. Dubbelbemanning har
också tillsatts på stödtelefonen och chatten för att möta det ökande behovet av
stödsamtal.
BUFFFs arbete kompletterar på ett bra sätt den verksamhet som bedrivs inom den
sociala omsorgsprocessen. För eventuell ansökan till nästa år ska verksamheten redovisa
statistik för 2022 fram till ansökningsdatum.

Ärendet
BUFFF drivs som ideell förening med syfte att ge stöd till barn och ungdomar med en
förälder eller familjemedlem i häkte, fängelse eller frivård. Föreningen arbetar också för
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att förebygga kriminalitet och psykisk ohälsa hos målgruppen. Barnkonventionen är bas i
all verksamhet inom BUFFF, barnets bästa ska alltid vara i fokus enligt artikel 12.
Barnkonventionen har också slagit fast rätten till egen information, eget stöd och skydd.
Barnen ska synliggöras, men även föräldrarna behöver stöd.
Under 2020 påverkades föreningens verksamheter av effekterna efter pandemin, alla
verksamheter har fått anpassas utifrån de restriktioner som varit gällande. Föreningen var
påverkad när det gäller personella resurser då de inte kunnat ta emot hjälp av volontärer
som vanligt, samtidigt som de sett att behovet av stöd och ökade markant. Det har gått åt
mer personella resurser i och med att stödet som kunnat erbjudas inneburit mobila och
enskilda insatser över stora geografiska områden, tillskillnad från gruppverksamheter i
lokaler.
BUFFFs arbete inom basverksamheten har under 2020 bestått i:








öppet hus – en dag i veckan, under de varmare månaderna på året utomhus, under de
kallare i lokaler med begränsat antal personer närvarande
aktiviteter – har skett utomhus i mindre grupper. De små grupperna har inneburit
möjlighet till mer individanpassat stöd. Familjeaktiviteter cirka 12 gånger på ett år.
distansstöd – chatt och stödtelefon har dubbelbemannats med utbildade och
kvalificerade medarbetare.
Stödsamtal – vid behov digitala videosamtal.
Gruppverksamheter – stödgruppsverksamhet, helg eller vardag. Ungdomsgrupp, var
fjortonde dag. Öppen grupp för barn 10-13 år var fjortonde dag innehåller förutom
stöd också läxhjälp och mellanmål.
Uppsökandeverksamhet – pausades under början av året, togs senare upp igen på 11
av 15 anstalter. En Skype-guide togs fram till de som skulle ha videosamtal med sina
barn som alternativ till fysiska träffar då häkten och anstalter införde besöksförbud.

Öppet hus och familjeaktiviteter hade under 2020 besök av 959 barn och 516 vuxna.
Barnen och ungdomarna får möjlighet att träffa andra i liknande situation tillsammans
med personal med adekvat kunskap om målgruppens specifika behov.
Motivering till föreslaget beslut
BUFFFs arbete kompletterar på ett bra sätt den verksamhet som bedrivs inom den
sociala omsorgsprocessen och gör ett viktigt arbete för de barn och ungdomar i Nacka
kommun som tillhör föreningens målgrupp.
BUFFF ansöker om ett verksamhetsbidrag om 300 000 kronor. För 2020 beviljades
BUFFF verksamhetsbidrag om 100 000 kronor. De redovisade att 223 barn från Nacka
kommun, plus eventuellt barn och unga som väljer att vara anonyma, fått stöd under
januari till november 2020. Föreningen har totalt 1802 medlemmar, 89 av dem från
Nacka.
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Socialnämnden föreslås för 2022 delvis bifalla BUFFFs ansökan med 113 720 kronor. De
har redovisat att de under 2021 stöttat 259 barn från Nacka kommun plus eventuella
barn och unga som väljer att vara anonyma, vilket är en ökning med minst 36 barn
jämfört med 2020. Pandemin har gjort att de fått tänka om och lägga mer resurser på
distansstöd, genom att bland annat dubbelbemanna stödtelefonen och chatten samt
utöka arbetsuppgifterna bland ordinarie personal då volontärer inte kunnat användas.
Verksamhetsbidraget ska redovisas senast den 1 november 2022 och beskriva hur många
barn och ungdomar från Nacka kommun som deltagit- och fått stöd - i verksamheten.

Ekonomiska konsekvenser
BUFFFs verksamhet är ett riktat stöd till barn och unga som riskerar att utvecklas
ogynnsamt. Föreningen kan bidra till att en svår livssituation för barn och unga minskar.
Forskning visar att tidiga stödinsatser för dessa barn har en skyddande och positiv effekt.
Stöd och hjälp ger både humana och samhällsekonomiska vinster. Verksamhetsbidraget
kan därför leda till minskade ekonomiska kostnader för kommunen på sikt.

Konsekvenser för barn
BUFFFs verksamhet vänder sig till en mycket utsatt grupp av barn och ungdomar.
Aktuell forskning visar att barnen till föräldrar som är frihetsberövade löper 25 % högre
risk att utveckla psykisk ohälsa. De barn vars föräldrar är frihetsberövade upplever idag
en stark känsla av utanförskap och risken för stigmatisering är uppenbar. Barnets bästa
ska alltid vara i fokus, enligt barnkonventionens artikel 12.
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3. Verksamhetsberättelse 2020
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