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Beslut om verksamhetsbidrag till föreningen Barnens
rätt i samhället, BRIS
Förslag till beslut
Socialnämnden bifaller delvis ansökan om verksamhetsbidrag till föreningen Barnens rätt
i samhället, BRIS med 170 580 kronor för 2022. Verksamhetsbidragets användning ska
skriftligen redovisas till socialnämnden senast den 1 november 2022.

Sammanfattning
Barnens rätt i samhället, BRIS, har inkommit med ansökan till socialnämnden i Nacka
kommun gällande verksamhetsbidrag om 280 000 kronor för 2021. BRIS bedriver
stödverksamhet till barn och unga och till vuxna som har - eller arbetar med - barn. BRIS
arbete kompletterar på ett bra sätt den verksamhet som bedrivs inom den sociala
omsorgsprocessen. BRIS verksamhet är ett uttryck för ett frivilligt socialt arbete som
socialnämnden gärna vill understödja och uppmuntra.
Socialnämnden föreslås delvis bifalla ansökan från BRIS, och bevilja medel motsvarande
6 kronor per barn boende i Nacka kommun, totalt 170 580 kronor.

Ärendet
Barnens rätt i samhället, BRIS ansöker om 280 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2022
från socialnämnden i Nacka kommun. BRIS bedriver en omfattande stödverksamhet där
barn och ungdomar och även vuxna kan få hjälp och stöd. BRIS arbetar med barns
rättigheter inom följande tre huvudområden:




direkt stöd till barn, unga och vuxna
påverkningsarbete för att förbättra barns livsvillkor
mobilisering genom bland annat BRIS nätverk för professionella som arbetar med
och för barn.

BRIS har erhållit verksamhetsbidrag från Nacka kommun i flera år. Det ansökta bidraget
för år 2022 ska användas för att möjliggöra BRIS verksamhet; att barn och unga ska få
ökade möjligheter till delaktighet och inflytande i sina liv och i samhället, så att barnets
rättigheter tillgodoses enligt barnkonventionens artikel 12.
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BRIS arbetar förebyggande genom stöd till vuxna då vuxna som ser och agerar för
barnets bästa är en skyddsfaktor samt fortsätta utveckla verksamheten för att nå fler
behövande. Ett steg för utveckling under 2022 är att etablera och skapa kännedom om
Brismottagningar, vilka leder till utökade möjligheter för stöd för barn genom
möjligheten att träffa en Briskurator för stöd på plats i Stockholm. BRIS fokuserar på att
samhället bättre ska tillgodose barnets rättigheter, med särskilt fokus på att förbättra
barns psykiska hälsa, arbeta för ett inkluderande samhälle och ett samhälle fritt från våld
mot barn.
Målgrupp och verksamhet
BRIS vänder sig i huvudsak till barn och ungdomar upp till 18 år som kan kontakta BRIS
stödverksamhet varje dag året runt via Barnens hjälptelefon, BRIS-chatten och BRISmejlen. BRIS har också en vuxentelefon dit vuxna; föräldrar och professionella, kan ringa
och få stöd och råd om problem som rör barn. På BRIS hemsida och i olika sociala
medier finns bland annat BRIS-bot, en automatisk chattbot till vilken barn kan ställa
frågor utifrån förvalda alternativ. Allt det nya digitala stödet är utvecklat efter önskemål
från barn och unga. Kontakterna med BRIS är anonyma och kostnadsfria. Verksamheten
bedrivs mestadels med stöd av volontärer.
Antalet samtal till BRIS fortsätter att öka. BRIS kuratorer har under 2020 haft 31 497
kontakter med barn och ungdomar via telefon, chatt och mejl. En ökning med 16%
jämfört med 2019. 8 av 10 identifierar sig som tjej. Snittåldern ligger på 14,3 år. Samtal
rörande psykisk ohälsa ökade med 30 % under 2020. Samtal om familj och
familjekonflikter ökade med 39%. BRIS ser en oroande utveckling i samtalen med
ökande allvarsgrad, utbredd psykisk ohälsa och vittnesmål om våld.
Under våren 2020 utökades öppettiderna i BRIS stödkanaler för att kunna ta emot ännu
fler samtal från barn. Under 2021 har kontakterna med BRIS olika kanaler fortsatt att öka
och har nått nivåer högre än någonsin tidigare. Sedan mars 2021 har de haft öppet dygnet
runt. Våren 2021 öppnade även fler lokala Brismottagningar runt om i landet. Närmaste
Brismottagning, dit barn och unga från Nacka är välkomna, ligger vid Avicii-Arena.
Den pågående pandemin påverkar barns vardag i takt med att vardagsrutiner ändras.
Sedan mitten av mars 2020 har BRIS fått samtal från barn som rör pandemin. Oro bland
barnen finns både kring viruset och för samhällsutvecklingen. Ett tydligt fokus har
funnits på vilka konsekvenser statens smittskyddsåtgärder får för barn. För vissa barn
och unga har pandemin lett till en större ensamhet, oro och ångest. Barn som varit
utsatta för mobbing i skolan upplever en minskad social stress av att vara hemma mer. På
ett generellt plan kan lyftas att de barn som sedan tidigare befann sig i utsatta situationer
har blivit mer utsatta på grund av pandemin. Det kan handla om otrygghet eller våld i
hemmet eller ekonomisk utsatthet om en förälder förlorat jobbet.
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Onlinegrupper har ersatt fysiska träffar. Forskning visar att omständigheter såsom social
isolering, hög stress- och konfliktnivå, ekonomiska problem och andra påfrestningar ökar
faran för att barn ska fara illa och utsättas för våld i hemmet.
Under 2021 har BRIS nätverk för professionella fortsatt att växa och har idag drygt 6500
medlemmar från hela Sverige där knappt 1000 finns i Stockholmsregionen. Nätverket får
fortbildning, kompetenshöjning, möjlighet till kontaktskapande samt senaste forskning
inom barnrättsfrågor.
Motivering till föreslaget beslut
BRIS arbete kompletterar på ett gott sätt den verksamhet som bedrivs inom den sociala
omsorgsprocessen. BRIS verksamhet är ett uttryck för frivilligt socialt arbete som
socialnämnden gärna vill stödja och uppmuntra.
Socialnämnden beslutade för 2021 att delvis bifalla ansökan om verksamhetsbidrag med
169 362 kronor, motsvarande 6 kronor per barn i Nacka kommun. Bidraget om 6 kronor
per barn i Nacka kommun föreslås kvarstå för 2022.
BRIS erbjuder ett brett utbud av stöd till barn och unga i Nacka kommun. All personal i
Nacka som kommer i kontakt med barn och unga får genom det regionala nätverket
erbjudande om utbildning, information och vägledning, om hur de kan bemöta barn i
svåra situationer. BRIS har under Barnkonventionsveckan, i mitten av november, delat ut
information om BRIS och barns rättigheter på Nacka kommuns skolor. De kommer
även att återuppta deltagande på idrottsarrangemang och fysiska aktiviteter som anordnas
i Nacka kommun.

Ekonomiska konsekvenser
BRIS stöd är ett förebyggande arbete med barn och unga där en liten kostnad kan bidra
till att en svår livssituation för barn och unga hindras eller minskar. Förutom minskad
utsatthet för den enskilde kan det även leda till minskade ekonomiska kostnader för
samhället.

Konsekvenser för barn
Genom att stödja BRIS verksamhet bidrar Nacka kommun till att stärka barn och ungas
livssituation vid problem och krissituationer. BRIS mål med verksamheten är att stärka
barn och ungas rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor samt deras möjligheter att
föra en dialog med vuxna. För barn som redan lever i utsatthet riskerar kristider, såsom
rådande pandemi, att ytterligare förvärra deras situation, här fyller BRIS en extra viktig
samhällsfunktion för oroliga barn.
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Bilagor
1. Ansökan om verksamhetsbidrag för 2022
2. Redovisning av verksamhetsbidrag 2021
3. Verksamhetsberättelse 2020

Caroline Andréasson
Enhetschef
Barn- och familjeenheten

Pernilla Majlöv
Kvalitetsutvecklare
Barn- och familjeenheten
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