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Diarienummer 
SCN-2018-0160 

Socialnämnden 

Ansökan om bidrag år 2018 – Bufff (Barn och ungdom med 
förälder/familj i fängelset)   

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 

att  för år 2018 bevilja BUFFF bidrag om 50 000 kronor. 

Ärendet  
Föreningen BUFFF- (Barn och ungdom med förälder/familj i fängelset) ansöker om bidrag 
med 220 000 kronor för år 2018.  

Bufff är en nationell barnrättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. Föreningen 
har funnits sedan 2001 men hette tidigare Bryggan. Många barn har en familjemedlem i 
fängelse, häkte eller frivård. Bufff är en organisation som arbetar för att förbättra villkoren 
och ge stöd till barn. När en familjemedlem blir gripen av polisen kan hela familjen behöva 
stöd. Många som är engagerade och/eller arbetar i föreningens verksamhet har själva haft en 
familjemedlem i fängelse.  

Förvaltningen bedömer att BUFFF bedriver en verksamhet som är ett komplement till- och 
resurs för nämndens uppsökande sociala arbete riktat mot barn och unga. BUFFF når i sitt 
arbete målgrupper nämnden annars har svårt att nå, nämligen barn och unga med en förälder 
och/eller familjemedlem i häkte, fängelse eller frivård.  

Ekonomiska konsekvenser 
Bidraget finansieras inom ramen för nämndens budget för föreningsbidrag. 

Socialförvaltningen 

Kaisa Björnström 
Förvaltningsdirektör 

Postadress: Uppsala kommun, socialförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)  

E-post: socialforvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se 
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Bidragsansökan 

BUFFF (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse) ansöker om 

bidrag för att utveckla stödverksamheten till barn och unga i Uppsala. 

Vi ansöker om 220.000 kronor för verksamhetsåret 2018. (se bilaga) 

MÅL OCH SYFTE MED ORGANISATIONENS VERKSAMHET 

BUFFF arbetar för att ge stöd åt barn och ungdom med förälder/familjemedlem i 

häkte, fängelse, frivård. I och med utökningen av målgruppen (familjemedlem) så 

överstiger antalet berörda barn 30 000 i Sverige. Man uppskattar att antalet berörda 

barn/ungdomar i Uppsala kan vara omkring 700-1000. 

Ny målgrupp ska inkluderas enligt sina egna specifika förutsättningar. Detta behöver 

göras med kvalitet, långsiktighet och i nära samarbete med befintliga lokalföreningar 

samt nya identifierade samverkanspartners. Barnkonventionen är tydlig med att alla 

barn ska ha lika rättigheter. Barn till frihetsberövade är fortfarande en osynlig grupp i 

samhället och deras rättigheter måste tillvaratas minst lika väl som för barn i andra 

riskgrupper. BUFFF är en riksorganisation som delvis finansieras med 

uppdragsbaserat statsbidrag, och lokalt med bidrag från kommuner. Det gör att 

framtiden hela tiden är osäker vilket i sista hand kan påverka dem vi arbetar för, det 

vill säga barn och ungdomar. 
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Genom ekonomiska bidrag kan vi hjälpa samhället att hjälpa dessa utsatta barn som i 

vissa fall drabbats av dubbelt trauma. Dels har de en förälder eller annan 

familjemedlem i fängelse, dels har de svårt att tala med någon om sina tankar och 

känslor. 

Redan idag klarar många kommuner inte av att uppfylla lagens krav på stöd till barn 

och vuxna. Ännu svårare kommer det att bli om FN:s barnkonvention blir svensk lag, 

vilket finns som förslag. En undersökning som gjorts av nationella samordnaren för 

barn- och ungdomsfrågor visar att utredande socialsekreterare som arbetar med barn 

och unga är så överbelastade att de lägger mindre än tio minuter om dagen åt direkta 

möten med dessa. 

Genom direktstöd med budskapet: Du är inte ensam! och med indirekt stöd 

(föräldrastöd) gör BUFFF ett mycket viktigt förebyggande arbete med barn till 

fiihetsberövade. 

• BUFFF är ett nationellt kunskapscentrum med verksamhet på 
olika kommuner i landet 

• BUFFF samverkar med kommuner för att kunna knyta personal 
med viktig kompetens till styrelser och verksamhet. Genom att 
arbeta i kommuner skapar BUFFF också möjlighet till 
långsiktighet i arbetet. 

• BUFFF har ett mycket bra samarbete med Kriminalvården och 
bedriver föräldrautbildning på häkten och fängelser. 

• BUFFF i Uppsala har börjat med sin verksamhet under 2017 
med stöd av BUFFF på riksnivå. En socionom/familj eterapeut 
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anlitas idag deltid av Bufff Uppsala genom ett 
Arvsfondsprojekt/Bufff Sverige. Ett projekt som tar slut år 
2018. Annan kompetent personal är kopplad till verksamheten 
helt ideellt. Bidrag från Uppsala kommun kommer att underlätta 
mycket föreningens kontakter med de aktuella barnen. 

• BUFF kommer att hjälpa socialsekreterarna i deras arbete. 

• Uppsala kommun skulle på detta sätt kunna informera de 
drabbade individerna att ta kontakt med BUFFF. 

• BUFFF besöker de intagna på Häktet i Uppsala. 

HUR JOBBAR BUFFF? 

BUFFF lyssnar alltid på barnen. 

De som jobbar på BUFFF har träffat många barn och lyssnat på deras berättelser. En 

del av personalen har också själva växt upp med en familjemedlem i fängelse. Man 

kan ringa, mejla, chatta eller komma och prata med någon vuxen. Ibland kan man 

träffa andra barn och ungdomar i liknande situation. Det är möjligt att mötas, leka, 

fika eller göra utflykter och andra saker tillsammans. 

Vi berättar inte för andra. 

Vi har tystnadsplikt och berättar därför inte vidare för andra vad barn och ungdomar 

berättat för oss. Enda undantaget är om vi ser att barnet kan fara illa, men då kommer 

vi alltid att prata med det berörda barnet först. Då gäller "anmälningsplikt". 
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Det här kan BUFFF göra lokalt: 

Aktiviteter tillsammans med vuxna 

Under förutsättning att vi får tillräckligt med bidrag kommer BUFFF- Uppsala att 

arrangera bland annat Öppet Hus där barnen och ungdomarna får möjlighet att leka 

och träffa andra som också har en familjemedlem i fängelse. I samband med dessa 

aktiviteter kommer vi att ordna med fika eller äta mat tillsammans. BUFFF — Uppsala 

kommer att stå för kostnader. 

För ungdomsgruppen (13-18 år) planeras träffar där ungdomarna skall erbjudas 

möten och fria samtal flera gånger per år. Andra aktiviteter som biobesök och 

utflykter kan också erbjudas. 

Individuella stödsamtal 

Du kan också boka tid för stödsamtal på BUFFF. 

BUFFF- Uppsala har sedan november 2017 en lokal i centrala Uppsala 

Insatser Bufff Uppsala 

Bufff Uppsala hyr ett kontorsrum på Kungsängsgatan 12 där man kan 
ha samverkansmöten och erbjuda stödsamtal. 

• Enskilda stödsamtal för både föräldrar och ungdomar sedan 
december 2017. 

• Familjestöd i samverkan med organisationen Livskraft. 
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• Konsultativa telefonsamtal och rådgivning till professionella 
och målgruppen. 

• Påbörjat stödpersonverksamhet/enskilda ungdomsaktiviteter. 
• Informationsspridning och möten med professionella i Uppsala. 
• Kontinuerlig kontakt med Kriminalvården i Uppsala samt 

anstalterna i närområdet där många är frihetsberövade. 
• En ny broschyr mot Elevhälsan har tagits fram och väntar på 

spridning. Informationskampanjer är inplanerade våren 2018 
mot skolan, BUP/BUM och socialtjänsten. 

Samverkan 
Exempel på samverkansmöten samt besökta och kontaktade 
verksamheter 2017&2018: 

Barnombudsmannen, Svenska kyrkan, Frivården, Kfum, Childrens 
program, Gottsunda mammorna, Röda korset, KraMi, Rädda barnen, 
SKL, Råd och stöd för barn, ungdom och föräldrar. 

Med önskan om välvillig behandling av ansökan. 

Uppsala den 6 mars 2018 

7,, 
Ismail Kamil, ordförande (tel. 0708-247436) 

Adress: BUFFF Uppsala, 

Kungsängsgatan 12. 2 tr, 753 23 Uppsala 

Org nr: 802502-9755 

Bankgironr:5166-2021 



Budget Bufff Uppsala år 2018 

Lokalkostnader: 
Lokalhyra kontor 60.000 

Direkta verksamhetskostnader: 
Idag via Bufff Sverige 
Aktiviteter/Öppet Hus m.m. 90.000 
Kostnader i samband med stödsamtal 20.000 
Uppsökande verksamhet/information 20.000 

Övrigt: 
Övriga verksamhetskostnader 12.000 
Telefon 12 000 
Porto/kontorsmateriel mm 6.000 

Totalt att söka för 2018 220.000 kr. 

BUFFF-Uppsala 

/417'r  
Ordförande: 
Ismail Kamil 
S:t Persgatan 34 B 
753 29 Uppsala 
ikamil55@outlook.com   
Tel. 0708247436 
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