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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-06-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 210

Ansökan från BRIS om bidrag för stöd t ill barn i
Coronakrisen

KSN-2020-01338

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att avslåansökan från Bris Mitt

Sammanfattning

Barnrättsorganisationen Bris har en nationell stödlinje för barn och unga som erbjuder
professionellt samtalsstöd. Bris har ansökt om medel för att säkra organisationen
ekonomiskt under pandemin då fler söker stöd och kunna fortsätta ge stöd till barn av
en kurator per telefon. För detta ansöker Bris om 470000 kronor från Uppsala
kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2021
Bilaga 1, ansökan om bidrag från BRIS Mitt

Yrkande

Tobias Smedberg (V) yrkar:
att bifalla ansökan från Bris Mitt.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Tobias Smedbergs (V) yrkande om bifall till
ansökan och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.

Reservat ion

Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Ansökan från BRIS om bidrag för stöd till barn i 
Coronakrisen  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avslå ansökan från Bris Mitt 

Ärendet 

Barnrättsorganisationen Bris har en nationell stödlinje för barn och unga som erbjuder 
professionellt samtalsstöd. Bris har ansökt om medel för att säkra organisationen 

ekonomiskt under pandemin då fler söker stöd och kunna fortsätta ge stöd till barn av 

en kurator per telefon. För detta ansöker Bris om 470 000 kronor från Uppsala 

kommun. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Synpunkter har inhämtats från 
handläggargruppen för bokning och bidrag i kommunen (kulturförvaltningen, 

stadsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, 
äldreförvaltningen och omsorgsförvaltningen). I den slutliga handläggningen har även 

KLK Covid19kansli deltagit. 

Barn och unga i Uppsala kommun som är i behov av stöd bedöms ha möjlighet att få 

det i de verksamheter de befinner sig i (förskola, skola och fritidshem/fritidsklubb) och 
genom frivilligorganisationer som vänder sig till barn. Uppsala kommun är en av få 
kommuner som även ger stöd till ett eget barnombud, Barnombudet i Uppsala. 
Ärendet har inga konsekvenser sett ur jämställdhets- eller näringslivsperspektivet. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-05-10 KSN-2020-01338 

  
Handläggare:  

Ewy Thörnqvist 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/


Sida 2 (3) 

 

Föredragning 

Bris nationella stödlinje för barn och unga och erbjuder professionellt samtalsstöd via 

chatt, mejl och telefon varje dag, året runt till alla barn upp till 18 år oavsett i vilken 
kommun de bor. Coronapandemin kan få långtgående ekonomiska konsekvenser av 
olika slag i hela samhället vilket kraftigt skulle kunna drabba Bris som ideell 

barnrättsorganisation i form av minskade verksamhetsbidrag och gåvor från 

privatpersoner. Bris ser en oroande utveckling i samtalen med ökande allvarsgrad, 
utbredd psykisk ohälsa och vittnesmål om våld.  

Varje barn som kontaktar Bris får ett kostnadsfritt stöd av en utbildad kurator. Bris roll 
är att finnas till hands för barn som saknar en vuxen att prata med. 

Enligt skollagen (2010:800) har elevhälsan ett förstärkt hälsofrämjande och 
förebyggande uppdrag och därmed en ökad närhet till skolans dagliga arbete. En 

stärkt elevhälsa är en del av strategin för ökad likvärdighet inom 
utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun. Ett pågående uppdrag och 
utvecklingsområde för grundskolan är att genomlysa och analysera vilka insatser och 

resurser som bör tillföras för att höja kvaliteten i det förebyggande och hälsofrämjande 
elevhälsoarbetet och säkra genomförandet av tidiga insatser.  

Genom det nystartade pilotprojekt i Uppsala kommun ges befintliga kuratorer större 

utrymme att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Pilotverksamheten ska 

genomföras med goda samarbetsrutiner mellan digital kurator och skolans 

elevhälsoteam för att säkerställa att skolan kan fånga upp problematik som kräver mer 
omfattande insatser.  

Uppsala kommun ger som en av få kommuner stöd till ett fristående Barnombud. 
Syftet är att ge stöd till barn och verksamheter i Uppsala kommun. Barnombudet har 

åtagandet att bland annat göra barn och ungas röst hörda. De har dialoger med barn 
om konventionen om barnets rättigheter och kan även ge stöd i telefon, mejl och 

sociala medier. De vägleder och lotsar till rätt verksamhet för fortsatt stöd.   

För att få kontakt med unga personer bedriver socialtjänst och Ungdomsjour 
uppsökande verksamhet och finns ute i kommunen där unga vistas och på skolor.   

Förutom ovan nämnda insatser kan tillföras det samverkansavtal med Röda Korset 
som kommunen tecknat med anledningen av pandemin för att samordna 

frivilligorganisationer däribland Rädda barnen som är aktiva i samarbetet.  

Ärendet har även tagit hänsyn till kommunens samverkan med Region Uppsala för att 

ge barn och unga det stöd de kan behöva när det gäller psykisk hälsa. Under våren 
2021 startar Region Uppsala en samlad barn- och ungdomshälsa på primärvårdsnivå 
som kommer att ta emot barn och unga som visar tecken på lindrig till medelsvår 
psykisk ohälsa.  

Slutligen aviserar Folkhälsomyndigheten att öppna en psykiskhälsa-linje med start 
under våren/sommaren. Det återstår att se vad det kommer att ge men är en önskvärd 

komplettering som även kommer Uppsala till gagn. 

Med anledning av ovan beskrivna insatser är bedömningen att Uppsala kommun 

erbjuder barn som har behov av stöd, särskilt under pandemin, på ett adekvat och 
tillgängligt sätt för barnets bästa.  
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Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser med föreliggande förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2021 

• Bilaga 1, ansökan om bidrag från BRIS Mitt 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
 



UPPSALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Inkom 2020 3 

Diarienr 332 

BRIS 
Kommunstyrelsen 
Erik Pelling 
Uppsala kommun, 
753 75 Uppsala ~bilaga 

2020-03-27 

Ansökan om bidrag 

Bris — en samhällsbärande funktion för Sveriges två miljoner barn i coronakrisen 

Bris region Mitt ansöker härmed om 475000 kronor i bidrag för år 2020 
Effekterna av coronaviruset berör nu, på ett eller annat sätt, alla barn. Bilder på tomma hyllor i 

matbutiker, människor med ansiktsmask, stängda gränser och prat om sjuka och döda är 

skrämmande. När många föräldrar dessutom inte kan vara på sina arbetsplatser, flera förskolor 

stängs och kalas ställs in rubbas vardagsrutiner och känslan av fara förstärks. 

Alla barn är olika. Men alla barn har rätt till trygghet och ingen ska lämnas ensam med det de hör och 

läser. För barn som redan lever i utsatthet riskerar krisen att på allvarliga sätt göra livet ännu värre. 

Många barn har vuxna som kan tillgodose barnets behov, men inte alla. För dem är det extra viktigt 

med ett tydligt och tryggt stöd med hjälpande vuxna utanför familjen. Där finns Bris. 

Bris roll är att finnas till hands för barn som saknar en vuxen att prata med. Barn berättar dagligen 
för Bris att de inte blir lyssnade på, inte får stödet de har rätt till eller inte får tillräcklig information i 

kontakt med det offentliga. Här fyller Bris en viktig funktion. I kristider fyller Bris en extra viktig 
samhällsfunktion för oroliga barn. Bris viktigaste uppgift varje dag är att trygga, lugna och stärka 
barnets känsla av kontroll. 

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn och unga och erbjuder professionellt samtalsstöd via 
chatt, mejl och telefon varje dag, året runt till alla barn upp till 18 år oavsett i vilken kommun de bor. 
Varje barn som kontaktar Bris får ett tryggt, anonymt och kostnadsfritt stöd av en utbildad kurator. 

Coronapandemin kan få långtgående ekonomiska konsekvenser vilket kraftigt skulle kunna drabba 
Bris som en ideell barnrättsorganisation. Detta äventyrar framförallt stödet till barn med oro för 
coronaviruset och barn i utsatta situationer. Bris vädjar nu till er, och landets samtliga kommuner, att 
säkerställa barns rätt till stöd under hela coronakrisen genom följande tre prioriteringar: 

1. Stöd barn genom att stödja Bris! 

Kommunens budget är ett kvitto på hur mycket barn prioriteras. Som landets största stödlinje för 
barn, ökar Bris nu successivt öppettiderna i telefon, chatt och mejl. Men den fortsatta utvecklingen 
av våra öppettider är helt beroende av utomstående finansiering. Barns kontakter med Bris fortsätter 
att öka och 2019 hade Bris 27 143 kurativa samtal med barn och unga i hela Sverige. Bris ser en 
oroande utveckling i samtalen med ökande allvarsgrad, utbredd psykisk ohälsa och vittnesmål om 
våld. Bris erbjuder även ett indirekt stöd till barn via Bris vuxentelefon om barn på svenska, engelska 
och arabiska. 

2. Sprid barnvänlig samhällsinformation till barn! 



Visa barn att deras oro tas på stort allvar inom er kommun. Barn har rätt till barnvänlig information. 
Utöver att stötta barn direkt och indirekt via vuxna i barnets närhet tillhandahåller Bris även konkret 
samhällsstöd i nära samarbete med centrala myndigheter som MSB, samt via press och media. Bris 
ger exempelvis information direkt till barn genom lokalradio och program som Lilla aktuellt i SVT. 
Stötta barnen i er kommun genom att sprida Bris material i kommunens alla kanaler. 

3. Visa att ni är en kommun som bryr sig om barn, på riktigt! 

Bris välkomnar att er kommun återkopplar och berättar för barn, på ett barnvänligt och tillgängligt 
sätt, hur kommunen arbetar för att säkerställa barnets behov och intresse under hela krisen. 

Alla barn är olika men alla barn har exakt samma mänskliga rättigheter. Särskilt i kristider har barn 
rätt till trygghet, stöd och information där inga barn ska lämnas ensamma med sin oro. 

Låt er kommun vara med och stödja Bris viktiga arbete! 

Vänliga hälsningar, 

011e Pallin-Cox 
Regionombud, Bris region Mitt 
bris.mitt@bris.se  

Jo Vad är Bris? 

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

• Vår vision är att varje barn känner till sina rättigheter och lever i ett samhälle där barnets 

rättigheter tillgodoses. 

• Vi arbetar för att stärka barnet rättigheter genom att stödja barn utifrån barnets behov, 

mobilisera samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. 

• FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionslagen, utgör grunden för Bris arbete och 

Bris bidrar med sitt arbete till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. 

• En viktig del av Bris verksamhet är Bris nätverk, den största mötesplatsen för barnets rättigheter i 

Sverige med drygt 5 000 medlemmar. Nätverket erbjuder professionella från olika delar av 

samhället, det offentliga, privata och ideella, en plattform för nätverkande, kunskapsutbyte och 

fortbildning. 

• Vår verksamhet drivs av insamlade medel och vår möjlighet att hjälpa barn står i direkt relation 

till det ekonomiska stöd vi får. 

• Bris finns för alla barn och vår ambition är att alltid möta barn och unga på deras arenor och 

erbjuda tillgängligt stöd i den form de efterfrågar. 

• 2016-2018 hade Bris 77 500 kurativa kontakter med barn via chatt, mail och telefon. 

Bris — Barnens rätt i samhället 
Box 101 47, 121 28 Stockholm-Globen 
Tel: 08-598 888 00 
www.bris.se  1 Org.nr: 80 20 13-3420 
PG: 90 15 04-1 i BG: 901-5041 



BRIS 

Bilagor med ansökan från Bris region Mitt 2020 

1. Ansökningsbrev 2020 

2. Barn berättar för Bris om coronaviruset 

3. Bris årsberättelse 2018 (med bl.a. ekonomisk redovisning, 
verksamhetsberättelse och effektrapport) 

OBS: Bris årsberättelse för 2019 publiceras i maj 2020 och finns då att ladda ner på 
www.bris.se   

Bris — Barnens rätt i samhället 
Box 101 47, 121 28 Stockholm-globen 
Tel: 08-598 888 00 
www.bris.se  1 Org.nr: 80 20 13-3420 
PG: 90 15 04-1 1 BG: 901-5041 



BRIS 

Exempel på vad barn lyfter i samtal med Bris om coronaviruset 

Barn som hör av sig är oroade och rädda. De vill prata om och ha stöd i sin oro för 
sjukdomen och för de konsekvenser förändringarna i samhället får för dem själva och andra. 
De vill ha hjälp förstå och hantera all den information de översköljs av. Här är några exempel 
från Bris chatt och mail: 

Det här med corona viruset. Borde man vara orolig eller inte? Jag känner att jag inte kan 
förstå det och alla säger så olika saker. Så jag klarar typ inte och lyssna för jag blir bara 
mer förvirrad.... 

Det kommer ju typ bli så att man inte kommer kunna tänka "om jag får corona", utan 
snart är det ju liksom dax att man måste tänka "när jag får corona". Jag vill verkligen inte 
ha det. Jag vet inte hur jag ska bli av med oron. Men jag måste bli det, för annars 
kommer jag gå sönder. 

Jag stressar över det här corona smittandet. Försöker att få bort det ur huvudet men det 
sitter alltid i bakhuvudet. 

Jag vågar inte. Jag blir jätterädd o vet inte vad jag ska göra. Jag tänker katastroftankar 
och kan inte vara glad längre typ. Nästan som att jag blir deprimerad. Allt jag hör om 
karantän och att människor bunkrar gör mig mer orolig... Jag vill bara att allt ska bli som 
vanligt igen. Är rädd att detta kommer hålla i sig länge. 

Mina föräldrar låter mig inte gå till skolan på grund av att de är rädda att jag ska smittas 
med Corona. Jag tycker att det är orättvist och har försökt prata med dom. Allt de frågar 
är om jag känner några symptom, om dom ska ringa sjukhus eller typ är du sjuk nös du 
just eller typ hostade du? Dom fattar inte att jag måste få gå, det jag missar nu avgör 
mitt betyg. 

Jo jag skulle vilja prata om corona-viruset. Jag är väldigt orolig över att bli smittad, att 
någon i min närhet smittas och vad konsekvenserna av det kan bli. Jag är rädd att detta 
är slutet på allt. Att jag kommer att dö av corona. 

Jag är också väldigt rädd för att hela samhället ska stängas ned och att det ej kommer 
att finnas någon mat kvar. Vii min familj har inte bunkrat upp något för vi vill inte ta 
några förhastade slutsatser. 



BRIS 

Det känns som om det blir så himla mycket nu, information från kommunen att om man 
kände sig lite förkyld skulle man stanna hemma och det är också mycket från expressen 
och aftonbladet. Som t.ex att, nya fall i Sverige, håll er hemma, man kan dö av det osv. 
Det får mig att bli orolig. 

Jag är orolig för att min lillebror ska få Corona. Han tillhör en riskgrupp. Jag har pratat 
med mamma och pappa men de är inte lika oroliga som jag är. 
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