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Kommunstyrelsen 
 

Motion av Mohamad Hassan m.fl. (alla L) om möjligheter för kommunen 
att stödja den ideella verksamhet som bedrivs för att förebygga psykisk och 
social ohälsa vilket ofta drabbar barn med en eller båda föräldrar i fängelse  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att  besvara motionen enligt föredragningen i ärendet. 
 
Ärendet 
Mohamad Hassan m.fl. (alla L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 25 mars 2015, att det tas fram möjligheter för kommunen, i samarbete med 
Landstinget i Uppsala län, att kunna stödja den ideella verksamhet som bedrivs för att 
förebygga psykisk och social ohälsa vilket ofta drabbar barn som har en eller båda föräldrar i 
fängelse. 
 
Motionen återges i bilaga 1. 
 
Nämndbehandling 
Socialnämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionen besvaras enligt 
föredragningen i ärendet. 
 
Protokollsutdrag återges i bilaga 2. 
 
Föredragning 
Idag hjälper kommunen barn till föräldrar i fängelset genom verksamheten Trappan som 
erbjuder råd och stöd till barn, ungdom och föräldrar. I uppdraget ingår att stötta barn och 
ungdomar som exempelvis har upplevt våld i familjen, har föräldrar med alkohol- och 
drogproblem eller har föräldrar som är separerade. Föräldrar erbjudas även möjlighet att delta 
i en särskild föräldragrupp som syftar till att stärka dem i sitt föräldraskap. All verksamhet 
som Trappan erbjuder är öppen och kräver inga myndighetsbeslut.  
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I motionen omnämns Bryggan som en organisation som bör få stöd. Organisationen heter 
numera Bufff (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelset). Bufff finns i dag 
på åtta platser runt om i Sverige, dock inte i Uppsala. Riksorganisationen har ett intresse för 
att etablera en lokalorganisation i Uppsala.  
 
Bufff:s arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och att barnets bästa ska stå i 
centrum. I sitt arbete riktar de stöd till barn och ungdomar vars förälder antingen är eller har 
varit aktuell inom kriminalvård så som häkte, anstalt och frivård. Organisationen har varit 
verksam sedan 2001 och har lång erfarenhet av att arbeta med dessa frågor och har även en 
utarbetad metodik för att kunna möta målgruppens behov.  
 
Som barn och ungdom kan man självmant kontakta riksorganisationen alternativt någon av 
lokalföreningarna för att få tala med en vuxen. På lokalföreningsnivå anordnas aktiviteter där 
barn och ungdomar ges möjlighet att träffa andra i samma ålder som befinner sig i liknande 
situation. Personalen arbetar utifrån tystnadsplikt men i fall där det uppstår misstanke om att 
ett barn eller en ungdom far illa görs undantag utifrån anmälningsplikten. På platser där det 
inte finns någon lokalorganisation kan barn och ungdomar ringa till Bufff:s telefonlinje, mejla 
eller om man har möjlighet komma och prata med någon vuxen.   
 
Organisationen har i kontakt med socialförvaltningen gett uttryck för ett intresse att etablera 
en lokal verksamhet i Uppsala. Bedömningen är att verksamheten fyller ett behov då Bufff 
som ideell organisation kan verka utifrån andra förutsättningar än kommunala, vilket kan 
tilltala en målgrupp som redan känner sig stigmatiserad. Från Landstinget i Uppsala län 
uppges att inget bidrag betalas ut till organisationen.  Landstinget bedömer att organisationen 
bedriver en kvalitativ verksamhet och möter upp en angelägen målgrupp som annars är svår 
att nå.  
 
Både Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län har möjlighet att bevilja bidrag till 
lokala föreningar med social inriktning. Om Bufff bildar en lokal förening kommer nämnden 
pröva frågan om stöd vid en ansökan 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. Socialnämnden har budgeterade medel för 
att ansvara för stöd till sociala föreningar och om det blir aktuellt får det prövas inom detta 
anslag. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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Motion om att stödja barn som har föräldrar i fängelse 

Det finns många barn som enligt Barnkonventionen har rätt t i l l olika former och stöd. En 
kategori hamnar dock mellan stolarna och det är barn som har en förälder eller båda sina 
föräldrar intagna i fängelse. Så länge som barnet har en frihetsberövad förälder, som är 
omhändertagen för behandling av något slag t.ex. vård som psykiskt sjuk eller missbrukare, 
får barnet stöd enligt Socialtjänstlagen. Men så fort som föräldern är placerad på anstalt 
upphör Socialdepartementets ansvar och barnets rättigheter omfattas av rättsväsendet. En 
hälso- och sjukvårds analys 2010 (SKL) visar att dessa barn har en ökad risk om 25 % att 
drabbas av psykisk ohälsa. I Uppsala kommun har flera fall tydligt visat att då en intagen 
förälder vil l ha kontakt med sina barn eller hela sin familj och det krävs samhällets stöd för 
detta, bollas ärendet mellan Socialtjänsten och Familjerättsenheten. 

Den ideella riksorganisationen Bryggan har lokalföreningar runt om i Sverige. Bryggan utgår 
från FN:s konvention om barnets rättigheter och att barnets bästa alltid ska stå i centrum. 
Bryggan riktar sitt stöd ti l l barn med en förälder i fängelse och har ständigt barnperspektivet i 
fokus i sitt arbete med barnen. Bryggans föreningars ändamål är att ge stöd ti l l barn och 
ungdomar vars förälder är eller har varit aktuell inom kriminalvård som häkte, anstalt och 
frivård. Barn som behöver förberedas inför förälderns frigivning behöver också extra stöd 
tillsammans med den övriga familjen. Även föräldrar som är eller har varit aktuella inom 
kriminalvården behöver ledning för att barnens rättigheter och behov ska tillgodoses. Bryggan 
har en väl utarbetad metodik i sin handlingsplan för detta. 

Folkpartiet vi l l att Uppsala kommun, i samarbete med Landstinget Uppsala län, säkerställer 
ett stöd ti l l Bryggan för att hjälpen ska nå berörda barn i hela länet. Satsningen på Bryggan 
Uppsala län kommer otvetydigt att ge resurslättnader på andra håll. 

Med anledning av ovanstående föreslår Folkpartiet att kommunfullmäktige beslutar att 
ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram möjligheter för kommunen, i samarbete med 
Landstinget i Uppsala län, att kunna stödja den ideella verksamhet som bedrivs för att 
förebygga psykisk och social ohälsa vilket ofta drabbar barn som har en eller båda 
föräldrar i fängelse. 

Anders A Aronsson (FP) 

Agneta Simonsson (FP) 

Bilaga 1
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