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Juridiskform: Ideell förening 

 

Övergripande mål  

Bufff arbetar föra att stärka barns rättigheter och har som övergripande mål att alla barn och ungdomar med 

föräldrar/familjemedlemmar i fängelse, häkte, frivård ska erbjudas adekvat stöd oavsett vart i landet barnen 

bor, oberoende av kulturell bakgrund, etnicitet, religions-tillhörighet, kön eller sexuell läggning.    

Att få information och eget stöd är ett minimum enligt FN´s barnkonvention och en förutsättning för att barnen 

ska ha bästa möjliga förutsättningar att hantera sin situation. Vi vet genom forskning och erfarenhet att eget 

stöd och egen information minskar framtida risker för psykisk ohälsa, egen kriminalitet och utanförskap.  

Då barn till frihetsberövade både är en osynlig och oräknad grupp i samhället arbetar organisationen med att 

synliggöra dem som grupp samt bedriva nationell stödverksamhet. Det målgruppsanpassade stöd som idag 

finns för barnen drivs helt av ideell sektor. Bufff som organisation erbjuder nationellt stöd genom en 

stödtelefon och chatt, dessutom erbjuds målgruppen genom våra lokalföreningar ett personligt stöd i form av 

individuella stödsamtal, gruppstöd och aktiviteter. 

För att förändra situationen på sikt driver Bufff följande krav. 

- Alla barn ska ha rätt till stöd oavsett vart i landet de bor. 

Staten behöver därför skjuta till de 3,5 miljon som det årligen för att säkra en långsiktig finansiering av Bufff´s 

nationella stödlinje och chatt. 

- Alla kommuner måste ta sitt ansvar så att barn med frihetsberövad familjemedlem erbjuds ett personligt och 

individuellt stöd. Sveriges kommuner måste etablera långsiktiga samarbeten med Bufff och andra aktörer. 
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- En översyn av lagstiftning eller tillämpning av lagstiftning måste göras för att undvika att barnen glöms bort 

eller faller mellan stolarna, i översynen bör det ingå en kartläggning av antalet barn och ungdomar med en 

frihetsberövad anhörig. 

Förutom ovanstående arbetar Bufff nära samarbete med Kriminalvården, dels för att förstärka kunskapen hos 

kriminalvårdens personal kring bemötande och barns behov av information och dels genom vår uppsökande 

verksamhet i Kriminalvården där vi arbetar med att ge frihetsberövade en ökad förståelse hur de på bästa sätt 

kan stödja sina barn/familjemedlemmar. 

Om Bufff lyckas uppfylla 3 årsplanen och få igenom de krav som organisationen har kan,  

• Målgruppen kan erbjudas ett nationellt distansstöd över tid. 

• Målgruppen erkänns som grupp med specifika behov och rättigheter 

• Målgruppen erbjuds ett likvärdigt stöd över landet 

• Målgruppen är delaktig i hela organisation och i påverkansarbete 

• Målgruppens intressen tillvaratas inför beslut gällande deras situation 

  

Organisatoriskt sammanhang 

Bufff som organisation 

Bufff är en politiskt och religiöst obunden organisation. Bufff Sverige organiserar tio lokalföreningar runt om i 

landet. 

Riksorganisationen har genom anslag från Socialstyrelsen möjlighet att ha anställda som kan arbeta med 

påverkansarbete, kvalitetssäkring och delaktighet. Riksorganisationen arbetar för att stödja det arbetet som 

sker på lokalnivå samt utbildar för att garantera en hög och likvärdig kompetens. 

Lokalföreningarna har genom en variation av bidrag, såsom från kommun, landsting, region och fonder, 

möjlighet att erbjuda målgruppen personligt och individuellt stöd på plats i kommunen. De lokala föreningarna 

följer det nationella påverkansarbetet och bedriver påtryckning lokalt. Det som framkommer från barn och 

unga på lokalnivå återförs också via referensgrupper till riksorganisationen.  
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Effekter uppnås också genom samverkan med andra aktörer, nätverk etc. 

Genom god och lång samverkan med Kriminalvården ökar barnens möjlighet och förutsättningar för att 

hantera sin situation. Bufff har varit en del i den referensgrupp som har arbetat fram en handbok gällande 

barnperspektivet inom Kriminalvården. Bufff har också tagit fram det föräldragruppsmaterial som används i 

Kriminalvården. Vi har och är med i utbildningar för nya kriminalvårdare. Vi möter frihetsberövade 

föräldrar/familjemedlemmar under tiden som denna avtjänar sitt straff för att på så sätt öka kunskapen om 

barnens behov hos föräldrarna och bevakar barnens intressen både under frihetsberövandet och efter.   

Genom en god samverkan med myndigheter, kommuner och landsting stärks vi i vårt påverkansarbete, då de 

ställer sig bakom det behov som Bufff lyfter fram.   

Bufff ingår i både ett europeiskt nätverk och ett nordiskt. Vår medverkan i dessa nätverk stärker oss kring 

forskning och ger oss tyngd som organisation. Vi får aktuell kunskap om situationen i andra länder och har 

möjlighet till draghjälp från etablerade aktörer. I det nordiska nätverket samarbetar vi med 

Barnombudsmannen och Kriminalvården för att förbättra villkoren för barn till frihetsberövade. 

  

Strategier för att uppnå mål 

För att nå organisationens mål, att utvecklas som nationell barnrättsorganisation och driva igenom krav som 

säkerställer målgruppens rätt till stöd behöver organisationen stärka sin ställning som påverkansaktör.  

För att nå dit krävs att Bufff Sverige kan … 

• Validera arbetssätt och kvalitetssäkra att det stöd som ges är likvärdigt i hela organisationen. 

• Arbeta strukturerat med målgruppens delaktighet för att hålla oss uppdaterade om rådande behov. 

• Få till ett flöde i organisationen där lokalföreningarna har bästa möjliga struktur och förutsättningar 

för att ta emot och omsätta ny kunskap samt anpassa lokal verksamhet utifrån barnens behov. 

• Arbeta aktivt med synlighet i rätt forum och representera målgruppen på beslutsfattarnivå samt föra 

målgruppens talan i politik- och myndighetssammanhang. 

• Få till en långsiktig nationell finansiering. 
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Organisationens kapacitet och kunnande 

Bufff har lång erfarenhet på området och har idag arbetat med den specifika målgruppen i närmare 20 år. 

Bufff har dessutom… 

• erfarna medarbetare som särskilt rekryterats för sina uppdrag samt internutbildningar. 

• stöd via Arvsfonden för viss del av utvecklingen. Projektet medel hjälper oss att komma framåt. 

• forskning och beprövad erfarenhet som ligger till grund för det stöd som ges direkt till målgruppen. 

Tillsammans med referensgrupper kan vi därför tryggt försäkra att det stöd som ges är kvalitetssäkert. 

• lång erfarenhet att arbeta tillsammans med myndigheter i frågan och åtnjuter ett stort förtroende hos 

dessa. 

Hinder som ligger för att uppnå målen idag är rent finansiella. VI behöver idag mer personella resurser och en 

långsiktig hållbar finansiering för att till fullo kunna bedriva strategiskt arbete och uppnå målen. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Styrelsen och ledningsgruppen arbetar ständigt med att följa upp 3-årsplanen. Genom protokollförda möten 

och utvärdering av planerade arbetsinsatser. Efter utvärdering görs av ledningsgruppen revidering och eller 

handlingsplan för fortsatt arbete mot uppsatt mål. 

Vi har dessutom regelbunden återkoppling och dialog med Socialstyrelsen och Kriminalvården som bidrar med 

statsbidrag. Föregående år genomfördes också en större nationell utvärdering i kvalitetssäkrande syfte av 

arbetet i Kriminalvården. Återkoppling skedde efter det till berörda och till myndigheten.  

Vi har också flera referensgrupper bestående av barn och unga i organisationen. Genom träffar får de möjlighet 

att uttrycka sig kring fokusområden, aktuella frågor och framtida behov. 
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Lägesbeskrivning 2017 

Bufff har tagit ett stort omtag för att konkretisera kraven som syftar till att förbättra för målgruppen. Vi har 

tagit in extern resurs för att forma skarpa krav och föra fram dessa i olika sammanhang. Detta har bl. a 

resulterat i… 

• ett antal debattartiklar 

• möten med nyckelpersoner från bl. a Skolverket och Socialdepartementet 

• seminarium i Almedalen, både eget och genom inbjudan i Kriminalvårdens  

• förstärkt engagemang i sociala-medier 

• bjudit in till uppföljande samtal med Regeringen, SKL och BRÅ 

• haft möten med Socialstyrelsen och Kriminalvården 

• utskick med information till länssamordnare och BUP för medvetande göra målgruppen och dess 

behov samt spridning av 020/chatt. 

För att öka finansiella resurser har vi 

• sökt att bli förmånstagare i postkodslotteriet 

• startat upp en kampanj för 90 kontot i syfte att bl. a finansiera distansstödet 

Internt har vi 

• tagit fram en utbildning i distansstöd i samverkan med BRIS 

• kompletterat vår 020 nummer med en chatt för ökad tillgänglighet nationellt för målgruppen 

• arbeta med regionalutveckling för att i högre utsträckning vara tillgängliga för målgruppen 

 

Stockholm 2017-09-25 

 

Madelein Kattel, Verksamhetschef 


