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Organisationsbidrag inom socialt område - Ansökan
1. Inledande information
Organisationsuppgifter
Skriv organisationens namn på samma sätt som det är registrerat som på Skatteverket, det förenklar processen.
Organisationens namn
BUFFF barn och ungdomförälder familjemedlem i fängelse

Summa som organisationen ansöker om från
arbetsmarknads- och socialnämnden 2021
800000

Organisationsnummer
802418-3991

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Det är endast firmatecknaren som kan ansöka.
Malmö stads handläggare kommer använda firmatecknarens kontaktuppgifter för att kontakta er vid frågor om er ansökan. Det
är också via firmatecknarens e-postadress ni får reda på när nämnden tagit beslut om bidragsfördelning. Det är därför viktigt
att bevaka de kontaktuppgifterna.
För- och efternamn
Ann Bodil I Clarentius Erlandsson
E-postadress
ann@bufff.se

Mobiltelefon
0736504486

Notifieringar
E-post

Samtycker ni till att information som ni uppger i ansökan om er verksamhet får publiceras på Malmö stads
hemsida?
Syftet är att kunna informera besökare på hemsidan om verksamheter som beviljats bidrag och vilka kontaktuppgifter de har.
Ja
Använder ni bankgiro eller postgiro?
Bankgiro
Skriv in bankgironummer
5820-2060

2. Kontaktuppgifter

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö
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Hemsida
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Information
Om organisationen inte har ett gemensamt telefonnummer eller gemensam e-postadress kan ni uppge telefonnummer och e-postadress
till lämplig kontaktperson.

Organisationens postadress
Spånehusvägen 62

Organisationens postnummer
214 39

Organisationens telefonnummer
010 1501320

Organisationens e-postadress
skane@bufff.se

Har ni en besöksadress?
Ja
Besöksadress
Besöksadress
Spånehusvägen 62

Postnummer
214 39

Har ni någon hemsida?
Ja
Skriv in adressen till hemsida
www.bufff.se
Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Madeleine Kattel

Telefonnummer
0735 105724

E-post
madeleine@bufff.se

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Gabriella Pifrader

Telefonnummer
0761150444

E-post
gabriella.pifrader@gmail.com

3. Organisation och verksamhet
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Antal medlemmar 31 december 2019
Om er organisation inte har medlemmar kan ni skriva 0.
Skriv ner antalet i rutorna
Totalt antal medlemmar

68

Antal kvinnor

44

Antal män

24

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

0

Antal medlemmar boende i Malmö

58

Uppge organisationens syfte enligt organisationens stadgar
Att ge stöd till Barn och Ungdom med förälder Familjemedlem i Fängelse, häkte eller frivård. Bufff arbetar för att ge stöd åt barn och
ungdom med förälder/familjemedlem i fängelsefrivård . i att vi utökar målgruppen med"familjemedlem/syskon)så överstiger antalet
barn den tidigare siffran på 30,000 kraftigt. Alla barn ska kunna erbjudas stöd oberoende vart i landet man bor och på sina villkor , via
chatt, via telefon eller personligt möte. Ny grupp ska inkluderas enligt sina egna specifika förutsättningar .Detta behöver göras med
kvalité, långsiktighet och i nära samarbete med befintliga lokalföreningar samt nya identifierade samverkanspartners.
Barnkonventionen är lag och tydlig med att alla barn ska ha likarättigheter, barn till frihetsberövade är fortfarande en osynlig grupp i
samhället och deras rättigheter måste tillvaratas minst lika väl som för andra barn i riskgrupper.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Bufff ger stöd åt barn och ungdomar 0-18 år med förälder familjemedlem i fängelse.
Målgruppen är inte räknad och de siffror som figurerat hitintills enbart varit uppskattade av enskilda handläggare vid Kriminalvården.
Den tidigare siffran om 30 000 avsåg enbart vårdnadshavare som dömts till fängelse eller frivård och missade helt barn med föräldrar
som häktats eller har andra familjemedlemmar som dömts, såsom syskon eller bonusföräldrar. De barn som söker stöd av Bufff idag
kan ha både föräldrar, syskon eller andra familjemedlemmar som antingen lever i kriminalitet just nu, är misstänkta för brott eller
dömda till en frihetsberövade påföljd. Stödet till barnen inom målgruppen är eftersatt och Bufff märker att det finns stora behov av
stöd för hela målgruppen, dvs även de barn som växer upp med kriminella familjemedlemmar som inte dömts än.
Beskriv kort den verksamhet som ni söker organisationsbidrag för
Exempel på vad ni kan beskriva:
Aktiviteter, insatser eller olika typer av kostnader så som lokalkostnader, möteskostnader och anställningar.
Omfattning på verksamheten, exempelvis verksamhetens öppettider, hur ofta en ni erbjuder en insats eller liknande.
Hur kostnaderna är relevanta för verksamheten.
Personal= 2,80% Lokal finns på Spånehusvägen 62. Öppettider är oregelbundna. Vi arbetar efter våra Aktivitetsgrupper enl schema.
Öppet hus varannan onsdag, varannan onsdag Ungdomsgrupp och FF(Förälder fritt 8-11 år ) varannan tisdag..Stödjande insatser i
lokalen el vid hembesök fortlöpande. Enskilda insatser ökar, Vi förbereder barn/ungdom inför Medföljande uppdrag till anstalt/häkte ,
rättegång Tingsrätt/Hovrätt samt socialförvaltning, fritidsaktiviteter. Barn ungdomar får komma till lokalen för att göra läxor o få
mellanmål samt tid för pratstund
Bevakade permissioner, övervakade umgänge i Bufff lokal
Vi bemannar vårt nationella stöd på 020 samt chatten
Aktiviteter för hela familjen 1 ggr / månad , Föreläsningar till samarbetspartner ex skola, socialtjänst polisen, kriminalvården, BUP
andra ideella föreningar
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Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Barn och ungdomar 0- 18 år som har en förälder/syskon (Familjemedlem ) i fängelse är en osynlig grupp.
Bufff är ett komplement genom att vi erbjuder barn/ungdomar tidiga stödinsatser, baserat på individuella behov samt att vi snabbt kan
anpassa verksamheten efter individens aktuella behov..Bufff ger barn och ungdomar i vår målgrupp ett forum där det finns andra barn
och ungdomar som befinner sig i en liknande situation. Vår målgrupp är en riskgrupp då det lever med utanförskap, stigmatisering
samt skuld och skam som ofta leder till psykisk ohälsa. Vi vet också att det är sedan länge har kunnat påvisats att barn med en
frihetsberövad förälder, själva löper större risk att utveckla missbruk och /eller kriminalitet. Vi vet vad barnen behöver men i dag finns
näst intill obefintligt stöd till barnen och det stöd som finns vilar helt på ideell sektor . Forskningen visar att tidiga stödinsatser för
dessa barn har en skyddande och en positiv effekt . Stöd och hjälp ger både humana och samhällsekonomiska vinster. Pressen på
offentliga institutioner ökar på BUP och socialtjänst, är några av ex på att köerna växer och tiden för hjälp till varje enskild individ blir
minimal. Förtydligande avseende antal medlemmar är att VI ger långt fler barn än vad som syns i antal medlemmar . Det flesta som
kontaktar oss gör det för att få stöd/hjälp/råd i en krissituation och blir sällan medlemmar. En del nöjer sig med 2-3 samtal och sedan
går de vidare och en del stannar kvar i gruppverksamheten.

Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt (cirka 5 till 10 år)
Pressen på offentliga institutioner ökar, BUP och socialtjänsten är några där köerna växer och tiden för hjälp till varje enskild individ
blir minimal. Vi hänvisar till socialstyrelsens kartläggning slutrapport 2018, kommunernas stöd till målgruppen är näst intill obefintlig
Barn till frihetsberövade är en bortglömd grupp. Tidiga insatser till dem minskar risken för framtida egen kriminalitet, psykisk ohälsa
och utanförskap .
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Det som är viktigast Vi lyssnar på varje enskilt barn, både före under och efter Vi säkerställer att varje barn kommer till tals.
Vi gör barnkonsekvensanalys för under och efter, så barnet kan ut trycka sig om varje enskild stödinsats.
Statistik, Vi samlar in upplevt stöd
Barnkonventionen är lag fr 2020 Vi utgår från barnkonventionens barnchecklista som underlag för att säkerställa att barnens bästa
tillgodo ses.
KASAM Känsla av sammanhang Åldersadvekat utvärdering bestående av enkla smiles
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Bufff arbetar utifrån FN ´s konvention om barnens rättigheter, vilket innebär att vi arbetar för alla lika barns värde och att vi inte
exkluderar någon utifrån etnicitet, religion politisk eller kulturell bakgrund, kön eller sexuell läggning .
Bufff är religiöst och partipolitiskt obundna vilket också underlättar för barn och familjer att ta del av verksamheten oaktat religiöst
eller politiska tillhörighet.
Vi arbetar också aktivt i våra grupper för att öka medvetenheten om alla lika värde och med att medvetande göra värderingar.
Vänder sig organisationen till barn och unga?
Ja
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Beskriv hur ni ger barn och unga möjlighet att påverka
Beskriv hur
barn och unga kan påverka och forma verksamheten
ni återkopplar deras synpunkter till dem
ni återkopplar resultatet av deras synpunkter.
Bufff Skåne jobbar ständigt med att barnens delaktighet ska genomsyra verksamheten. Inför varje termin har barn och unga i
organisationen tillfrågats om vilka aktiviteter de vill genomföra och vilket stöd de vill få. Personalen arbetar sedan för att efter bästa
förmåga anpassa verksamheten efter barnens idéer och behov. Barnen får information om vilka stödresurser -och insatser som finns
hos Bufff, så att de vet vad de kan ta del av vid behov. Vi skapar forum där barnen har direkt delaktighet i samarbetet mellan Bufff och
Kriminalvården för barnens bästa. Självklart deltar de även på årsmöte och där har man haft workshops inför årsmötet och det
presenteras en lista på 10 punkter som man vill göra.
Ex är att vi bjuder in Kriminalvården för att ställa frågor hur Kriminalvården arb efter Barnperspektivet och Barnkonventionen, två
träffar med direkt återkoppling på deras frågor/synpunkter till Kriminalvården gjordes under 2019.
På årsmötet som var den 14 mars blev det klubbat att en av punkterna var Pratgrupper och där arb nu FF gruppen 8-12 år samt UG
gruppen 12-18 år med hur vi kan genomföra och vem ska ansvarar etc

Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Pressen på offentliga institutioner ökar, barn-och ungdomspsykiatrin och socialtjänst, är några ex på att köerna växer och tiden för
hjälp till varje enskild individ blir minimal.
Hänvisa till Socialstyrelsens kartläggning slut rapport kom i dec år 2018 , kommunernas stöd till målgruppen är näst intill obefintligt.
Barn till frihetsberövade är en bortglömd grupp. Tidiga insatser till dem minskar risken för framtida egen kriminalitet, psykisk ohälsa
och utanförskap.
Våra öppettider - Vi har stödtelefon 020 200 330 samt chatt via vår hemsida Mån till fredag samt söndagar, Bufff Skåne har ett eget
journr 0768 941233.
Vi har mobilt arbetssätt som gör att kan man inte besöka oss- så kommer vi till dom.
Vår kompetens om vår målgrupp samt kriminalvården
Vår målgrupp är en riskgrupp då det lever med utanförskap, stigmatisering samt skuld och skam som oftast leder till psykisk ohälsa. Vi
vet också att det sedan länge har kunnat påvisats att barn med en frihetsberövad förälder, själva löper stor risk att utveckla missbruk
och/eller kriminalitet. Glädjande är att forskningen visar att tidiga stödinsatser för dessa barn har en skyddande och en positiv effekt.
Stöd och hjälp ger både humana och samhällsekonomiska vinster.

4. Demokratisk värdegrund
Jag intygar att den organisation som jag ansöker om organisationsbidrag för uppfyller ovanstående.

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2019
Organisationens utgifter och intäkter 2019
OBS: Alla ekonomiska uppgifter ska gälla organisationens lokala verksamhet och organisation, ej verksamhet och organisation på
nationell nivå.
Skriv in totala beloppet eller antalet i rutorna
Organisationens totala intäkter verksamhetsåret 2019

1.213,835

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2019

3100

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2019

111959

Antal anställda under verksamhetsåret 2019

2,8

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2019

850,731
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Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Ja

Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2019?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen, Skolverket, Jämställdhetsmyndigheten.
Nej
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2019?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Nej
Har organisationen skulder till skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej

6. Bilagor
Saknar ni något protokoll eller dokument med anledning av situationen kring coronaviruset?
Nej
Ladda upp bilagorna
Fastställd verksamhetsberättelse för 2019
Verksamhetsberättelse SKÅNE 2019t årsmötet 14 mars 2020 Malmö.pdf (357 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2019
conny undertecknad år 2020.pdf (0 B)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2019
Conny undertecknad 2020-1.pdf (1,6 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Revisionsrapport för 2019 (underskriven av revisor samt underskriven av auktoriserad revisor om bidraget
uppgår till 250 000 kr eller mer)
Conny undertecknad 2020-1.pdf (1,6 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2021
Budget Skåne preliminär 2021 till Malmö.pdf (136 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2021
Verksamhetsplan Preliminär 2021 Malmö stad.pdf (262 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Årsmötesprotokoll för 2020 (underskrivet)
årsmötesprotokoll Skåne 2020 undertecknat.pdf (4,74 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2020 (underskrivet)
Konstituerande protokoll Bufff Skåne 2020.pdf (99 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Organisationens stadgar
Från och med ansökan inför verksamhetsåret 2020 ska alla ansökande organisationer skicka in sina stadgar, även de som tidigare har
skickat in sina stadgar.
Stadgar Bufff Skåne antagna 180310.pdf (215 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Är det första gången er organisation ansöker om Malmö stads organisationsbidrag inom det sociala området?
Nej

7. Övriga upplysningar
Annan information som kan vara bra för arbetsmarknads- och socialnämnden att känna till
Budgeten ligger på Malmö samt Helsingborg. Lokal kostnader för Malmö är 63,600 kr .
Lön för 1 person har Bufff Sverige tagit då Jag har varit med i ett projekt Nära Dig och kostnaden har gått på projektet . från och med
2020 är projektet slut och vi får stå för 2,8 anställdas löner. Det som ökar i Malmö är fler individuella insatser till följd av polisens
Rimfrost, mer förebyggande för barn/ungdomar 7-18 år. Fler medföljande uppdrag till socialförvaltningen, anstalt/häkte samt
Tingsrätt/Hovrätt ökar

8. Intyga uppgifter och information
Jag intygar att samtliga uppgifter i ansökan är riktiga
Ja
Jag intygar att ansökande organisation har tagit del av riktlinjerna för arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag inom det sociala området.
Ja

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
August Palms plats 1

Hemsida
www.malmo.se
E-post
malmostad@malmo.se

Telefon
+46 (0)40-34 10 00

Organisationsnr
212000-1124

SKÅNE
SAMMANFATTNING AV ÅRET
Inledningsvis kan sägas att Bufff Skånes verksamhet
har fortsatt att växa även under 2019.
Att verksamheten ökar varje år bekräftar behoven
och trots att Bufff fyller på med stödinsatser så är
behoven från barnen och familjerna större.
En del i ökning tror vi beror på att vi genom
arvsfondsprojektet Nära dig en rättighet har kunnat
arbeta hårt på synlighet och nätverkande men också
pga av att vi genom projektmedel från
postkodsstiftelsen kunnat arbeta med att nå ut
bredare till Skånes alla 33 kommuner och det mobila
arbetssätt som utvecklats därigenom. En annan
bidragande orsak är att vi nu har etablerat oss sen
1,5 år i egen lokal även i Helsingborg.
Likväl som det stödet till baren och ungdomarna
ökat så har även stöd och information till
frihetsberövade föräldrar ökat jämfört med fjolåret,
därigenom har vi även nått fler barn med ett
indirekt stöd.
Barn och omsorgsföräldrar som erhållit stödsamtal
per telefon och i lokal inom Malmö/Helsingborg har
ökat med nästan 50%.
Trycket på vår verksamhet ökar stadigt och det har
varit en stor utmaning att räcka till, särskilt när
förfrågningar kommer från samtliga av Skånes
kommuner.
Bufff Skånes personal har under året deltagit i de
utbildningsinsatser som Bufff Sverige anordnat,
såsom utbildning i distansstöd samt medverkat vid
handledningstillfälle. En personal har genomgått
Kriminalvårdens För våra bans skull.
Bufff Skåne har följt och uppnått dom mål som
sattes upp i verksamhetsplanen för 2019 gällande
basverksamhet, vilken avser stöd till barn och deras
familjer samt uppsökande verksamhet inom
Kriminalvården.
Trots Bufff Skånes personella resurser är små, har
personalen även lyckas genomföra en del av de mål
som sattes utanför basverksamheten. Dels genom
att utöka samarbetet med socialförvaltningar och
flera skånska kommuner samt dels genom att i
högre grad än tidigare samverka med skolor och

övriga aktörer med anknytning till familjer som har
en förälder i fängelse.
Skräddarsydda Lösningar
Bufff har för enskilda barns behov haft medföljande
uppdrag till häktet, socialförvaltningen, skolan.
Bufff har för enskilda barns behov, genom
postkodsstiftelsen, kunnat anordna aktiviteter för
barn som bor i övriga kranskommuner kunnat
anordna önske-aktiviteter som ex. polisens garage,
bad, cykling, (Projektet omfattade 28 barn)
Medverkat i nätverksmöten med socialförvaltning,
skolan samt samordnat kontakter med berörda
myndigheter/stödpersoner runt barnet.
INDIVIDER/ FAMILJER SOM ERHÅLLIT
STÖDSAMTAL PER TELEFON ELLER
LOKAL.
598

396

466
Stödsamtal
Kriminalvård
och anonymt

Telefon
anhöriga
inom län

Telefon
anhöriga
utom län

Antal omsorgsföräldrar / anhöriga som fått
stödsamtal, totalt 1460 st.

GENOMFÖRDA AKTIVITETER
• Öppet Hus 37 har genomförts i Malmö och
Helsingborg, varannan onsdag
• 4 FF träffar (ålder 9-12)
• 34 Ungdomsgrupps träffar, i Malmö och
Helsingborg varannan onsdag/torsdag
• 4st Emilia träffar (grupp)
• 1st Läger
• 4st Familjeaktiviteter, Pannkaksladan
Barnkonventionen 30 år, Julfest, Lekland
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020, SID 1

• 18st barnaktiviteter, Lekland, Gokart,
Tropikariet, Jump, Laser Zon, Bakken, Grillning,
Röstånga Camping, Badhus, Höghöjdsbanan,
Festival, Cirkus, Laserdome, VR spel, Extreme
zoon mm
• Enskilda insatser Simskola, läxhjälp, samt
önskeaktiviteter Comic Con och ridläger
• 11 st medföljande uppdrag till socialförvaltning
samt 4 st till skola och 1 till Unga forum
• 1 medföljande uppdrag till häkte samt 2st till
anstalt
• 1 st medföljande uppdrag till Tingsrätt/Hovrätt
• 2st gruppträffar med Kriminalvårdens
barnombud tillsammans med våra
barn/ungdomar
• 5st pysselaktiviteter på häkte/anstalt
(sommar/julpyssel)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29st familjer har fått hembesök vid 29
tillfällen.
36 stödsamtal i lokal
Under 2019 har Bufff föreläst vid ett 30 tal
tillfälle bl.a till
Socialtjänst Malmö Helsingborg ett antal
förvaltningar
Elevhälsan
Plattform Malmö
BOJ/Vittnesstödjarna Helsingborg
RIA Hela Människan
Puff
Vorta Drom
Rotary Trelleborg
Odd Fellow och Rebeckalogen Helsingborg
Skola 5 Gymnasieskolor i Malmö – Torgmöte
Rosengårdsskolan Malmö
Skola Gymnasieskola Båstad
Skolfam Malmö medverkade i paneldebatt
Barnrättsdagar i Hässleholm Vi arrangerade
workshops samt föreläste
Medverkar i Bris nätverk

SÄRSKILDA HÄNDELSER
Bufff Skåne har gjort stora satsningar för att få en
egen lokal i Malmö. Vi invigde den nya lokalen den
26 sep med 55 inbjudna gäster.
Bufff Skåne ingick en lokal överenskommelse mellan
Helsingborgs stad och Föreningar den 22 sep, då vi
skrev under överenskommelsen, samt att vi firade
Ett-årskalas i egen lokal.
Bufff Skåne har underåret gjort stora satsningar för
att kunna erbjuda barn och unga i Skånes 33
kommuner de stöd som de har rätt till är i behov av.
Lokalföreningens satsning har bekostats av Bufff
Sverige och då främst genom finansiering från
arvsfondsprojektet och postkodsstiftelsen.
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MEDIA:
•
•
•
•

EKONOMISK REDOVISNING
Tidningen Anhöringen i Hässleholm
Tidningen Allas
Radio P4 Malmö Hus 3st inslag nov-dec
Intervju för fördjupningsarbete.

Bufff Skåne redovisar underskott om -137 225kr
Balanserat resultat 444 304 kr
Årets underskott/överskott -137 225 kr
Balanseras i en ny räkning 307 079 kr

PERSONAL
Under året har föreningen haft 3 tillsvidareanställda.
Personalgruppen är mycket engagerad och är noga
utvald, också för sina personliga kvaliteter.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Madelein Kattel, Ordförande
Margaretha Gromark, Kassör
Magnus Gustafson, sekreterare, ledamot
Lena Bogren
Conny Boman, föreningsrevisor

VALBEREDNINGENS SAMMANKALLADE
Bengt Ericsson

DELAKTIGHET
Bufff Skåne jobbar ständigt med att barnens
delaktighet ska genomsyra verksamheten. Inför
varje termin har barn och unga i organisationen
tillfrågats om vilka aktiviteter de vill genomföra och
vilket stöd de vill få. Personalen arbetar sedan för
att efter bästa förmåga anpassa verksamheten efter
barnens idéer och behov.

FINANSIERING
Kommunal finansiering från:
Malmö Stad och Helsingborgsstad.
Fonder, stiftelser och övrig finansiering
Odd Fellow , Loge Caritas 34, Loge St: Knut ,Loge
Fraternitas Nr 32, Rebecka R47 Sofia,Lions Malmö
och Höganäs, Ria hela människan Svenska Kyrkan,
Helsam, Charity Öresund Lek och Lär D.A.C.A, Giving
Pepople, Flugger, A & D Allfix , samt privatpersoner.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020, SID 3

BUDGET BUFFF SKÅNE Preliminär 2021
Intäkter;
Malmö Stad 2020

250 000

Helsingborg 2020

400 000

Statsbidrag KV

320 000

Bidrag fonder/stiftelser för aktiviter

50 000

Bidrag fonder/stiftelser/gåvor osäkra, söks under året

505 140

Medlemsintäkter

2 000

Sålda tjänster

10 000

Lönebidrag Bufff Sverige regional samordnare

300 300

Totalt budgeterade intäkter

1 838 440

Kostnader;
Löner

1 527 240

Hyra Malmö /Helsingborg

106 000

Hyra Helsingborg

55 200

Telefon/data/porto

25 000

Administration övrigt

5 000

Försäkring

4 000

Medlemsavg

4 000

Bankkostnader/Post

3 000

Resekostnader KV

35 000

Resekostnader övrigt

6 000

Öppet Hus/aktiviteter

24 000

Individuellt stöd

24 000

Informationsverksamhet, tryck och deltagande i konferenser,

10 000

Utbildning och personalkostnader

10 000

Totalt budgeterade kostnader

1 838 440

Verksamhetsplan Bufff Skåne
Org.nr 802418 - 3991
År 2021 Preliminär

Upprättad av:
Ann Clarentius, Verksamhetsledare

Verksamhetsplan 2021
Bufff Skåne är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen i
Skåne är en av 15 lokalföreningar och ingår i riksorganisationen Bufff Sverige. Verksamheten
riktar sig till barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård.
Lokalföreningen arbetar för att erbjuda målgruppen rättighetsbaserat och adekvat stöd på
ett vardagsnära personligt plan. Arbetet bedrivs i enlighet med FN:s konvention om
barnets rättigheter och i nära samarbete med riksorganisationen Bufff Sverige.
Bufff har utvecklat verksamheten under 18 år och arbetet och erfarenheten har lett fram till
arbetar med främst med fem fokusområden. Vi vet att det finns mycket större behov och att
var och ett av dessa fem fokusområden kan utvecklas, samt utökas med ytterligare insatser,
men föreningen begränsas genom sina ekonomiska villkor.
Föreningen arbetar med fem fokusområden
1. Basverksamhet såsom mötesplats, Öppet Hus-, FF grupp, Ungdomsgrupp samt Emilia
träffar
2. Gruppaktiviteter samt rådgivning/stödsamtal.
3. Informations- och uppsökandeverksamhet samt föräldragrupper.
4. Kunskapsspridning/samarbete. Sprida kunskap om målgruppen, samverka med berörda
myndigheter och organisationer.
5. Projekt lokalt eller i samverkan med Bufff Sverige.

1. Basverksamhet
Trygg mötesplats
På Bufff Skåne ska barnen/ungdomarna få möjlighet att träffa andra i liknande situation
tillsammans med personal som har adekvat kunskap om målgruppen specifika behov.
Här får barnen möjlighet att träffa sin förälder/familjemedlem i trygg och barnvänlig miljö.
Behovet av en neutral mötesplats är ofta stort, inte minst när det finns samarbetssvårigheter
mellan familjemedlemmarna eller där det finns behov av skydd.
För en del barn kan det också var skönt få träffa sin förälder/familjemedlem i lokaler där man
känner sig hemma och med närvarande personal som alltid sätter barnens behov i fokus
genom att skapa förutsättningar för varje enskilt barn att uttrycka sina personliga känslor,
behov och önskemål. Alla möten föregås av samtal med barn och familj.
Nätverksmöten anordnas efter behov mellan barn, förälder, kriminalvård, socialtjänst
och/eller familjehem.
En förutsättning för tryggheten på Bufff Skåne är att alla barn vet vad de har gemensamt.
Den trygga mötesplatsen förutsätter naturligtvis också en miljö som är fri från droger, en
plats där alla barn oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, handikapp, religion eller annan
trosuppfattning känner sig välkomna.
Bufff Skånes avsikt är att vara ett komplement till kommunala och andra samhälleliga
instanser, inte att vara en ersättning.
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Trygg mötesplats, Öppet Hus
Varje månad erbjuds lokala Öppet Hus växelvis i Malmö och i Helsingborg. Vi bjuder på mat
och anordnar någon form av skapande aktivitet. På Öppet Hus får både barn och anhöriga
möjlighet att träffa andra i liknande situation, utbyta erfarenheter samt möjlighet att bygga
upp nya nätverk.
FF grupp riktar sig till barn/ungdomar mellan 8 – 11 år
Ungdomsgrupp riktar sig till ungdomar mellan 12år till 18 år
… erbjuds varannan vecka, varvat mellan lokalerna i Malmö o Helsingborg.

2. Gruppaktiviteter samt rådgivning/stödsamtal
Gruppaktiviteter
De aktiviteter som Bufff Skåne erbjuder barnen och deras föräldrar är mycket uppskattade.
Fritidsaktiviteterna är viktiga för barnen, de ger möjlighet till ett avbrott i vardagen och ett
kvalitativt umgänge med föräldrarna. En annan anledning är att många barn befinner sig i
familjer där föräldrarna kan ha svårt att ge tillgång till fritidsaktiviteter, som andra barn får
del av, bland annat p g a försämrad ekonomi. Aktiviteterna planeras i möjligaste mån utefter
barnens egna önskemål och vi erbjuder familjefester för att fira högtider tillsammans,
exempelvis den årliga julfesten och höstmaskeraden.
… erbjuds varannan vecka, varvat mellan lokalerna i Malmö o Helsingborg,
Rådgivning/Stödsamtal
Bufff Skåne erbjuder rådgivning och stöd till barn och anhöriga. Det finns ett stort stödbehov
vid olika former av kris, några exempel på vanligt förekommande situationer är;
- i ett akut skede då en familjemedlem plötsligt är frånvarande, - när informationen om den
nya situationen ska förmedlas till barnen, - inför besök på anstalt/häkte, - då familjen
behöver förberedas inför frigivning/återförening.
Vi ger årligen hundratals stödsamtal, både per telefon och i form av personliga möten.
Behovet är dock mycket större än vad Bufff Skåne har möjlighet att möta, särskilt som stöd i
alla ovan nämnda faser m fler behövs. Under 2018-2019 har en utveckling av enskilda
stödinsatser pågått och Bufff Skåne erbjuder nu, genom projektfinansiering, möten med
barn och familjemedlemmar runt om region Skåne med ett mobilt arbetssätt. Det kräver en
ökad rörlighet av medarbetare och är klart resurskrävande, detta till trots så finner
organisationen att detta är en värdefull modell då barn utanför kommuner som erbjuder
stöd annars blir helt utan.
Bufff Skåne medverkar också till riksorganisationens stödtelefon och chatt. Stödtelefonnumret, 020 - 200 330, är kostnadsfritt att ringa och ökar tillgängligheten för både barn och
anhöriga men också skolpersonal, elevhälsa, socialtjänst och andra som möter målgruppen
och behöver råd. Som komplement finns också möjlighet för barnen att chatta med
utbildade och erfarna stödpersoner kvällar och helger. Många unga och vuxna söker också
mer och mer stöd via nätet, varför vi idag har ett antal slutna Facebook-grupper och
kontinuerliga kontakter via telefon/sms/mejl.
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Stödsamtal...
… med barnet, omsorgsföräldern och den frihetsberövade föräldern efter behov och
kontinuerligt. Främst i Malmö och Helsingborg men även runt om i kranskommunerna.
…Lokalföreningen bemannar tillsammans med andra lokalföreningar vårt gemensamma 020
nummer och vår chatt genom ett uppgjort nationellt schema.
… rådgivning ges till andra professionella, exempelvis skol- och förskolepersonal i mån av tid.

3. Informationsverksamhet
Uppsökande verksamhet
Bufff har ett väletablerat samarbete med Kriminalvården och uppbär genom
riksorganisationen statsbidrag för uppsökande arbetet inom Kriminalvården. Regelbundet
besöks alla häkten, anstalter och frivårdskontor inom länet, samt en hel del anstalter och
häkten utanför länet.
Det är en rättighet för barnet att föräldern får stöd. Kunskapen och informationen som
föräldrarna får via besöken, kan vara avgörande för barnens hälsa i vardagen, även för deras
förmåga att hantera sin situation. Det är också av betydelse för barnens psykiska hälsa i
framtiden. En bra kontakt med sin frihetsberövade förälder är en viktig skyddsfaktor för
barnets förmåga att hantera sin situation.
Bufff Skåne fokuserar speciellt på hur barnen kan uppleva att föräldern är frihetsberövad,
vilket stöd barnen och vårdnadshavaren på utsidan då kan behöva, samt förberedelse inför
frigivning och återförening med familjen.
Under 2021 kommer Bufff Skåne att genomföra följande,
Besökt länets alla anstalter, häkten och frivårds enheter enligt uppgjord plan med
respektive verksamhetsställe.
Häkten besöks med högre kontinuitet, då vi vet att tidig information till barnen kan göra
stor skillnad och p g a att häktet av naturliga skäl har en högre genomströmning än
anstalter.
Besöka följande anstalter,
Fosie, Tygelsjö, Ystad, Ringsjön, Halmstad och Kristianstad.
Besöka följande häkten,
Berga, Helsingborg, Malmö, Ystad, Trelleborg, Kristianstad och Karlskrona
Medverka vid Kriminalvårdens grundutbildning i Malmö, (KUMA) vid förfrågan.
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Föräldragrupper
Bufff Skåne medverkar som kursledare i föräldragrupper på anstalt i samarbete med
kriminalvårdspersonal. Syftet med föräldragrupperna är att stärka deltagarna i föräldrarollen
på olika sätt: genom att ge vägledning i hur man som förälder kan uppmärksamma och
tillgodose sitt barns behov, ge ökad medvetenhet om hur deras situation påverkar barnet
samt ge stöd i att tala med barnet om sin situation.

•
•
•
•

Bufff Skåne kommer att medverka i föräldragrupper utifrån behov och resurser.
Ytterligare en medarbetare kommer utbildas under året till föräldragruppsledare.
Bufff Skåne erbjuder tillsynspermissioner i våra lokaler.
Bufff Skåne erbjuder medföljande uppdrag, när barn besöker häkten/anstalt samt förbereder
barnen för besöket
• Bufff Skåne erbjuder medföljande till rättegång
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4. Kunskapsspridning
Kunskapsspridning och samarbete
Bufff för en ständig kamp för att hitta effektivare informationsvägar för att nå barn och unga
direkt. Indirekt försöker vi nå dem genom att öka samhällets medvetenhet om de
utmaningarna som barn till frihetsberövade har att hantera.
Sociala medier, dvs. information och interaktion via Internet, har blivit en viktig del av ideella
föreningars vardag. Utvecklingen går snabbt framåt och det är viktigt att hänga med. Det
020-nummer som Bufff numera erbjuder tillsammans med chatt ger större möjlighet att
möta det växande behovet av stöd via nätet samt ökad tillgänglighet.
Forskning (Coping*) har visat att barn gärna söker sig till skolpersonal för stöd, barn upp till
sjätte klass till sin klasslärare och äldre till kuratorer/skolsköterskor. Men vet vi genom
erfarenhet att en del skolpersonal saknar kännedom om var de kan hänvisa barnen. Vi
behöver därför hitta effektiva sätt att nå skolornas personal med information om vår
verksamhet.
Bufff arbetar också för en ökad kännedom om dess verksamhet vid socialtjänsten i
kommuner och landstinget. Målet för detta arbete är att kunskapen om behoven hos barn
och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, häkte och frivård ska finnas hos alla
anställda vid socialtjänst, skola, elevhälsa m fl. Det vill säga att det inte ska bero på den
enskilda tjänstemannens kunskap, om barnet får rätt stöd och hjälp eller inte, vilket inte
sällan är fallet för närvarande.
Då belastningen ökat genom åren behöver vi också hitta vägar för att få ett strukturerat
samarbete med samhällsinstitutioner och/eller andra föreningar. Syftet är dels att samarbeta
bättre i enskilda ärenden, dels att smidigare kunna hänvisa till specifika och/eller mer
kvalificerade insatser.
• Ovanstående görs i mån av tid och resurser, trots att efterfrågan är stor behöver
föreningen av resursskäl begränsa arbetet.

(* COPING: Children of Prisoners, Interventions and Mitigations to Strengthen Mental Health)

http://www.hud.ac.uk/research/researchcentres/cacs/projects/coping/

Utbildningar
Bufff har en unik kunskap om barnen och deras situation. Tillsammans med
riksorganisationen kommer vi, i mån av resurser, därför att erbjuda utbildningar och/eller
konsultation kring frågor rörande målgruppen vid efterfrågan.
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5. Projekt lokalt eller i samverkan med Bufff Sverige.
Bufff Skåne har medverkar i det nationella Arvsfondsprojektet ”Nära dig – en rättighet”,
tillsammans med övriga lokalföreningar i landet. Projektet syftar till att utveckla det
nationella stödet till vår målgrupp. Inom ramen för detta har Bufff Sverige anställt en
regional samordnare för region Skåne som ansvarar för samverkan och utveckling av region
Skåne.
• Utveckla mobilt arbetssätt för att nå alla barn i Skåne
• Utveckla samverkan med Skånes samtliga 33 kommuner.
• Utveckla samverkan med skolorna i Skånes kommuner.
Utveckling/kvalitetssäkring/utbildning/framtid
Genom vårt medlemskap i Bufff Sverige får föreningen tillsammans med övriga
lokalföreningar del av aktuell kunskap och forskning såväl nationellt som internationellt.
http://childrenofprisoners.eu/

Alla föreningar deltar också aktivt i det kvalitetssäkrande arbetet, genom deltagande
i anordnade utbildningar/seminarium/metodutveckling.
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Slutsats.
För att kunna bedriva verksamhet i enlighet med verksamhetsplanen, beräknas behovet av
personalresurser uppgå till minst två tjänster (exkl. projekt). Det är idag endast med hjälp av
Bufff Sveriges Arvsfondsprojekt som så många fler än tidigare kan erhålla stöd, få kunskap
och information om målgruppen och behoven.
Regionen Skåne har dock betydligt större behov av Bufffs verksamhet än vad vi idag klarar att
svara upp till av rent ekonomiska skäl. En regional investering i verksamheten är nödvändig
för att kunna möta upp barnen och behoven som finns i regionen. Det finns oerhört mycket
att vinna på att satsa på förebyggande insatser frö barn och unga i målgruppen.
Många kommuner i landet begränsar idag sitt ekonomiska stöd till att det måste finnas en
lokal och konkret verksamhet på orten. Bufff som organisation har som målsättning att
finnas till för alla barn och ungdomar inom målgruppen, oavsett vart i landet man bor.
Vi vet att det lika ofta som det behövs personliga möten kan räcka långt med telefonstöd
för att komma igenom den värsta krisen och att få konkreta råd och information är en
oerhört viktig del. Det kräver kompetens och målgruppsspecifik kunskap för att kunna ge
adekvat personligt stöd, både på plats och på distans, vilket Bufff svarar för.
Det är inte bara en fördel och en rättighet för barnen i vår målgrupp att kunna få del av det
stöd som erbjuds, det är också en förutsättning för deras möjlighet att klara sin situation
så bra som möjligt. Det är dock en utmaning för oss som organisation, hur vi ska få till medel
till verksamheten då kommunerna ofta har väldigt snäva ramar för sitt ekonomiska stöd.
Även om vi ser behov av att utöka verksamheten så är Bufff Skåne försiktig med att starta
igång mer verksamhet än vi ser att vi har resurser för på sikt. Verksamheten möter många
barn och föräldrar som redan har tuffa livssituationer och Bufff vill inte bidra till att återigen
svika barnen och eller familjerna.
Även om resurserna är knappa, prioriterar Bufff Skåne kompetenshöjande
utbildningsinsatser och handledning för personalen. De möter inte sällan både stora och
komplicerade frågor/problembilder från familjerna, därför behöver de redskap för att
utföra ett så kvalitativt bra arbete som möjligt. Insatserna behövs också för personalens
eget välbefinnande.
Skåne 2020-02-26

Ann Clarentius
Verksamhetsledare
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Stadgar för lokalföreningen Bufff Skåne
(Barn och Ungdomar med Förälder/Familjemedlem i Fängelse, i häkte eller i
frivårdsåtgärd)

§ 1 Föreningens firma
Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med
organisationsnummer 802418 – 3991.

§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och att barnets
bästa alltid ska gälla.
Föreningen har till ändamål att ge stöd till:
- Barn och ungdomar vars förälder/föräldrar, familjemedlem eller annan närstående
person är eller har varit aktuell inom kriminalvården.

§ 3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Malmö

§ 4 Föreningens organisation
Föreningens högst beslutande organ är årsstämman. Kalenderår är verksamhets- och
räkenskapsår. Årsstämman skall hållas före den 15 mars.
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§ 5 Medlemskap
Föreningen har 4 antal kategorier av medlemmar:
A1. Barn och Ungdomar vars föräldrar/familjemedlemmar är eller har varit i fängelse,
häkte eller frivård
A2. Föräldrar/Familjemedlemmar till barn och ungdomar i kategori A1
B1. Stödmedlemmar som är frihetsberövade eller har annan Kriminalvårdspåföljd.
B2 Stödmedlemmar
Röstberättigade medlemmar är kategori A1 och A2
Medlemskap i föreningen beviljas alla som ansluter sig till det ändamål som finns angivet
i stadgarnas § 2 samt erlägger eventuell medlemsavgift.
Styrelsen kan, för att tillvarata barnen och ungdomarnas intresse, utesluta medlem eller
neka medlemskap till person som motarbetat föreningens ändamål eller verksamhet.
Styrelsen kan, för att tillvarata barnen och ungdomarnas intresse, utesluta medlem eller
förtroendevald som motarbetat föreningens ändamål eller skadat föreningens
förtroende.

§ 6 Avgifter
Eventuell medlemsavgift betalas per kalenderår. Årsstämman beslutar om avgift och
storlek för kommande år. Medlemsavgift inbetalas före årsstämman.

§ 7 Föreningens styrelse
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och ersättare.
Styrelsen konstituerar sig och utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.
Föreningens styrelse skall bestå av minst 5 ledamöter inklusive ordförande.
Föreningens styrelse skall bestå av udda antalet ledamöter. Av dessa väljs ordförande för
1 år och ledamöter och ersättare för 2 år. Valen sker växelvis så att max halva antalet
ledamöter väljs varje år. Ersättare utses om årsstämman så beslutar.
Styrelsen är beslutsför om ledamöterna kallats minst 1 vecka i förväg och minst halva
antalet ordinarie ledamöter, varav ordförande eller vice ordförande, är närvarande.
Ersättarna inträder vid behov i den ordning de valts av årsstämman. Samtliga ersättare
kallas till sammanträden och har lika yttrande- och förslagsrätt som de ordinarie
ledamöterna.
Vid omröstning har enbart den ersättare som inträtt för frånvarande ledamot rösträtt.
Konstituering av styrelsen skall ske snarast efter årsstämma. Styrelsen utser
firmatecknare och teckningsrätt för dessa. Styrelsen upprättar attestregler.
Styrelsen utser självständigt ledningsgrupp om sådant behov uppstår.
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§ 8 Styrelsens uppgift
- förvalta föreningen i enlighet med stämmans beslut om verksamhetsinriktning och i
enlighet med Bufff Sveriges regelverk.
-upprätta delegations- och arbetsordning samt säkerställa att föreningen följer
arbetsrättsliga lagar och regler.
§ 9 Revision
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av revisor.
Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast 1 månad före ordinarie
årsstämma.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast
2 veckor före ordinarie årsstämma.

§ 10 Valbarhet
Valbar till styrelseledamot i föreningen är varje röstberättigad medlem eller annan
person med för styrelsearbetet lämplig kompetens.
Valberedning
Valberedningen ska bestå av ordförande och 2 övriga ledamöter. Väljs på 1 år.
Ombud
Årsstämman väljer 2 ombud och 1 ersättare till Bufff Sveriges årsstämma.
Ombuden skall anmälas till Bufff Sverige senast 4 veckor före Bufff Sveriges årsstämma.
Omröstning
Beslut fattas genom öppen omröstning. Sluten omröstning kan ske vid personval eller
om någon så begär. Vid lika röstetal har årsstämmans mötesordförande utslagsröst
utom vid personval då lotten avgör. Sakfrågor avgörs med enkel majoritet.

§ 11 Årsstämma
Årsstämman för Bufff Skåne skall avhållas före 15 mars.
Kallelse sker skriftligen till röstberättigade medlemmar senast 3 veckor före beslutad
årsstämmodag. Handlingar skall finnas tillgängliga senast 2 veckor före
årsstämmodagen.
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Dagordning

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Årsstämmans öppnande
Val av ordförande för motet
Val av sekreterare för mötet
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Fastställande av antalet röstberättigade ombud
Kallelse i behörig ordning
Godkännande av framlagd dagordning
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Föredragning av styrelsens årsredovisning
Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
Fastställande av årsredovisning
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Förslag från styrelsen
Fastställande, revidering och antagande av policydokument och riktlinjer
Motioner
Beslut om ersättningar för styrelse
Beslut om medlemsavgiftens storlek för kommande verksamhetsår
Föredragande och beslut om verksamhetsplan och budget
Beslut om antal ledamöter inkl. ordförande samt om ersättare ska utses
Val av styrelsens ordförande
Val av styrelseledamöter och ersättare om så beslutas
Val av revisor och eller revisionsbyrå
Val av valberedning.
Övriga frågor
Årsstämmans avslutande.
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§ 12 Skåne extra årsstämma
Extra årsstämma ska sammankallas efter beslut av styrelsen, Bufff Skånes revisor eller
om fler än halva antalet medlemmar så begär. Extra årsstämma ska endast behandla de
frågor som föranlett dess sammankallande. Dagordning och övriga handlingar utsänds
till medlemmarna senast 1 vecka före extra årsstämma.

§ 13 Upplösning av Bufff SKÅNE
För upplösning av Bufff Skåne krävs 2 på varandra följande årsstämmor varav den ena
kan vara en extra årsstämma.
Tiden mellan dessa 2 årsstämmor ska vara minst 1 månad.
För beslutets giltighet krävs att minst 2/3 av de röstberättigade bifaller beslutet.
Vid upplösning av Bufff SKÅNE ska dess tillgångar överlämnas till Bufff Sverige.
§ 14 Stadgarnas giltighet och stadgeändring
Vid ändring av dessa stadgar krävs 2/3 majoritet vid en årsstämma alternativt enkel
majoritet vid 2 på varandra följande årsstämmor varav den ena kan vara en extra
årsstämma. Tiden mellan dessa årsstämmor ska vara minst 1 månad.

Stadgarna är antagna vid årsstämman 2018-03-10, Bufff Skåne

