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Ansökan om ekonomiskt stöd, 30.000 kronor, till Bufff Västmanlands

verksamhet  i  Sala.

Bufff Västmanland har sin föreningslokal på Ekebygatan i Sala. Bufff

erbjuder övernattningsmöjligheter för barn i sällskap med vuxen som

ska besöka sina pappor på Salberga Anstalten. Vår verksamhet är

beskriven i bifogad verksamhetsberättelse för 2017 och

verksamhetsplan för 2018.

Bufff har möjlighet att ta emot tre vuxna med barn eftersom vi har tre

sovrum som kan erbjudas de som vill använda lokalerna i samband

med besök på Salberga Anstalten. Förutom att det finns ett allrum,

kök, dusch och toalett.

Årets uthyrningsverksamhet till barn med medföljande

vårdnadshavare har varit mycket efterfrågad. Det har varit uthyrning i

stort sett varje vecka och vid flera tillfällen har det varit dubbel bokat.

Hyreskostnaden är endast 100 kronor per uthyrningstillfälle.

Vår hyreskostnad per månad är ca 5.000 kronor när hyra, el, "  "  '  g

och diverse kostnader är inräknade.
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För att klara kostnaderna för 2018 är föreningen även i år i behov av

ett ekonomiskt tillskott på 30.000 kronor.

Bufff Västmanland vädjar om ett positivt beslut så vi kan fortsätta vårt

framgångsrika arbete där våra lokaler även kommer att användas som

träffpunkt för att lämna stöd och råd till framförallt drabbade barn

men också till vårdnadshavare inom Sala kommun.

Sala den 2018—06—20

g
Ord  .  Bufff Västmanland

070-743 71 93

Bilagor:

Verksamhetsberättelse 2017 för Bufff

Verksamhetsplan Bufff Sverige 2018 — 2021

Verksamhetsplan Bufff Västmanland 2018

Personuppgiftspolicy
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3-årsplan för Bufff  Sverige, 2018  -  2021

Organisationen har under 2017 arbetat med att ta fram en ny strategisk plan för föreningens

fortsatta utvecklingsarbete under 2018 samt för de två efterföljande åren.

Organisationen har under de senaste tre åren granskat arbetssätt, metoder, kvalitet och hur väl Bufff

når sitt syfte, att erbjuda alla barn stöd oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning, religionstillhörighet

eller geografiskt ort.

Arbetet med att genomlysa organisationen har pågått sedan årsmötet 2014, då årsstämman

konstaterade att lokalföreningarna hade behov av ett utökat och avlastande stöd från

riksorganisationen, för att bättre fokusera på kärnverksamheten och på så sätt möta det ökande

antalet hjälpsökande.

Organisationen har i enlighet med senast antagna 3-årsplan (2014  -  2017) arbetat hårt för att barn
ål)

och unga i målgruppen ska inkluderas och få tillgång till ett adekvat och nationellt stöd och att

lokalföreningarnas möjlighet att prioritera stödet till målgruppen.

Under åren har Bufff Sverige sökt och beviljats ett 3-årigt nationellt Arvsfondsprojekt för att

möjliggöra utvecklingsarbetet. Genom projektet har organisationen fått möjlighet att utveckla

metoder och plattformar och därigenom underlättat lokalföreningarnas kunskapsinhämtning och

synlighet. Organisationen har också startat upp ett gemensamt 020-nummer och chatt. Bufff Sverige

har arbetat för att likrikta stödet på Iokalföreningsnivå, samlat kunskap om och utökat målgruppen,

kartlagt befintligt stöd och behov över hela landet. Bufff har också ökat närvaron  i sociala  medier i

syfte  att underlätta för målgruppen att hitta eget stöd och stärka vår möjlighet som påverkansaktör.

Parallellt med ovanstående har Bufff Sverige arbetat med att identifiera nya finansieringsvägar och

organisationen har bland annat därför sökt och beviljats 90-konto samt medlemskap i FRII.

För att fortsätta vårt arbete mot målet att alla barn och ungdomar med familjemedlem i fängelse,

häkte och eller frivård skall synliggöras som grupp och erbjudas adekvat stöd oavsett etnicitet,

kön, sexuell läggning, religionstillhörighet eller geografisk ort behöver vi under nästa 3-

årsperiod .....

.  Identifiera system så att organisationen kan motsvara de krav och förväntningar som finns på

en nationell barnrättsorganisation och remissinstans med bred kompetens.

.  Arbeta för att organisationen genomför de strukturförändringar som är nödvändiga för att på

sikt hålla och erbjuda ett adekvat stöd både via distans och personligen.

-  Vara en organisation som är mottaglig för nya arbetssätt och metoder och där

riksorganisationen kan borga för god kvalitet.

»  Samtidigt måste organisationen arbeta för långsiktig och trygg finansiering det nationella

stödet.

Vi har forskningen”) och erfarenheten nu behöver vi utveckla organisationen och säkerställa

barnens rätt att erbjudas riktat adekvat nationellt stöd.
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För att nå organisationens  mål, att utvecklas som nationell

barnrättsorganisation, samt att bli en erkänd påverkansaktör som säkerställer

målgruppens rätt till stöd behöver...

...Organisationen aktivt arbeta för att uppfylla kraven för att på sikt bli betraktad som en

remissinstans/kompetenscenter gällande målgruppen. Dels behöver det utredas hur Bufff på bästa sätt

får genomslag gällande förändringsarbete för målgruppen, ska organisationen sträva mot att bli

remissinstans eller mot att bli ett kompetenscentrum? Dels behöver riksorganisationen, för att uppnå

erkännande, öka kvalitet och arbeta för likvärdig kompetens genom hela organisationen.

Grundförutsättningar för att bli remissinstans eller kompetenscenter är att organisationen har ett högt

förtroende och en förmåga att ta emot nya arbetssätt och implementera dessa. Ett sätt för

organisationen att borga för och uppvisa en likvärdig kompetensnivå är genom certifiering på olika

områden både lokalt och centralt varför en utveckling av instrument är nödvändigt.

...Organisationen behöver stärka trovärdigheten och validera arbetet. Detta förutsätter strukturerat

arbete med målgruppens delaktighet i alla beslut och vägval som organisationen tar.

...Organisationen måste arbeta för att uppnå en organisationsstruktur som underlättar stöd till  barn,

både personligt och via distans, över tid. Finna vägar för att medarbetare blir mer rörliga samt arbeta

för att organisationen genomför de strukturförändringar som är nödvändiga.

...Organisationen behöver arbeta parallellt med ovanstående för att få till en långsiktig nationell

finansiering, både finansiering för distansstöd och personligt stöd samt för driften av

riksorganisationen.
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Nationell barnrättsorganisation och påverkansaktör

Remissinstans /Nationellt kompetenscentrum?

Att vara en nationell barnrättsorganisation och påverkansaktör är det organisationen enats om

men Bufff behöver också utreda vilken av ovanstående former som är mest värd för målgruppen

att sträva efter på lång sikt. Vad är mest gynnsamt i syfte att uppnå organisationens mål

långsiktigt? Vad ger bästa resultat i arbetet med att förbättra villkoren för målgruppen? Det är

frågor organisationen behöver utreda för att sätta ut riktningen för framtiden.

Certifiering

För att uppnå målet med att alla medarbetare inom Bufff skall kunna ge ett stöd som är

åldersanpassat och adekvat behöver riksorganisationen ta fram en grundläggande utbildning

och erbjuda denna internt med lämplig intervall. Riksorganisationen kommer också att, i större

omfattning än tidigare, förutsätta att lokalföreningarna representerar riksorganisationen på

uppdrag, detta för att sprida kompetensen i landet och undvika att kunskapen stannar på

riksnivå. Vidare behöver Riksorganisationen erbjuda fortbildning för befintlig personal i syfte

att bevara kompetensen i organisationen. Certifieringsmöjlighet eftersträvas för att ge såväl

medarbetare som lokalförening möjlighet att intyga sin områdeskompetens. Detta är viktigt

för organisationen i stort, i det lokala förankringsarbetet med finansiärer och inte minst för

medarbetarna.

Översyn av stadgar och verksamhetsdokument

Organisationen behöver både centralt och lokalt se över att stadgar och

verksamhetsdokument är förenliga med våra strategiska mål och möjliggör genomförande av

dessa. Bufff Sverige kommer att vara behjälpliga för lokalföreningarna i detta arbete dels

genom rådgörande och dels genom närvaro och praktisk hjälp på styrelsemöten/arbetsmöten

på lokal nivå så långt det är möjligt. Det viktigt att hela organisationen arbetar med samma

frågor inom samma tidsram för att organisationen ska nå sina gemensamma mål.

Beslutsfattare

Organisationen behöver aktivt arbeta med synlighet i rätt forum och på beslutsfattarnivå för

att uppnå målet om att bli en remissinstans. Bufff Sverige behöver representera och föra

målgruppens talan i politiska- och myndighetssammanhang. Iden årliga verksamhetsplanen

preciseras insatserna och därefter definieras och prioriteras de utefter målgruppens rådande

aktuella behov, politisk situation, ekonomiska förutsättningar var Bufff som organisation

befinner sig.
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Organisationsstruktur, i syfte att arbeta effektivare för målgruppen och

möjliggöra stödinsatser över landet.

Rörligare organisation / flexibel

Arbeta  för att identifiera och sätta en organisationsstruktur som möjliggör adekvata

stödinsatser för målgruppen över hela landet. För att uppnå målet med att erbjuda stöd

nationellt behövs ett mer regionalt tänk och en flexibilitet för att möte barnen där de befinner

sig.

Personligt stöd

För att nå målet att alla barn inom målgruppen, skall kunna erhålla adekvat stöd oavsett

geografisk ort behöver riksorganisationen se över möjligheten att etablera/utveckla filialer och

eventuellt bjuda in samverkansaktörer/partners som har liknande kompetens och inriktning.

Riksorganisationen behöver se över en ny medlemsstruktur som tillåter detta. En ny

medlemsstuktur behöver också innefatta ett ansöknings— och uteslutningsförfarande avseende

samverkansaktörer i syfte att kvalitetssäkra.

Arvsfondsprojektet Nära Dig — en rättighet, har arbetat fram en grund för att kunna ge stöd

där Bufff inte finns idag.

Distansstöd

Vidare behöver Riksorganisationen se över avtal och arbetssätt för att på bästa sätt möta

målgruppens behov nationellt. För att tydliggöra vilka barn vi idag arbetar för behöver

organisationen, få in de utvecklade metoderna avseende den utökade målgruppen och

implementera dessa lokalt och nationellt, både i verksamhetsdokument och via arbetssätt.

Arbetet med att samla målgruppens aktuella behov via referensgrupperfortsätter och är

alltjämt utgångspunkten i det distansstöd som tillhandahålls och som implementeras i

organisationen. Det stöd som organisationen erbjuder förutsätter exempelvis tillägg i avtal

gällande ersättning förjour och schemaläggning på vissa helgdagar/röda dagar vilket behöver

ses över tillsammans med arbetsgivarorganisation och fackliga ombud.
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Delaktighet, Stärka målgruppens inflytande i  organisationen samt  validera

och öka förtroendet.

Riksorganisationen ska arbeta för att målgruppen ska få möjlighet att vara delaktig i debatten

gällande målgruppsspecifika frågor. Dels genom att aktivt arbeta med arbetsgrupper,

referensgrupper och forum där barnen själva deltar och lyfts fram. Dels genom att skapa

riktlinjer för att lokalföreningarna ska hitta arbetssätt för målgruppens delaktighet i den lokala

verksamheten.

Hela organisationen behöver genomgående arbeta med och på alla plan implementera

arbetssätt såsom Barnkonsekvensanalyser *3} och eller verktyget Barnchecklista *4} som utgår

från Barnkonventionen, isyfte att ytterligare stärka barnens delaktighet i beslut.

Centralt

Arbeta fram tydliga riktlinjer för målgruppens delaktighet såväl centralt som lokalt. Riktlinjerna

ska underlätta för lokalföreningarna att arbeta med delaktighet. Särskild vikt kommer läggas vid

att säkerställa målgruppens möjlighet att uttrycka sig inför verksamhetsbeslut, genom

exempelvis mallar för åldersanpassad information gällande frågeställning. Bufff Sverige stödjer

Iokalföreningarnas arbete genom att bistå med riktlinjer och förslag på tillvägagångssätt samt

vid behov praktisk hjälp/närvaro i styrelsearbete och genomförande.

Lokalt

Implementera riktlinjer och arbeta aktivt för målgruppens delaktighet i den lokala

verksamheten. Varje lokalföreningsbeslut likväl som inför centrala beslut ska kunskap och

synpunkter inhämtas från målgruppen och vägas in i beslut. Lokalföreningen bör aktivt föra en

dialog med Bufff Sverige för att säkerställa att arbetet går i linje med det övergripande målet om

likriktad verksamhet över landet.
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Hnanflefing.

Organisationen parallellt med ovanstående behöver organisation arbetat för att

få till en långsiktig nationell finansiering, både för finansiering för distansstöd och

personligt stöd samt för driften av riksorganisationen.

Stärkt stöd nationellt

Bufff Sverige arbetar vidare med att få stärkt finansiering via Socialstyrelsen i

samband med implementeringen av det nationella distansstödet och

upprätthållandet av detsamma.

Stärkt stöd lokalt

Då Bufff Sverige nu erhållit 90-konto och medlemskap i FRII har en ansökan om

att få bli förmånstagare i Postkodlotteriet skickats in. Om och när vår ansökan

beviljas kommer Bufff Sverige verka för att stärka lokalföreningarna i arbetet

med det personliga stödet till målgruppen.

3-årsplanen antaget av styrelsen  170329, fastställd årsstämma  170408

Med adekvat kunskap menas: Att medarbetare ska kunna bemöta barnen professionellt och

respektfullt. Kunna ge barn och ungdomar adekvat, åldersanpassad information och stöd samt

arbeta stärkande för att ge varje individ möjlighet att finna sina egna inre resurser. De ska arbeta

inkluderande och förebyggande mot stigmatisering.

Coping,2010-2012,https://www.hud.ac.uk/research/researchcentres/cacs/projects/coping/

Barnkonsekvensanalys;htt s: www.barnombudsmannense lobalassets dokument-for-

nedladdnin 'ublikationer faktablad faktabladZ  u  nall. f

Barnchecklista;h_tt)5: www.barnombudsmannen.se barnombudsmanncn c'lin -dialo_ det-har-

kaJJ-du-gora  z  lmrnkonsekvensprovningar]lgarnchcclslistaz
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Verksamhetsplan 2018

Bufff Sverige (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse) är

en nationell och oberoende barnrättsorganisation. Föreningen i

Västmanland, Bufff Västmanland, är en av nio 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 Västmanland (fd Bryggan Sala) startades år 2008 och har sedan dess

haft verksamhet mest i anslutning till anstalten Salberga. Bufff Västmanland

har ett mycket bra samarbete med Kriminalvården och medverkar i

föräldragrupper på häkten och fängelser, bland annat anstalten Salberga i

Sala och anstalten Tillberga i Västerås.

Sala

ISaIa har Bufff en övernattningslägenhet som kan bokas av

mammor/vårdnadshavare som tillsammans med barn besöker anstalten

Salberga. I samband med besöket erbjuds stöd till familjerna.

Även Öppet hus-verksamhet, bevakade permissioner/umgänge samt

samtalsstöd av utbildad personal kan erbjudas i lokalen.

Västerås

Under år 2018 ämnar Bufff Västmanland utöka sin verksamhet i länet och

öppna en mötesplats i Västerås, i mån av resurser. Bufff Sverige arbetarjust

nu intensivt med att se över stödbehovet för barn och unga nationellt.

Bufff planerar att etablera ett rörligt arbetsteam i region Mälardalen för att

täcka behovet i ett område där liknande stöd ännu inte finns. Den planerade

verksamheten, med fasta mötesplatser i Västerås, Uppsala och

Nyköping/Eskilstuna, följer Bufff Stockholms och Bufff Värmlands

välfungerande aktiviteter. På varje plats ska finnas minst en anställd lokalt,

samt en ambulerande resursperson. Rätt personalstyrka (inget ensamarbete

i samband med barnaktiviteter) och adekvat utbildning hos personal är ett

krav för att kunna kvalitetssäkra arbetet.
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Under  2018 arbetar  föreningen med följande fokusområden (i mån av

resurser):

1. Fortsätter att driva övernattningslägenheten i anslutning till anstalten

Salberga och erbjuda stöd för barn, unga och familjeri lokalen  i  Sala.

2. Öppna en mötesplats  i  Västerås där vi erbjuder t.ex. Öppet Hus- ungdoms—

och gruppverksamhet, familjeaktiviteter samt rådgivning/stödsamtal.

3. Informationsverksamhet/uppsökandeverksamhet.

4. Kunskapsspridning/samarbete. Sprida kunskap om målgruppen, samverka

med berörda myndigheter och organisationer, skapa/medverka aktivt i olika

nätverk kring barn och unga.

5. Kvalitetssäkring genom och i samverkan med Bufff Sverige. Hela

verksamheten ska präglas av hög kvalité och utbildad personal.

Basverksamhet

Trygg mötesplats

lBufffs Iokaler ska barnen/ungdomarna få möjlighet att träffa andra i

liknande situation tillsammans med personal som har adekvat kunskap om

målgruppens specifika behov.

Vid permissioner/umgänge får barnen möjlighet att träffa sin

förälder/familjemedlem itrygg 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 vara 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 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.

Bufffs avsikt är att vara ett flexibelt komplement till kommunala och andra

samhälleliga instanser.
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Öppet  hus
På Öppet Hus bjuder vi 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.

Gruppverksamhet

Olika typer av grupper erbjuds efter behov.

Bufff har en egen stödgruppsmodell ”Har alla här en förälderifängelse?”,

som i struktur liknar andra modeller för stödgrupper.

En kortare gruppinsats, Emilia- filmträff, bygger på filmen "Emilia” som

verktyg. Filmen visas och används som underlag för övningar och samtal med

barnen. Träffarna erbjuds helg eller vardag, beroende på vad som är mest

lämpligt för de deltagande barnen, och kan utökas i antal om behov finns.

FF— är en öppen gruppverksamhet för barn mellan ca 10 år—13år, där tanken

är att de barn som är gamla nog att komma utan föräldrar men lite för unga

för att delta i ungdomsgruppen, skall ha ett eget forum. Här kan man också

få hjälp med läxor och få mellanmål.

Ungdomsträffar för de som är över 13 år.

Skrivargrupp med biblioterapeutiska metoder erbjuds de som vill uttrycka

sig mer kreativt och känner att de kan använda sina upplevelser för att stötta

andra som haft liknande erfarenheter. En skrivargrupp med unga i Stockholm

har är 2016 gett ut en bok med egna texter: Dujag vi— om att ha en förälder

ifänge/se.

Rådgivning/Stödsamtal

Bufff 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.

Sedan i maj 2015 finns också möjlighet att ringa på en särskild stödtelefon,

020 200 330, ett nummer som är kostnadsfritt att ringa och som ökat

tillgängligheten för både barn och anhöriga men också skolpersonal,

elevhälsa, socialtjänst och andra som möter målgruppen och behöver råd.
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Informationsverksamhet/uppsökningsverksamhet

Besöksverksamhet

Bufff har ett väletablerat samarbete med Kriminalvården och uppbär genom

riksorganisationen statsbidrag för uppsökande arbetet inom Kriminalvården.

Det är en rättighet för barnet att föräldern får stöd. Kunskapen och

informationen som föräldrarna får via besöken, kan vara avgörande för

barnens hälsa ivardagen, 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 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.

Föräldragrupper inom Kriminalvården

Bufff Stockholm medverkar som kursledare i föräldragrupper på anstalt i

samarbete med kriminalvårdspersonal. Syftet med föräldragrupperna är att

stärka deltagarna iföräldrarollen 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.

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

detär viktigt att möta upp de behov som finns. Det OZO—nummer som Bufff

numer erbjuder tillsammans med den nya hemsidan 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 mfl. Det vill säga att det inte ska bero på den enskilda



 

Barn och ungdom med
välder/faxmljemedlem

i (ängeåse

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.

(* COPING: Children of Prisoners, Interventions and Mitigations to

Strengthen Mental Health)

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

Kvalitetssäkring genom och i samverkan med Bufff Sverige

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. (Se: http://childrenofprisoners.eu/)

Alla föreningar deltar också aktivt i det kvalitetssäkrande arbetet, genom

deltagande i anordnade utbildningar/seminaHum/metodutveckling.

Under nästkommande 2 år kommer föreningen också delta i det nationella

utvecklingsarbetet som sker genom Bufff Sveriges Arvsfondsprojekt "Nära

Dig — en rättighet” Där vi bland annat ser över stödet till vår utökade

målgrupp, barn och ungdom som har syskon i fängelse/häkte/frivård.
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Ruff—f våiårnar om dig—;, mir din %r'itetagri'tr-rt mth eftersträvar en hög såzåkerhrzztsnivå i vårt

dataskydd litet inneåfaär att vi skyddar dina personuppgiftet och att vi vidtar de

åtgärder som är nödvändiga för att. hantera dina ugnpgifter tryggt och säkert,

Det är viktigt för oss på Bufff att ni som är medlemmar eller samarbetspartners känner er

trygga med att vi skyddar era personuppgifter och från och med att EU:s dataskyddsförordning

GDPR  träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL) har

Bufff förstärkt skyddet ytterligare.

Denna policy beskriver hur Bufff samlar in och använder personuppgifter, och hur vi arbetar för

att skydda informationen med hjälp av både tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Med

”personuppgifter” menas all slags information som kan kopplas till dig som nu levande fysisk

person. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina

personuppgifter, och hur du ska gå tillväga för att utöva dessa rättigheter.

Bufff behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen GDPR

Personuppgiftsansvarig:

Personuppgiftsansvarig är Bufff Sverige, organisationsnummer 866001 —3239,

Bufff Sverige med adress Prästgårdsgränd 2, 125 44 Älvsjö (Stockholm)

(Om du är medlem i någon av våra lokalföreningar har de ansvar för att hantera din information i
enlighet denna policy och enligt de gemensamma rutiner som finns för Bufff som organisation.)

De personuppgiftsansvariga lokalföreningarna är;

Bufff Norrbotten 802506—9025, Storgatan 11 972 38 Luleå

Bufff Skåne, 802418—3991, Norra Vallgatan 20, 211 25 Malmö

Bufff Stockholm, 802411-1968, Prästgårdsgränd 2, 125 44 Älvsjö

Bufff Södermanland, 802440—4744, Oppeby Torg 48, 611 56 Nyköping

Bufff Södertälje 802507—1583, Prästgårdsgränd 2, 125 44 Älvsjö

Bufff Uppsala, 802502-9755, Kungsängsgatan 12, 753 22 Uppsala

Bufff Västmanland, 802437—4251, Ekebygatan 3, 733 30 Sala

Bufff Västra Götaland, 802428—9210, Beväringsgatan 21, 415 05 Göteborg

Bufff Värmland, 802414—4639, Drottninggatan 38, 652 25 Karlstad

Bufff Örebro, 802438—1413, Slottsgatan 13A, 703 61 Örebro

Bufff Östergötland, 825004—0022, Smedjegatan 40, 602 19 Norrköping
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Vilka personuppgifter behandlar Bufff?

Vilka personuppgifter vi behandlar beror på vilken relation du har med oss.

Nedanstående tabell beskriver de vanligaste kategorierna av personuppgifter som vi behandlar.

Medlem,

läs mer under punkt 3.1

Stödsökande

läs mer under punkt 3.2

Samverkanspartners,

läs mer under punkt 3.3

Gåvogivare, fonder, stiftelser, företag,

läs mer under punkt 3.4

Gåvogivare enskild,

läs mer under punkt 3.5

Namn, adress, telefon, ålder och kön

Namn, adress, telefon, ålder och kön

*om du valt att lämna handlingar till oss för

att vi ska kunna företräda eller stödja digi

kontakten med myndigheter lagras den

informationen under pågående insats, dock

högst 1år efter avslutad insats, i ett

krypterat ärendehanteringssystem

Namn, befattning, företag/organisation,

kontaktuppgifter och ev. dialoghistorlk

Namn, befattning, företag/organisation,

kontaktuppgifter och ev. gåvohistorik

*I de fall ni beviljat bidrag eller skänkt gåvor

till  Bufff, bevaras informationen från

ansökan för att vi ska kunna fullfölja vårt

avtal och redovisa i enlighet med praxis

samt att informationen finns tillgänglig i

enlighet med bokföringslagstiftningen.

I  de fall du skänkt gåvor via vårt 90-konto

eller  Swish  nummer och valt att donera

synligt, finns denna information enbart kvar

i organisationen bokföringen i enlighet med

bokföringslagen.
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1. Så här värnar Bufff din integritet

Din integritet är viktig för oss på Bufff och vi är måna om att skydda dina personuppgifter när vi

behandlar dem. Vi är försiktiga när vi hanterar dina personuppgifter och du kan känna dig trygg

med att behandling av personuppgifter endast sker på ett korrekt sätt enligt gällande regler.

Följande principer gäller när Bufff hanterar dina personuppgifter:

Din integritet respekteras och värnas

Du har rätt att få tydlig information om hur dina personuppgifter behandlas

Vi samlar inte in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt

Dina personuppgifter används bara för det ändamål de är insamlade för

För att skydda dina personuppgifter vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder kring våra lT-system

och ser till att våra samarbetspartners gör detsamma

Vår personal får särskild utbildning kring hur personuppgifter ska hanteras

Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som behövs

Dina personuppgifter behandlas enbart inom Sverige

Som huvudregel behandlar vi inte personuppgifter för barn dvs. personer under 18 år

men när barn omfattas av en stödinsats så och vårdnadshavare/barn önskar utökat stöd

så bevaras de uppgifter som du delgivit oss i ett säkert system med tvåstegs-

autentisering. @ProReNata.

Dina personuppgifter säljs inte till andra företag

Denna personuppgiftspolicy är till för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter

under tiden du är medlem hos oss eller får aktivt stöd hos någon av våra lokalföreningar.

Om eller när du väljer att avsluta ditt medlemskap hos oss så raderas informationen inom

1 år.

2. Vad menas med personuppgift?

Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en

individ. Exempel på personuppgifter är: namn, adress, telefonnummer, personnummer, bilder

och ljudupptagningar. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. lP—

nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till en individ.

Med behandling av personuppgifter menar vi i stort sett allt som görs med personuppgifter.

Några vanliga exempel är: att samla in personuppgifter, att registrera och organisera dem i ett

kundregister, att lagra dem i t.ex. IT-system, att föra över dem till någon annan och att radera
dem.
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3. Så här behandlas dina personuppgifter

3.1 Kategori Medlem

Medlem hos Bufff blir du genom att fylla i vår medlemsansökan och där uppger du själv de

uppgifter som du vill lämna ut till Bufff.

3.1.2. Vilka personuppgifter behandlas när du är medlem?

Bufff har uppgift om ditt namn, adress, telefonnummer, e—postadress, ålder och kön. Det är de

uppgifter du själv uppgav när du blev medlem.

3.1.3 Varför registrerar vi dina personuppgifter?

Främst för att vi ska kunna skicka ut information till dig rörande de aktiviteter som du kan delta i.

Men vi registrerar dig också för att vi ska visa hur många vi är och för att vi som organisation ska

kunna arbeta för att påverka och förändra villkoren för barn och ungdomar med föräldrar i

fängelse, häkte och frivård.

3.1.4 Varför registrerar vi ibland status eller antecknar?

Om du och din familj har valt att ta emot utökat stöd av oss, exempelvis bett oss följa med digi

möten och i kontakt med myndigheter, bevaras den information du givit oss vårt krypterade

ärendehanteringssystem.

Den information som då kommer till oss från dig eller från de kontakter vi har å dina vägnar kan

komma att antecknas för att kunna hjälpa dig på bästa sätt under pågående stödinsats.

Exempelvis kanske du själv givit oss kallelse till möte med socialtjänsten eller beslut från

myndigheter. Dessa scannas då in i vårt krypterade ärendehanteringssystem och sparas enbart så

länge du önskar vår hjälp i ärendet. informationen sorteras ut efter avslutad stödinsats, dock

senast med ettårs intervall.

3.1.5 Vem delas personuppgifterna med?

Dina personuppgifter delas inte utan din vetskap. De delas enbart i ett undantagsfall om

organisationen får kännedom om att ett barn far illa och då gör en s k orosanmälan i enligt med

socialtjänstlagen, kap 14.

3.1.6 Hur länge sparas dina personuppgifter?
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Dina personuppgifter sparas under tiden du är medlem hos oss och eller har pågående

stödinsatser hos oss.

3.2.1 Kategori Stödsökande

Stödsökande kan du vara hos oss även om du inte blivit medlem än, exempelvis om du ringt vår

stödtelefon eller tagit kontakt med någon av våra familjestödjare för enskilt samtal.

3.2.2. Vilka personuppgifter behandlas när du är stödsökande?

Anteckningar kring den stödinsats du erhållit sparas enbart i syfte att ge dig bästa möjliga stöd.

Dessa anteckningar tas bort i samband med att du avslutar din stödinsats hos oss, dock senast 1
år efter avslutad insats.

Om du önskat mer långtgående stödinsatser av oss, exempelvis att vi stödjer digi kontakt med

myndigheter eller har samverkansmöten kan de dokument du själv lämnat oss komma att sparas

till dess att ärendet avslutats.

3.2.3 Varför registrerar vi dina personuppgifter?

Om du valt att lämna uppgifter och eller handlingar till oss för stödinsats sparas dessa för att

kunna bistå dig i den kontakt du önskat stöd i på bästa sätt.

3.2.4 Varför registrerar vi ibland status eller antecknar?

Om du och din familj har valt att ta emot utökat stöd av oss, exempelvis bett oss följa med digi

möten och i kontakt med myndigheter, bevaras den information du givit oss vårt krypterade

ärendehanteringssystem.

Den information som då kommer till oss från dig eller från de kontakter vi har å dina vägnar kan

komma att antecknas för att kunna hjälpa dig på bästa sätt under pågående stödinsats.

Exempelvis kanske du själv givit oss kallelse till möte med socialtjänsten eller beslut från

myndigheter. Dessa scannas då in i vårt krypterade ärendehanteringssystem och sparas enbart så
länge du önskar vår hjälp i ärendet. informationen sorteras ut efter avslutad stödinsats, dock

senast med ett årsintervall.
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3.2.5  Vem  delas  personuppgifterna med?

Dina personuppgifter delas inte utan din vetskap. De delas enbart i ett undantagsfall om
organisationen får kännedom om att ett barn far illa och då gör en s k orosanmälan i enligt med
socialtjänstlagen, kap 14.

3.2.6 Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas under tiden du är medlem hos oss och eller har pågående
stödinsatser hos oss.

3.3.1 Kategori Samarbetspartner

Samarbetsparter räknar vi dig som arbetar vid myndighet eller förvaltning där vi samarbetar
kring målgruppen. Dina uppgifter har kommit till oss antingen genom din tjänsteutövning eller

genom att du själv önskat få utskick från organisationen.

3.3.2.  Vilka personuppgifter behandlas när du är samarbetspartner?

Bufff har uppgift om ditt tjänsteställe, namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Det är de

uppgifter du eller din arbetsgivare uppgivit för oss eller de uppgifter du själv uppgivit i kontakter

med oss.

3.3.3 Varför registrerar vi dina personuppgifter?

Bufff registrerar uppgifter för att kunna komma i kontakt med de

myndighetspersoner/professionella som arbetar med vår målgrupp för att kunna informera om
vår verksamhet och skicka ut aktuell information om aktiviteter eller dylikt.

Exempel, Bufff har en skyldighet gentemot Kriminalvården kring redovisning av statsbidrag att

uppge enhet samt kontaktperson vid ansökan och redovisning, det är av den anledningen vi

registrerar funktion och namn för tjänsterna Barnombud, Kriminalvårdsinspektör och KVC.

3.3.4 Vem delas personuppgifterna med?

Dina personuppgifter delas inte utan din vetskap. De delas enbart i ett undantagsfall om
organisationen får kännedom om att ett barn far illa och då gör en s k orosanmälan i enligt med
socialtjänstlagen, kap 14.
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3.3.5 Hur  länge  sparas  dina  personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas under den tiden du samarbetar med Bufff och har kvar din funktion

vid myndigheten eller har önskat få utskick av oss.

3.4.1Kategori Gåvogivare

Till Gåvogivare räknas de företag, stiftelser, fonder som beviljat bidrag eller skänkt gåvor till

Bufff.

3.4.1. Vilka personuppgifter behandlas när du är gåvogivare?

Bufff har uppgift om Företaget, Stiftelsen eller fonden och eventuell handläggare. Vi registrerar

då dig utifrån din funktion med namn, adress, telefonnummer, e—postadress. Det är de uppgifter

du eller din arbetsgivare uppgivit för oss eller de uppgifter du själv uppgivit i kontakter med oss.

3.4.3 Varför registrerar vi dina personuppgifter?

Bufff registrerar informationen från ansökan eller bidrag för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal

och redovisa i enlighet med praxis, regler samt att informationen finns tillgänglig i enlighet med

bokföringslagstiftningen.

3.4.4 Vem delas personuppgifterna med?

Uppgifterna kring bidrag och eventuell handläggare delas med revisorer.

3.4.5 Hur länge sparas dina personuppgifter?

Gåvogivarens personuppgifter sparas enkom i enlighet med bokföringslagen på de handlingar

som krävs för densamma.

3.5.1 Kategori Gåvogivare, enskilda

Till Gåvogivare enskilda räknas de privatpersoner som skänkt bidrag via 90—konto eller swish och

valt att redovisa uppgifterna öppet.
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3.5.2.  Vilka personuppgifter  behandlas  när du är gåvogivare, enskild?

Bufff registrerar inte dessa uppgifter men  i  enlighet med bokföringslagstiftningen förekommer

att telefonnummer/kontonummer syns på transaktionerna. Dessa sparas då i enlighet med
gällande lagstiftning i 8 år.

3.5.3 Varför registrerar vi dina personuppgifter?

Bufff registrerar inte dessa uppgifter men i enlighet med bokföringslagstiftningen förekommer
att telefonnummer/kontonummer syns på transaktionerna. Dessa sparas då i enlighet med
lagstiftning i 7 år.

3.5.3 Vem delas personuppgifterna med?

Uppgifterna kring enskilda gåvor delas med revisorer.

3.5.4 Hur länge sparas dina personuppgifter?

Gåvogivarens enskilda uppgifter sparas enkom i enlighet med bokföringslagen på de handlingar
som krävs för densamma.

4. Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES

Dina personuppgifter behandlas enbart inom Sverige.

5. Dina rättigheter

5.1 När dina personuppgifter behandlas av Bufff har du följande rättigheter.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan be oss om en kopia
av dessa.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Detta gör du enklast genom att e—

posta oss på medlemufffnu eller genom att ta kontakt med den lokalförening som du har
medlemskap i.
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5.2 Kontaktuppgifter om du har frågor eller  vill  utöva  dina  rättigheter

Om du har frågor om hur vi behandlar  dina  personuppgifter eller om du vill  använda  de
rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att  skicka  e—post till
oss på  medlem@bufff.nu  eller kontakta vår växel  08—50129310

Du kan också skicka ett brev till oss på Bufff Sverige, Prästgårdsgränd 2, 125 44 Älvjsö.

5.3 Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du anmäla ditt missnöje till
den tillsynsmyndighet som har ansvaret. När policyn skrivs är förslaget att det blir
Dataskyddsmyndigheten.

6. Säkerhetsåtgärder

Bufff lagrar sin data på en krypterad server.

Bufffs system hanteras enbart av anställd personal och det krävs behörighet och
inloggningsuppgifter för åtkomst. Vi kräver och kontrollerar även att våra samarbetspartners
behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagstiftning.
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