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Ansökan  om ekonomiskt stöd till Bufff Västmanlands verksamheti Sala

Sammanfattning av ärendet
Bufff Västmanland [Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse] har sin
föreningslokal på Ekebygatan  i  Sala. Bufff erbjuder övernattningsmöjligheter för barn  i
sällskap med vuxen som ska besök papper på Salberga Anstalten.

Arbetet med projektet biblioterapi som hjälpmedel inom kriminalvården pågår i
samarbete med Salberga Anstalten och kommer att vara i tre år.

Man fortsätter även att vara medföljare till de barn som ska besöka sina pappor på
anstalten vars mammor inte kan delta i besöket.
Lägenheten på Ekebygatan kan även upplåtas som akutboende till barn och mammor som
är i behov av boende.

BufffVästmanland inkom den 9 juni 2020 med en ansökan om ekonomiskt stöd om 30 000
kronor för 2020 för verksamheten i Sala.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt för år 2020 bevilja BufffVästmanland 30 000 kronor i ekonomiskt stöd, att tas ur eget

förfogande.

Anders Wigelsbo [C]

Kommunstyrelsens ordförande
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Buftf Västmanland

Ekebygatan 3, 730 30 Sala

Org nr 802437—4251

Bg nr: 225-708?

Sala Kommun

Kommunstyrelse/Arbetsutskott

Box 304
733 25 Sala

Ansökan  om ekonomiskt  stöd, 30.000 kronor, till Bufff Västmanlands vcrksamlleti 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 2019 och
verksamhetsplan för 2020.

Arbetet med projektet biblioterapi som hjälpmedel inom kriminalvården pågår i samarbete med

Anstalten Salberga, Kommer att vara under totalt tre år.

Vi fortsätter också att vara medföljare till de barn som ska besöka sina pappor på Anstalten Salberga
vars mammor inte kan delta i besöket.

Vi kan vid behov och möjlighet upplåta lägenheten som akutboeende till barn och mammor som

behöver.

[ lägenheten kan samtidigt tre vuxna med barn bo eftersom det finns tre sovrum, förutom de

gemensamma utryn'nnena, allrum,kök, dusch och toalett  .
Årets uthyrningsverksamhet till barn med medföljande vårdnadshavare har varit mycket elleril'ågad.

Det har varit uthyrning i stort sett varje vecka och vid flera tillfällen har det varit dubbelbokat.

Hyreskostnaden är endast 100 kronor per uthyrningstillfalle. Vilket är medvetet lågt för att göra det

möjligt för barn från ekonomiskt svaga familjer att kunna träffa sina pappor.

20l9 års uthyrningsverksamhet har varit efterfrågad. Se verksamhetsberättelsenI



Vår hyreskostnad per  månad  är ca 5.000 kronor när hyra, el, försäkring och diverse kostnader är

inräknade.

För att klara kostnaderna för 2020 är föreningen även i år i behov av ett ekonomiskt tillskott på

3  0.000 kronor.

Med ett stort och varmt tack för stöd genom åren vädjar Bufff Västmanland, Sala än en gång 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.

Möklinta den 2020-06—05

\j’d/b/ &  som?/raw! ?J/aÄw/wfy

Inger Bjärmark Holmberg
Ordf. Bufff Västmanland, Sala

073—0456931
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Verksamhetsberättelse för Bufff Västmanland 2019

Bufff Västmanland  Org.  nr: 802437-4251

Bufff Västmanland hade 23 betalande stödmedlemmar under  2019.

Bufff Västmanlands verksamhet har även i  2019  varit koncentrerad till hjälp för barn som ska besöka

sin pappa på Anstalten Salberga. Vår lägenhet har varit en tillgång för barnen och medföljande

förälder/vårdnadshavare.

Bufff Västmanland har även hjälpt Socialförvaltningen i Partille med ett medföljaruppdrag som var

kravet för att två barn skulle få möjlighet att besöka sin pappa på Anstalten Salberga. 12 besöksdagar

har genomförts.

Socialförvaltningen i Helsingborg har nyttjat lägenheten för ett medföljaruppdrag, där det var

barnets Stödfamilj som ansvarade för att dottern fick möjlighet att besöka sin pappa.

Lägenheten har även utnyttjats av Kriminalvården för en permissionsövernattnlng.

Bufff Västmanland har beviljats ett Biblioterapiprojekt från Kulturrådet med uppstart under hösten

2019.  Projektet är treårigt och ny ansökan för är två och tre ska inskickas och beviljas för respektive

år.

Äret i siffror:

'  Övernattningsnätter  barn 69

. Övernattningsnätter vuxna 75

l Kv klient permissionsnätter 2

'  Stödsamtal 144

. Myndighetssamtal 37

Personal

Bufff Västmanland har varit en del i projektet ”Nära Dig En Rättighet". Tjänsten som regional

samordnare där Bufff Västmanland, Bufff Uppland och Bufff Dalarna ingår har utvecklats positiv.

1



Styrelsen

Under året har 5 protokollförda styrelsemöten hållits inklusive konstituerande möte efter

föreningsstämman.

Styrelsen har bestått av Bengt Ericsson ordförande, Inger Holmberg vice ordförande, Kent Karlsson

kassör, Marie-Louise Wallin sekreterare, samt ledamöterna Eva Restorp, Annette Gustafsson och

Peter Molin

Valberedning

Elisabet Pettersson från Rebeckalogen 87 Eva Bergenstråhle och Hans Hultén från Logen 62

Silverberget i Sala.

Statistik

Stödsamtal till klienter/vårdare

Kriminalvård och anonymt (via telefon, mejl eller annat)

Samtal Telefon/lokal anhöriga inom lokalföreningens län

Telefon/lokal anhöriga utom lokalföreningens län

Stöd i lokal/Telefon Anhöriga utanför Sverige

Totalt antal samtal

Antal  barn  och  vuxna

0-6 år
7-12

13—18

Summa  barn
Vuxna
Summa barn  och vuxna

28 antal barn

63 antal barn

43 antal  barn
134
122

256

37

6
122
15



Finansiering

Bufff Västmanland har under året erhållit följande bidrag:

0 Sala Kommun

. OddFellow B62 Silverberget

0 Maj Olander

.  Svenska Kyrkan

. Sala Frimurare

30 000 kr

10 500 kr

200 kr

10 000 kr

5 791 kr

Dessutom har Bufff Västmanland erhållit medföljarersättning om 38 500 kr från Partille kommun.

Ekonomi:

Året har genererat ett överskott på 32 286 kr helt beroende på medföljarersättningen. Föreningens

fasta kostnader uppgår till ca 60 000 kr per år.

(Bengt Salaam ånga åfaämtiug

Ordf. V.ordf.

[Kent JWoan Eva Regata/op

Kassör Ledamot

3

Martie-Budde Muffin

Sekreterare

(Danette QuataQoon yet?/t Mn

Ledamot Ledamot
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www.bufff.nu
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Verksamhetsplan 2020

Bufff Sverige (Bam 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 Buffverige.

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

ISala har Bufff en övernattningslägenhet som kan bokas av

mammor/vårdnadshavare som tillsammans med barn besöker

anstalten Salberga. lsamband med besöket erbjuds stöd till

familjerna.

Även Öppet hus-verksamhet, bevakade permissioner/umgänge samt

samtalsstöd av utbildad personal kan erbjudas i lokalen.
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Västerås

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 mötesplatseri 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.

Under 2020 arbetar föreningen med följande

fokusområden (i mån av resurser):

— Fortsätter att driva övernattningslägenheten i anslutning till

anstalten Salberga och erbjuda stöd för barn, unga och familjer i

lokalen iSala.

— Informationsverksamhet/uppsökandeverksamhet.

— Kunskapsspridning/samarbete. Sprida kunskap om målgruppen,

samverka med berörda myndigheter och organisationer,

skapa/medverka aktivt i olika nätverk kring barn och unga.

- Kvalitetssäkring genom och i samverkan med Bufff Sverige. Hela

verksamheten ska präglas av hög kvalité och utbildad personal.

- Kontinuerliga kontakter sker med Odd Fellow—logerna för att etablera

en lokalförening i Örebro.

3
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Basverksamhet

Trygg mötesplats

IBufffs lokaler 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 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 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.

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 räd.

4
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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 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

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 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.

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 möta upp de behov som finns. Det 020-

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
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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.

Dä 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.

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

Strengthen Mental Health)

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

/

Kvalitetssäkring genom och isamverkan med Bufff Sverige

Utvecklirug/kvalitetssäkring/utbildning/fra mtid

Genom vårt medlemskap i Bufff Sverige får föreningen tillsammans

med övriga lokalföreningar del av aktuell kunskap och forskning såväl

nationellt som internationellt. (Se: http:l/childrenofprisoners.eu/)

Alla föreningar deltar också aktivt i det kvalitetssäkrande arbetet,

genom deltagande i anordnade

utbildningar/seminarlum/metodutveckling.

Under nästkommande år kommer föreningen också delta i det

nationella utvecklingsarbetet som sker genom Buffveriges

Arvsfondsprojekt "Biblioterapi"
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