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Allmänt om Stiftelsen Bensow 
 

 

 Stagdeenlig verksamhet 
 

 

Stiftelsen Bensows stadgeenliga verksamhetsidé 

är, att följa stiftarnas riktlinjer om upprätthållande 

av allmännyttig verksamhet som riktar sig till 

barn i socialt utsatta 

situationer.  

 

Stiftelsens huvudsakliga 

uppgift är att verka för alla 

barns trygga uppväxtvillkor i 

hela Svenskfinland. Vi strävar 

efter att utsatta barn skall få 

rätt stöd i ett tillräckligt tidigt 

skede. 

 

Stiftelsen, som ursprungligen 

grundades för att bedriva 

barnhems-verksamhet för att stöda socialt 

utsatta barn, driver idag daghems- och 

lägerverksamhet samt kompetensstärkande 

verksamhet för professionella som möter barn i 

vardagen. Stiftelsen stöder även genom bidrag 

andra barnskyddsaktörer, samt driver olika 

projekt. 

 

 

 

 

Fokus på verksamheten sedan barnhemmet lades ner 

år 2012, ligger nu på förebyggande 

barnskyddsverksamhet. 

 

Verksamheten drivs i enlighet med 

Stiftelsen Bensows stadgar 

(6.10.2014 §4) vilka stipulerar att 

Stiftelsens ändamål kan 

förverkligas, förutom genom 

barnhemsverksamhet, genom 

ekonomiskt understöd till andra 

organiserade former av barnskydd, 

genom förebyggande arbete, 

familjestöd samt genom 

upprätthållande av daghem. 

 

En av årets höjdpunkter var firandet 

av Stiftelsen Bensows 100-årsjubileum. Dagen 

firades på den Internationella Barndagen 

20.11.2018 med ett seminarium med temat 

”principen om barnets bästa” riktad till 

professionella. Dagen avslutades med en 

festmiddag som samlade gamla barnhemsbarn, 

f.d. och nuvarande personal samt ett antal 

samarbetsparter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Vi strävar efter att utsatta 
barn skall få rätt stöd i ett 

tillräckligt tidigt skede” 
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Vision och strategi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Mission 
• Verka för förverkligande av stiftarnas andemening och vilja.    

• Stöda utsatta barn genom lågtröskelverksamhet i samarbete med 

övriga barnskyddsaktörer i Svenskfinland. 

• Verka för kompetensstärkande av professionella som jobbar med 

barn samt sprida god praxis i syfte att säkra en kvalitativt god, 

jämlik och lättillgänglig service som riktar sig till utsatta barn.   

• Möjliggörande av barns egenmakt 

• Erbjuda en kvalitativt god småbarnspedagogik i enlighet med 

grunderna för såväl den nationella som den lokala Planen för 

småbarnsfostran. 

 
 

Vision 
Trygga uppväxtvillkor  

för alla barn. 

 

Värdegrund 
Trygghet, respekt 

och hänsyn 
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Långsiktig målsättning 2018–2021 
 

Stiftelsens långsiktiga målsättning är att utvecklas till 

en etablerad aktör inom den förebyggande 

barnskyddsverksamheten i Svenskfinland. Under 

perioden 2018–2021 kommer Stiftelsen att göra en 

satsning för att noggrant välja projekt man vill gå in 

för att stöda eller delta i som samarbetspart. Kriterier 

för val av verksamhetsprojekt kommer att vara att de 

effektivt når utsatta barn i behov av särskilt stöd och 

möjliggör tryggande av deras uppväxtvillkor. 

 

Förverkligandet av ändamålet med Stiftelsens stadga 

sker genom att använda Stiftelsens medel på ett sätt 

som ger bäst genomslagskraft, om det så är genom 

egen verksamhet, genom bidrag till andra aktörer eller 

genom stödfunktioner såsom kunskapsspridning, 

tekniska lösningar eller fortbildning av professionella. 

Stiftelsen skall utvecklas i enlighet med de behov som 

finns. Verksamheten förverkligas genom stöd till eller 

samarbete med övriga aktörer inom det förebyggande 

barnskyddsarbetet. 

 

Stiftelsen Bensow strävar efter att vara en aktör i 

enlighet med tidens krav med barnet i fokus och 

värnar särskilt om att trygga service och stöd till barn 

på svenska. Vi verkar aktivt för att barns rättigheter 

och intressen i enlighet med Barnkonventionen 

uppmärksammas, förankras och förverkligas.  

Följande konkreta målsättningar vill Stiftelsen 

Bensow uppnå på lång sikt: 

 

➢ Minskad ensamhet bland barn och unga 

➢ Varje barn har minst en trygg och permanent 

relation till en vuxen 

 

 

 

 

 

➢ Varje barn/ung person har en hobby 

➢ Färre skador pga. föräldrarnas missbrukar- och 

psykiska problem  

➢ Barnens, ungdomarnas och familjernas 

förbättrade erfarenhet av servicesystemets 

funktion  

 

Inom verksamheten för småbarnspedagogik, som av 

tradition är en viktig del av Stiftelsen Bensows 

barnskyddsarbete, strävar daghemmet Lyan efter att 

upprätthålla ett gott samarbete med Grankulla stad 

och att fortsättningsvis hålla sig ajour med det som 

ligger i tiden. 

 

 Småbarnspedagogiken är idag en viktig del av det 

förebyggande barnskyddet (BarnskyddsL 

13.4.2007/417 §3 a) och Stiftelsen strävar efter att 

upprätthålla en god kvalitet på verksamheten och att 

vara en modern föregångare inom småbarns-

pedagogiken. Principerna om barnets bästa och 

delaktighet är centrala och ständigt närvarande i 

verksamheten. 

 

Under 2018 inleddes en stor organisationsförändring 

för Lyans del då verksamheten omvandlades till ett 

bolag i oktober 2018, Lyan Ab. Lyan Ab ägs till 100% 

av Stiftelsen Bensow och fortsätter att verka i enlighet 

med Stiftelsen Bensows stadgeenliga 

verksamhetsprinciper.  

 

Organisationsförändringen säkerställer att inga 

eventuella intressekonflikter mellan den traditionella 

allmännyttiga verksamheten och verksamhet som 

privat dagvårdsproducent uppstår. 
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Organisation och administration 
 

 

Stiftelsen Bensow leds idag av en styrelse bestående 

av fem medlemmar. Styrelsen har till uppgift att 

förvalta Stiftelsens egendom samt säkra att 

Stiftelsens ideella verksamhet förverkligas i enlighet 

med stiftelsestadgan. Styrelsens samlade kunskap 

ger en bred kunskapsbas som stöd för verksamheten. 

Som stöd för de anställda och den operativa 

verksamheten, har ett verksamhets- och ett 

ekonomiutskott inrättats där man koncentrerat 

styrelsemedlemmarnas substanskunskap.  

 

I och med att Stiftelsens nya verksamhet växer och är 

i utveckling, pågår ett kontinuerligt arbete för att lägga 

grunden till en modern och smidig arbetsfördelning, 

beslutsgång och organisationskultur. 

Styrelsen sammanträdde 14 gånger under år 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under år 2018 har Styrelsen bestått av 

följande medlemmar: 

 

Johan Hjelt, ordförande 

Annika Stadius, viceordförande 

Iselin Krogerus-Therman 

Mikael Damstén 

Maria Höglund 

Bodil Grön 

 

Under andra halvan av året avgick långvariga 

styrelsemedlemmarna Iselin Krogerus-Therman, 

Mikael Damstén och Maria Höglund och ersattes av: 

Torbjörn Stoor och  

Stefan Mutanen.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”I och med att Stiftelsens nya verksamhet växer och är i 
utveckling, pågår ett kontinuerligt arbete för att lägga 
grunden till en modern och smidig arbetsfördelning, 
beslutsgång och organisationskultur.” 
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Den operativa verksamheten sköts idag av en 

personalstyrka på 16 personer: 

1 Sektorchef/daghemsföreståndare som leder den 

operativa daghemsverksamheten 

3 Barnträdgårdslärare 

4 Barnskötare/närvårdare 

1 Resursbarnskötare 

1 Gruppassistent 

2 Dagvårdsbiträden 

1 Husmor 

1 Fastighetsskötare 

1 Lägerkoordinator 

1 Sektorchef som leder det förebyggande 

barnskyddsarbetet (tidsbundet 14.8.2017-31.12.2020) 

 

Personalens trivsel, motivation och engagemang 

avspeglar sig på hela verksamheten, därför är 

Stiftelsen mån om att de anställda trivs och mår bra.  

Personalpolitiken strävar efter att uppmuntra en 

positiv och öppen inställning till barn, familjer, 

arbetskamrater och samarbetsparter.  

Personalen har erbjudits fortbildning enligt behov 

samt olika evenemang för välbefinnande i arbete som 

stärker vi-andan. Stiftelsen har främjat personalens 

välmående genom att erbjuda e-pass som berättigar 

till 100€/kalenderår för motion och kultur. 

Företagshälsovården sköts genom avtal med 

Mehiläinen och arbetshandledning arrangeras vid 

behov. 

 

Kollektivavtalet för den privata socialservice-

branschen tillämpas. Stiftelsen upprätthåller en 

kollektivavtalsenlig och konkurrenskraftig 

lönesättning. År 2018 justerades lönerna utgående 

från Stiftelsens nya lönepolitik.   

 

                    

Förmögenhetsförvaltning, ekonomi och 
fastigheter 

 

Status 
 
Beskattaren har i sitt förhandsbesked daterat 

3.9.2018 fastställt, att stiftelsen är ett i 

Inkomstskattelagen avsett allmännyttigt samfund. 

Beslutet innebär, att stiftelsen inte beskattas för  

någon form av vinst på sina inkomstkällor och har 

därmed fått sin skattefrihet tillbaka. 

 

 

Ekonomi och förmögenhet 
 
Under året vidtogs åtgärder som resulterat i en mer 

väldiversifierad och balanserad portfölj. Andelen av 

amerikanska och tillväxtmarknadernas aktier har ökat 

på bekostnad av finländska, nordiska och europeiska 

aktier. För att objektivt kunna följa med utvecklingen i 

portföljen har omfördelningen även beaktats i det 

jämförelseindex som stiftelsen följer. Såväl 

omfördelningarna i portföljen som ombyggandet av 

jämförelseindexet skedde till största delen i slutet av 

verksamhetsperioden vilket försvårar en jämförelse 

av utfall med index. Omplaceringarna i portföljen i 

slutet av året förklarar den onormalt stora kassan vid 

årsskiftet. Riskfördelningen i portföljen har justerats 

under perioden så, att normalallokeringen är 75 % (70 

%) i aktier, 12 % (15 %) i räntebärande instrument, 13 

% (10 %) i alternativa investeringar och 0 % (5 %) i 

likvider.  

 

Fram till sista kvartalet visade portföljen en positiv 

avkasting, medan fjärde kvartalet bidrog med en 

negativ avkastning om 12,48 % i linje med 

marknaderna överlag. Portföljen för 

verksamhetsperioden uppvisar en totalavkastning om 

– 10,47 %. Jämförelseindexets avkastning om – 6,25 

% är inte helt jämförbart med portföljen eftersom den 

omkonstruerats i slutet av perioden.  

 

Koncernens kassamedel och placeringstillgångarnas 

anskaffningsvärde vid bokslutstidpunkten var 

10.057.985,17 euro (11.411.352,18). Placerings- och 

investeringsverksamheten som helhet för året 

uppvisade en vinst om 511.037,42 euro.  

 

Bokslutet på koncernnivå uppvisar en förlust om -

785.489,08 euro (- 191.687,42) med en 

balansomslutning på 14.105.263,92 euro 

(15.005.167,99). 

 

 

Fastigheter 
 
Byggnadsbeståndets värde i balansräkningen ökade 

med 388.715,83 euro under perioden. Framför allt 

kunde saneringen av Villa Solhaga och dess 

gårdsplan slutföras under perioden. Saneringen gick 

enligt plan och investeringens storlek löd på ca 

950.000 euro. Rivningen av f.d. barnhems byggnaden 

BB2 slutfördes under våren 2018. Ytterligare utfördes 

en sanering av ”kökshuset” på Stornäsholm i 

Barösund.    

 

Under bokslutsperioden har stiftelsen i samråd med 

Grankulla stad arbetat med att fastställa en ny  
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detaljplan för stiftelsens fastighet i Grankulla. Den nya 

detaljplanen förväntas kunna bli fastställd under år 

2020.   

 

Arvoden till Stiftelsens styrelse 

 
Stiftelsen har erlagt arvoden till ledamöterna i 

styrelsen enligt följande: 

• Ordförande 7 000€ 

• Viceordförande 5 000€ 

• Övriga styrelsemedlemmar 3 000€ 

 

Styrelsens sekreterare har erhållit ett mötesarvode, 

som efter daghemsverksamhetens bolagisering 

övergått i ett fast månatligt arvode. 

 

 

Närståendekrets, penninglån och 
ansvarsförbindelser 
 
Stiftelsen har inte gett understöd eller andra helt eller 

delvis vederlagsfria ekonomiska fördelar till den 

närståendekrets som avses i Stiftelselagen 1 kap. 8 § 

1 mom. Andra transaktioner mellan stiftelsen och den 

krets som nämns ovan i denna punkt har inte ingåtts. 

Ingen person som är närstående (såsom denna term 

är definierad i Stiftelselagen) har bestämmande-

inflytande i något samfund som erhållit understöd 

från Stiftelsen. 

 

Stiftelsen har inte gett penninglån, säkerheter eller 

ansvarsförbindelser till sådana närstående som 

anges i Stiftelselagen 2 § 2 mom. 2 punkten eller som 

ställts eller ingåtts för deras räkning.   

 

                          *2 Styrelsemedlem och revisor 

 
Bestämmandeinflytande i annan 
bokföringsskyldig. 

 
Stiftelsen innehar bestämmandeinflytande i det under 

verksamhetsperioden grundade och helägda 

dotterbolaget Lyan Ab. 

 

Rättsprocesser 

 

Stiftelsen har på sin begäran fått ett juridiskt 

utlåtande om förväntat utfall av de anhängiga 

skadeståndsprocesserna mot entreprenörer gällande 

daghemsbyggnadernas saneringsarbeten 2014 i 

Grankulla. I utlåtandet konstaterades att den 

ekonomiska nyttan för stiftelsen är mycket oviss. Mot 

bakgrunden av det erhållna utlåtandet samt med 

beaktande av helheten beslöt styrelsen, att det inte är 

i stiftelsens intresse att låta fortsätta 

skadeståndsprocesserna mot avtalsparterna vilka 

därför lades ner. 

  

Åklagarämbetet i Västra Nyland beslöt 1.6.2018 att 

inte väcka åtal mot styrelsemedlemmarna vid 

tidpunkten för misstänkt straffrättsligt ansvar 

sommaren 2014 i samband med saneringen av 

daghemsbyggnaderna i Grankulla.    

  

Stiftelsen har fått ett rättsvetenskapligt utlåtande med 

anledning av polismyndighets förundersökning 

gällande misstänkt missbruk av förtroendeställning i 

samband med daghemsbyggnadernas sanering 2014 

i Grankulla. Mot bakgrunden av utlåtandet beslöt 

styrelsen, att det inte är befogat eller i stiftelsens 

intresse att ställa styrelsemedlemmarna vid 

tidpunkten i civilrättsligt skadeståndsansvar för sitt 

handlande i daghemmens saneringsprojekt. 

 

 

 

Kommunikation och synlighet 
 

Ordförande har namnteckningsrätt i Stiftelsen 

Bensow och svarar på frågor gällande Stiftelsens 

allmänna administration, skötsel och 

förmögenhetsförvaltning.  

 

Ekonomiutskottet och verksamhetsutskottet är 

underställda styrelsen. Deras närmare befogenheter 

är fastställda av styrelsen i Stiftelsens arbetsordning. 

Utskotten rapporterar direkt till styrelsen. Styrelsen 

träffar Stiftelsens operativa personal minst ett par 

gånger i året och informerar om styrelsearbetet och 

andra aktuella ärenden. 

 

Den operativa stadgeenliga verksamheten leds av 

föreståndaren inom småbarnspedagogiken och 

ansvariga för den förebyggande barnskydds-

verksamheten. Dessa ansvarar för den externa 

informationen inom respektive ansvarsområde och 

rapporterar till verksamhetsutskottet i första hand 

samt till styrelsen. Styrelsen kan definiera de 

ansvarigas arbetsuppgifter och delegera uppgifter till 

Närståendekretstabell               

Åtgärder eller ekonomiska Närståendekretsrelationens karaktär   
fördelar i euro   1 2* 3 4 5 

A  Ledningens löner, arvoden 
och 

      
 

      

pensionsförpliktelser       
 

      
B  Konsulttjänster        4.805,00       
B Revisionstjänster          10.540,00       
C  Beviljat stöd               
D  Beviljade lån, ansvar och 
ansvarsförbindelser 

              

C  En beskrivning av åtgärder 
och ekonomiska fördelar 
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dem. De operativt verksamhetsansvariga ser till att 

den interna informationen löper och når övriga 

anställda. 

 

 

Under 2018 togs en ny visuell profil i bruk och arbete 

för att uppdatera Stiftelsens hemsida i enlighet med 

den nya profilen inleddes. Hur Stiftelsen bättre skall 

kunna synliggöra sin nya verksamhetsprofil och 

allmännyttiga arbete, har varit en prioriterad fråga för 

styrelsen under året och har lett till en ny utarbetad  

kommunikationsstrategi. Stiftelsen Bensows 

kommunikationsstrategi förtydligar Stiftelsens 

profilering och kommunikation och kommer att ligga 

som grund för all fortsatt verksamhet, extern 

kommunikation och synlighet. 

 

Stiftelsen Bensow syntes under året i de sociala 

medierna genom upprätthållande av en facebook- och 

en instagramsida. Facebooksidan har sakta men 

säkert ökat sin räckvidd och antal följare. Daghemmet 

Lyan upprätthåller också en facebooksida där 

vardagen inom småbarnspedagogiken har 

dokumenterats och förmedlats. 

 

På lokal nivå ordnades en Öppet hus-dag 3.10.2018 i 

Villa Solhaga som väckte mycket intresse.  

Villa Solhaga inhyser sedan januari 2018 Stiftelsen 

Bensows administration. Kaunis-Grani lyfte fram 

öppet-hus evenemanget i en artikel online 16.10.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Under året fick Stiftelsen även positiv synlighet 

genom en stor artikel om Stiftelsens nya verksamhet 

som ingick i Hufvudstadsbladet i september 2018, 

samt en artikel i Åbo Underrättelser i juni -18 om den 

stödpersonsverksamhet som Stiftelsen Bensow 

planerar att starta upp i samarbete med Åbo stad. 

Stiftelsen deltog även i år, för andra året i rad, med ett 

ekipage i Lucia-kortegen.  

 

 

Framtidsutsikter 
 

Utvecklingen av den nya verksamhetsformen för 

förebyggande barnskydd framskrider och 

nyrekryteringar är under planering. Förstärkningen av 

organisationen gör det möjligt att utveckla en 

verksamhet som kan ge ett konkret effektivt stöd till 

barn, unga och professionella som möter barn.  

 

Mottagandet av stiftelsens nya verksamhetsform har 

varit gott bland potentiella samarbetspartners. 

Stiftelsen strävar efter att intensifiera sitt samarbete 

med svenskspråkiga aktörer inom sitt 

verksamhetsområde.  

 

Stiftelsen fortsätter att stöda Rädda Barnen på Åland 

genom fortsatt bidrag om 50 000€/år fram till 

utgången av år 2022. Barnavårdsföreningen i Finland 

har beviljats fortsatt bidrag om 110 000€ för ett 

optionsår 2019.  

 

Expansionen av daghemsverksamheten i Grankulla 

förväntas på längre sikt skapa en plattform för 

utveckling av verksamheten till en spetsenhet i 

stiftelsens regi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



 

Verksamhet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förebyggande barnskyddsverksamhet 
 

 

Stiftelsen Bensow startade hösten 2017 en satsning 

på att bygga upp och utveckla en förebyggande 

barnskyddsverksamhet i egen regi.  För detta 

ändamål anställdes en projektansvarig på heltid.  

 

Projektomfång: 

Projektets huvudsyfte är att utveckla en egen 

förebyggande barnskyddsverksamhet. Stiftelsen vill 

inte enbart fungera som bidragsgivare, utan vara med 

och erbjuda ett konkret stöd till barn, unga och 

professionella som jobbar med och för barn. 

Verksamheten som utvecklas skall: 

 

➢ Fokusera på förebyggande stöd i ett tillräckligt 

tidigt skede 

 

➢ Ha barn och unga i fokus 

 

➢ Komplettera och/eller stöda redan existerande 

barnskyddsverksamhet, kan gärna ske i 

samarbete med etablerade aktörer. 

 

 

 

➢ Verka för kompetensstärkande av professionella 

som jobbar med barn. En kvalitativt god service 

skall därmed kunna erbjudas alla svenskspråkiga  

barn på deras modersmål. Kunniga 

professionella skall garantera att principen om 

barnets bästa tillämpas i alla beslut som gäller 

dem. 

 

➢ Ha påvisad effekt och möjlighet att spridas i hela 

Svenskfinland eller åtminstone föreligger inga 

hinder för detta. 

 

➢ Utforska möjligheter att ansöka om 

projektfinansiering för konkreta 

verksamhetsidéer. 

 

➢ Befästa lägerverksamheten på Stornäsholm i 

Barösund. 

 

 

Stiftelsen Bensows allmännyttiga verksamhet till förmån för 
socialt utsatta barn: 

 

 

 

 

 
  

 
Förebyggande 

Barnskyddsverksamhet 
 

Småbarnspedagogik 

Barninriktat 

stöd 

Kompetens-

stärkande 

verksamhet 

Lägerverk-

samhet 
Bidrag 
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Barninriktat stöd 
 

Stödpersonsverksamhet 
 

Stiftelsen Bensow håller på att starta upp en 

stödpersonsverksamhet för barn i åldern 12-18 år. 

Verksamheten riktar sig till barn inom den 

svenskspråkiga elevvården i Åbo stad. Stiftelsen har 

ingått ett samarbetsavtal med Åbo där ramarna för 

verksamheten förankras och tydliggörs. Utvecklande 

av konceptet har skett i samarbete med Helsingfors 

Mission och baserar sig på THL:s rekommendationer 

för anordnande av stödpersonsverksamhet. 

Verksamheten bygger på volontärsuppdrag och är 

kostnadsfri för Åbo stad. Syftet med denna 

förebyggande verksamhet är att erbjuda 

lågtröskelstöd för barn i behov av tryggt vuxenstöd i 

vardagen. Stödpersonen kan genom sin närvaro t.ex. 

finnas till för att lyssna, stöda skolgången, uppmuntra 

barnet att delta i någon hobbyverksamhet, träna 

sociala färdigheter, diskutera kamratrelationer m.m.  

Rekryteringen av volontärer inleddes i augusti och 

fortgick hela hösten. Det var inte helt lätt att hitta 

volontärer så rekryteringen och utbildningen av 

volontärer fortsätter in på år 2019.  

Stöd för barn till föräldrar med ett missbruk 
eller psykisk ohälsa – Barns rätt som anhörig. 
 

Under hösten 2018 förde Stiftelsen Bensow 

diskussioner med Understödsföreningen för 

missbrukarvård på svenska (USM r.f.) och dess 

SeMej-verksamhet om samarbete. SeMej-

verksamheten riktar stöd till barn och unga med en 

förälder med ett missbruk eller psykisk sjukdom.  

I Österbotten har man sett ett växande behov av 

denna typ av verksamhet och det finns ingen 

anledning att tro att situationen skulle vara 

annorlunda på andra håll i Svenskfinland. 

Alkoholanvändningen har ökat markant i hela Finland 

under de senaste årtiondena och har mer och mer 

förflyttat sig till hemmiljön. Detta har i sin tur ökat 

konsekvenserna av drickandet för barn.  

Under de senaste 20 åren har var fjärde finländare 

bevittnat föräldrars alkoholmissbruk i sitt 

barndomshem, detta enligt enkätundersökningar 

utförda av A-klinikkasäätiö åren 1994, 2004 och 2009. 

Att växa upp i en familj med missbruk utgör en 

allvarlig risk för barnets hälsa och utveckling. 

Bensows barnskyddsverksamhet bekantade sig under 

hösten 2018 med Se Mej-verksamheten och 

planerade grunden för spridande av 

verksamhetsmodellen till södra Finland under år 

2019. Målsättningen med verksamheten är att barnen 

i målgruppen skall få träffa andra i samma situation 

och få insikt i föräldrarnas beroendesjukdom och 

psykiska ohälsa. Det är viktigt att barnen får en 

förståelse för att de inte bär ansvar för föräldrarnas 

drickande eller sjukdom.  

Den planerade verksamheten strävar efter att ge 

barnen verktyg till att må bra, stärka självkänslan och 

bryta det sociala arvet av beroendesjukdomen. Stödet 

till unga består av regelbundna träffar, läger, resor och 

samtalsgrupper.  
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Kompetensstärkande verksamhet 
 

Den internationella barndagen 20.11.2018 
 

En av Stiftelsen Bensows viktiga långsiktiga 

målsättningar är att förbättra barns och ungdomars 

erfarenhet av servicesystemets funktion och öka  

kunskapen om barnets rättigheter. Det i sin tur kräver 

kunniga professionella som kan ge ett kvalitativt gott 

stöd, i rätt tid och på barnets modersmål.  

               

Som ett led i denna strävan uppmärksammade 

Bensow Barnkonventionens dag, eller den 

Internationella Barndagen, 20.11.2018 med ett 

högklassigt seminarium. Temat för dagen var 

principerna om barnets bästa och barnets delaktighet 

samt deras förverkligande i praktiken.  

 

 

Gästföreläsarna var framstående experter inom sitt 

område, såsom professor, barnrättsexpert och 

medlem i FN:s Barnrättskommitté Kirsten Sandberg; 

professor i småbarnspedagogik Mirjam Kalland och 

organisationen Maskrosbarn från Sverige. Janina 

Björni från Rädda Barnen på Åland presenterade sitt,  

 

 

 

av Bensow finansierade, projekt till förmån för 

familjehemsbarn.  

I samband med seminariet utsåg Stiftelsen Bensow, 

på basen av nomineringar, årets Barnrättshjälte. Årets 

vinnare blev specialklasslärare Lisbeth Översti med 

följande motivering:  

”Lisbeth Översti har med stort engagemang, 

omtänksamhet och kreativitet i sitt jobb som 

specialklasslärare i nionde klassen för flexibel 

grundläggande undervisning i Winellska skolan i 

Kyrkslätt, gjort en extraordinär och konkret insats för 

förbättrande av många ungas vardag och 

uppväxtvillkor. Hon har sett varje elev som en individ 

och gett de unga en tro på sig själva och sin framtid. 

Översti har gett elever som stött på motgångar och 

riskerar skolavbrott, verktyg för att komma vidare i 

livet. Enligt de forna elever som nominerat Översti, var 

hon som en tuff men rättvis lärare och en utmärkt 

pedagog, vändpunkten i deras liv.” 

Priset om 5 000€ går till ett av vinnaren utsett 

välgörande ändamål.    

 

 

Stiftelsen Bensow har beslutat att i fortsättningen 

årligen uppmärksamma Internationella barndagen 

och barnets rättigheter med liknande evenemang. 

Även premieringen av en person eller projekt som 

gjort en betydande insats för förbättrande av utsatta 

barns uppväxtvillkor, kommer att ske varje år.  

På sikt kommer Stiftelsen Bensow att utvidga den 

kompetensstärkande verksamhet till att även omfatta 

andra evenemang där Stiftelsen kan göra en insats för 

professionellas behov av aktuell forskning och 

kunskap.  
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Utbildning av erfarenhetsexperter – Bensows 
erfarenhetspool 

 
 

Under våren 2018 startade Stiftelsen Bensow en 

erfarenhetsexpertutbildning för personer som har  

erfarenhet av att ha farit illa som barn och/eller 

mederfarenhet av barnskyddstjänster under 

uppväxten.  

 

Syftet med utbildningen är att kunna bidra till 

påverkansarbete gällande barns uppväxtvillkor och på 

olika sätt synliggöra omständigheter som gör att barn 

far illa. Erfarenhetsexperter kan involveras i direkt 

stödarbete med och för barn, samt i  

kunskapsspridning till beslutsfattare och 

professionella inom social- och hälsovårdsbranschen. 

Utbildningen inleddes med en veckoslutsutbildning på 

Stornäsholm i Barösund 25-27.5.2018 och fortgår till 

och med maj 2019. 

 

Bensows erfarenhetsexpertutbildning har utvecklats i 

enlighet med KoKoA:s (Koulutetut 

kokemusasiantuntijat ry) utbildningsrekommen-

dationer i samarbete med tidigare utbildare av 

erfarenhetsexperter samt två utbildade erfarenhets-

experter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med utbildningen är att erbjuda 

erfarenhetspersoner kunskap om hur de kan vända 

sina svåra erfarenheter till en resurs till stöd för barn 

och unga som idag befinner sig i liknande situationer, 

samt ge kunskap ur brukarens perspektiv till 

professionella. Deltagarna måste ha tillräcklig distans 

till sitt förflutna och vara tillräckligt i balans med sig 

själva för att kunna delta i utbildningen.  

 

Under utbildningens gång får deltagarna bearbeta sin 

livshistoria och erfarenheter, så att de senare kan 

framföra sina erfarenheter på ett konstruktivt sätt för 

olika målgrupper i varierande sammanhang.  

På lång sikt är tanken att bygga upp en pool av 

erfarenhetsexperter. 

 

Stiftelsen Bensows erfarenhetsexpertutbildning 

omfattar: 

➢ Minst 50h utbildning bestående av: 

➢ 1 veckosluts läger 

➢ 2 utbildningsdagar 

➢ 3 x distansuppgifter 

➢ Deltagande i i Bensows barnskyddsdag 

 

I utbildningen 2018–2019 deltar fem 

erfarenhetspersoner som förväntas bli färdiga i maj 

2019. 
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Lägerverksamhet                                                                                         
 

Stiftelsen Bensow har ett eget lägerområde 

Stornäsholm i i Barösunds vackra skärgård. 

Stornäsholm fungerade under decennier som 

Stiftelsen Bensows barnhems sommarparadis. Idag 

välkomnar Stiftelsen föreningar och organisationer att 

anordna olika typer av sommarläger för barn på 

holmen.  

 

Lägergården lämpar sig speciellt bra för småskaliga 

läger, där arrangörerna vill erbjuda barn en upplevelse 

av äkta traditionellt sommarstuge- och skärgårdsliv, 

med allt vad det innebär.   

 

Omgivningen på Stornäsholm ger möjlighet och 

inspiration till en mångfald av aktiviteter såsom fiske, 

utelekar, paddling, simning, bastubad, skogs-

vandringar och allt annat som hör sommaren i 

skärgården till. 

 

Sommarlägrena har varit mycket uppskattade och 

flera av lägerarrangörerna återkommer år efter år. 

Sommaren 2018 ordnades 10 läger som gav totalt 62 

barn och unga möjlighet att uppleva sommarläger på 

Stornäsholm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under år 2018 hade Stiftelsen för första gången en 

anställd husmor på Stornäsholm i syfte att kunna  

erbjuda lägergästerna helpension och en 

välkomnande atmosfär.  

 

 

Bensow som bidragsgivare 

 
Stiftelsen Bensow har sedan barnhemmet lades ner 

varit mån om att fortsätta stöda utsatta barn på olika 

sätt. Det har förverkligats genom bidrag till i första 

hand Barnavårdsföreningen i Finland. Med hjälp av 

Stiftelsens finansiering och upplåtande av utrymmen i 

Villa Bensow, har en Tjejvilla kunnat byggas upp och  

utvecklas till ett koncept.  Förverkligande sker genom 

Barnavårdsföreningen.  
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Tjejvillan erbjuder en trygg plats för flickor i åldern 

10–18 år. Villan är öppen tre eftermiddagar i veckan 

då det alltid finns vuxna på plats för att träffa och  

stöda tjejer i olika livssituationer. Verksamheten är 

kostnadsfri för deltagarna. 

 

Förutom Tjejvillan fungerar även en del av 

Barnavårdsföreningens förebyggande familjearbete i  

Villa Bensow. Det utgör en verksamhet som naturligt 

smälter in i Bensows fysiska och ideella  

omgivning på Gräsavägen i Grankulla. 

 

Stiftelsen understöder ett projekt för främjande av 

familjehemsverksamhet som drivs av Rädda Barnen 

på Åland. Understödet finansierar en projektanställd 

till 50%. Projektet arbetar för familjehemsbarns lika 

värde och för kunskapsspridning om deras behov 

och utsatthet. En del av projektet har haft som mål att 

utbilda fosterfamiljer, genom PRIDE-utbildningar för  

 

 

fosterhem och adoptivföräldrar, och erbjuda dem 

möjlighet att hitta nätverk och stöd. 

 

Stiftelsen Bensow har under år 2018 stött Ice Hearts 

svenskspråkiga grupp genom en subventionerad hyra.  

Gruppen har haft Villa Solhaga som bas. Syftet med 

Ice Hearts verksamhet är att ge tidigt stöd till pojkar 

som riskerar marginalisering. Verksamheten omfattar 

olika fritidsaktiviteter samt stöd i pojkarnas skolgång. 

Icehearts har verkat i Villa Solhaga i Grankulla fr.o.m. 

början av år 2018. 
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Småbarnspedagogik 
 

Stiftelsens daghem Lyan har fungerat som 

köpavtalsdaghem till Grankulla stad sedan 1982. 

Småbarnspedagogiken på Lyan erbjuder en kvalitativt 

god småbarnspedagogik i enlighet med grunderna för 

såväl den nationella som den lokala Planen för 

småbarnsfostran. 

 

På Lyan finns plats för 43 barn i åldern 1–7 år. 

Daghemmet är indelat i Lilla Lyan med plats för 13 

barn i åldern 1–3 år samt Stora Lyan med plats för 30 

barn indelade i två grupper, en för 3-5 åringar samt en 

för förskolebarn, 6-åringar. 

 

Inom småbarnspedagogiken 

har strävan varit att växa 

tillsammans med barnen i en 

sund samverkan mellan vuxna 

och barn. Vi vill lära barnen hur 

de kan lyckas. Lyan har jobbat i 

enlighet med Grankulla stads 

vision för småbarnsfostran “starka rötter, bärande 

vingar”. 

 

Genom att vara lyhörda för innovativa och kreativa 

idéer har vi kunnat upprätthålla en kvalitativt god 

småbarnspedagogik. 

 

Vår pedagogiska målsättning är att barnen skall växa 

upp till trygga människor med en sund självkänsla. 

Barnets och familjens välmående är det centrala. Vi 

betonar en verksamhet sedd med barnaögon och 

beaktar mångfald samt erbjuder trivsamma och 

kvalitativa lärmiljöer. På Lyan har vi förverkligat våra  

mål bl.a. genom ett gott samarbete mellan hem och 

personal. Vi har regelbundet ordnat föräldramöten  

och strävat efter ett så nära samarbete med  

 

 

 

 

 

 

föräldrarna som möjligt. 

 

Lyan har haft ett gott samarbete med staden, 

inklusive rådgivningen, familjerådgivningen, 

talterapeuten, biblioteket, skolan, föräldraföreningen 

m.fl. 

 

Temat under året har varit “Lek och rörelse”. Detta har 

vi önskat lyfta fram för att barnen idag är alltför 

stillasittande. I vår verksamhet har vi alltid rört oss 

mycket såväl ute som inne men detta år har vi ökat 

medvetenheten kring fysisk 

aktivitet ytterligare, såväl för 

pedagogerna som familjerna. 

Eftersom vårt daghem är 

beläget mitt i naturen har det 

varit lätt att utnyttja skogen, 

samt den stora gård vi har, 

som lärmiljö. 

  

I syfte att kunna garantera en kvalitativt god 

småbarnspedagogik samt för att trygga barnens  

uppväxtvillkor i Lyan, sysselsätter Daghemmet Lyan 

en kompetent, motiverad och behörig personal. 

 

Stiftelsen har engagerat personalen i planeringen av 

verksamheten genom att ta till vara den kunskap, 

kreativitet och erfarenhet som de anställda besitter 

samt uppmuntrat personalen att delta i fortbildning.  

 

Det har funnits ett intresse utomlandsifrån för 

småbarnspedagogiken i vårt land och Lyan har fått 

stå värd och modell för gäster som vill bekanta sig  

med den finska småbarnspedagogiken. Detta år hade 

vi gäster från Indien. Övriga gäster har varit 

riksdagsledamöterna Veronica Rehn-Kivi samt Anders 

Adlercreutz som inom ramen för Riksdagens  

”Vår pedagogiska målsättning är 
att barnen skall växa upp till 

trygga människor med en sund 
självkänsla” 
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temaveckor bekantade sig med 

småbarnspedagogiken. 

 

Under året har det skett stora organisatoriska 

förändringar i och med att Daghemmet Lyan 

ombildades till ett bolag. Grankulla stad beslöt 

dessutom under året att gå in för en 

servicesedelmodell för dagvården 

 

Folkhälsans barnträdgård, som bedrivs av Föreningen 

Folkhälsan i Grankulla r.f., har haft ett köpeavtal med 

Grankulla som går ut 31.7.2019. Föreningens styrelse 

fattade under hösten 2018 beslut om att inte fortsätta 

med sin verksamhet.  

 

Stiftelsen Bensow som år 1982 grundade Lyan för att 

Grankulla stad hade ett akut behov av dagvårds-

platser, trädde in för att utreda om Stiftelsen kunde 

stöda staden i egenskap av producent av 

småbarnspedagogik, genom att tillvarata och erbjuda 

kontinuitet för den dagvårdsverksamhet som 

Föreningen Folkhälsan r.f. startat och drivit.   

 

Stiftelsen Bensow har sålunda under året fört 

diskussioner med såväl Grankulla stad som 

Föreningen Folkhälsan i Grankulla för att erbjuda en  

 

 

möjlighet för Folkhälsans daghem att fortsätta sin 

verksamhet genom att inkludera den i Lyan Ab:s regi.  

 

En mera utförlig verksamhetsberättelse kommer ännu 

inom juni månad 2019 eftersom daghems-

verksamheten inte går enligt kalenderår utan 

verksamhetsår. Verksamhetsberättelsen för Lyan 

verksamhetsåret 2018–2019 kommer sedan som en 

bilaga till Stiftelsens verksamhetsberättelse. 
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Förverkligande av åtgärdsplanen för 2018 
enligt verksamhetsplan 
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Viktigaste händelser efter räkenskaps-
perioden 
 

 

 

 

Grankulla stad har förordat för 

Regionförvaltningsverket att Lyan Ab införs i registret 

för producenter av privat småbarnspedagogik. 

Ytterligare har Grankulla stad godkänt Lyan Ab som 

servicesedelproducent av småbarnspedagogik i 

Grankulla. Stiftelsen och Lyan har kommit överens 

med Föreningen Folkhälsan i Grankulla r.f. att Lyan Ab 

övertar Folkhälsans daghemsverksamhet i Grankulla 

under löpande avtalsperiod 2019.  

 

Arbetet med stiftelsens utkast till ny detaljplan för 

stiftelsens tomt i Grankulla har kunnat slutföras. 

Utkastet kommer att ligga som grund för Grankulla 

stads fortsatta planeringsarbete under år 2019. 

 

 

 

 

 

’ 

 

 

 

 

 

 



Stiftelsen Bensow  Verksamhetsberättelse 2018 
 

20 
 

Resultaträkning för år 2018 
 

Bensow Lyan Ab Koncern  
1.1. - 31.12.2018 1.9. - 

31.12.2018 
1.1. - 
31.12.2018 

ORDINARIE VERKSAMHET 
   

  Barnskyddsverksamhet 
   

    Intäkter  tot 8 400,00 0,00 8 400,00 

    Kostnader 
   

      Personalkostnader    -111 552,66 0,00 -111 552,66 

      Övriga kostnader    -29 271,23 0,00 -29 271,23 

      Understöd    -169 120,00 0,00 -169 120,00 

    Kostnader sammanlagt -309 943,89 0,00 -309 943,89 

  Barnskyddsverksamhet  totalt -301 543,89 0,00 -301 543,89 

    

  Daghemsverksamhet 
   

    Intäkter    341 572,95 82 374,66 423 947,61 

    Kostnader 
   

      Personalkostnader   -344 470,77 -155 873,90 -500 344,67 

      Övriga kostnader   -101 292,78 -26 704,11 -127 996,89 

    Kostnader  -445 763,55 -182 578,01 -628 341,56 

  Daghemsverksamhet totalt -104 190,60 -100 203,35 -204 393,95 

    

  Administration 
   

    Intäkter   0,00 0,00 0,00 

    Kostnader 
   

      Personalkostnader   -50 562,89 0,00 -50 562,89 

      Överiga kostnader    -179 644,31 0,00 -179 644,31 

    Kostnader    -230 207,20 0,00 -230 207,20 

  Administration totalt -230 207,20 0,00 -230 207,20 

    

  Fastighetsförvaltning 
   

    Intäkter   129 200,00 0,00 129 200,00 

    Kostnader 
   

      Personalkostnader   -63 909,42 0,00 -63 909,42 

      Avskrivningar    -229 599,92 0,00 -229 599,92 

      Fastighetskostnader   -162 427,40 0,00 -162 427,40 

      Reparationskostnader sammanlagt -92 023,18 0,00 -92 023,18 

    Kostnader    -547 959,92 0,00 -547 959,92 

  Fastighetsförvaltning totalt -418 759,92 0,00 -418 759,92 

    

ORDINARIE VERKSAMHET   TOT -1 054 701,61 -100 203,35 -1 154 904,96 

Intäkts-/Kostnadsrest    -1 054 701,61 -100 203,35 -1 154 904,96 

Intäkts-/Kostnadsrest   -1 054 701,61 -100 203,35 -1 154 904,96 

PLACERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKS. 
   

  Intäkter 
   

    Dividendintäkter sammanlagt 74 396,72 0,00 74 396,72 

    Ränteintäkter sammanlagt 220 826,67 0,00 220 826,67 

    Hyresintäkter sammanlagt -11 470,90 0,00 -11 470,90 

    Övriga placeringsintäkter sammanlagt 973 198,67 0,00 973 198,67 

  Intäkter   tot 1 256 951,16 0,00 1 256 951,16 

  Kostnader 
   

    Nedskrivning på best. akt. placer. 
sammanlagt 

-357 980,37 0,00 -357 980,37 

    Räntekostnader sammanlagt -0,14 0,00 -0,14 

    Hyreskostnader sammanlagt -12 600,00 0,00 -12 600,00 

    Övriga placeringskostnader sammanlagt -375 333,23 0,00 -375 333,23 

  Kostnader   tot -745 913,74 0,00 -745 913,74 

PLACERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKS. 511 037,42 0,00 511 037,42 

Intäkts-/Kostnadsrest -543 664,19 -100 203,35 -643 867,54 

Inkomstskatt   tot -14 216,22 0,00 -14 216,22 
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RÄK.SKAPSPERIODENS ÖVER-
/UNDERSKOTT 

-557 880,41 -100 203,35 -658 083,76 

  
Bensow Lyan Ab Elimineringar Koncern 

BALANSRÄKNING 1.1. - 
31.12.2018 

1.9. - 
31.12.2018 

1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2018 

      

A k t i v a 
     

  BESTÅENDE AKTIVA 
     

      Mark- och vattenområden   tot 34 465,96 0,00 
  

34 465,96 

      Byggnader och konstruktioner   tot 3 532 201,18 0,00 
  

3 532 201,18 

      Maskiner och inventarier   tot 74 136,90 0,00 
  

74 136,90 

      Övriga materiella tillgångar   tot 10 573,46 0,00 
  

10 573,46 

    Materiella tillgångar   tot 3 651 377,50 0,00 
  

3 651 377,50 

    Placeringar 
     

      Övriga aktier och andelar   tot 9 141 961,97 0,00 
 

2 500,00 9 139 461,97 

    Placeringar tot 9 141 961,97 0,00 
  

9 139 461,97 

  BESTÅENDE AKTIVA TOT 12 793 339,47 0,00 
  

12 790 839,47 

  RÖRLIGA AKTIVA 
     

    Fordringar 
     

      Kortfristiga 
     

        Försäljningsfordringar   tot 1 650,00 6 058,93 
  

7 708,93 

        Fordr. hos företag inom sam. konc. 34 894,73 0,00 
 

34 894,73 0,00 

        Övriga fordringar   tot 150 000,00 0,00 
  

150 000,00 

        Resultatregleringar 335 461,72 30 135,92 
  

365 597,64 

      Kortfristiga   tot 522 006,45 36 194,85 
  

523 306,57 

    Fordringar   tot 522 006,45 36 194,85 
  

523 306,57 

    Kassa och bank 
     

      Pengar och bankfordringar   tot 910 349,83 8 173,37 
  

918 523,20 

    Kassa och bank sammanlagt 910 349,83 8 173,37 
  

918 523,20 

  RÖRLIGA AKTIVA   TOT 1 432 356,28 44 368,22 
  

1 441 829,77 

A k t i v a    totalt 14 225 695,75 44 368,22 
  

14 232 669,24 

      

P a s s i v a 
     

  EGET KAPITAL 
     

    Aktiekapital 0,00 2 500,00 2 500,00 
 

0,00 

    Vinst (förlust) fr. tidig. räk.skapsperioder  14 590 912,12 0,00 
  

14 590 912,12 

    Räkenskapsperiodens vinst / förlust   tot -557 880,41 -100 203,35 
  

-658 083,76 

  EGET KAPITAL   TOT 14 033 031,71 -97 703,35 
  

13 932 828,36 

  FRÄMMANDE KAPITAL 
     

    Kortfristigt 
     

      Erhållna förskott   tot 1 700,00 3,00 
  

1 703,00 

      Skuld. till företag inom sam. konc. 0,00 34 894,73 34 894,73 
 

0,00 

      Inköpsskulder   tot 59 705,85 20 339,55 
  

80 045,40 

      Övriga skulder   tot 2 977,45 6 315,91 
  

9 293,36 

      Resultatregleringar   tot 128 280,74 80 518,38 
  

208 799,12 

    Kortfristigt   tot 192 664,04 142 071,57 
  

299 840,88 

  FRÄMMANDE KAPITAL   TOT 192 664,04 142 071,57 
  

299 840,88 

P a s s i v a   tot 14 225 695,75 44 368,22 37 394,73 37 394,73 14 232 669,24 

 


