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INSIDAN
Nystart!
Att få förmånen att ta emot ett nytt barn, eget biologiskt eller familjehemsplacerat, är
för mig lika berusande som en ny förälskelse. Genom åren så har jag också lärt mig
att förälskelsen och tiden med det nya barnet följer ungefär samma faser. En intensiv
smekmånad då alla visar sig från sin bästa sida och sedan efter några veckor/månader
så börjar alla att tillåta sig/våga visa sina något mindre lysande sidor.
Tiden för den intensiva smekmånaden har åtminstone för mig och min familj varit lite
olika lång beroende på hur gammalt barnet varit när det kommit och om det är ett lånebarn omplacerats en eller kanske till och med flera gånger. Men det som alltid varit
lika dant är testningarna som följer. Att då våga och orka vara bestämd vuxen trots att
barnet ligger i en vrålande hög på golvet (alltså som arg inte ännu-ettåring) eller som
rymmande, svärande och trotsig tonåring med ilskna och/eller besvikna biologföräldrar och ändå vilja säga - och också göra det:
”Du är mitt barn så länge du bor hos mig och jag VILL att du ska bo här! Jag älskar
dig men inte detta du gjorde.” Att orka igenom dessa perioder för att sedan få njuta av
resultatet: Att den skoltrötta, rymmande, svärande tonåringen faktiskt gillar skolan
och att det vilt skrikande trotsbarnet (oavsett om det är ett, tre eller tretton) faktiskt
utvecklas till ett tryggt och fungerande barn,
Det jag vill skicka med till er familjehem, är att våga låta biologsläkten få ta stor plats
i ert lånebarns liv. Min erfarenhet är att om släkten får känna att den inte stör, utan
tvärt om tillför något, så klingar den första intensiva kontakten av efter några veckor.
Vi har då fått en värdefull extra kraft till den ring av engagerade vuxna vi försöker
bygga upp runt barnet.
Att faktiskt ta till sig som familjehem ända in i ryggmärgen att vi ALLTID är näst
bäst, är en av de hårdaste läxor jag lärt mig i livet. Men vi har fått flera härliga extra
släktingar under den tid som placeringen varat. Vår 4-åring har tre mormödrar som
hon med frenesi påtalar att de är hennes mormödrar MEST! Givetvis till de andra
barnen stora förtrytelse! De negativa upplevelserna är med råge mycket mindre än
de positiva.

Om jag fortsätter att vara allvarlig så behöver vi i FaCO diskutera om vi tycker att
Barnkonventionen ska bli lag i Sverige - vilket FN:s Barnrättskommitté önskar. Jag
och Åsa i FaCO:s styrelse var den 26 januari i år på Nätverket för Barnkonventionens
Foton
medlemsmöte då en forskare pratade om de argument som framförts i den debatten
Alla bilder som används i tidningen de senaste 13 åren. De negativa argumenten som under åren framförts i den svenska
är illustrationer. Personerna på bilder- debatten smulade forskaren sönder totalt genom att konsekvent visa att de inte gällde
na har ingen anknytning till artiklarna längre, enligt min mening. Är du nyfiken på Nätverket för Barnkonventionen så gå
om det inte särskilt anges.
gärna in på deras hemsidawww.barnkonventionen.se.
NÄSTA UTGIVNING
Nummer 2 2010 utkommer i
april.
Ansvarig utgivare: Siv Tykosson
ISBN 28 287

Vad tycker du? Ska vi i FaCO ta ställning för eller emot en Barnkonventionslag .
Hoppas vi ses på Rikslägret i Uskavi Vi har ett spännande riksläger även i år som du
ser i annonsen längre fram i Aktuellt Magazin.
Ylva, ordförande
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Lär om barns rättigheter
på ny webbplats

Dagens ros…

Deklaration

vill jag ge till alla hårt arbetande
familjehemsföräldrar som gör så
fantastiska jobb för ”sina” barn
och som oftast får så lite omtanke och uppmärksamhet. Och till
er som dessutom tar på er extra
arbete genom uppdrag åt FaCO.
Ett stort fång rosor till er alla!
Tacksam medlem

Arvodet redovisas som inkomst i
deklarationen.
Omkostnaden tas upp i deklarationen under kostnadsersättningar. Avdrag får göras för den
ersättning som överstiger 5000
kronor och det görs under ”Avdrag-Tjänst, övriga utgifter”.

(Källa: www.bo.se)
Det är 20 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter föddes. På www.väsnas.
nu kan du testa dina kunskaper
om barnkonventionen och göra
din röst hörd. Spela ”ALLA
RÄTT”, ladda upp en film.
På www.lyssna.nu får du möta
några vuxna som är goda lyssnare.

Varning!
Har i dagarna fått en stor telefonräkning. Det visar sig att ena
tonåringen har spelat spel online
som inte var gratis! Genom att
så
uppge hemtelefonnummret
har tonåringen kunnat spela. Det
finns säkert fler spelsidor som använder detta betalsätt. Håll utkik
efter ordet DaoPay. På hemsidan
www.daopay.com kan man läsa
följande text:
”Just dial a phone number or text
us a message (SMS) and you’re
all set: daopay lets you charge
your online purchase to your existing phone bill - instant, safe
and convenient.”
Lite för lätt enligt mig!
Man lär så länge man lever

Tillsynsärenden
Pssst...
Hej! Familjehemsmamman här igen. Ja
ibland är man lite väl optimistisk fast
man så väl vet att det som oftast maler långsamt inom myndighetsvärlden.
Så det underbara beskedet låter vänta
på sig. Vi får höras i nästa nummer helt
enkelt.



Tillsynen över socialtjänsten, ,
anmälningar, frågor m.m. går numera genom Socialstyrelsen (inte
längre Länsstyrelserna).
Socialstyrelsens olika regioner
och handläggare nås via Socialstyrelsens växel 075-247 30 00.
Eftersom det är viktigt att snabbt
få prata med rätt person, slussar
växeln vidare till rätt kontor och
handläggare.

Familjehemskonsulenter, finns dom???
Konsulent kommer enligt uppslagsboken från latinet och betyder fackutbildad rådgivare.
Inom socialtjänsten förkommer
många olika modeller på organisation. Detsamma gäller titlarna
på de tjänstemän som ska utföra
arbetet inom de olika områdena.
Inom familjehemsvården förekommer titlar som socialsekreterare, familjehemssekreterare och
familjehemskonsulenter.
Vad var och en av dem ska ansvara för är också olika från kommun till kommun.
Under ett flertal decennier har
familjehemsvården
kritiserats
skarpt från JO, Riksdagens revisorer m.fl. Det har gjorts mer
eller mindre fruktsamma försök
att åstadkomma förändringar,
nya utredningar, nya små lagändringar och just nu föreligger ett
nytt lagförslag. Vi får se vad som
händer, om det blir en väst eller
tumme!
Redan under 80-talet gjorde
Uppland Väsby kommun radikala försök till förbättringar,
både utanför kommunen och på
hemmaplan. Det började med att
de placerade ungdomar med problem, bl.a. missbruk i Värmland.
Där fanns en samlad grupp familjehem som tog emot ungdomarna
i sina hem.

Utifrån erfarenheterna i Värmland så startade kommunen även
upp ett projekt på hemmaplan
för barn i alla åldrar som skulle
placeras. Det projektet inleddes
gemensamt med tre grannkommuner och den lokala familjehemsföreningen Upplands Familjehem som ingår i Familjevårdens
Centralorganisation (FaCO).
Projektetet permanentades 1990
i Upplands Väsby kommun. Jag
hade arbetat med och i projektet
och anställdes då av Upplands
Väsby kommun.
Många kommuner blev intresserade av Upplands Väsbys införande av konsulenter och modellen med familjehemskonsulenter
har senare införts på olika ställen. Men det man missat i andra kommuner är det som man i
Upplands Väsby ansåg som den
väsentliga förbättringen, nämligen att konsulenterna skulle vara
erfarna familjehem med kunskaper om barn, både teoretiska och
praktiska. Och med förankring i
familjehemsorgansationen, i det
här fallet Familjevården Cen-

Gruppen hade en ”gruppledare”
på plats som själv var ett erfaret
familjehem och fick titeln familjehemskonsulent med ansvar
för stöd och kontakter på plats.
I Upplands Väsby fanns sedan
de övriga ansvariga chefer/handläggare/socialsekreterare.
Familjehemmen hade även det gemensamt att de var förankrade i
Familjevårdens Centralorganisation, FaCO.


tralorganisations lokal förening,
Upplands Familjehemsförening
där all samlad erfarenhet fanns
att tillgå, inklusive grundutbildning för familjehem.
Initialt fanns ett par av konsulenterna tillgängliga i princip dygnet
runt på telefon, en service som de
privata företagen erbjuder idag
för dyra pengar. Konsulentens
uppgift var förutom att ge stöd
till familjehemmen även att ansvara för att familjehemmen träffades i grupp. Gruppen hade stor
betydelse för utbyte av erfarenheter/ kunskaper, gemensam extern
handledning, utbildning m.m.
Familjerna kunde även träffas för
gemensamma aktiviteter och barnen fick se att de var fler i samma
situation som de själva var.
Summa summaren kan sägas att
familjehemmen var både nöjda
och glada, kvalitén på vården
förbättrades.
Familjehemmen
självrekryterades därigenom i
stor utsträckning!
Nöjda familjehem är självgenererande !
Nu läget? Kommuner försöker att

förbättra genom att omorganisera,
ändrar så att deras socialsekreterare och familjehemssekreterare
får titeln familjehemkonsulenter.
Ny titel på visitkortet blir som ett
nytt namn på etiketten och simsalabim blir produkten bättre.
Idag vet knappast någon varför
och hur titeln familjehemskonsulent tillkom.
Men tillbaka till ordets betydelse,
fackutbildad rådgivare. Vi vet
att kritiken på familjehemsvården fortsatt oavbrutet och att det
nu ligger lagförslag som ska leda
till förbättringar. Förslag som
även inrymmer att socionomutbildningen behöver utökas med
kunskaper om och i familjehemvård.
Jag anser att vara familjehem är
ett sätt att leva och kan liknas vid
en kultur. Att förvalta samhällets
barn innebär ett stort ansvar och
som kräver respekt från samhällets sida. Respekt för de barn som
på ett eller annat sätt förlorat sin
ursprungsfamilj, respekt för de
föräldrar som förlorat och för de
som tar emot, både barn och vuxna. Till det behövs kulturkompetens, det räcker inte med förståelse eller att tro att det är som att ha
egna barn. Det behövs personer
med egna erfarenheter och kunskaper inom familjehemsvården.
Så är det med alla kulturer.
Det hjälper inte att byta namn på
de ansvarigas visitkort om inte
kompetensen och erfarenheten är
uppnådd. Det krävs mer än så för
att uppnå maximalt god familjehemsvård, det ser vi idag i både
kritik och forskning. Och när den
goda vården är uppnådd kanske
vi kan hitta titlar som passar till
både innehåll och kompetens.
Det var min historia om och hur
familjehemkonsulent kom på
pränt.
Yvonne Ahlkvist
familjehemskonsulent
som var med då, när det begav
sig.

Varning
avtal!
Många familjehem tar emot en
familjehemsplacering och skriver
under avtal utan att närmare fundera på VAD de skriver på som
de sedan i kritiskt läge ångrar.
Oavsett vad kommunen skrivit i
kontraktsförslaget kan DU som
familjehem komplettera, stryka
eller ändra på skrivningen till något du kan stå för.
Skriv ALDRIG på ett kontrakt
vid sittande bord utan behåll papperet, tänk och överväg om allt är
med som du anser ska vara med
och RÅDFRÅGA en veteran eller exv någon FaCO-representant.
Ger kommunen ersättning under uppsägningstiden eller inte?
Finns det överhuvudtaget någon
uppsägningstid eller står det inklämt i någon paragraf/punkt att
varken arvode eller omkostnads
ersättning ges om barnet rymmer
eller abrupt flyttar? Vem betalar
försäkring? Får jag som släktinghem arvode? Försöker kommunen skriva in i avtalet att det är ett
kontrakterat familjehem medan
betalningen är för ett vanligt familjehem? (Observera att om du
skriver på att du är kontrakterat
familjehem så har du mycket
strängare sekretess!)
Med andra ord precis som du kontrollerar att facket tycker att avtalet är rimligt om du är på gång till
ett nytt jobb så var ÄNNU mer
noga med avtalet i samband med
familjehemsplaceringen. Du kan
hamna i domstol för sekretessbrott bara för att du pratar om
barnet med exv skolpersonalen
då du skrivit på att du är kontrakterat familjehem! Och att en del
familjer/släkter som får sina barn
omhändertagna är, i mitt tycke,
mycket benägna att utnyttja vårt
rättsväsende är väl ingen nyhet?
Luttrat familjehem


Digitalkamera
– vilken
uppfinning!
Digitalkameran är ett jättebra
hjälpmedel till barn som behöver språk- och minnesträning.
Förskolepersonalen tar lite kort
under dagen på vad barnet gör,
äter, med vem det leker osv. När
man kommer hem från dagis/lekis så får man en liten mysstund
med barnet när man går igenom
bilderna och barnet får hjälp att
berätta om sin dag.

Livet leker…
Gick in i väggen i somras, blev
sjukskriven några veckor. Sommaren var ett helvete. Hösten
kom, skönt. Skola, fritids och dagis blev min räddning, lite välbehövlig ensamtid!
Hösten fortsätter ganska lugnt. Vi
känner oss starka, vi fixar detta!
Får kontaktfamilj, inga problem.
Dagarna blir mörkare och kortare,
barnen vill inte vara ute i mörker.
Ljudnivån inne ökar samt det
planlösa springet fram och tillbaka fram och tillbaka…
November, känner oss fortfarande starka, vi fixar detta!
December, pang! Maken säger
stopp! Sjukskriver sig en vecka.
Vilar så gott det går… Får mer
tid på dagis och fritids, inga problem. Ber socialtjänsten om utökad tid hos kontaktfamiljen, väntar på svar…
Psykologen ringde idag, några
dagar innan julafton, lovar att utredningen ska vara klar i början
av februari. Om det blir en diagnos eller inte återstår att se men
vi kommer att gå vidare i såfall
för utan diagnos = ingen, fel eller
lite hjälp, med diagnos = inbillar
vi oss att vi får den hjälp som barnet har rätt till, eller?
Kämpar vidare

Kraftfullare lex Sara omfattar hela
socialtjänsten
Pressmeddelande 5 februari 2010
Socialdepartementet
Regeringen lämnar idag ett förslag till lagrådet om
en ny Lex Sarah-bestämmelse. Förändringarna syftar till att säkerställa att personer som är i behov av
socialtjänstens insatser ska få dessa med god kvalitet. Fel, brister och missförhållanden ska så långt
möjligt förebyggas och, om de ändå inträffar, åtgärdas så snabbt som möjligt.

Mottagare av rapporter om missförhållanden eller
påtaglig risk för missförhållanden ska vara skyldig att informera personal m.fl. om de skyldigheter
som han eller hon har, dvs. såväl skyldigheten att
medverka till god kvalitet, som skyldigheten att rapportera missförhållanden. (14 kap. 4 § SoL, 24 c §
LSS.)

Lex Sarah gäller idag inom omsorger för äldre och
personer med funktionsnedsättning samt enligt LSS
(stöd och service till vissa funktionshindrade). Regeringen vill utvidga Lex Sarah till att gälla inom
hela socialtjänsten inklusive verksamhet vid Statens
Institutionsstyrelse (SiS).

Ett missförhållande, eller en påtaglig risk för ett
missförhållande, ska dokumenteras, utredas och
avhjälpas respektive undanröjas utan dröjsmål. Ansvaret för detta ligger på berörd nämnd, SiS ledning
och den som yrkesmässigt bedriver enskild verksamhet.

- Det måste finnas en öppenhet i verksamheterna
och en daglig systematik i kvalitetsarbetet inom
hela socialtjänstens verksamhetsfält, säger äldreoch folkhälsominister Maria Larsson.

Alla allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk
för allvarliga missförhållanden ska anmälas till Socialstyrelsen. Dagens Lex Sarah-bestämmelse innebär att endast sådana allvarliga missförhållanden
som inte kan åtgärdas utan dröjsmål, anmäls till tillsynsmyndigheten. En betydande brist på kunskap
och nationell överblick över de faktorer som skapar
att allvarliga missförhållanden uppstår därmed.

Dagens anmälningsskyldighet enligt Lex Sarah omfattar bara allvarliga missförhållanden. För att skyldigheten ska kunna fungera som ett led i kvalitetsutveckling måste arbetsgivaren erhåller kännedom
om alla missförhållanden. Personalen behöver dock
inte göra några överväganden om allvarligheten i
missförhållandet. Det blir istället arbetsgivarens ansvarig nämnd, SiS ledning eller den som bedriver
yrkesmässig enskild verksamhet - sak att utreda.
Även påtagliga risker för missförhållanden behöver
komma till nämndens, respektive den som bedriver
den yrkesmässiga enskilda verksamheten, kännedom. Regeringen anser därför att den personal m.fl.
som fullgör uppgifter inom socialtjänsten, vid SiS
och enligt LSS ska vara skyldig att rapportera såväl
missförhållanden som påtaglig risk för missförhållanden.
Dagens Lex Sarah innehåller, utöver anmälningsskyldigheten, också en plikt att vaka över att enskilda får god omvårdnad, stöd och service och lever
under trygga förhållanden. Regeringen anser att Lex
Sarah-bestämmelsen istället bör knytas till begreppet ”god kvalitet” och att begreppet ”vakandeplikt”
ersätts med ”skyldighet att medverka till”, då detta
tydligare beskriver det ansvar som i förslaget åläggs
den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten, vid
SiS och enligt LSS .
20

Den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet
ska informera socialnämnden dels om inkomna rapporter om missförhållanden eller påtaglig risk för
missförhållanden dels om Lex Sarah-anmälningar
till Socialstyrelsen om allvarliga missförhållanden
eller påtaglig risk för allvarliga missförhållande.

FaCO inbjuder till

Riksläger - för hela familjen
Kristi himmelsfärdshelgen, 13-16 maj
I år är vi åter i Uskavi utanför Nora, efter det överväldigande enkätsvaret förra året.
(För dig som vill veta mer om Uskavi så kolla in www.uskavi.se)
Vi börjar lägret med en lära känna-aktivitet på torsdag kväll. Under helgen fyller vi sen på med
gemensamma aktiviteter som badtunna, tovning, massage av massör, göra egen ansiktsmask med
avslappnande kompismassage, ridning, paintball och fotboll mm för både killar och tjejer, Det
blir också många tillfällen till prat och mys både för barn och vuxna.
På lördagen blir det en föreläsning med Karin Rosvall. Karin kommer att föreläsa
om hur man kan möta barn med hinder för inlärning och utveckling på ett framgångsrikt sätt. Hon är en mycket känd och uppskattad föreläsare och vi är mycket
glada för att hon har tagit sig tid att klämma in en förläsning hos oss.
På eftermiddagen kommer FaCOs årliga kongress att hållas för valda ombud. Alla
medlemmar som är intresserade är varmt välkomna att vara med! Barnvakt kommer att finnas för en rimlig peng både lördag förmiddag och eftermiddag om du
behöver.
Karin Rosvall
Lördagen avslutas med kongressmiddag.
Vi har tre boendealternativ med helpension:
• Stugor med tre stycken 2-bäddsrum, allrum med kök, dusch och toalett.
Pris: 130:- per dygn/person.
• Boende i vandrarhemsrum (4-bäddsrum med våningssäng, toalett och
tvättställ. Dusch och bastu i separat hus.) Pris: 110:- per dygn/person.
• Husvagnscamping 500 kr inkl eluttag.
• Pris helpension (inklusive kongressmiddag) per person: 750:- , barn under 12 år: 500:- Barn under
4 år
gratis.
OBS! Städning och lakan ingår ej.
Enbart föreläsning lördag + lunch kostar 200 kr för medlemmar och 400 kr för övriga. Kongressmiddag för dagbesökare kan köpas för 50 kr (subv. pris).
Massage, ridning och paintball vill vi att du bokar vid ankomsten till Uskavi. Priser kommer - för det
är inte klart ännu.
Eventuella frågor besvaras av Ylva Gavell Söderström 0570-15316 eller av
Åsa Gustavsson 0502-41304.
Du anmäler dig och din familj via www.faco.nu eller via mail till ylva@faco.nu.
Antalet platser begränsade så först till kvarn gäller!
OBS! Sista anmälningsdag helst senast den 10 april 2010. Notera också att din anmälan till FaCO:s
Riksläger 13-16 maj 2010 är bindande, dvs avbokar du efter sista anmälningsdag så måste du betala
ändå, eftersom FaCO faktureras. Vill du inte att dina kontaktuppgifter ges till övriga anmälda ber vi
att du särskilt kontaktar oss om detta.
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Snart är den här!

Nästa nummer av

aktuelltmagazin
ADHD
Denna gången lite mera inriktning på flickor. Det blir intressanta artiklar och matnyttig fakta. Vi
kommer även att ta upp ADD samt andra problem som kan finnas vid ovanstående diagnoser.
Vad har du för erfarenheter kring flickor med ADHD/ADD? Skriv till oss och berätta! Mejladressen
är aktuelltmagazin@faco.nu
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