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När barnen kommer upp i tonåren och ska frigöra sig så är
det ingen lätt uppgift att vara förälder. Min biodotter talade
frimodigt om för mig hur ful och dålig jag var på alla vis och
det sved i modershjärtat. Efter-allt-jag-gjort-för-dig-martyren
grät stundvis inombords.
Men ändå… Jo det är skillnad att ha placerade ungdomar även
om de både växt upp i hemmet och blivit vårdnadsöverflyttade.
I deras frigörelse finns det så många fler komponenter som kan
påverka, komponenter som biologiska föräldrar, socialarbetare,
Annelie Hed ordf. FaCO
kuratorer, tidiga traumatiska upplevelser, mognad m.m.
Man blir myndig vid 18 års ålder men det är verkligen inte detsamma som att vara
mogen som en 18-åring, men man har ändå rätt att bestämma. Om man vid den åldern
tycker att familjen håller alldeles för hårt på regler och ansvarsområden kan det vara så
lätt att flytta hem till en av sina biologiska föräldrar som helt saknar regler. Man kanske
till och med får dricka tillsammans med föräldrarna. De kan sakna respekt för våra
lagar och man kanske kan få köra bil utan körkort, gränser suddas ut om vad som är
mitt och ditt och där det alltid är någon annans fel för vad som än händer. Hur lätt är det
inte då att välja? Ska man bo hos en familj som förväntar sig att man ska läsa sina läxor,
städa sitt rum, ansöka om körkortstillstånd och alltid ta ansvar för sitt beteende? Eller
festa loss med en annan familj där man inte behöver kliva upp förrän man har lust, får
fylla huset med nya polare och skjutsa hem dem på morgonsidan i hemmets obesiktade,
oskattade och oförsäkrade bil utan körvana? Hur många omogna 18-åringar väljer inte
att leva partyliv?
Att se föräldrarnas avigsidor och hemmets nackdelar är viktigt i ungdomens frigörelse,
annars skulle de ju kunna stanna i hemmet resten av sitt liv. Det är naturligt att få en
längtan bort. Tyvärr kommer denna längtan även hos ungdomar som är 18 år men har
en utvecklingsnivå som en 12-14 årings. Därför måste det vara så att alla som kommer
i kontakt med dessa ungdomar, så som kuratorer och socialarbetare, har den kunskapen och kan använda den på ett sådant sätt att de stöttar ungdomen till ett bra liv. De
kan inte bara lyssna på varje enskilt ord som sägs och försöka hitta lösningar bort från
frigörelsekonflikterna. Det kan bli förödande för dessa ungdomar att bara kunna fly.
Frigörelsen är ett viktigt steg i utvecklingen och går inte att bara hoppa över.
Många fosterbarn blir ensamma människor och familjehem anklagas för att inte ställa
upp för fosterbarn som bott hos dem i många år men det är just avslutet som är så
viktigt. Ett kränkt familjehem måste gå vidare på något sätt, efter att fått stå till svars
inför socialarbetare eller kuratorer för varje trivialt gräl och konflikt vid den placerades
frigörelse och där socialarbetaren beslutar att ungdomen får flytta till någon av sina
biologiska föräldrar. De känner sig överkörda, bortstötta och utnyttjade. Efter-alltvad-jag-har-gjort-för-dig-martyrens känslor är bara en barnlek i jämförelse med dessa
känslor där någon utomstående fattar beslut om vad som är bäst för din frigörande ungdom och det finns ingen som hjälper dig med dessa känslor. Nej, nu är du helt ensam.
Relationer håller livet ut om de håller genom frigörelsen! Så snälla ”Komponenter”;
hjälp oss igenom den och sära oss inte! ■
Annelie Hed
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Vad tycker Du?
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Vi vill gärna att du som läsare av tidningen ska tycka att
innehållet vi erbjuder är intressant, lärorikt och läsvärt.
Samtidigt vet vi att vi vänder oss till en bred skara människor, familjehem är vanliga hem och inte någon helt
enhetlig grupp. Det finns stora skillnader i erfarenheter,
utbildning, behov, stöd och hjälp som erbjuds, typ av uppdrag etc.
Vi vill därför veta vad du har för synpunkter på innehållet:
• Vad vill du helst läsa om
• Saknar du någonting
• Är det något vi skriver för lite om
• Andra synpunkter, bra eller dåligt
• Tips och idéer på artiklar och innehåll
Skicka dina synpunkter till: mejla@faco.nu
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Kan du teckna?
Vi söker kontakt med dig som är duktig på att teckna.
Det handlar om att avbilda vuxna och
barn med olika känslomässiga uttryck i olika situationer i
karikatyrform. Du får
gärna ha en personlig
stil men det viktigaste är att du kan
teckna.
Är du intresserad?
Skriv till oss så berättar vi mer: mejla@faco.nu

Gilla oss på facebook!
Nu finns vi äntligen på facebook! Här kommer vi att
länka till intressanta rapporter och publikationer som rör
vårt område. Vi kommer även att skriva om kommande
träffar, föreläsningar och andra roliga aktiviteter både
lokalt och centralt.
Lättast hittar ni oss via vår hemsida www.faco.nu

Bli medlem!
Om du blir medlem efter den 1/10 så betalar du för hela
2012 och får resterande månader av 2011 gratis. Antingen kan du fylla i talongen i tidningen eller gå in på vår
hemsida www.faco.nu och anmäla dig.
Välkommen som medlem!
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Ur "Reportage hos Barbro och Ingvar Jonasson i Borlänge"
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Lästips
Att vara jag i en Volvo
- sis unga berättar 2010
Förtvivlan och vrede men också längtan efter förändring. ”Att vara jag i en
Volvo” är en viktigt bok full av känslor.
Alla bidragen i dikt- och novellsamlingen är skrivna av pojkar och flickor
på SiS särskilda ungdomshem. Boken har kommit till inom ramen för
skolverksamheten.
En dikt bland många:
Fyra rader
Fyra rader att beskriva vem jag är.
Har en väska full med skit, det är därför jag är här.
Försöker tömma den, varje dag som går.
Så kanske en dag, jag en tom väska får.
Filip
Red.anm. Boken går att beställa gratis genom FaCO. Skicka ett mail till oss
med namn och adress så kommer den i brevlådan.
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Barn som utmanar oss
Föreläsare: Karin Rosvall
Dag:
Tid:
Plats:

8 oktober 2011
09.00-16.00
Studieförbundet Vuxenskolan, Östra Kyrkogatan 3, Västerås

Förbättra din förståelse för de krävande barnen som du möter. Öka dina kunskaper
om bakomliggande orsaker till deras beteende. Även om vi vet att barn går tillväga
på olika sätt då de ska lära sig samspela med andra eller lösa uppgifter, så saknar
vi ofta redskap för att tolka och förstå det vi ser. När vi har dessa redskap, kan vi
stödja deras utveckling på ett helt annat sätt.
Karin föreläser om barn som utmanar oss och där vi reflekterar över tänkbara orsaker, sätt att förebygga och hur beteendet kan hanteras i stunden där det sker.
Kostnad
Medlem i FaCO 950 kr. Icke medlem 1150 kr.
Avgiften inkluderar för- och eftermiddagsfika. Lunch intages på egen hand.

Karin Rosvall - utbildare,
handledare och föreläsare
inom skola och barnomsorg
rörande barn med hinder för
inlärning och utveckling.

Anmälan
Bindande anmälan till Malena Andersson telefon 0224 - 231 55, mobil 073 - 701 81 21 eller via mail
mejla@faco.nu. Det finns fortfarande platser kvar så skynda att anmäla dig redan idag! Hela programmet
hittar du på vår hemsida, www.faco.nu
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Vi ser över FaCO:s stadgar
På kongressen i mars konstaterades att FaCO:s stadgar har
haft sitt nuvarande innehåll i många år och det är dags att
se över att det som står överensstämmer med verksamheten
som den ser ut idag.
Vi vill passa på att fråga dig som medlem vad du har för synpunkter. Det handlar främst om §2 som beskriver FaCO:s
uppgift, se nuvarande text nedan.

- Att stödja och hjälpa de enskilda familjehemmen
- Att genom utbildning och information stimulera rekrytering av familjehem
- Att genom enhetlig grundutbildning (bygd på familjehemmens erfarenheter), samt ändamålsenlig vidareutbildning,
skapa förutsättning för kvalitativt bra familjevård
- Att verka som informationsorgan i familjevårdsfrågor
- Att hålla fortlöpande kontakt och verka för ett gott samarbete med centrala myndigheter
- Att verka för forskning och nytänkande inom familjevården
- Att verka som remissinstans i frågor rörande familjevården

STADGAR
För Familjevårdens Centralorganisation, FaCO
(…)
§ 2 Uppgift
FaCO är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vilken organiserar enskilda personer, familjehem
och föreningar vilka arbetar med eller har anknytning till
familjevård av barn, ungdomar och vuxna.

En synpunkt som finns är att vi bättre ska beskriva hur vi arbetar och tar hand om barn, att barnperspektivet ska tydliggöras. Har du förslag på hur detta bäst formuleras eller har
du andra synpunkter om FaCO:s stadgar är du välkommen
att skicka in dessa till: mejla@faco.nu.

FaCO:s uppgift är
- Att tillvarata och bevaka de barn, ungdomar och vuxnas
intressen, vilka berörs av familjevård

Not. Stadgarna i sin helhet hittar du på vår hemsida.

Rapport från Barnrättsdagarna
I början av mars gick årets barnrättsdagar i Örebro av stapeln. Barnrättsdagarna arrangeras av Barnombudsmannen, Barnrättsakademin och Stiftelsen
Allmänna Barnhuset. Två representanter från FaCO deltog på de två intensiva dagarna. Årets tema var “Barn
i samhällsvård”. Fokus var lagt på tre
områden: utbildning, hälsa och rätten
att komma till tals.
Dagarna inleddes med gemensamma
föreläsningar och på eftermiddagarna
var det olika seminarier.
En av föreläsarna var Morgan Alling.
Hans berättelse om sina erfarenheter
av att vara fosterbarn lämnade ingen oberörd. Likaså hade de tre ungdomarna som berättade om hur de upplever att inte bli lyssnade på, mycket
att lära oss. Dagarna avslutades med
en paneldebatt. Maria Larsson, barnoch äldreminister deltog i paneldebatten som tog upp vad som behövs för
att stärka rättigheterna för barn och
unga i samhällsvård. HM Drottningen
avslutade Barnrättsdagarna 2011.

Vi vill gärna ha ditt förslag senast 15:e januari 2012.
Tack för din medverkan!

FaCO´s Styrelse

Hearing
I juni var vi inbjudna till en hearing
på Socialstyrelsen. De ville lyssna på
våra erfarenheter av hur det är för våra
ungdomar när de flyttar ut från oss
till eget boende. Socialstyrelsen har
påbörjat en anpassning av ett BBIC formulär (Barns Behov I Centrum) för
stöd och hjälp efter placering. Det har
framkommit att barn som varit placerade i familjehem ofta blir väldigt ensamma och utan familj när de flyttar ut
från familjehemmet. Vi fick ge några
exempel på bra och dåliga avslut i familjehemmen.
En fråga berörde också om det finns
några särskilda behov hos unga i övergångsskedet från att ha varit placerad
till att bli självständiga. En del unga
som flyttar ut från familjehemmet vill
absolut inte ha någon fortsatt kontakt
med socialtjänsten. De tycker att de
klarar sig bra själva. Socialstyrelsen
ville ha synpunkter från oss om hur de
kan göra för att få de unga att ta emot
den hjälp de kan få från socialtjänsten.
Vi tycker också att ungdomen inför utskrivningen får gå igenom sin akt med

den på socialtjänsten som barnet har
mest förtroende för, eller den som är
mest insatt i ärendet. Vi har också ett
önskemål om att alla inom socialtjänsten ska ha stor kunskap om hur man
intervjuar och pratar med barn/unga.
Många av de ungdomar som skrivs
ut skulle ha stor nytta att ha en ”god
man” eller en kontaktperson under en
övergångsperiod.

Intervjuer
Under våren blev vi intervjuade av
Joes Bjerg, juridikstuderande från
Lund. Han har i sin uppsats "Familjehemmens rättsliga ställning" tagit upp
våra ”anställningsvillkor”. Han ska
under hösten göra ett examensarbete
om våra förhållanden.
En annan intervju gjordes av Morten
Eriksen från Danmark. Han kom från
KREVI, som är ett lokalt och regionalt
evalueringsinstitut. I en studie ville de
jämföra svenska, danska och norska
förhållanden i familjehemsvården.
Ni kan läsa hela uppsatsen och studien
på vår hemsida, www.faco.nu
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Riksläger i Uskavi 2-5/6 2
En härlig helg!
Som nybliven familjehemsmamma och även ny som
medlem i FaCO-styrelsen var det med extra spänning
jag for mot Uskavi denna Kristi Himmelfärdshelg. Den
svenska försommaren visade sig från sin allra bästa sida
med strålande sol när vi anlände vid 17-tiden på torsdagen och efter att vi installerat oss i stugor så var den
arrangerade korvgrillningen nere vid sjön, perfekt för
hungriga resenärer.
Vi var ungefär 35 personer, någorlunda jämnt fördelat
mellan barn och vuxna, som samlats detta år, en del nya
och många gamla rävar som varit med sedan starten. För
mig som ny var det trevligt att få ansikten till rösterna
som jag hittills bara hört i telefon.
Dag två startade med sagolikt väder, 20-25 grader och
en molnfri himmel. Efter frukost fördelade vi oss på
olika aktiviteter, några for iväg på ridning, ett gäng åkte
på paint-ball och några av oss stannade kvar och hyrde
kanoter och roddbåtar, alla hade en härlig förmiddag vad
man än valde att göra! Efter lunch åkte de flesta in till
Lindesberg till den nyöppnade, fina bowlinghallen och
efter hemkomsten var det fiske vid bryggorna och några
modiga som badade i det 18-gradiga vattnet.
Efter middagen samlades vi i huset bredvid huvudbyggnaden, Masmästaren. Föreningen ”Agera med flera”
besökte oss. (Red.anm Se mera info på nästa sida)

Modiga badare

Den tredje dagen startade med lika vackert väder som tidigare så det var fiske, bad och minigolf på förmiddagen
och för några av oss var det städning av stugor eftersom
vi av olika anledningar var tvungna att åka hem tidigare.
Innan vi åkte fick vi smaka Barbros underbart goda jordgubbstårta vid en gemensam fikastund.
Jag har fått berättat för mig att de som stannade till söndagen fick välförtjänt njuta Barbros tårta ytterligare en gång
efter städning och undanplockning efter detta års riksläger!
Tack för i år och på återseende
nästa år!
Camilla Hellstrand
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En härlig promenad med hunden

2011

Avkoppling i de

t gröna

Hört på Rikslägret:
- Mamma, om man går runt lite så blir det
varmt till slut!
Köldtålig 5-åring kvällsbadar i iskallt vatten.

Nästa års Riksläger
I ett avlångt land är det stora avstånd mellan familjehemmen! Vart vi än förlägger Rikslägret får vissa åka längre
än andra.
De som kommer varje år är eniga om hur värdefullt det
är att träffas, inte minst för barnen och det ligger ett visst
värde i att samlas på samma plats.
Vi vill gärna att så många som möjligt kan komma nästa
år. Det är omöjligt att tillgodose allas behov, men om du
har synpunkter eller förslag tar vi tacksamt emot det.
Skriv till mejla@faco.nu
Rikslägerkommittén
13

RAPPORTER
Vad händer med Barnskyddsutredningen?
I juni 2009 överlämnades betänkandet Lag om stöd och skydd för barn och
unga (SOU 2009:68) till regeringen. Betänkandet innehåller en översyn av
ett antal bestämmelser i den nuvarande lagstiftningen och förslag till förändringar. Bl.a. stärks skyddet för barn och unga och barns och ungas möjligligheter till delaktighet och inflytande förbättras.
Det har varit ganska tyst kring detta sedan förslaget lades fram. Inom FaCO
har vi haft ögonen på det och när vi i början av juni kontaktade Socialdepartementet fick vi till svar:
”Förslaget om lag om stöd för barn och unga bereds fortfarande i Socialdepartementet. Någon exakt tidplan kan tyvärr inte ges idag, men barn- och
äldreminister Maria Larsson har uttalat att det är hennes avsikt att kunna
lämna en proposition under denna mandatperiod.”
Hela utredningen kan läsas på http://www.sweden.gov.se/sb/d/11223 /a /
129751

Andelen placerade pojkar ökar
Antalet barn och unga som är placerade eller omhändertagna utanför det egna
hemmet fortsätter att öka. Störst är ökningen bland pojkar mellan 13 och 17
år. Där har andelen som påbörjat en placering under 2010 mer än fördubblats
jämfört med 2005. Huvudskälet är den allt större gruppen ensamkommande
flyktingbarn.
Nästan 25 000 barn och unga var placerade eller omhändertagna utanför
det egna hemmet någon gång under 2010. Det motsvarar drygt en procent
av alla i åldersgruppen 0-20 år. Bland 13-17-åringar var drygt två procent
någon gång placerade eller omhändertagna. Det visar Socialstyrelsens statistik över kommunernas insatser för barn och unga enligt socialtjänstlagen och
LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). Statistiken gäller
vård med placering i framför allt familjehem eller HVB (hem för vård eller
boende) enligt socialtjänstlagen eller LVU, men även omedelbart omhändertagande enligt LVU.
Antalet barn och unga som omfattas av insatser enligt SoL och LVU har
ökat under en följd av år. Andelen som påbörjat en placering under året har
ökat med ca 48 procent mellan 2003 och 2010. Bland pojkar i åldern 13-17
har andelen med påbörjad placering mer än fördubblats. Pojkar med annan
vårdnadshavare än förälder eller med okänd vårdnadshavare står för största
delen av den här ökningen. Därmed finns det med all säkerhet en koppling till
ökningen av ensamkommande flyktingbarn under senare år, även om denna
grupp inte noteras särskilt i statistiken.
Statistiken innehåller också uppgifter om öppenvårdsinsatser enligt socialtjänstlagen, till exempel behovsprövat personligt stöd eller kontaktperson/
kontaktfamilj. Uppgifter för såväl riket som länen och enskilda kommuner
redovisas.
Källa: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2011juli/andelenplaceradepojkarokar
Red. anm. Statistik om insatser för barn och unga 2010 finns att läsa på:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-6-18
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Bakom fasaden
- barn och ungdomar i den
sociala barnavården berättar
“Vi är i regeringskansliet. Tretton
barn och ungdomar som är omhändertagna av samhället håller
föredrag för barnminister Maria
Larsson. Det är ett historiskt ögonblick. Aldrig förr har barn som är i
samhällsvård på detta sätt fått tilltala
regeringen direkt om vad de vill ändra på i den sociala barnavården.
Presentationen är knivskarp, rakt
på sak och innehåller både konkreta
exempel och visioner. Barnen och
ungdomarna har tillsammans erfarenhet av minst femtio hem för vård
eller boende (HVB) och familjehem.
Det är självupplevt, de vet vad de talar om. Barnen och ungdomarna är
experter på hur det är att vara omhändertagen här och nu. Vi som har
fått följa deras förberedelser är alla
djupt tagna av det vi får uppleva.
Personligen har jag aldrig hört ett
viktigare föredrag. Jag har heller
aldrig upplevt två timmar där politiker lyssnar så intensivt.
– Jag vill att det blir stor förändring,
säger en pojke.
– Vi har talat från hjärtat, nu måste
du göra något, sammanfattar två andra ungdomar sina förväntningar på
barnministern.”
Så inleder barnombudsman Fredrik
Malmberg denna rapport som publicerades i april i år. På uppdrag av
regeringen har Barnombudsmannen under 2010 arbetat med drygt
100 barn och ungdomar som är omhändertagna av samhället.
Barnen och ungdomarna har förmedlat sina åsikter och erfarenheter
av vistelse i familjehem och hem för
vård eller boende (HVB). Rapporten
innehåller också en analys utifrån
barnkonventionen och flera förslag
på hur regering och riksdag kan ge
förutsättningar för att säkerställa
barnens rättigheter.
Bakom fasaden kan laddas ner på:
http://www.barnombudsmannen.se/
Adfinity.aspx?pageid=7920

Prenumeration på Aktuellt Magazin!
Vi passar på att tipsa alla socialtjänstkontor om möjligheten att prenumerera på tidningen. Kanske något exemplar till
väntrummet? Eller varför inte erbjuda familjehemmen tidningen? Det är ett enkelt sätt att vidarebefordra information
och hålla familjehemmen uppdaterade. Det uppskattas garanterat!
Varje nummer innehåller ett tema, flera sidor med matnyttig information om ett aktuellt
ämne. Vi informerar om nya lagförslag, forskningsrön och mycket mera.
Vi får ofta höra från familjehemmen att de känner sig ensamna och utsatta i sina uppdrag.
Artiklarna som beskriver familjehemmens situation, tips och råd från andra som förstår
vad det handlar om, brukar uppskattas av många. För medlemsskap eller bara prenumeration, se vår hemsida under ”Medlem” eller skriv till oss på: mejla@faco.nu
Har du missat något nummer av tidningen?
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Vad behöver placerade barn och vem vet bäst vilka deras behov är? Är det socialtjänst, biologföräldrar eller familjehemsföräldrar? Alla har olika infallsvinklar.
Socialtjänsten har lagar och förordningar att hålla sig till. Biologföräldrarna har
sin historia med barnet och därmed sina känslor och önskemål. Familjehemmen
är de som lever med barnen i vardagen. Och hur tillgodoses barnens rättigheter i
allt detta? Är det möjligt att hitta en gemensam väg?
Skriv till oss!
Som vanligt uppskattar vi att få ta del av era tips och erfarenheter. Allt från
små tankar och synpunkter, till berättelser om era erfarenheter, skicka dem till:
mejla@faco.nu
Manusstopp är den 1 november. Tidningen kommer ut i mitten av december.
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