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Vi vill verka för en debatt kring samhällsvården av barn och för en öppen
dialog mellan dem som jobbar med
det. Artikelförfattares åsikter och
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Annelie Hed ordf. FaCO

Nu har jag hört det igen! Hur en kommun byter namn på en handläggare till
familjehemskonsulent! Förstår de inte skillnaden mellan en handläggare, en
familjehemssekreterare och en familjehemskonsulent?
En familjehemssekreterare kan ha lite olika ansvarsområden utifrån kommunens
organisation men som namnet antyder bör det vara en socialsekreterare vars
huvudsakliga uppgift är att stödja familjehemmet. De biologiska föräldrarna har
då en egen handläggare.
Begreppet familjehemskonsulent skapades i mitten av 80-talet då Upplands Väsby sökte nya lösningar för sina struliga ungdomar. De vände sig till Värmlands
familjehem för att rekrytera kvalificerade familjehem som ville arbeta i grupp,
med en familjehemskonsulent som stöttepelare. Det var en självklarhet att den
som fick konsulenttjänsten var familjehemsförälder, hade kulturkompetens och
var aktiv i FaCO. Familjehemmen skulle känna att konsulenten hade förmågan
att sätta sig in i deras situation OCH att man var arbetskollegor.
Under åren som gått har kommunernas sparsamhet skapat en ny privat företagsmarknad, förstärkta familjehemsföretag. Då resurserna inte räckt till på socialkontoren har man inte lyckats rekrytera de familjehem man har haft behov av
och numera blir det allt vanligare att kommunerna dyrt tvingas köpa sina hem av
dessa företag. De bra familjehemsföretagen har inte svårt att rekrytera hem, då
det snabbt sprids att familjehemmen där får bättre betalt, stöd, handledning och
kanske till och med utbildning.
Nu vill kommunerna spara pengar igen och kommer då på idén att ha egna förstärkta familjehem och döper om handläggare till familjehemskonsulenter, utan
att riktigt förstå vad en familjehemskonsulent egentligen är. Många kommuners
s.k. utveckling av sin familjevård är skrattretande och lyser sparbeting lång väg.
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Tidningen utkommer med 4 nr. per år
Nr. 2/2012 utkommer i maj, manusstopp 20 mars.
Omslagsbild Viola Ljung
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Jag hoppas verkligen att de pengar kommunerna snart får från staten inte bara
kommer att medföra titelbyten. Vi i FaCO står till kommunernas förfogande för
att ge råd hur de kan utveckla sin familjehemsvård. Vi har varit med förr! Redan
på 80-talet, då när en familjehemskonsulent självklart var ett erfaret familjehem
med nätverk i familjehemsföreningarna.
Annelie Hed
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Lästips

Långt innan barnperspektivet - om barnen
som samhället skulle skydda

Kriget är slut
Morgan Alling
FORUM bokförlag 2010
Under sina första fyra år bodde Morgan och lillebror Stefan tillsammans
med sin ensamstående alkoholiserade mor. Vardagen var fylld av
supande, slagsmål och flyttar mellan olika lägenheter. Men mamman
älskade sina söner och tog hand om
dem så gott hon kunde. Och Morgan
hittade på allehanda bus och upptåg
som gjorde honom till hjälte både
hos kompisarna och fyllgubbarna.
Till slut tappade mamman kontrollen över festandet, förlorade jobbet och lades in på behandlingshem. Morgan hamnade på barnhem med sin bror, trots mammans löften kom
hon aldrig och hämtade dem utan de skildes åt och skickades från fosterfamilj till fosterfamilj.
Räddningen kom i form av en kärleksfull fosterpappa som
vågade ställa krav, och teatern som blev Morgans nya hem.
En gripande skildring av ett maskrosbarn som lyckats vända motgångar till styrka.

Den lärande hjärnan
Torkel Klingberg
Natur & Kultur 2011
Nyckeln till barns utveckling finns i
hur hjärnan formas. Genom exempel
från forskning och öden ur verkliga
livet, visar världsledande forskaren
Torkel Klingberg hur hjärnan påverkas av allt ifrån gener till stress, fysisk aktivitet och nära relationer.
”Varför lyssnar inte barnet utan att
det man säger går in genom det ena
örat och ut genom det andra? Varför tar tonåringen stora risker såväl
i skidbacken som i trafiken? Hur kommer det sig att för
tidigt födda barn har svårare att räkna när de kommer upp i
skolåldern? Är det verkligen så viktigt med skolgymnastik
för skolarbetet?” Den världsledande hjärnforskaren skriver
särskilt om arbetsminnet i relation till barns lärande och utveckling samt om den risktagande tonårshjärnan.
”Den här boken bör läsas av alla föräldrar och vara obligatorisk för lärare, skolpolitiker, socialarbetare, poliser och
domare i ungdomsmål.”, Hugo Lagercrantz, professor vid
Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
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Lo Bäcklinder, Marit Arnbom
Notis förlag 2011
Här möter du människorna bakom
vanvårdsstatistiken, tretton personer
som har tillbringat en del eller hela
sin barndom i fosterhem eller på
barnhem. Vissa har haft det bra, men
desto fler vittnar om övergrepp och
både fysisk och psykisk misshandel.
De har olika bakgrund och ålder, och
har hamnat på olika platser i livet.
En del har ägnat en stor del av sitt liv
åt att lägga pussel med fragment från barndomen. Andra har
försökt ersätta den förlorade tryggheten och lyckats.
Ytterligare några lever med ett tomrum inom sig som de
inte lyckats fylla. Det är modiga och eftertänksamma människor som vågar berätta och se att de själva är fria från
skuld över att barndomen blev som den blev.
Vi möter också två kvinnor som arbetade som fosterhems
inspektörer under 70-talet och kan berätta om hur verkligheten såg ut i den sociala barnavården - långt innan barnperspektivet.

Den bortlämnade flickan
Kathy Harrison
FORUM bokförlag 2006
Kathy Harrison hade haft en lång
rad fosterbarn och trodde sig veta
precis vad som väntade. Men femåriga Daisy blev en överraskning.
Till skillnad från de andra barnen
kom Daisy från en väletablerad
familj som hade goda möjligheter
att ta hand om henne. Ändå var hon
rädd och orolig och i stort behov
av hjälp. Hon vägrade prata, hon
åt knappt, hon var våldsam, rastlös
och hon rörde sig på ett egendomligt vis.
När Kathy fick hand om Daisy förvarnades hon om att
flickan troligen var förståndshandikappad. Men Kathy var
inte övertygad om att det stämde, det kunde finnas en annan
förklaring till Daisys märkliga beteende.
Det skulle visa sig att Kathy hade rätt. Efter en tid i Harrisons trygga hem började Daisys ångest sakta lösas upp
och en tragisk hemlighet avslöjades. Det som framkom fick
Kathy och hennes man att överväga adoption av Daisy. Men
just när de fattat sitt beslut hände något som gav historien
ett mycket oväntat slut.

annars, eftersom barn är så lojala mot sina vuxna.

Lära av barn och unga
i familjehem
FaCO har blivit beviljat bidrag från Allmänna Arvsfonden
för att driva ett projekt under tre år. Äntligen har vi fått möjligheten att ge familjehemmens verklighet ett ansikte, både
de vuxnas och barnens.
Just nu jobbar vi med att skriva en påhittad men fullt möjlig
berättelse om hur familjehemmens vardag kan se ut. Den
ska vara lättläst men ändå fånga dynamiken i vardagen. Ge
målande beskrivningar av problem och glädjeämnen.
Tio händelser ur berättelsen ska anpassas för barn och unga.
Hundra fosterbarn och hundra biologiska barn ska sedan
intervjuas. Vad tror de att barnen i berättelsen tänker, känner och tycker och vad skulle de vuxna ha gjort? Vi hoppas
på att få många åsikter som kanske aldrig kommer fram

Både berättelsen och barnens tankar ska tryckas i bokform.
I Gävleborgs län ska vi arrangera träffar för att ta fram en
studiehandledning som vi sedan ska använda till tio pilotkurser i Dalarna, Uppland och Gävleborg. Där hoppas vi
finna energiska, engagerande ledare som kan fortsätta driva
dessa träffar efter projektets slut.
Som avslutning på projektet kommer vi att arrangera minst
två konferenser för att redovisa resultatet för socialarbetare,
familjehem, politiker och andra intresserade.
Dessa tre år kommer att bli mycket spännande och förhoppningsvis kommer det att skapa lite extra uppmärksamhet
och debatter runt familjehemsvården.
Annelie Hed
P.S. Har er familj barn mellan 8-16 år som kan tänkas ställa
upp för intervju framåt hösten, kontakta oss gärna redan nu
på mejla@faco.nu

Inbjudan till FaCO´s Kongress 2012
Plats: Uskavi gården, Nora
Dag: Lördagen den 19 maj
Tid: 09.30 - ca 18:00
Program:
09.30-10.00 Välkomstfika
10.00-12.00 Tema: ”Det kommer säkert att bli bra”
Hur ofta har familjehemmen inte fått höra denna fras? Mycket inom familjehemsvården sker slumpmässigt och
oplanerat. Familjehem har ändå en fantastisk förmåga att anpassa sig till situationer som uppkommer. Men vad är
priset? Annelie Hed, ordförande i FaCO, föreläser och delar ocensurerat med sig av egna erfarenheter och privata
reflektioner, då hon nu efter över 30 år summerar sitt familjehemsliv. Hon redogör också för FaCO´s projekt ”Lära
av barn och unga i familjehem” som finansieras av Allmänna Arvsfonden.
12.00-13.00 Lunch
13.00-15.00 Föreläsning och gruppdiskussioner
15.00-15.30 Fika
15.30- ca 18.00 Kongressförhandlingar
Priset för dagen är endast 300:- inkl. fika och lunch.
Vill Ni stanna över natten går det att boka vandrarhemsrum med en tilläggskostnad på 350:-, då ingår middag på
kvällen och frukost på söndagen.
För frågor och anmälan
Kontakta Annelie Hed, telefon 070 - 687 75 53 eller skicka ett mail till mejla@faco.nu
Du kan även anmäla dig via vår hemsida www.faco.nu
OBS! Sista anmälningsdag 30 april.
Varmt välkomna!
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Belöningssystem för familjehem får kritik
Sollentuna kommun är först i landet med att koppla
familjehemmens ersättning till hur det går för de
placerade barnen. Men nu hörs flera kritiska röster.

–J

ag är skeptisk till att föra in ekonomiska incitament. Risken är att man koncentrerar sig på
fel saker, säger Freddy Gustavson, ordförande i
Yrkesföreningen Sveriges socialarbetare, YSS.
Familjehem som tar emot barn som behöver extra stöd får i
dag ersättning från kommunen som baserar sig på hur stor
insats man bedömer att barnet behöver.
I mitten av december beslutade socialnämnden i Sollentuna att införa ett belöningssystem som tar hänsyn till hur
familjen och barnet lyckas uppnå vissa uppsatta mål. Det
kan till exempel handla om att det placerade barnet inte
missbrukar alkohol eller får minst godkänt i alla ämnen i
skolan.
Om familjehemmet och barnet tillsammans uppfyller de
mål som socialtjänsten har varit med att ta fram betalas en
ersättning på max 10 000 kronor ut.
– Forskningen har visat att det inte går så bra för barn som
varit i familjehem. Det här en av flera åtgärder vi sätter in
för att det ska bli bättre för barnen, säger Kerstin Lidman,
socialchef i Sollentuna.
Målen ska vara mätbara och kopplade till fyra områden –
hälsa, utbildning, identitet och sociala relationer. Kerstin
Lidman är noga med att poängtera att målen är individuella.
– För någon kan det handla om att få godkänt i ett visst
ämne, för någon annan kan målet vara att överhuvudtaget
komma till skolan.
Finns det inte en risk med att föra in ekonomiska incitament i en komplicerad och långsiktig relation som
bygger på tillit?
– Jag tror inte att det behöver vara ett problem. Jag ser pengarna som en uppmuntran om familjehemmet och barnet gör
ett bra jobb tillsammans. Men det här är ett försök som ska
utvärderas våren 2013. Om det inte fungerar som vi har
tänkt kommer vi inte att fortsätta, säger Kerstin Lidman.
Annelie Hed, ordförande i Faco, en intresseförening för
familjehem, tvivlar inte på Sollentuna kommuns goda vilja.
Hon anser dock att prestationsmodellen visar på en häp14

nadsväckande okunskap.
– Barn som placeras i familjehem har stora behov och det
tar lång tid för dem att knyta an. Det behövs ett enormt
tålamod. Ska man stressa på den processen för att få en extra bonus? Förslaget måste komma från någon som inte vet
hur verkligheten ser ut.
Istället för flitpeng, som Annelie Hed kallar det, vill hon se
att mer resurser satsas, till exempel på skolan.
– Där behövs pengarna bättre. De placerade barnen har
ofta stora koncentrationsproblem, för att klara sin skolgång
krävs mer resurser i form av stödundervisning och elevassistenter. ■
Text: Niklas Lindstedt
Not. Artikeln har tidigare varit publicerad i tidningen
Vision, se www.tidningenvision.se

FaCO tycker till om
belöningssystem

S

ollentuna Socialnämnd har beslutat att införa ett
bonussystem för sina familjehem. För att årligen få
10 000 kronor till en gemensam aktivitet för familjen
ska man ha uppfyllt vissa mål.
Detta är utdrag ur Tjänsteutlåtandet som Socialnämnden
fattade sitt beslut utifrån;
1. Hälsa;
-- att barnet/ungdomen får hälsovård och tandvård på
regelbunden basis
-- att barnet/ungdomen vid behov får stöd och eller utredning från relevant aktör för sin psykiska hälsa
-- att barnet/ungdomen inte missbrukar alkohol och eller
droger eller begår brott
2. Utbildning;
-- att pedagogen bedömer att barnet har en i huvudsak

-

-

-

-

god grund för fortsatt utveckling, lek och lärande – enskild och i samspel med andra eller att familjehemmet
följer den åtgärdsplan som pedagogen vid behov har
utformat. (0-6 år)
att läraren bedömer att barnet uppnår kunskapsmålen
utifrån läroplan och aktuellt skolår eller att familjehemmet följer den åtgärdsplan som läraren vid behov har
utformat. (7-11 år)
att barnet/ungdomen har minst godkänt i alla ämnen eller familjehemmet följer den åtgärdsplan som läraren
har utformat. (12-15)
att den unge går i gymnasiet och får gott stöd i sitt
studiearbete eller att den unge deltar i annan yrkesförberedande verksamhet. (16-19)
att den unge stöds aktivt i att bli självförsörjande i
studie eller i arbete. (19-21)

För 400 000 Kronor hade FaCO kunnat erbjuda Sollentunas
ALLA familjehem;
- medlemskap, där läger och utbildningsdagar, kunde
ingå gratis.
- tillgång till vår handbok med lagar, förordningar och
praktiska saker som gäller familjehem.
- tillgång till vår medlemstelefon för vägledning och för
att ”prata av sig”.
- denna tidning fyra gånger om året, med information
och artiklar som berör familjehem. ■
FaCO´s styrelse
genom Annelie Hed

3. Identitet
- att barnet/ungdomen känner till sitt ursprung och sin
historia och att familjehemmet dokumenterar barnets
historia genom att spara minnen och fotografier.
4. Familj och sociala relationer
- att familjehemmet efter vad som är möjligt och om det
är bäst för barnet ser till att barnet har regelbunden kontakt med biologisk familj och nätverk.
FaCO anser;
- att kraven som ställs för att få bonus är de mål som
naturligt bör ligga på familjehemmen.
- att om inte Sollentunas familjehem självklart har de
målen, bör Sollentunas rekrytering av familjehem ses
över.
- att om inte Sollentunas familjehem har målen nedskrivna i genomförandeplaner bör handläggarna utbildas i
att ta fram sådana.
- att om inte hälsomålen uppnås kan detta bero på att
familjehemmen inte får den hjälp de behöver till den
placerade (p.g.a. BUP-köer, specialisttandvårdsköer,
dröjsmål med handläggarens ansökan om remiss m.m.)
- att om inte utbildningsmålen uppnås kan detta bero på
att skolan inte kan tillhandahålla en tillfredställande
miljö och undervisning utifrån barnets behov, och att
familjehemmet inte kan påverka detta.
- att det är självklart att barnen har tillgång till sitt biologiska nätverk men det ska ALLTID ske på barnens
villkor. Mår de dåligt efter umgänge ska detta tas på
allvar. Är man osäker, bör en kunnig psykolog anlitas
som kan prata med barnet om detta. Och umgänget ska
alltid vara reglerat i genomförandeplanen så att alla vet
vad som gäller.
- att Sollentunas familjehem är väl värda denna bonus
men att de budgeterade 400 000 kronor hade kunnat
användas på ett bättre sätt.
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Aktuellt
Spännande projekt
Allmänna arvsfonden har beviljat pengar till flera spännande projekt.
Förstå vem jag är och vad jag behöver - att hjälpa
familjehems- och adoptivföräldrar att se barnets behov
bakom deras beteenden
Syftet är att hjälpa familj och adoptivhem att få en start där
man ser bakom barns beteenden och finner barnens egentliga behov och signaler. Många barn som upplevt separationer tidigare vågar inte knyta an på ett tryggt sätt utan

använder sig av olika strategier som fungerat i de tidigare
sammanhangen.
Pedagogisk gruppverksamhet som stöd till familjehemsplacerade barn och unga - deltagarnas erfarenheter
Vikten av stöd och hjälp till familjehemsplacerade ungdomar har på senare tid lyfts fram. Studien avser att undersöka barn och ungas erfarenhet av att delta i en pedagogisk
stödgruppsverksamhet med fokus på deras livssituation och
med målsättning att öka deras känsla av sammanhang. Studien avser också att undersöka deltagarnas psykiska hälsa
och känsla av sammanhang före och efter deltagandet.
Läs mer om projekten på www.allmannabarnhuset.se

Soctanter på nätet
Malmö stad har startat "Soctanter på nätet", en tjänst på
internet som vänder sig till boende i Malmö stad.
Ett enkelt sätt att anonymt kunna ställa frågor och få
snabbt svar av personal som arbetar inom socialtjänsten.
Jag tar ett färdigt barn
Jag och vår (placerade) 5 åring sitter och pratar,
jag frågar hur många barn hon ska ha när hon
blir stor?
- Ja, mamma jag har tänkt på det där. Jag ska
göra som dig. Jag tar färdiga barn, såna där
som lillasyster, en placerad 1 åring.

Hoppas att fler kommuner tar efter detta!
Läs mer på www.malmo.se/soctanter

Inga funderingar på att hon också
är ett “färdigt barn”. Härligt!

Nödnummer i mobilen
Lägg in närmast anhöriga i barnens mobiltelefon under namnet ICE, In Case of Emergency – vid olycksfall. Då kan de snabbt kontaktas om barnet blir akut
skadat eller sjukt. Te.x. kan räddningspersonal få reda
på om barnet tar medicin eller lider av sjukdom.
Gör så här:
1. Skapa en ny kontakt.
2. Skriv ICE1 följt av vilken relation barnet har till
personen, t.ex. fostermamma (om det ska vara förstahandsvalet) följt av personens namn och telefonnummer. Om det finns fler nummer fortsätter du med
ICE2, ICE3 osv. Skriv +46 innan numret så fungerar
det även utomlands.
Källa: www.sosalarm.se (sök på ICE-nummer)
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FaCO´s handbok för familjehem,
jourhem och kontaktfamiljer
Nu är handboken uppdaterad!
Har du redan en kod kan du ta del av uppdaterad statistik ”Barn och unga” samt
SKL´s riktlinjer för ersättningar vid familjehemsvård, till kontakt- och stödfamiljer och kontaktpersoner för 2012.
Innehållet i handboken riktade sig tidigare mycket till familjehem, detta har vi
nu rättat till och det har tillkommit ett 20-tal sidor med information om jourhem,
kontakt- och stödfamiljer samt kontaktpersoner. Så har vi också passat på att ge
handboken en ansiktslyftning – gå gärna in och titta på www.faco.nu.
Handboken finns idag bara på webben. Man kommer åt den genom att
betala in avgiften och när betalningen registrerats skickas en kod till dig.
Om du ännu inte har köpt en kod kan du enkelt göra det via vår hemsida. Som
medlem får du koden till det förmånliga priset 140 kr (450 kr för icke medlemmar). Du betalar en engångssumma och handboken uppdateras kontinuerligt.
Arbetet med att utveckla handboken fortsätter under våren. Vi önskar att barnperspektivet kommer mer i fokus inom
familjevården och det vill vi ska avspegla sig även i vår handbok. Mer information om det i kommande nummer.
Saknar du något i handboken? Hör av dig till oss på mejla@faco.nu
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Fortfarande utsätts tusentals barn varje år för våld. Några av dem kommer till oss
med en ryggsäck som kan vara svår att hjälpa till att packa upp. I nästa nummer
kommer temat att handla om dessa barn. Vad innebär det att ett barn är utsatt för
våld och hur påverkar det deras tillvaro och möjligheten till att våga bygga trygga
relationer?
Skriv till oss!
Har du erfarenheter av våld mot barn? Skriv gärna till redaktionen och berätta:
mejla@faco.nu
Manusstopp är den 20 mars. Tidningen kommer ut i början av maj.
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