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Vem ska tolka
”barns bästa”?
Annelie Hed, ordf. FaCO

För att ta reda på vad som är ”barnets bästa” ska man utreda barns behov och barns
intressen. Barns behov är vad vuxna och samhället anser att barn behöver, medan
barns intressen är deras egna åsikter och uppfattningar om hur de har det.
Men det är inte bara att lyssna på vad barn säger. Man måste också kunna tolka vad
som sägs bakom orden. Alltför många placerade barn och unga har handläggare som
inte har den förmågan/kunskapen, och barn omplaceras som en katastrofal följd av
detta.
När ett fosterbarn klagar på/anklagar sina familjehemsföräldrar för något, kanske
rent av vidriga anklagelser, kan det ha så många olika underliggande orsaker. Det
kan vara:
-- ett mindre barn som säger det som dess förälder vill att det ska säga.
-- ett barn, som har föräldrar som inte riktigt klarar av att barnet trivs och börjar
knyta an till sin nya familj.
-- ett barn som börjar bli rädd för att komma sin nya familj för nära, bli beroende
av den och kanske än en gång bli besviken och övergiven.
-- tonåringar som är inne i en frigörelseprocess och egentligen inte vill flytta från
sitt familjehem, utan bara få ha mer frihet och slippa ansvar.
Men det kan också vara precis så som barnet säger! Frågan är då om en socialarbetare har rätt utbildning för att göra så svåra tolkningar? Flyttas inte många barn helt
felaktigt, och vem är det då som blir mest lidande? Och finns det inte barn som inte
flyttas p.g.a. feltolkningar?
Var finns tryggheten för placerade barn idag? Ska de inte kunna lita på att man kan
säga vad som helst till sin handläggare, utan att för den skull bli flyttad? Få vräka
ur sig sitt missnöje och sina tankar, som kanske dök upp just precis den dagen då
det hade soc-besök. Det sker allt för ofta att familjehem blir oförskyllt anklagade av
handläggare. Barn blir omplacerade och familjehemmet är bränt. Och vem ”lyssnar”
på de tysta barnen som ständigt går och mår dåligt? Hur kan ytterligare barn bli
placerade i de familjehemmen?
Är det inte dags att inse socialförvaltningarnas begränsningar? Ska så svåra tolkningar och beslut inte ligga hos mer adekvat utbildade tjänstemän? Några som kan göra
anknytningsutredningar och bedöma frigörelseprocesser. Vore det inte en sjävklarhet
att familjehemshandläggare har en betydligt mer arbetsuppgiftsförankrad utbildning? Eller ska barnen få fortsätta att betala för vuxnas okunnighet?
Annelie Hed
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Gilla oss på Facebook!
Sedan 1 oktober är det full fart på vår Facebook-sida igen.
Vi som är aktiva inom FaCO, genom styrelsen eller på annat sätt, arbetar ideellt och har ofta både arbete och uppdrag
som t.ex. familjehem, vid sidan av det. Det är inte alltid
man hinner med allt utan man får prioritera så gott det går.
Nu är vi för säkerhets skull två personer som ska hjälpas
åt att hålla sidan levande. Vi blir väldigt glada om ni går in
och gillar oss!
Lättast hittar ni oss via vår hemsida: www.faco.nu.

Vi byter en berättelse mot en bok!
Vi söker berättelser från er som lever i verkligheten om
sådant som kan vara roligt, intressant eller lärorikt för oss
andra att ta del av.
Skriv till oss, stort som smått är välkommet. Det enda kriteriet är att det ska ha med familjevård att göra.
Redaktionen förbehåller sig
rätten att välja ut ett bidrag,
samt att redigera texter vid
behov.
Denna omgång går i barnperspektivets tecken, vi lottar
ut ”Zanna söker svar – en
bok om stora frågor” av
Inger Ekbom, som vi skrev
om i förra numret.
Skicka din berättelse till mejla@faco.nu, märk ditt bidrag
med ”Boklotteri”.

Nya ersättningsrekommendationer

Varmt välkomna!

Sveriges Kommuner och Landsting ger varje år ut rekommendationer kring ersättningsnivåerna för familjehemsvården. Nivåerna för 2013 finns det länkat till, från vår
hemsida, www.faco.nu. Titta under "snabblänkar".

Annelie Caurell och Jossan Bengtsson

Har ni frågor kring ersättningar, hör gärna av er till oss!

FaCO firar 30 år och
inbjuder till fest!
Se inbjudan på baksidan!
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Aktuellt
Regeringen avser utreda Barnkonventionen
26 oktober 2012│Pressmeddelande
Regeringen avser utreda fördelar och nackdelar med att
inkorporera Barnkonventionen i svensk lag.
- Jag är mycket glad att kunna presentera detta, säger barnoch äldreminister Maria Larsson.
De konkreta punkterna som är överenskomna är följande:
Föreslå en utredning som ska kartlägga tillämpningen av
barnets rättigheter enligt barnkonventionen där utredaren
bland annat ska:
• identifiera för kartläggningen särskilt angelägna områden,
• kartlägga hur barnets rättigheter tolkas och beaktas i
den praktiska tillämpningen av lagstiftningen inom
dessa områden,
• beskriva karaktären och omfattningen av eventuella
brister i hur barnets rättigheter tolkas och beaktas enligt ovan,
• analysera orsakerna till eventuella brister samt vid behov lämna förslag till kompletteringar och förtydliganden i lagstiftningen för att förstärka barnets rättigheter,
• analysera erfarenheter i andra länder, både hos länder
som har och inte har inkorporerat barnkonventionen,
• analysera skillnader inom barnrättsområdet mellan Sverige och de länder som har barnkonventionen
inkorporerad i lagen, och
• analysera vilka fördelar och nackdelar en inkorporering
i svensk rätt av barnkonventionen och de tilläggsprotokoll som Sverige tillträtt skulle kunna medföra bl.a.
mot bakgrund av ovan nämnda kartläggning och analys.

Socialstyrelsens program TRYGG
OCH SÄKER VÅRD för barn och
unga i familjehem och HVB
Familjehem genomför en ovärderlig insats för barn och
unga som inte kan bo med sina föräldrar. Många barn och
unga i familjehem och HVB får den hjälp de behöver och
har rätt till, men inte alla. Det finns påtagliga brister i samhällsvården som behöver rättas till. Samhället behöver bli
en bättre förälder.
Socialstyrelsen har till uppgift att stödja och vägleda kommunernas socialtjänst i arbetet med barn och unga i familjehem och på HVB. Därför tar vi fram ett program som ska
bidra till att barnen får en trygg, säker och ändamålsenlig
vård som präglas av kontinuitet. Det handlar om tydligare
krav på socialtjänsten och bättre vägledning om hur vården
ska genomföras. Dessutom kommer familjehem ges ökade
möjligheter till utbildning och stöd.
Programmet Trygg och säker vård består av:
• Föreskrifter och allmänna råd till socialtjänsten
(SOSFS 2012:11)
• Handbok till socialtjänsten om barn och unga i familjehem och på HVB
• Vägledning till socialtjänst, skola och hälso- och
sjukvård om placerade barns rätt till god skolgång och
hälsa
• BRA-fam – en standardiserad bedömningsmetod vid
rekrytering av socialtjänstens familjehem
• Ett hem att växa i - Utbildningsmaterial till jour- och
familjehem
Föreskrifterna och allmänna råden gäller fr o m den 1 oktober 2012. Handbok om barn och unga i familjehem och
på HVB och vägledning om placerade barns skolgång och
hälsa kommer att publiceras under januari 2013. BRA-fam
och utbildningsmaterialet ”Ett hem att växa i” testas för
närvarande på olika håll i landet och kommer att vara klara
för spridning senare under 2013.

Källa: www.regeringen.se/sb/d/15512/a/202475
Arbetet bedrivs i samverkan med SKL och regionala utvecklingsledare. Samverkan har även skett med praktiker,
forskare och nationella aktörer. Representanter för familjehem har varit delaktiga och barns erfarenheter har tagits till
vara.
Under perioden november 2012 – januari 2013 kommer sex
regionala konferenser att hållas. De är i första hand riktade
till socialtjänsten, men även andra är välkomna att anmäla
sig.
Mer information om Trygg och säker vård finns på Socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se.
Solveig Freby, Socialstyrelsen
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kunskap om vad FN:s barnkonvention och BBIC innebär. Man behöver också få tätare och bättre samtal med
barnen för att kunna ta rätta beslut.

Rapportering från seminariet om
det fortsatta arbetet med barns
rättigheter

Seminariet ägde rum i Stockholm på Rosenbads konferescenter den 15/11 2012.
Eftermiddagen började med en presentation och inledning av de närvarande i panelen som bestod av:
-- Johanna Schiratzki, professor i välfärdsrätt
-- Eva Waltré, operativ chef BRIS
-- Veronique Lönnerblad, generalsekreterare UNICEF
-- Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen
-- Lina Ericson, ordförande Nätverket för barnkonventionen

Arbetet med barnkonventionen kommer att fortsätta, och
vi får hoppas att våra inlägg i debatterna år efter år, till
slut kanske kan påverka lite grann åt vilket håll familjevårdens förutsättningar går. ■

Inledning hölls av Maria Larsson (Barn- och äldreminister), Magnus Graner (statssekreterare åt Beatrice Ask),
Monica Selin (SKL) samt Fredrik Malmberg (Barnombudsman) som alla gav sina synpunkter om denna rapport till FN:s kommitté som genomförs vart 5:e år.

Nödnummer i mobilen
I AM-1 tipsade vi om att lägga
in närmast anhörig i barnens
mobiltelefon under namnet
ICE (In Case of Emergency).
En person har ringt och berättat att det kom till användning
vid en allvarlig incident där
polis snabbt kunde få tag i en
anhörig till ett drabbat barn.

Alla konstaterade att mycket görs för att förbättra barns
situation, men att det fortfarande återstår en hel del. Tyvärr är det omöjligt att återge alla synpunkter som kom
fram, men för att nämna några intressanta fakta, så var
ett dataprogram som tagits fram för att kunna ”mäta”
och säkerställa att kommunerna håller barnperspektivet
aktuellt i alla frågor, en av dem. Programmet kallas
MAX 18, och vidareutvecklas just nu för att bli bättre.
Detta program skall sedan kunna användas i alla verksamheter som berörs av barnperspektiv. Meningen är att
man skall kunna gå in på varje kommun i landet, och
kunna ta reda på hur man där följer denna viktiga fråga i
sina kommunala beslut.
En annan fråga som UNICEF lyfte, var att Barnkonventionen ännu inte fått juridisk status. Detta medför att det
som står där inte är bindande, och alltså kan åsidosättas
när man anser det passande…
Efteråt blev det diskussionsmöjligheter, och vi i FaCO
lyfte frågan om att det fortfarande är så olika förutsättningar för olika kommuner. Det vore bra om en större del
av kostnaderna skulle läggas på staten. Vi tryckte dessutom på att politiker och socialtjänsten behöver få mer
18

Johanna Schiratzki menade att det finns ett stort glapp
mellan stat/kommun vad gäller ekonomi. Hon gav
ett tänkvärt exempel. Staten har nu avsatt 65 miljoner
kronor på inplementering av den nya rapporten till de
myndigheter som behöver kunskapen. Låter rätt imponerande, men om man jämför med att ett enda LVU som
hon visste om under 2011, kostade 65 miljoner så kommer summan i ett annat perspektiv. Hon menade att barn
måste få kosta!

Barbro Bengtsson och Annsan Palmborg

Vi tycker det är värt att påminna – gör detta! Då
kan de anhöriga snabbt kontaktas om ett barn blir
akut skadat eller sjukt, tex. kan räddningspersonal få reda på om barnet tar medicin eller lider av
någon sjukdom.
Gör så här:
-- Skapa en ny kontakt.
-- Skriv ICE1 följt av vilken relation barnet har
till personen, t.ex. fostermamma, följt av personens namn och telefonnummer.
Om det finns fler nummer fortsätter du med ICE2,
ICE3 osv. Om du skriver +46 innan så fungerar
det även utomlands.
www.sosalarm.se (sök på ICE-nummer)

Boken ”Familjehem” går nu att beställa!
“En dag är det ingen som hämtar Anton, snart 7 år, från fritids. Lena ser ingen
annan lösning än att ta med pojken hem till sig. Plötsligt förändras livet för
dem båda. Anton blir placerad i Lenas familj, och deras vardag blir aldrig mer
sig lik!”
Detta är en påhittad, men fullt möjlig berättelse om ett familjehem som gör så
gott det kan, men ändå inte riktigt räcker till.
Boken är tänkt som ett diskussionsunderlag och ingår i projektet ”Lära av
barn och unga i familjehem” som FaCO driver med medel från Allmänna
Arvsfonden.
Pris: 190:- inkl frakt (faktureras). Beställ den på mejla@faco.nu med ditt
namn, adress, telefonnummer och mailadress. Leveranserna påbörjas i mitten
av januari.
Välkommen till vår bokrelease!
Fredagen den 25/1, kl. 13-15 och lördagen 26/1, kl. 17-19 på Hotell Centralen, Uppsala.
Anmälan och frågor görs till vår e-postadress, mejla@faco.nu.

Vi i FaCO och alla våra
medlemsföreningar ute i landet, vill tacka för året som
gått, och önska alla en riktigt

God Jul och
ett Gott Nytt År!
Denna hälsning är inte bara från mig utan också från trädgårdens
alla fåglar du matade
och katten som du klappade
och hundarna du pratade med
från de små fyrfotade vännerna
som du hjälpte uthärda en kall vinter.
Från alla träden du närde
och växter du ömmade för.
Från alla människor som värmdes av ditt leende.
Från allt liv du berör och berikar.
Ur "Tack" av Pedagogförlaget
Foto: Graham Soult
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FaCO firar 30 år och
inbjuder till fest!
Dag: Lördagen den 16/3-2013
Tid: Klockan 18:00
Plats: STF:s lokal i Sala Silvergruva
Gruvfruns buffé och alkoholfri dryck samt nattvickning 350:-.
För de som vill så finns det möjlighet till övernattning i
tvåbäddsrum, 350:-/bädd och frukost för 60:-.
För information och anmälan, besök vår hemsida,
www.faco.nu.

Varmt välkomna!
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När ett barn måste placeras akut kan det både ha varit med om en traumatisk händelse och blivit skilt från sin förälder. Barnet kan vara chockat och
känna sig övergivet. Detta ställer alldeles särskilda krav och förväntningar
på ett jourhem.
Vi vill gärna höra om ert arbete som jourhem. Vad har ni för erfarenheter,
tips och råd till andra som är eller kanske funderar på att bli jourhem?
Skriv till oss och berätta! Skicka e-post till oss på mejla@faco.nu.
Manusstopp är den 15 januari. Tidningen kommer ut i slutet av februari.
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