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Små barn är
små bekymmer
Annelie Hed ordf. FaCO

Efter flera års kämpande med myndigheterna fick vi så äntligen en lösning på våra
problem. Vår halvvuxne pojke, stor utanpå och liten inuti, fick en LSS-insats med
ett "trappboende" d.v.s. en egen, fin lägenhet med 35 timmars stöd per vecka. Efter
inflytten bara pustade jag. Kände att en sten lättat från mina axlar. Nu kunde jag lita
på att han blev väl omhändertagen.
Nå, fullt så enkelt blev det nu inte. Ganska snart fick vi se en tillbakagång i
utvecklingen. Uppgifter han tidigare kunnat utföra var plötsligt helt omöjliga. Hans
lägenhet blev näst intill en sanitär olägenhet. Hans dygnsrytm fungerade klockrent,
men dock hade dag och natt bytt plats. Hans kosthållning bestod av snabbmat och
han kom i stort sett aldrig i tid till bussen och därmed heller inte till sin praktik.
Jag kan inte räkna hur många möten jag satt på och gjorde upp planeringar
tillsammans med min pojke, personal och verksamhetsansvariga. Ibland orkade jag
vara positiv och gav förslag på lösningar, medan det ibland brast av desperation och
irritation. När jag fick reda på att det inte kom någon personal alls till honom, då
han hade magsjuka, eftersom de då kunde smitta de andra boende, blev jag hysterisk. Grabben har diabetes och behövde extra hjälp i dessa situationer. Jag ringde
vårdansvarig och skrek i luren.
Det som ändå kändes tyngst var den ensamhet som pojken plötsligt befann sig
i. Hans nya liv som vuxen blev inte alls som han tänkt sig. Han hade inte en massa
kompisar som kom på besök och inga fina tjejer som bara kom och ringde på dörren.
Hans känsla av att vara annorlunda blev starkare och hans utanförskap blev tydligare. Hans oförmåga att avläsa och ingå i okända sociala system gjorde att han blev
den som stod i ett hörn på puben för att observera hur roligt de andra hade, för att
sedan ensam gå hem, med en ännu starkare känsla av utanförskap.
Jag vet inte hur många gånger jag tänkt att jag skulle hämta hem honom, men
till vad? Bli mammas gosse fram till den dagen jag försvann? Skulle det vara rätt?
Så här tio år senare är det fortfarande olösta problem även om det sakta gått framåt.
Pojken (han är ju fortfarande min pojk fast han är över 30) har fått delta i ett
underbart projekt där han har fått utveckla sitt självförtroende och träffat kamrater
i samma situation som han. Jag vill inte tänka på vad som händer när projekttiden
är slut. Med dessa "barn" måste man lära sig att ta en dag i taget och njuta av de
stunder man kan.
När han kom till oss som ett-åring tyckte jag mig inte behöva hans handläggare.
Sen han blivit vuxen på papperet har jag längtat efter denna socialarbetare tusen
gånger. Jag hade behövt få ösa ur mig mina känslor av förtvivlan och osäkerhet på
någon annan än den övriga familjen. Jag hade velat ha ett telefonnummer att ringa
vid behov. Någon som hade varit mitt stöd på alla dessa möten när jag kände att jag
blev behandlad som en hysterisk anhörig utan någon egentlig rätt eftersom pojken
var myndig. Vår familj hade behövt en klapp på axeln av någon utifrån som kände
oss väl och förstått våra problem. Men vi ger aldrig upp!
Ha en skön sommar!
Annelie Hed
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Boklotteriet!
Boklotteriets bok, "Livet nästa" av Ramona Karlsson, skickar vi till personen som skickat oss insändaren
Hedersvåld eller dårskap?. Tack för din insändare som
finns att läsa på sidan 21.
Detta var den sista boken för den här gången. Boklotteriet kanske återkommer längre fram.
Hälsningar från redaktionen
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Tack för oss!
Detta är sista numret som vi gör. Det har varit roligt och
givande att få arbeta med Aktuellt Magazin. Vi lämnar
nu över med varm hand till styrelsen.
Hälsningar Anne Aronsson och Annelie Caurell

Program för riksläger 2014
Torsdag
Samling kl. 17:00 med information, presentationer och
grillning. FaCO - representanter finns tillgängliga från kl.
15.00.
Fredag
08:00 - 10:00 Frukost
10:00 Fri lek/pyssel och "vuxenprat"
12:00 Lunch
14:00 Bowling (gratis), avfärd 30 min innan
14:00 Paintball för ungdomar. Avfärd ca 30 min innan
300:-/pers, 200 skott ingår, påfyllning 50:-. Medtag mycket
oömma kläder!
18:00 Middag
19:00 Rodeo för stora och små
Lördag
08:00 - 10:00 Frukost
10.00 - 11.00 Teatern "Vem bryr sig" med workshop (för de
yngre barnen med oss andra som publik)
12:00 Lunch
13:00 FaCO´s kongress med diskussioner/barntillsyn
18:00 Middag
19:30 Barnen underhåller

Höstläger
Vi har haft den stora turen att få vara på Ammenäs fritidsanläggning utanför Uddevalla, helgen den 12-14 september. Gården ligger alldeles intill havet. Mer info kommer
att läggas ut på vår hemsida längre fram mot sommaren,
så håll ett öga på vår hemsida, www.faco.nu. Ni kan redan nu gå in och titta på deras hemsida ammenas.com.
De finns även med på Facebook.

Vill du hjälpa till att sprida information om FaCO?
Vi skickar gärna ut broschyrer och tidningar. Dessa kan
ni förmedla till bibliotek, skolor, barnavårdscentraler,
barnpsyk och andra platser där det kan finnas intresse för
vår verksamhet. Beställ via mejla@faco.nu.
Tillsammans är vi starka och kan påverka familjehemsvården!

Söndag
08.00 - 10.00 Frukost
Städning och hemresa
Under hela helgen finns det möjlighet att hyra kanot och
båt, man kan meta från bryggan, leka i lekparken och
pyssla i Masmästaren, m.m. Fikar gör vi efter behov,
lika så om någon vill kvällsfika. Under fredagen och
lördagen finns även badtunnan tillgänglig.

Vi ses!
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Seminarium i Riksdagen 12 mars
"Familjehem i framtiden"
Helena Bouveng (M) och Meeri Wasberg (S) hälsade välkomna
och lyssnade sedan på de inbjudna gästtalarna som gav sin syn
på Vårdnadsöverflyttning och adoption, Sammanbrott i familjehem
samt Skolans betydelse/roll för barn som är placerade i familjehem

Inga Näslund (familjeombudsman) från Adoptionscentrum ansåg bl.a. att fler barn i Sverige borde kunna adopteras i stället för att leva hela sin uppväxt som familjehemsplacerade. Av 904 barn som placerades innan 1 års ålder år
2013, var det inte fler än 3 som blev adopterade, trots att
man ofta kan förutsäga att placeringen kommer att bli en
s.k. uppväxtplacering....
Det har visat sig att barn som adopterats genomgående får
ett mer fungerande liv än de som inte får en trygg uppväxt.
Det finns fortfarande barnhem i Sverige, och dem måste vi
arbeta för att få bort.
Adoptionscentrum anser att Barnkonventionen borde göras
till svensk lag.

Malena Andersson (familjehem och sekreterare i FaCO
centralt) ansåg att vårdnadsöverflytt är bra för att trygga
barnens uppväxt. Man måste kunna tala om för barnen
var de skall få bo så att de kan bli trygga. Däremot måste
villkoren för familjehemmen ses över, då många familjehem fortfarande känner att de inte vågar ta över vårdnaden.
Mycket av stöttningen från socialtjänsten försvinner; t.ex.
stöd vid umgänge med biologföräldrarna som ibland kan
vara komplicerat.
Adoption kan kanske vara bra i vissa fall, men vårdnadsöverflyttning medför att barnen ändå har tillgång till sitt
biologiska nätverk som är oerhört viktigt för barnen att ha,
där det är möjligt.
Inger Wolf Sandahl (ordförande i FSF) hade tittat på
olika riskfaktorer för sammanbrott. Några nämnda var:

Från vänster: Inga Näslund AC, Inger Wolf Sandahl FSF, Rikard Tornön Skolfam samt Annsan Palmborg, Annelie Hed och
Malena Andresson från FaCO. Foto: Gunvor Preuschhof
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flyttningar/trauman/skolk. Dessutom oroar sig många barn
för sin biologiska familj, de skall anpassa sig till en ny
familj med nya rutiner osv.

Från vänster: Meeri Wasberg (S) och
Helena Bouveng (M)
Foto: Annsan Palmborg

upprepade placeringar, stora beteendeproblem, barn i samma ålder i familjehemmet, konflikter med släkt, tonårsplaceringar, missbruk/kriminalitet hos föräldrarna, skilsmässa/
sjukdom i familjehemmet eller att hemmet låg mer än 10
mil bort.
Goda förutsättningar att en placering skall lyckas: placering före 2 års ålder, att barnet är psykiskt/fysiskt friskt, att
barnet får vara yngst i familjehemmet, att barnet har god
kontakt med syskon/släkt, att det går bra i skolan, att föräldrarna är döda/har övergivit barnet.
Annsan Palmborg (familjehem och ledamot i FaCO centralt) menade att socialassistenterna måste få mer resurser,
tid och kunskap för att kunna utföra ett bra jobb och hinna
skapa relationer med familjehem och placerade barn. Kommunerna måste få resurser att stötta och finnas tillgängliga
dygnet runt, samt ge utbildningar och handledning kontinuerligt. Ersättningen och synen på familjehemmen måste ses
över. Genom att se på familjehemsvård som ett uppdrag
(och ge betalt som det) blir det svårt med nyrekrytering av
professionella hem eftersom man inte har sociala rättigheter
med arvode. FaCO efterlyser också en nationell kunskapsbank med evidensbacerad kunskap om allt från skola till
barnpsykolog, Habilitering osv.
Det övergripande ansvaret (även ekonomiskt) borde ligga
på nationell nivå, och inte som nu ute på alla kommuner
som dras med svag ekonomi. Det skall vara allas barn i
Sverige, och då skall kostnaderna finnas på nationell nivå.
Annelie Hed (ordförande i FaCO centralt) berättade att
det är 2-3 ggr vanligare att placerade barn inte genomgår
skolan med fullgoda betyg. Studiemotivation kan vara svår
att ha, då man som placerad har stora kunskapsluckor p.g.a.

Vanlig stöttning med läxor osv. räcker inte i dessa fall.
Skolan har tyvärr ofta en negativ bild av placerade barn,
och många små kommuner har inte råd med de resurser
som krävs. De får betalt efter antal elever, och inte enligt
de behov som finns. Det borde finnas ett tilläggsbelopp som
skulle följa den elev som har behovet. Reglerna för barn i
förskola måste också ses över då familjehemmen kanske
har fler placeringar och därför behöver mer än 15 timmars
barnomsorg för att kunna hjälpa till med skolarbete, följa
till BUP osv.
Rikard Tordön (nationell samordnare för Skolfam)
berättade om det framgångsrika arbetet för att förbättra
skolresultaten för placerade barn som påbörjats i 17 kommuner i landet. Från att enbart 40-65% av de placerade
barnen i dessa kommuner klarade grundskolan med fullgoda betyg, har nu resultaten ökat till över 90%! Han hoppas att fler kommer med än enbart de 8 kommuner som nu
ligger i startgroparna för att gå med i Skolfams arbete.
(I nästa nummer av Aktuellt Magazin kommer en artikel av
Rikard Tordön).
Ett stort TACK från FaCO´s styrelse till Helena Bouveng (m), Meeri Wasberg (s) och Madeleine Eriksson som
gav oss möjligheten att tillsammans arrangera detta seminarium i Riksdagen!
Givetvis också ett TACK till talarna! Oavsett från vilken
organisation vi kom ifrån, så var vi samstämda i vad problemen är och vad som behöver göras.
Och till sist ett stort TACK till alla åhörare som kom och
lyssnade! ■

FaCO kommer att arbeta för en framtida konferens, där organisationerna tillsammans ska
konkretisera vår gemensamma probleminventering av seminariets rubriker och ge ett
verklighetsbaserat förslag till handlingsplan att
överlämna till politikerna.
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barnPeRsPektivet
Vi önskar att barnen alltid är i fokus när vi vuxna pratar om deras behov och rättigheter. De här sidorna är vikta för allt som kan
gagna barnen och för allt som kan gynna dem i deras liv.

”Barnens röster”
Under hösten har Barnombudsmannen träffat barn och unga för att ta
reda på vilken information de behöver kring stöd och skydd som socialtjänsten erbjuder och på vilket sätt socialtjänsten kan bli mer öppen
och tillgänglig för barn och unga. Arbetet är en del i ett uppdrag som
Socialstyrelsen och BO fått av regeringen, att ta fram en förstudie om att
utforma och sprida information om socialtjänsten anpassad till barn.

BO’s samtal med barn och unga visar att det finns olika
behov och önskemål om hur barn vill ha kontakt med socialtjänsten. Dessa behov presenteras i sammanställningen
”Barnens röster om hur socialtjänsten kan bli synlig och
tillgänglig för barn och unga”. Barnen har ofta liten eller
ingen kunskap om vad socialtjänsten är till för och vad socialtjänsten skulle kunna hjälpa barnen med. I inledningen
skriver BO att ”barn och unga kan gå igenom en hel barndom kantad av våld och missbruk utan att ha fått kännedom om att socialtjänsten kan hjälpa barn och familjer.
Uppfattningen bland barn är ofta att socialtjänsten är till för
vuxna med problem, som t.ex. missbruk eller ekonomiska
svårigheter.”
Vad vill barn ha information om?
Barn och unga som BO träffat vill ha mer information om
den situation de själva befinner sig i. Placerade barn har
många frågor om varför de blivit placerade, hur länge de
ska stanna i ett familjehem och ibland hur man kan avbryta
placeringen. Barn har också ofta funderingar kring vuxnas
beteende. Varför en vuxen slåss eller är arg, dricker för
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mycket, eller är ledsen eller mår dåligt. Ett återkommande
tema är alkoholism. ”Varför är min pappa så här? Är det här
normalt? Ska man vara rädd?”
Om barn fick information exempelvis i skolan, skulle de tidigare kunna förstå att något var fel hemma. Informationen
bör komma naturligt, ” jag tycker inte att det är barnens
ansvar att ta reda på sådant själv”.
”Jag tror att det största problemet är att man själv inte vet
hur pass utsatt man är och vilken rätt man själv har att höra
av sig. Är det tillräckligt? Det är väl det som höll mig från
att ringa, jag visste säkert i flera år innan att man kunde höra
av sig men jag gjorde inte det för jag trodde inte de skulle
ta mig på allvar.”
Dessa är några barns kommentarer, läs mer i BO’s sammanställning som du hittar på:
www.barnombudsmannen.se/nyheter/2014/2/barnens-roster-om-socialtjanst-pa-natet/

Vad tycker du som läsare om vår medlemstidning?
Nr 2 2013 Årgång 30

ganisation

Familjevårdens Centralor

aktuelltmagazin aktuelltmagazin
Familjevårdens Centralorganis

ation

Vad tycker du är bra med AM? Vad läser du helst? Har du
haft någon nytta av den information som ges i AM? Vad
saknar du? Finns det personer eller händelser vi behöver
uppmärksamma? Har du förslag på teman?

för familjehem, jourhem
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Tema

Några teman som vi haft tidigare är Samtala med barn,
Barnperspektivet, Vårdnadsöverflyttning, Placerade barn
- behov och rättigheter och Våld mot barn.

Familjehemsvård i
backspegeln
Barnperspektivet
som kärlekens pris
Insändare - Sorgen
slutet
behöver inte betyda
Ett sammanbrott

Familjevårdens Centralorganisation

Tema

Sorg och förlust

◊ Insändare - Del 2 Sorgen
som kärlekens pris
◊ Tillsynen skulle bli effektivare
redan 2010
◊ Riksläger 2013!
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Skriv några rader och berätta till mejla@faco.nu.
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Tack på förhand!
FaCO´s styrelse
Tema

Tema

Barnperspektiv
Insändare - Varför?

Samtala med barn
Tydlighet är A och
O

Vad ett familjehem gör...

Uppväxt i familje
hem

Inbjudan till 30års fest!

Vad är det bästa
med att vara på läger?

Nästa nummer
Tema: Förskola och skola
Familjevårdens Central

organisation

Även om man är familjehem på heltid kan det finnas behov av förskola/dagis.
Hur ser det ut i er kommun? Får ni tillgång till kommunens barnomsorg och
hur ser förståelsen ut för era placerade barn?

aktuelltmagazin
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Många stora kommuner placerar sina fosterbarn i små kommuner med små
resurser till extra stöd i skolan till placerade barn. Det kan uppstå tvister
mellan placeringskommun och boendekommun om vem som har det ekonomiska ansvaret för barnets behov av extraresurser. Får ert barn den hjälp i
skolan det behöver?
Tema

Skriv och berätta era erfarenheter av samarbetet med skola och förskola. Vi
är tacksamma för alla bidrag, långa som korta! Skriv till: mejla@faco.nu.
Manusstopp är den 1 augusti. Nummer 3 utkommer i september.

Förskola och skola
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