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Teorier måste
bli till praktik
Regeringarna ger Socialstyrelsen ena uppdraget efter det andra,
för att förbättra familjehemsvården. Det tillsätts utredningar som
resulterar i bra lagändringar och förbättringar.... på papperet.
I verkligheten är familjehemsvården på tillbakagång i många
kommuner. Enskilda handläggare får allt fler ärenden och uppgifterna utökas. Idag funderar två av tre socialarbetare ibland på
att byta yrke och var tredje tänker ofta på det p.g.a. en allt mer
pressad arbetssituation. Detta visar en studie som presenterades
på ett seminarium hos fackförbundet Vision i februari.
- Studien visar att läget inom socialtjänsten är allvarligt.Vi vet att
personalens arbetsvillkor styr kvaliteten på det stöd som utsatta
människor får. När förutsättningarna att göra ett professionellt
jobb saknas tar socialsekreterarna på sig ansvaret och känner sig
personligen otillräckliga, förklarade Visions förbundsordförande
Annika Strandhäll.
Makthavarna beslutade att det ska finnas en särskild barnhandläggare för varje placerat barn och sedan lutade de sig lugnt
tillbaka. De måste inse att kommunerna ofta inte kan tillsätta fler
tjänster. Under de senaste åren har familjehemssekreterarnas arbetsuppgifter redan utökats med bl.a. BBiC och grundutbildning
för familjehem och ändå har man i en del kommuner fått dragit
ned på familjehemssekreterartjänsterna för att tillsätta barnhandläggare.
Det måste finnas en nationell plan även för hur man förverkligar
de beslut och bestämmelser som kommer till, så att placerade
barn och familjehem även märker av förbättringarna. Regeringen måste ta krisen på socialkontoren på allvar.
Familjehemsvården måste lyftas från kommunerna. Det kan inte
lägre vara så att enskilda kommuners ekonomi och bristande
resurser ska vara vägledande för vilka insatser barnen får.
Jag ställer mig också frågan om den nya regeringen tyckte att
den gamla Barn- och äldreministern inte hade nog att göra,
eftersom Maria Larssons efterträdare Åsa Regnér även kunde åta
sig jämnställdhetsministerns uppgifter? Färgar det synen på hur
betydelsefull man anser att barnfrågorna är?
Fram för en egen
Barnminister!
Annelie Hed
Ordförande FaCO
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Dags att
deklarera!

Åttonde Familjehemskonferensen i Göteborg
9 – 11 september 2015
Familjehem Göteborgs Stad, rekrytering & utbildning
arrangerar återigen ”Familjehemskonferensen” i Göteborg. Deras ambition är att konferensen skall vara ett
forum och en mötesplats för alla som arbetar och verkar
inom familjehemsvården. Dagarna kommer att vara fyllda med föreläsningar, seminarier och utställningar.
2013 var konferensen välbesökt med över 600 deltagare, men där uppskattningsvis endast ett 20-tal deltagare
var familjehem. FaCO uppmanar därför våra medlemmar att redan nu ansöka om medel hos er placeringskommun för att kunna delta. Konferensen berör OSS!
Det färdiga programmet kommer att vara klart i början
av april 2015 Om du vill reservera plats på konferensen
redan nu, så mailar du till thomas.kollberg@socialresurs.
goteborg. Din anmälan är inte bindande, men du är
garanterad en plats på konferensen.

Varje år får vi samtal från upprörda familjehem som
fått stora summor i efterskatt. Detta beror oftast på
att man inte dragit av omkostnaden under ”Avdrag
- Tjänst”, då både arvode och omkostnaden är
inrapporterad till Skatteverket.
Du kan begära omprövning av taxeringen ända till
utgången av det femte året efter taxeringsåret (det år
du lämnade in deklarationen).

Vad händer i FaCO?
Barnkonventionen 25 år: Barn ställde frågor till nya regeringen.

Varje år i november genomför Nätverket för barnkonventionen en hearing där barn
och unga bjuds in för att ställa sina viktiga frågor till beslutsfattare och ministrar. Årets
hearing ägde rum måndagen den 17 nov, ett par dagar innan konventionen firade 25
år. Denna gång fick barn från särskilt utsatta grupper delta i en hearing och bland annat
träffa barnministern och andra representanter från regeringen. Därefter följde ett öppet
panelsamtal dit media inbjöds att närvara. Det gick även att ställa frågor till barnen.

Följande personer medverkade:
Åsa Regner barnminister med statssekreterare Pernilla
Baralt, Lars Westbratt, statssekreterare justitiedepartementet, Erika Karlénius, politiskt sakkunnig utbildningsdepartementet, Representant från Barnombudsmannen,
Tjänstemän från barnkonventionssamordningen och
diskrimineringsenheten

Barn från följande organisationer ställde frågor:
FaCO – Intresseförening för familjehem, jourhem, förstärkta familjehem och kontaktfamiljer/personer.

AIF Barrikaden – Förening för socialt arbete med
ungdomar i Sevedsområdet i Malmö.
Scouterna – Scouternas lokalförening för barn i asylprocessen.
Sveriges kvinno- och tjejjourer – Stödverksamhet
för barn som är utsatta eller blivit vittne till våld i hemmet.
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och
Ungdomar (RBU) - Skapar bättre förutsättningar för
barn och ungdomar med rörelsehinder.
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Hedersvåld eller
dårskap?

Foto: 123RF Stock Photo

Del 4
Nu var det dags för rättegång. Mia kastades
mellan hopp och förtvivlan. Hur skulle det gå?

N

u, efter många månader, så
var det äntligen dags för
rättegången. Mia var orolig,
hon skulle få en helt okänd tolk som
översatte allt hon sa. Maken, som
egentligen pratade väldigt bra sven
ska, fick också för sig att han ville
ha en tolk. Mia´s mamma i Tukiet
var helt förstörd. Hon började nu ge
upp hoppet om att kunna övertala sin dotter till att gå tillbaka till
maken och bli en lydig fru. Mia´s
mamma fick stå ut med mycket
telefonsamtal och påhälsningar med
ordentliga hot, men någonstans såg
vi en liten förändring hos Mia, hon
svarade emot sin mamma och ifrågasatte att hon faktiskt blivit bortgift
endast 15 år gammal.
Mia hade vid det här laget träffat
mina vuxna döttrar, som var ungefär
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lika gamla som Mia. Dom jobbar,
pluggar, har sambos. I början förun
drades hon över att dom kunde leva
så, men efter ett kort tag så sa hon
att så skulle hennes egna barn växa
upp. Dom skulle absolut inte gifta
sig för tidigt och dom skulle självklart välja partner själva. ;-)
Det var söndag, och dagen efter
var första rättegångsdagen. Det var
bestämt att vi skulle skjutsa Mia till
ett ställe där en polis skulle möta
upp och skjutsa henne sista biten till
tingsrätten, där skulle Mia´s advokat
Eva möta upp. På söndagskvällen
berättar Mia för mig att hennes vä
ninna “budbäraren” ringt henne och
hysteriskt sagt: “-Åk inte dit, dom
ska döda dig”.
Väninnan berättade att under
helgen så hade det varit stormöte.

Släkten hade kartlagt tingsrätten,
undersökt vart alla kameror och
utgångar fanns, dom hade räknat ut
vilken ingång hon skulle använda
och vart hon skulle gå ut för lunch,
alla skulle vara där. Dom hade t.o.m.
räknat ut hur dom skulle ställa bilarna för att komma åt henne.
Sent på söndagskvällen stod jag med
en information som var helt galen,
vad skulle jag göra nu?
Som tur var så hade jag fått ad
vokatens privata nummer och
ringde henne. Jag förklarade vad Mia
berättat, vi skulle åka tidigt dagen
efter. Advokaten fattade ett snabbt
beslut, åk INTE.
-“Jag ringer dig och berättar hur det
blir”.
Mia var väldigt uppgiven, hon
förklarade för mig att:
”-Så klart dom vill döda mig,
annars kan ju fler fruar få för sig att
dom vill skiljas”.
Att inte dyka upp på en rättegång är
allvarligt, så advokat Eva var tvungen
att få tag på både polisen och doma-

re för att få tillåtelse att Mia skulle
vittna från ett annat ställe.
Morgonen därefter så satt Mia och
jag beredda med telefonen, vi vis
ste inte hur det skulle bli. En stund
senare ringde advokat Eva och sa:
“-Åk iväg nu men ni ska åka till
xxxx-tingsrätten istället, jag möter
upp”. Även en tolk var tvungen att
ordnas fram snabbt som kunde åka
till xxxx-tingsrätten i stället.
Så en timme senare infann vi oss i
en helt annan tingsrätt där dom ord
nade fram ett rum så att hon kunde
få vittna via videolänk i stället.
Rättegången började. Salen var
full med släktingar och domaren fick flera gånger be släkten på
åhörarplatsen att vara tysta. Så fort
Mia skulle prata så började släkten
komma med utrop. Det slutade med
att domaren fick be vakterna att ta
ut en person och även domaren förstod nu varför hon inte kunde vittna
på plats, så det kändes som lite cirkus
eller en dålig film.

släkting satt inne för mord på sin fru
när hon ville skiljas).
En enda person vittnade FÖR Mia
och det var en polis som kommit
till platsen när Mia ringde 112, men
han kunde ju bara vittna om att han
tagit in henne i sin bil och att hon
grät och var i upprört tillstånd. Han
hade kört henne till polisstationen
och hjälpt henne med tolk så hon
kunde göra en anmälan.
Barnens ombud vittnade om vad
barnen berättat. Ena barnet hade
en dokumenterad skada, men hela
släkten berättade att lille L blivit
knuffad av S och fått skadan. En
annan vittnade om att L ramlat av
sig själv, några andra hade inte sett
någonting...
För att göra en lång historia kort
så släpptes maken fri och fick inget
straff p.g.a bristande bevisning!!
Domen har överklagats så fallet ska
komma upp i hovrätten.
Nu när jag skriver detta ett år senare
så har det fortfarande inte kommit
upp i hovrätten, det är sån kö till
domstolarna. Advokaten försöker få
NÅGON att vittna för Mia men det
är ingen som vågar.

Alla vittnade om vilken underbar
pappa och äkta man han var. Släkten
vittnade även om att dom var så
moderna och att skilja sig var helt
naturligt...eh...(kanske därför som en

Skilsmässopappren har advokaten
ordnat med, men har man omyndiga
barn så är det 6 månaders betänketid
innan skilsmässan går igenom. Mia
berättade också att dom är gifta även

Foto: Privat, Tingsrättens väntsal

Dagen efter så var det ytterligare en
rättegångsdag. Återigen så fick vi
veta 5 minuter innan vilken tingsrätt
vi skulle åka till. Mia var helt knäckt
efter rättegången. Maken hade kallat
nästan hela släkten som vittne.

i Turkiet och där kostar det pengar att få skilsmässan att gå igenom,
pengar som hon inte har så hon får
nöja sig med att skilja sig på svenskt
vis.
Mia har en almanacka hängande i
köket.Varje dag så räknar hon ner
hur många dagar det är kvar innan
skilsmässan går igenom. Mia hade nu
bott här i dryga 3 månader.
Tingsrättens dom var så klart en
besvikelse. Mia åkte bergochdalbana
i humöret, ena sekunden lite hopp
och nästa förtvivlan. Hoppet låg så
klart i att han skulle fällas i hovrätten, men när det skulle komma
upp var det ingen som visste. Under
tiden så gjorde speciella barnhandläggare utredningar om vart barnen
skulle bo. Pappan ville ha vårdnaden och Mia ville ha vårdnaden...
Jag var med när en av barnhandläg
garna pratade med S. S har inte
så bra svenskt ordföråd utan pratar istället 3 språk halvbra, så
barnhandläggaren kom och tog med
sig dockor och hus. S fick peka ut
dockor som föreställde mamma,
pappa och syskon och andra personer, och allt blev så tydligt för en
utomstående. S ställde upp dockor
som var syskon, mamma och sig själv
i ett hörn, sen ställde S flera poliser
framför och på andra sidan dockan
som föreställde pappan. Med väldigt
lite språk men med dockor, så kunde
man utläsa väldigt mycket, och att S
var rädd var det inget tvivel om.
Nu gällde det vårdnaden. Mia skulle
behöva flytta långt bort och kanske
även byta namn.Vi tvivlade på att
endast skyddad identitet räckte, men
för att kunna flytta så behöver hon
få ensam vårdnad, för med gemensam vårdnad som domstolarna nästan alltid vill döma till, så skulle det
bli väldigt svårt. Det första pappan
skulle fråga barnen om var självklart
vart dom bor. Kan man begära att
så pass små barn inte får berätta vart
dom bor, inte berätta vilken skola
dom går i, vilket fotbollslag dom
tränar i? Återigen moment 22... ■
familjehemmet.se
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Om man ser en pojke i ett äppelträd
ska man inte misstänka
att han knycker äpplen,
utan i stället utgå från
att han tagit sig upp
för att binda fast ett äpple
som lossnat.
(Harry Hjörne)
Foto: Dollarphotoclub.com

Nästa nummer
Tema: Ensamkommande flyktingbarn
Under 2015 förväntas det komma 8000 ensamkommande flyktingbarn. Många av dem söker plats i familjehem
och behovet av familjer kommer att vara stort. I nästa
nummer kommer vi att beskriva hur det går till när ett
ensamkommande barn kommer till Sverige.

Har du erfarenheter som familjehem till ensamkommande barn och unga. Skriv gärna och dela med dig av dina
erfarenheter. Det kommer att vara många nya familjehem som behöver råd och informatrion om vad man
ska tänka på och vad man kan förvänta sig.
Manusstopp 1 maj och tidningen kommer ut i juni
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