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Sent en kväll började jag läsa i 25 år gamla medlemstidningar
och höll aldrig på att komma i säng. Så mycket intressant som
har skrivits. Så många artiklar att fundera över. Jag fastnade för
det en fostermamma skrivit om sin tre-åriga biologiska dotter.
Det var bl.a. detta;
•
•
•
•
•
•
•

Hon får alltid stå undan när det dyker upp akuta problem.
Hon bor i lekrummet. De andra barnen har egna rum. De
måste ju kunna stänga dörren om sig.
Hur mår hon när de andra barnen kommer hem efter föräldrabesök med presenter och pengar?
När hon leker med dockor har dockorna alltid två mammor,
som den mest självklara sak i världen.
Hon har redan bestämt sig för att när hon blir stor, så ska
hon sluta röka.
Hon tittar på foton, och istället för att fråga vem det är så
frågar hon; Har han bott här?
Hon erkänner saker hon inte gjort, bara för att vi i vår familj
ordentligt belöna ärlighet.

”Hur hon kommer att bli som vuxen människa kan ju bara
framtiden utvisa”, fortsätter mamman vidare. Jag kan svaret idag.
Det blev en fin vuxen kvinna!
Vi har numera alltför lite om och med de biologiska barnen i
familjehem i vår tidning. Jag behöver hjälp att ändra på det. Be
era barn skriva och berätta hur de upplever hur det är att vara
familjehem.Vad har ni för tankar om vad vi gör med våra biobarn? Vad är positivt och vad är negativt? Givetvis sätter vi också
stort värde på berättelser från placerade barn och ungdomar.
Vad tycker ni om Familjehemsnytt? Är den läsvärd? För att den
ska bli bättre behöver vi kritik! Är det något som saknas i den?
Är det för lite små vardagsberättelser i den? Det är era berättelser
som fattas! Det måste finnas läsare med barn som sagt eller gjort
något roligt.Vi behöver mer positiva insändare. När så många är
familjehem måste det ju trots allt finnas en massa positiva orsaker
till att man är det? Skriv och berätta! Vi saknar små berättelser på
högst en kvarts sida.
Dela med dig av dina erfarenheter och vardagsliv. Tillsammans
får vi en bättre tidning! Skicka ditt bidrag till mejla@faco.nu.
Vi ses väl på lägret i Uskavi i maj (se sid 23)?

Vårhälsningar
Annelie Hed
Ordförande FaCO
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Du vet väl om att det finns kodlås?
Har ni klåfingriga ungar som inte vet skillnaden
på mitt och ditt. Jag har haft perioder då jag gått
omkring med nyckelknippor stora som om jag
vore en Securitasvakt. Sovit med knippan under
huvudkudden och känt en väldig olust om jag
inte haft 100 % koll på nycklarna. Jag har haft
barn som det varit näst intill omöjligt att kunna
låsa ute från det de inte skulle ha tillgång till.
Uppfinningsrikedomen har varit väldigt stor för
att komma åt det åtråvärda. Skruva av en knopp
på skåpet med dubbeldörrar för att komma in för
att plocka ut något som fanns där. Då hade jag
kätting i kors mellan knopparna och ett hänglås
på mitten. Efter det fick det bli bygelhandtag på
dörrarna med kätting och lås emellan. Eftersom
det är ett 60-talshus vi bor i så kan man lyfta av
skåpdörrarna på gångjärnssidan. Detta hade inte
jag räknat ut förrän jag upptäckte att saker som
var förvarade innanför de låsta kättingförsedda
dörrarna började dyka upp i huset. Då blev det
ståltråd omvirade runt gångjärnen och det funkade. Men ibland får man ju snokbarn som plockar i
papper och pärmar när man lämnar huset. Likaså
i mopedåldern när verktygen i garaget försvinner.
Då blev det lås med nyckel + en dyrk i nyckelhålet.Vad lätt det skulle ha varit om det vore nu jag
hade de här problemen.
Ett eller flera kodlås på dörrar och skåp skulle lösa
alla problem. Visserligen en investering men det
skulle säkert snart vara inbesparat om man får ha
verktyg mm i fred. Det finns kodlås från ca: 1 500
kr och uppåt och i olika utföranden så det är bara
att välja det som passar bäst till sina egna behov av
säkerhet.
Nyckelpigan

Vad händer
i FaCO?
Till vår stora glädje fick vi 50.000 kronor mer i organisationsbidrag för 2016 än tidigare år.Vi tolkar det som
att Socialstyrelsen tycker att vi är på rätt väg, då många
andra organisationer fått neddragningar.
Vi har som vanligt fått många samtal, t.ex. från familjehem som har barn från privata företag, men inte fått
någon ersättning på flera månader. Barn som inte vill ha
umgänge. Placeringar som får byta flera barnhandläggare
på bara några månader.
FaCO var åter representerade med barn på Nätverket
för Barnkonventionens hearing. I år hade vi ensamkommande som berättade om sina liv. Detta resulterade i att
BRIS kommer att intervjua ”våra” ensamkommande på
Familjehemscentralen i Sala.

Invigning av Familjehemscentralen i Gävle
24 november invigde Åsa Jinder stämningsfullt Familjehemscentralen i Gävle. Besök oss gärna! Öppettider
finns på hemsidan www.familjehemscentralen.se. Följ oss
också på Facebook Familjehemscentralen i Gävle.

Foto: Josefin Bengtsson
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Riksdagen
Tisdagen den 9 februari blev jag inbjuden till riksdagen av FfF till en offentlig utfrågning i socialutskottet som handlade om ensamkommande barn och socialtjänstens
ansvar. Under tre timmar som utfrågningen höll på så var det många talare som pratade emellan fem och tio minuter. Emma Henriksson höll i utfrågningen och hon såg
till att alla höll tiden.
Dagens första talare var Åsa Regnér som berättade att
regeringen har vidtagit åtgärder för att förbättra kvalitén och påskyndat mottagandet och vidare vård av de
ensamkommande barnen. Detta genom att bl.a starta
en ny boendeform (stödboende), vidare att socialstyrelsen lägger ut på sin webbsida information om att man
kan bli familjehem och en webbaserad sida för stöd till
nyanställd personal som arbetar med målgruppen.Vidare
genom att anpassa familjehemsutbildningar för de familjer som tar emot ensamkommande.
Åsa Regnér berättade även att det ska påbörjas en
kartläggning gällande barn som försvunnit och var de
tagit vägen. Migrationsverket kommer i framtiden att
göra en anvisningsmodell för att få en jämnare fördelning på ev. nya ensamkommande barn och att det ska bli
ett bättre sammanhållande system från mottagande till
boende.

När det var dags för mitt anförande så framhöll jag vikten om att ge familjehemmen stöd. Många som blev familjehem under förra året blev det för första gången och
det gick väldigt snabbt för dem. Dessa familjer hade inte
varit så länge inne i tankeprocessen att bli familjehem
och med allt vad det innebär. Jag pratade även om att vi
behöver höja statusen för familjehemmen och ge dem
bättre arbetsvillkor och att man måste satsa på stödverksamhet. Jag berättade om Familjehemscentralens arbete
med de ensamkommande barnen och deras familjehem.

Regeringens samordnare för sociala barn- och ungdomsvården Cecilia Grefve presenterade siffror i sitt anförande. 2014 kom det 7049 ensamkommande barn, 2015 så
var siffran 35 369 och under 2016 beräknas det komma
27 000 ensamkommande barn. Andra talare under dagen
var bl.a. IVO, SKL, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, Socialstyrelsen, Barnombudsmannen och Statens Intuitionsstyrelse. Josefin Johansson, professorstrateg
från Akademikerförbundet SSR, delade ut en delrapport
om ensamkommande barn. (se bifogade bilder)

Denna våg av ensamkommande barn har gjort att vi
familjehem har ökat i antal, då Sverige har behövt agera
snabbt. Framför myndigheterna ligger nu ett arbete med
att säkerställa kvalitén hos oss alla familjehem. Förhoppningsvis blir det fler barn som blir matchade till ”rätt”
familjehem än tidigare.
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Nästa steg är att hjälpa de ensamkommande barnen
om/när de får hit sina familjer.Vissa barnen har varit i
Sverige i flera år och flera av dem har tagit tills sig delar
av den svenska kulturen. Då kan både barnet och dennes
familj behöva hjälp för att kunna återförenas på bästa
sätt.

Malena Andersson

Foto: Lillsan Ljung

Samrådsmöte

Bild Socialstyrelsen

Socialstyrelsen bjöd in FaCO till ett
samrådsmöte kring projektet ” analys
och informationsinsatser om familjehem
mm för barn, som bygger på regeringsuppdraget om nationellt samordnade
informationsinsatser om familjehem mm
för barn och unga enligt regeringsbeslut
S205/0701/FST (delvis). Ett av projektets prioriteringar är den situation som
råder gällande ensamkommande barn.
Vi som representerade FaCO var Malena Andersson och
Pia Granlund.
Regeringsuppdraget startade i slutet av november 2015.
En delrapport ska vara klar den 1/4 2016 och slutrapportering sker 1/4 2018.
Det stora behovet av familjehem har beskrivits i tidigare
utredningar, utifrån det har det sedan en tid funnits ett
behov av en informationsinsats riktad till allmänheten.
Det hela har aktualiserats ytterligare nu med alla ensamkommande barn.

Projektet är uppdelat i två delar:
1. Analys av situationen i kommunerna när det gäller
rekrytering av familjehem, god man för ensamkom-

Hearing
Nätverket för Barnkonventionen samlar över 45 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka barns och
ungas rättigheter i Sverige. I samband med årsdagen av
Barnkonventionens födelse den 20 november arrangerar
Nätverket årligen en hearing där barn och unga från
Nätverkets medlemsorganisationer träffas för att berätta
om sina erfarenheter för beslutsfattare och makthavare.
I år deltog barn från FaCO samt barn från en kvinno- och tjejjour ansluten till Unizon. Hearingen har de
senaste åren utvecklats till ett forum där barn i utsatta
livssituationer ges utrymme att berättar makthavarna.
Mötena mellan barnen och beslutsfattarna är slutna för
barnens trygghet och säkerhet.
De vuxna som deltog i årets hearing representerades av
SKL, Barnombudsmannen, socialdepartementet, Riksdagens tvärpolitiska barngrupp och diskrimineringsenheten på kulturdepartementet.
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2 Genomföra informations‐ och kommunikationssatsning rikta
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Mötena mellan barnen och beslutsfattarna är slutna för barnens trygghet
FaCO
fick tillsammans med RFF, RFS, och FR framföra tankar, id
och säkerhet.
Detta innebär både ”snabba puckar” och långsiktigt arbete.

Bland annat att vi tycker att det skulle finnas en nationell ”ban
De frågor som lyftes handlade bland annat om ensamkommandes situation när de återförenas med sina bioloFaCO
kommer fortsatt att bevaka vad som händer i projektet.
giska familjer efter många år i Sverige.

Pia och Malena

Resultatet från hearingen kommer att presenteras i en
rapport som publiceras på www.barnkonventionen.se.
Rapporten är också en del av det material som ligger
till grund för Nätverket för barnkonventionens nästa
rapport till FN:s barnrättskommitté på hur Sverige lever
upp till Barnkonventionen.
Tove Kjellander
Vinkelrätt - barnrättsperspektiv, utbildning och projektledning
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Ny placeringsform
Från och med 1 januari 2016 har det införts en ny placeringsform, stödboende för
unga i åldern 16 – 20 år. Det är ett placeringsalternativ som är mindre ingripande
för de barn och ungdomar som inte har sådana behov av insatser som placering på
HVB- hem innebär. Placeringsformen har till syfte att under trygga former träna och
förbereda den unge för ett självständigt boende och vuxenliv.
Stödboendet kan vara ett fristående placeringsalternativ eller det kan fungera som utslussning efter t.ex. en
familjehemsplacering, boende på HVB‐hem eller särskilt
ungdomshem. Även för ensamkommande ungdomar
kan det bli aktuellt med stödboende. Stödboendet är
avsett för de unga som är bättre socialt fungerande och
som har ett mindre vårdbehov. Även barn/unga som
har en otillfredsställande hemsituation kan placeras i
stödboende.  
Socialnämnden har det övergripande ansvaret för barn
och unga som placeras i stödboende. Socialnämnden ska
noga följa vården och det ska finnas en utsedd socialsekreterare som svarar för kontakterna med den unge. Vid
placering i stödboende ska det finnas en vårdplan och en
genomförandeplan. Stödboendet är tänkt för ungdomar
mellan 18‐20 år men om det finns särskilda skäl ska även
barn mellan 16‐17 år kunna få en plats i stödboende.
Det kan finnas risker med omyndiga placerade i stödboende där det är mindre kontakt med vuxna än vad som
förekommer i HVB‐ hem eller familjehem.
Stödboendet kan bestå av ett visst antal lägenheter/
boenden i en sammanhållen verksamhet. Det kan vara
lämpligt att lägenheterna finns inom ett begränsat
geografiskt område. Stödboendet kan även vara i en
studentkorridor eller liknande i anslutning till t.ex. en
folkhögskola. Placeringsformen innebär att stödet ska
vara individuellt anpassat utifrån barnets eller den unges

behov. Det kan gälla hjälp med att få ordning på ekonomin, att få struktur i vardagen eller att få hjälp med att
komma i kontakt med arbetsförmedling, sjukvård eller
hjälp till ett eget boende efter placeringstiden. Att få det
känslomässiga stödet är minst lika viktigt att få tillgodosett. Ensamkommande barn och unga kan ha ett större
behov av att integreras i samhället och få hjälp med att
skapa kontakt med olika aktörer i samhället.  
Knutet till boendet ska finnas kompetent personal med
lämplig erfarenhet. Till boendet ska en person med
adekvat utbildning förestå verksamheten och ha ett
arbetsgivaransvar för övrig personal som ska arbeta på de
tider de boende har behov av hjälp. All personal på stödboendet ska ha lämnat intyg från polisens belastnings/
misstankeregister.
Stödboendet kan drivas av ett bolag, en förening eller
samfällighet, en stiftelse eller en enskild person. För
samtliga gäller att man måste ha tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) innan verksamheten
startar. En kommun som driver ett stödboende eller
som har överlämnat till enskild att driva stödboendet ska
också anmäla till IVO före start. Regelbunden tillsyn ska
genom föras på stödboenden.
Uppgifter hämtade från Meddelandeblad nr 1/2016 från
Socialstyrelsen.

Positiv livssyn
Ur boken: Det är aldrig kört?
Hampus, tre & ett halvt år gammal, är som många
andra barn mycket för att tävla i alla möjliga &
omöjliga saker. Men han har också gjort att många
i hans omgivning ser på det här med att vinna eller
förlora med nya ögon.
När Hampus inte kommer först, säger han nämligen
glatt till vinnaren:
”Jag vann efter dig”
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Det finns människor som
kommer in i våra liv & lämnar det igen.
Det finns också människor som stannar en
stund & lämnar fotspår i våra hjärtan.
Och vi är aldrig mer de samma.

Boktips

Barn far illa!

Barn far illa!
allmänhet och professionella. Enskilda socialchefer och
socialarbetare ställs ofta till svars och görs till syndabockar, något som sällan är fruktbart enligt författaren
Madeleine Cocozza. Hon menar att orsaken till problemen istället måste sökas i faktorer som organisation,
kompetens, befogenheter och metoder.
I Barn far illa! analyserar Cocozza det som hon kallar
barnskyddssystemet med byggstenarna anmälan, utredning och insats, vilket utfall det kan få i praktiken och
ger förslag på genomgripande förändringar.
Boken vänder sig till professionella med anmälningsplikt
och kan användas som en lärobok, till politiker, media
och en intresserad allmänhet, socialarbetare, familjehem
och slutligen till barn- och unga och deras familjer som
varit eller borde ha varit en del av samhällets familjebygge. Till alla dem som vill veta mer om förutsättningarna
för uppdraget inom barnskyddssystemet samt önskar svar
på frågan: Hur fungerar samhällets skydd för utsatta barn
och varför brister skyddet av barn som far illa?
Foto: ????

Författaren Madeleine Cocozza.

Under 2013 dödas en treårig flicka av sin
mamma, en fosterpappa döms till tre års
fängelse för våldtäkt mot en flicka som
varit placerad i familjen.

Författaren Madeleine Cocozza, socionom och leg.
psykoterapeut, arbetade under 25 år på Barn- och
ungdomspsykiatriska kliniken vid universitetssjukhuset i
Linköping. Under 15 av dessa år arbetade hon specifikt
med barns skydd.
År 2007 disputerade hon med avhandlingen The parenting of society – a study of child protection in Sweden, from
Report to Support.På förlaget har hon tidigare utkommit
med boken Familjebygget – ritningen som hjälper dig
att förstå och bygga en familj (2011).

En pappa har under 1, 5 år inte fått inte träffa sin dotter
trots att han friats av domstolen för incest. När samhället
brister i skydd av barn som far illa förfasas massmedia,

Uppdrag och A-kasseersätning eller sjukbidrag
Om du har A-kasseersättning är det mycket viktigt
att du anmäler till berörd A-kassa innan du tar emot
en placering. Du kan ha rätt till en viss biinkomst,
men det bedöms mycket olika av A-kassorna vad
som kan anses vara rimligt uppdrag för att kunna stå
till arbetsmarknadens förfogande.
Om du uppbär sjukbidrag kan du omfattas av ett
fribelopp som du kan tjäna utan att få ditt sjukbidrag

minskat eller borttaget. Du kan också ha möjlighet
att ha ersättningen vilande under en tid för att prova
på att arbeta. Detta gäller även om man uppbär aktivitetsersättning.
Du riskerar annars att bli av med ersättningarna
och du kan dessutom bli åtalad för bedrägeri. Begär
skriftligt intyg att dina biinkomster är godkända.
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Det är meningen och
tillfredsställelsen med livet,
att gå upp i någonting,
som är större
än man själv
Teilhard De Chardin

Foto: Annsan Palmborg

Nästa nummer
Tema: Familjehem till nyanlända
Under 2015 placerades ett stort antal ensamkommande
barn och unga i familjehem. Nästa nummer kommer
därför att handla om hur det är att vara familjehem
till nyanlända.Vad är det som är speciellt med dessa
placeringar? Kan vi leva upp till dessa barn och ungas
förväntningar?
Har du egna erfarenheter? Skriv då och berätta! Hur

fungerar er vardag? Vilka problem har ni stött på? Får
du det stöd du/ni behöver? Hur löser ni kommunikationen? Hur är det att jobba med barnets/ungdomens
nätverk när de befinner sig i ett annat land långt borta?
Kanske du vill dela med dig av en solskenshistoria? Allt
är välkommet! Stort som smått.
Manusstopp 1 maj och tidningen kommer ut i juni

www.faco.nu

