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Alla familjehem verkar förr eller senare råka ut för en anmälan.
Plötsligt är det en verklighet. Man är anmäld till soc och kanske
rent av också blir polisanmäld. Som seriöst familjehem dunkar
känslorna i takt med pulsen i ådrorna. Man blir kränkt. Så fruktansvärt kränkt. Man ville ju bara väl och så… det här!?
Bitterheten och ilskan springer i kapp i magtrakten, men värst är
ändå oron. Hur ska det bli med barnet? Ska de flytta på barnet?
Flytta alla barn? Tiden står still. Alla har frågor men man kan inte
svara på en enda. Som van problemlösare står man handfallen.
Allt sker över huvudet på en.Varför händer detta? All energi äts
upp av oron.
Det är inget som man bara kan vända ryggen till. Ska soc utreda
tar det månader och går det till polisen kan det ta minst ett halvår innan åklagaren beslutar om man ska väcka åtal eller inte. Man
måste lära sig leva med känslan att inte veta varför man anmälts
och inte veta hur det ska gå.
Man vill bara rentvå sig. Man hittar personer som kan gå i god
för en, men ingen är intresserad av att ta kontakt med dem. Man
anar vem som gjort anmälan, men kan inte låta bli att tänka in
andra alternativ.
Vad ska folk tro? De vet inte vems ord som är sanning. Det
kanske inte ens finns bara en sanning, utan lika många sanningar
som personer som är inblandade. Hur reagerar man då det gäller
andra? Ingen rök utan eld?
Varför utsätter vi oss för denna risk? Jo för vi är så naiva och tror
att om bara jag har rent mjöl i påsen så kan det inte drabba mig,
men ack så fel detta är.Varje försmådd förälder eller hemlängtande barn kan ta till detta vapen för att driva sin sak vidare mot ett
mål som de tror sig kan nå genom anmälningar.Varje barn med
lite för mycket fantasi, eller vad värre är, tidigare egna erfarenheter av försummelser kan släppa en bomb där de får hundraprocentig uppmärksamhet av vuxna.
Vi vet att det är vanligt med anmälningar på familjehem men
vad mer vet vi? Hur många procent går till åtal och dom? Hur
många familjehem ger upp och aldrig mer tar risken att bli oförskyllt anklagad. Får familjehemmen någon hjälp till bearbetning
när det framkommit att anklagelsen var orätt? Och allra viktigast;
hur mår familjehemmets egna barn efter att ha fått levt med
anklagelserna i månader och sett sina föräldrar må allt sämre och
tappa all ork?
Är det här ett ämne som inte är
rumsrent? Man vet ju aldrig. Det
kan ligga något bakom anmälan.
Om vi för upp diskussionen i ljuset
så kanske än färre vill bli familjehem. Och man vet ju aldrig…

Ha en skön sommar!
Annelie Hed

Vad händer
i FaCO?
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Jag representerade FaCO på en hearing på Socialstyrelsen i Stockholm den 21 mars 2017.
Socialstyrelsen har ett uppdrag från regeringen att ta
fram ett kunskapsstöd som kan bidra till kunskapsbaserade och rättssäkra bedömningar kring omfattningen och
utformningen av umgänget mellan barn placerade enligt
LVU och föräldrar (och andra anhöriga).
Arbetet ska vara klart i februari 2019. Målet med uppdraget är att barn omhändertagna enligt LVU får ett
säkert och bra umgänge utifrån sina behov med sina
föräldrar och andra anhöriga under placeringen.
I en pågående förstudie träffar socialstyrelsen olika organisationer och aktörer som kan tänkas ha synpunkter
och information av intresse kring frågan. Utöver FaCO
så var det representanter från Familjehemmens Riksförbund, Stockholms stad och Attendo.
Förutom vi som träffades denna gång så kommer Socialstyrelsen att träffa forskare och representanter för olika
barn- och föräldraorganisationer.
Denna förstudie som har i syfte att kartlägga hur arbetat
skall göras i projektet, ska vara klart den 31 maj i år.
Vi framförde vad vi ansågs viktigt för socialtjänsten att
ta hänsyn till vad det gäller umgänge.Vi tyckte alla att vi
kan se stora brister kring umgänge. Förslag till förbättringar vi diskuterade var bland annat att:
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•
•
•
•
•
•

Var umgänget ska vara är en viktig fråga (neutral plats,
hemmalik miljö, möjligheter att göra saker tillsammans som att laga mat, spela spel osv)
Familjehemmen behöver avlastas ansvar för umgänge
Stöd till familjehemmen kring umgänge och umgängesfrågor
Stöd till barnet inför, under och efter umgänge
Stöd till förälder inför, under och efter umgänge
Tydliga genomförandeplaner med umgängesplanering
(var, när och hur?)

Arbetet gäller enbart barn omhändertagna enlig LVU.
Vi framförde dock att i vissa fall kan det vara svårare att
få umgängen att fungera bra vid SOL-placeringar än vid
LVU.
Pia Granlund/ledamot FaCO

FaCO´s handbok

alltid ska vara aktuell så finns
den idag endast på nätet.

Har du vår handbok? Den är nu delvis reviderad
och uppdaterad med mer intressant information
som är bra att veta som uppdragstagare. Har du redan en kod kan du bl.a. ta del av information kring
uppdrag för ensamkommande flyktingbarn och fler
korta fakta under ABC. Alla ändringar hittar du i
ett separat dokument på hemsidan, www.faco.nu/
handboken.

Vi fortsätter att utveckla
handboken och planerar att
under året att bl.a. skriva
om sammanbrott och även
lägga till några sidor med
frågor och svar, som vi får
till oss.

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,- (450,- för icke medlemmar). Du betalar en engångssumma och handboken uppdateras kontinuerligt. För att handboken

Saknar du någon information i handboken?
Mejla gärna förslag till
oss på mejla@faco.nu.
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- vägen mot bra

familjevård

Anne Aronsson
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VUXNA - ett extra stöd för barn
Det har länge funnits ett stort behov av
vuxna som vill vara ett extra stöd för barn
genom att ta ett uppdrag i kommunen.
Med kampanjen Min insats hoppas Socialstyrelsen nu få fler intresserade.
- Från 2015, när allt fler ensamkommande barn på flykt
sökte sig till Sverige, blev bristen på vuxna som kunde
finnas där för barn ännu tydligare. Framför allt saknas det
familjehem. Socialstyrelsen fick i uppdrag att undersöka
hur vi skulle kunna stötta kommunerna i att nå ut och
få fler att ställa upp, förklarar Sara Djupsund, projektledare för Min insats på Socialstyrelsen.
Första steget blev att ta reda på exakt vilka behov
kommunerna har, men också vilka kunskaper som finns
bland människor om vad det innebär att vara kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem, jourhem, särskilt
förordnad vårdnadshavare eller god man.Vet de flesta ens
att de här uppdragen existerar och vad de innebär?
- Det visade sig att förkunskaperna hos allmänheten är
låga, samtidigt som många kommuner inte har tillräckliga resurser för att informera och rekrytera. Det behövs
verkligen en nationell informationsinsats, säger Sara
Djupsund.
I förarbetet framkom också att personer gärna vill
inspireras och få veta mer om uppdragen av sådana som
redan är engagerade. Därför bygger kampanjen på just
berättelser från olika uppdragstagare som delar med sig
av sina erfarenheter. Porträtten finns samlade på webbplatsen mininsats.se, där besökaren också kan hitta fakta

Min insats
Hösten 2015 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ”initiera och samordna informationsinsatser
om familjehem, jourhem, kontaktperson, kontaktfamilj, god man för ensamkommande barn och särskilt
förordnad vårdnadshavare”. Syftet med uppdraget är
”att synliggöra behovet och öka kunskapen om vad
uppdragen innebär, för att underlätta för kommunerna att rekrytera och säkra tillgången till familjehem
mm”. Utifrån detta har Socialstyrelsen startat kampanjen Min insats, som pågår fram till april 2018.
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om de olika uppdragen och anmäla sitt intresse direkt
till kommunen.
- Förutom texterna har vi tagit fram korta intervjufilmer med unga vuxna som bott i familjehem, samt med
gode män.Vi har även en film med statsminister Stefan
Löfven som också vuxit upp i familjehem. Filmerna
visades på reklamtid på SF-biografer i maj och vi sprider
dem i sociala medier - för att öka medvetenheten om
att behovet av stöd finns och att man kan gå in på vår
webbplats för att få veta mer.Vi hoppas också kunna samarbeta med föreningar och organisationer som
är engagerade. De är väldigt viktiga inkörsportar till
målgrupper som vi själva kan ha svårt att nå, säger Sara
Djupsund.
Om någon som redan har ett uppdrag skulle vilja stödja kampanjen, vad kan den göra?
- Jag tror att det är jätteviktigt att de som har uppdrag
sprider sin kunskap om vad det innebär – både svårigheter och glädjeämnen. Och naturligtvis på ett sätt som
inte äventyrar barnens integritet. Sen skulle det ju vara
fantastiskt om de som har uppdrag tycker att Min insats
är bra och vill sprida den. Det skulle vara en kvalitetsstämpel för oss, att de uppskattar det vi gjort.
Vad är det viktigaste du själv har lärt dig under den här tiden?
- Hur otroligt beroende vi alla är av att det finns
människor som tar ansvar och öppnar upp sina hjärtan
och hem för barn.Varje dag blir jag lika imponerad av
dem som gör det!

Navet för kampanjen är webbplatsen mininsats.se med faktatexter,
porträtt, intervjufilmer och möjlighet att anmäla intresse för att ta
ett uppdrag i vald kommun.
Har du frågor eller vill bidra med
uppslag eller idéer till kampanjen? Kontakta projektledare Sara
Djupsund på sara.djupsund@
socialstyrelsen.se.
Sara Djupsund

Detta borde alla kommuner erbjuda
sina placerade barn/familjehem
“Gåvopaket” till nyplacerat barn
i form av 3 Marte Meo-filmer med återgivningar
Alla barn/ungdomar som placeras i familjehem har
minst ett särskilt behov utifrån att de har genomgått en
separation. Barnets/ungdomens erfarenheter så här långt
i livet har dessutom ofta gett honom/henne anledning
att använda sig av olika överlevnadsstrategier. När det
lilla barnet inte blir sett, hört eller förstått utifrån sina
egna behov så behöver det se till att bli sett och hört på
de tillgängliga omsorgspersonernas premisser.
Dvs. tillvaron går ut på att läsa av de personerna och
agera utifrån vad barnet upplever som viktigt utifrån de
vuxnas behov istället för utifrån sina egna behov.
Balansen mellan barnets nyfikenhet och trygghet rubbas
och barnet skapar otrygga mönster för samspel/anknytning.Världen upplevs som otrygg och barnet upplever
att ingen finns tillhands för att tillvarata dess intresse.
Självkänslan minimeras.

Världen upplevs som otrygg och
barnet upplever att ingen finns tillhands för att tillvarata dess intresse.
Självkänslan minimeras.
De därmed nödvändiga överlevnadsstrategierna, t.ex. att
bli väldigt självförsörjande, döljer de egentliga behoven
hos barnet/ungdomen. Omgivningen upplever att barnet klarar sig bra själv och den vuxne får inte bekräftelse
på att vara behövd vilket förstärker överlevnadsstrategierna. Barnet/ungdomen får upprepad bekräftelse från
omgivningen på att de vuxna inte finns till för dem, en
ond cirkel är startad.
Marte Meo-filmer i början av en ny placering kan
hjälpa familjehemsföräldrarna att se bakom barnets/ungdomens beteende och visa på behovet av bekräftelse och
vuxenstöd, trots beteendet.
Pia Granlund, Heby kommun
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Tillståndsplikt för entreprenader
och för verksamheter som ger
konsulentstöd

Foto: Annsan Palmborg

Den första mars beslutade riksdagen
att entreprenader samt verksamheter
som ger konsulentstöd till familje- och
jourhem ska omfattas av tillståndsplikt.
Tillståndsplikten införs från och med den
15 april 2017. Övergångsbestämmelser
kommer att finnas.
Den 1 mars beslutade riksdagen att det undantag som
idag finns för bolag * som slutit avtal med en kommun om att bedriva enskild verksamhet i form av hem
för vård eller boende, stödboende, vissa boendeformer
för äldre eller funktionshindrade, hem för viss annan
heldygnsvård eller hem eller öppen verksamhet för vård
under en begränsad del av dygnet tas bort. Det innebär
att även dessa verksamheter omfattas av tillståndsplikt
från och med den 15 april.
Som en följd av detta upphävs kommunens skyldighet
att anmäla verksamhet som genom avtal har överlämnats
till bolag*.
Riksdagen beslutade också att tillståndsplikt ska införas
för bolag * för att yrkesmässigt få bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå
familjehem och jourhem till barn samt lämnar stöd
och handledning till sådana familjehem och jourhem.
Tillståndsplikt införs för sådan verksamhet från och med
den 15 april. Tillståndsplikten gäller även denna typ av
verksamhet som bedrivs av bolag* som kommunen har
slutit avtal med.

Verksamheter som ska starta den 15 april 2017
eller senare får inte starta utan att ett tillstånd
har beviljats från IVO
Övergångsbestämmelserna innebär att ett bolag* som
vid ikraftträdandet av lagen, den 15 april 2017, har slutit
avtal enligt socialtjänstlagen med en kommun om att
bedriva verksamhet i form av hem för vård eller boende,
stödboende, vissa boendeformer för äldre eller funktionshindrade, hem för viss annan heldygnsvård eller
hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet ska få fortsätta att bedriva sin verksamhet efter ikraftträdandet under förutsättning att ansökan
om tillstånd kommer in till IVO senast den 1 april 2018.
Sådan verksamhet får dock bedrivas utan tillstånd längst
till dess att IVO har fattat slutligt beslut i tillståndsärendet.
Detsamma kommer att gälla för den aktör som vid
ikraftträdandet redan bedriver verksamhet som har till
uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och
jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem.

Hur gör jag om jag vill ansöka om tillstånd hos
IVO
IVO kommer, innan den 15 april, revidera de blanketter
som finns för att ansöka om tillstånd att bedriva verksamhet enligt SoL, så att de även omfattar entreprenader. IVO kommer att på hemsidan publicera nya ansökningsblanketter för verksamheter som ger konsulentstöd
till familje- och jourhem innan den 15 april.
* gäller bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser och enskilda
individer
Källa: ivo.se
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Uppdrag att anpassa en modell
för skolsamverkan till att omfatta
alla placerade barn och unga
Regeringen ger Statens skolverk (Skolverket), Specialpedagogiska skolmyndigheten
(SPSM) och Socialstyrelsen i uppdrag att anpassa en modell för skolsamverkan för
elever som placeras på särskilda ungdomshem (den så kallade SiSam-modellen) till
att även omfatta barn och unga som är placerade i familjehem, jourhem, i andra hem
för vård eller boende (HVB) och stödboende. I arbetet med att anpassa modellen ska
även barn och unga som vistas i skyddat boende samt ensamkommande unga som
fyllt 18 år men inte 21 år, och för vilka det inte längre finns ett beslut om placering
inkluderas.
Närmare om uppdraget Regeringen vill bidra till att
SiSam-modellen kan användas även vid placering i
familjehem, jourhem, HVB och stödboende. Syftet är att
skapa kontinuitet i skolgången för barn och unga inom
dessa placeringsformer. Inom ramen för uppdraget ska
därför SiSam-modellen anpassas utifrån aktuella förutsättningar och regelverk för sådana placeringar. Arbetet
ska ha sin utgångspunkt i barns rätt till utbildning och i
ett jämställdhetsperspektiv.
Modellen ska omfatta skolor med såväl kommunala som
enskilda huvudmän. I arbetet med att ta fram modellen
ska även barn och unga som vistas i skyddat boende
samt ensamkommande unga som fyllt 18 år men inte
21 år och för vilka det inte längre finns ett beslut om
placering enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
inkluderas.
Av den anpassade modellen ska vidare framgå hur uppföljning på individnivå ska genomföras, i syfte att utläsa
vilken effekt modellen har haft för flickor respektive
pojkar avseende skolförankring och obruten skolgång.
SPSM:s arbete med och erfarenheter av att ta fram
den aktuella modellen samt erfarenheter och resultat
från arbetet med SkolFam kan med fördel tas tillvara i
genomförandet av uppdraget. SkolFam är en arbetsmodell för att stärka skolresultat i grundskolan för barn i
familjehem. Den bygger på principen att samverka för
att förebygga misslyckanden i skolan.
I uppdraget ingår att presentera förslag på hur den
anpassade modellen kan följas upp och utvärderas på aggregerad nivå. I uppdraget ingår även att sprida modellen till kommuner och andra viktiga aktörer.
Skolverket ska vara samordnande myndighet för uppdraget. Samråd ska ske med SiS, Inspektionen för vård och
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omsorg, Statens skolinspektion, Sveriges Kommuner och
Landsting, Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors
riksförbund, regeringens nationella samordnare för den
sociala barn- och ungdomsvården, Skolforskningsinstitutet, Institutitet för arbetsmarknadsoch utbildningspolitisk
utvärdering, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och ett urval
av kommuner och andra relevanta aktörer.
Under 2016–2019 genomför regeringen, efter överenskommelse med Vänsterpartiet, en satsning på stärkt
bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Satsningen omfattar sammanlagt 250 miljoner kronor
per år. Regeringen har den 22 juni 2016 som en del av
denna satsning gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 210 miljoner kronor under 2016 i syfte att stärka
bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården
(S2016/04469/FST). De återstående 40 miljoner kronorna är avsedda för att främja kompetens och stabilitet
samt insatser för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring
inom området.
Inom ramen för medlen för kompetens och stabilitet
samt kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring beviljas
Skolverket, SPSM och Socialstyrelsen medel för att
genomföra uppdraget.
Under förutsättning att riksdagen beviljar medel för
ändamålet avser regeringen att avsätta medel även under
2018 för genomförandet av uppdraget.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet)
senast den 30 juni 2018.
Källa: regeringen.se
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Tendens till positiva resultat av arbetsmodellen Skolfam bland
familjehemsplacerade barn
Familjehemsplacerade barn utgör en riskgrupp för att utveckla psykosociala problem och har ofta bristfälliga skolresultat. Den svenska kommunala arbetsmodellen Skolfam har utvecklats för att främja skolprestation och välmående i denna grupp. Skolfam medför små förbättringar av perceptuell förmåga,
allmän kognitiv förmåga och läsförmåga bland familjehemsplacerade barn. Det visar en effektutvärdering av Natalie Durbeej och Clara Hellner Gumpert som gjorts på uppdrag av Socialstyrelsen. Effektutvärderingen redovisas i en ny rapport från CPF.

I rapporten kan man bl.a. läsa:

Konklusion
Trots få signifikanta förbättringar av Skolfam i förhållande till studiens utfall finns anledning att vara försiktigt
optimistisk när det gäller framtidsutsikterna för de barn
som fått insatser enligt modellen. Resultaten pekar mot
att Skolfam medför förbättringar med små effekter när
det gäller perceptuell förmåga, allmän kognitiv förmåga och läsförmåga, samt att Skolfam fungerar som en
skyddsfaktor mot negativ utveckling, jämfört med ordinarie kommunalt stöd bland familjehemsplacerade barn
i Sverige. Detta gäller oavsett kön, modersmål, sannolik

intellektuell funktionsnedsättning, eller omplacering till
nytt familjehem. Att Skolfam inbegriper ett långvarigt
och strukturellt stöd till familjehemsplacerade barn för
att främja välmående och skolprestation motiverar att
Skolfam-verksamheten bör fortsätta bedrivas. Rekommendationer är att Skolfam kontinuerligt utvärderas för
att säkerställa kvaliteten i arbetet och att verksamheten
utvärderas under längre tidsperioder än två år för att
undersöka långtidseffekter.
CPF är Centrum för psykiatriforskning
Källa: socialstyrelsen.se
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Om du vill ha en regnbåge,
måste du stå ut med regnet.
Dolly Parton

Foto: Annsan Palmborg

Nästa nummer
Tema: Vårdnadsöverflyttning

– erfarenhetsutbyte utifrån lagstiftning och
forskning och sammanställning av gruppdiskussioner
Familjehemsenheterna i Södertörns träffades en förmiddag hösten 2016 för att utbyta erfarenheter kring
temat, vårdnadsöverflyttning för placerade barn. Ca 70
familjehemssekreterare, barnsekreterare och enhetschefer
deltog. Upplägget var att en jurist informerade om de
juridiska aspekterna av vårdnadsöverflyttning och en

forskare informerade kort om deras kommande rapport
där de intervjuat familjehemsplacerade barn och familjehem om deras tankar om vårdnadsöverflyttning. Därefter följde diskussioner i smågrupper utifrån följande
frågeställningar.
Nästa nummer kommer också att ha extra sidor med
texter av barn och unga.
Vill du berätta om egna erfarenheter så skriv till mejla@
faco.nu
Manusstopp 1 augusti och tidningen kommer ut i september
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