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INSIDAN

Hur ser familjehemsvården ut idag? Plötsligt var frågan viktig. Den 20 augusti fick regeringen nämligen en delrapport med fruktansvärda berättelser
om hur fosterbarn hade det mellan 40- och 80-talet. Vuxna fosterbarn har
intervjuats om sina livsöden. En dyster rapport och den är inte ens klar. Fler
ska intervjuas.
Jag blev nedringd av olika tidningar och radiokanaler för att höra våra åsikter. Hur ser det ut idag? Har barn det bra idag i fosterhem? Det är en svår
fråga. Tyvärr är jag inte så optimistisk. Idag tror jag inga barn blir inlåsta i
hönshus eller får sköta hela hushållet och jag hoppas verkligen inga barn blir
misshandlad fysiskt heller men jag tror att en del barn kan må dåligt av andra
orsaker.
Ovissheten är en grym behandling det också. Det är alltför vanligt att utredningar startas och det tar månader och månader innan barnen får ett beslut
om de ska flyttas hem eller ej (kanske har de aldrig ens bott med sina biologiska föräldrar utan blivit placerade från BB). Kanske för att det efter en kort
tid startas en ny utredning men en ny tid i ovisshet. Hur kommer dessa barn
att svara på frågor om 20 år? Kommer de att tycka att vi på 2000-talet hade
barnen i centrum?
Hur många barn och unga går inte bara och väntar på att deras föräldrar snart
ska ta hem dem? Bara föräldrarna tagit de där drogtesterna eller fått det där
jobbet, så ska de få komma hem. Vi vuxna är nog alla medvetna om att detta
aldrig kommer att hända och att det finns ytterligare problem att lösa innan
men ändå låter vi barnen leva i sin drömvärld. De får ingen chans att slå sig
till ro och bli ett bekymmersfritt barn. Stjäl vi inte också deras barndom med
vår falskhet?
Vi fick tillfälle att yttra oss i media utifrån denna rapport och jag gjorde så
gott jag kunde. Jag hade så mycket att säga men inte den tiden som skulle ha
behövts. Stressad och oförberedd stammade jag fram det jag kom på. Dagens
eko klippte dessutom in en halv mening utan resten av sammanhanget. Men
plötsligt var FaCO.s åsikter viktiga. Vi får hoppas det håller i sig.
En reporter frågade mig om jag inte tyckte det kändes fel som ordförande
att säga; inte ens idag mår alla barn bra i familjehem. Vad tror de att vi är?
Änglar med trollspön? Hur ska vi kunna kompensera våra placerade barns
oro, all deras otrygghet och ovisshet, som de går och bär på. Vi kan ju bara
göra det bästa vi kan. Men räcker det? Kommer det att komma fram i nästa
rapport 2027? Denna reporter förstod inte att det är så många faktorer som
påverkar om ett barn ska ha det bra i fosterhem och att hela kedjan måste ses
över. Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk, sägs det ju.
Annelie Hed
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Dagens ris
Till Sigtuna Socialförvaltning,
som säger sig följa rekommendationerna från Sveriges Kommuner och Landsting, men
som sedan ”tolkar” avtalen på
sitt eget sätt.
I ett avtal har rubriken ”Kommunens åtagande”, med dess
olika punkter, tagits bort helt
men
”Familjehemmets åtagande”
är intakt. Således finns det i
avtalet ingen text där det står
att kommunen åtar sig att försäkra den placerade, svara för
att den placerade har grundutrustats, ge familjehemmet
utbildning/handledning, bistå
familjehemmet i dess uppgifter eller att kommunen ska
ändra ersättningarna grundade
på basbeloppet den 1 januari
varje år.
Det blir inte lätt att rekrytera
nya familjehem eller behålla
de gamla med dessa avtal.
Har familjehem bara skyldigheter?
undrande
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Överlevnadshandbok för dig som
verkligen behöver
en
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Kommande
studie
”Flickors och pojkars upplevelse av tillhörighet vid
placering i släktingfamiljer
respektive icke-släktingfamiljer – ett interaktivt perspektiv”.
Jag har tidigare arbetet som
familjehemssekreterare och
är numera doktorand i socialt
arbete vid Örebro universitet.
Jag planerar att i höst börja
arbeta med studien och bl.a.
intervjua placerade ungdomar,
fosterföräldrar och biologiska
föräldrar. Jag vill med den
här notisen väcka intresse för
studien. Kontakten kommer
att ske genom familjehemssekreterare i de aktuella mellansvenska kommunerna.
Lena Hedin

www.faco.nu
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En bok om mörka tankar
när man inte längre vill
leva, men inte heller dö.
av Lotta Fristorp
och Peter Kollarik,
Rädda Barnen
I boken möter vi ungdomar
som delar med sig av sina
erfarenheter och insikter.
De gör det utan att skygga
för det mörka och svåra.
Det handlar om när man
inte orka leva - men heller
inte vill dö. De är modiga
och klarsynta och därigenom blir deras böcker fulla
av kraft. De berättar om
sina erfarenheter på ett sätt
som kan ge insikt och kraft
att komma vidare. Vuxna
som i sitt arbete kommer
i kontakt med ungdomar i
kris medverkar också i boken.

Dagens Ros...
...vill jag ge till Christa Henning Mattsson, f d familjehemssekreterare i Gottsunda,
Uppsala.
Jag vill samtidigt passa på att
tacka för allt du lärt mig genom dina kloka svar, för att du
funnits vid vår sida både i vått
och torrt samt för att du alltid
satte barnet, Madde, i centrum.
Det var en ära att få samarbeta
med dig!
Ulrica

Pressmeddelanden från BRIS
det näst vanligaste ämnet. Det
innebär 20 procent av samtliga kontakter - en ökning från
förra sommarens 12 procent.

som har en svår familjesituation eller de som mår dåligt
psykiskt, säger Göran Harnesk, BRIS generalsekreterare

Under sommarlovet har BRIS
haft 2 679 stödjande kontakter med barn och ungdomar.
Det är 8,6 procent fler än förra
sommaren. Det är en fortsatt
tydlig ökning av ämnen som
rör psykisk ohälsa och även
områden som ensamhet, existentiella livsfrågor, frågor
kring utseende och kroppen
samt tankar kring sorg. Mer
än var fjärde kontakt handlar
om unga tjejer som mår dåligt.

”Sommarlov... Tråkigt.. Som
vanligt ska jag inte göra nåt.
Jag har aldrig gjort nåt på sommarloven. Suttit hemma själv i
10 veckor. Alla kompisar reser
bort/utomlands.. Jag har ALDRIG varit utomlands. jag ringer till mina kompisar... antingen svarar ingen eller så är dom
inte hemma. hur kul är det att
bada själv? Gå på stan själv?
prata med sig själv? GÖRA
ALLT SJÄLV!!! :(” Mejl från
tjej, 13 år.

Diskussionsforum på BRIS.se
fortsätter att öka kraftigt. Under sommaren publicerades 2
932 inlägg, vilket är en ökning
med 34 procent jämfört med
förra året.

Familjekonflikter, som förutom temat psykisk ohälsa, är
den vanligaste anledningen att
ringa eller mejla BRIS, ligger i
topp även på sommaren. Totalt
637 kontakter handlade om
familjekonflikter, vilket är 24
procent av totala antalet kontakter. 528 kontakter handlade
om kamratrelationer, som är

- Samtalen och mejlen bekräftar även detta år att barn och
unga har svårt att få hjälp eller
stöd när sommarsverige stänger. Vart ska barn vända sig när
skolan, fritis, socialtjänst och
BUP stänger eller går på sparlåga?
När vi vuxna går på semester
drabbar det särskilt de barn

Fler barn hör av
sig till BRIS på
sommaren
2007-08-23
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Även mejlen till BRIS ökar:
under sommaren var 56
procent av kontakterna via
BRIS-mejlen. 1 500 mejl
och 1 179 samtal till Barnens Hjälptelefon inkom.
Åtta av tio kontakter var med
flickor och medelåldern var
drygt 14 år. Perioden avser
11/6 - 12/8.
Barnens Hjälptelefon och
BRIS Vuxentelefon - om barn
har haft öppet varje vardag
under hela sommaren. BRISmejlen på BRIS hemsida är
tillgänglig dygnet runt och
har besvarats hela sommaren.

BRIS förbundsordförande Ingela Thalén
inviger Barnhus
2007-09-14
Fredagen den 14 september
2007 inviger BRIS förbundsordförande Ingela Thalén
Barnhuset i Lund. Barnhuset i
Lund är ett av sju försöksprojekt som startat i Sverige sedan
årsskiftet 2006.

alltid ska komma i första hand
är Barnhusen ett lovande projekt, fortsätter Ingela Thalén.
Övriga barnhus finns i Göteborg, Linköping, Malmö,
Stockholm, Sundsvall och
Umeå. Slutrapport av försöksverksamheten ska lämnas
2008.

Barn i familjehem
har rätt att komma
till tals

- Det är viktigt att se till att
barnen har det bra där de bor
under uppväxten. Därför behöver tillsynen över familjehem och institutioner där
barn placeras fungera väl och i
vissa fall skärpas. Det bör vara
en skyldighet för länsstyrelse
och socialtjänst att genomföra
oanmälda tillsynsbesök.

- Barn som har placerats i familjehem eller på institution
har rätt att komma till tals. Alla
barn har rätt till en trygg uppväxt. Barn i utsatta situationer
behöver få sina rättigheter tillgodosedda i högre grad än i

Barnen har rätt att komma till
tals och bli lyssnade till. Deras
upplevelser måste tas på största allvar och barnen måste få
möjlighet att få samtala enskilt
med dem som utför inspektionerna, anser Lena Nyberg.

Uttalande från BO
2007-08-22

– BRIS ser mycket positivt på
den här typen av insatser där
barnets rätt och trygghet står i
fokus, säger Ingela Thalén.
Syftet med Barnhusen är att
underlätta för barn som och
ungdomar i åldern 0-18 år som
varit utsatta för misshandel,
sexuellt våld och könsstympning. Barnhusen samlar alla
utredningar och insatser kring
barnet under ett tak. Istället för
att barnen ska behöva åka till
olika utredande myndigheter,
kommer istället tjänstemännen
till Barnhuset. Samtidigt får
de utsatta barnen en fast punkt
under en ofta känslomässigt
kaotisk tid.
Personalen på Barnhusen består av socialsekreterare, poliser, åklagare och sjukvårdspersonal med stor erfarenhet och
kunskap inom ämnesområdet.
- Genom att samla kompetens
och låta tjänstemän komma till
Barnhusen slipper barn som
blivit utsatta för övergrepp att
berätta om övergreppen flera
gånger. Där finns också kunnig personal som har kompetens att samtala med barn och
kompetens lyssna på barnets
berättelse. Utifrån BRIS barnperspektiv att barnets behov

dag. De kan vara mer sårbara
än andra barn som har haft en
trygg uppväxt. Det är vi vuxna
som bär ansvaret för att detta
blir verklighet, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Familjehemskonferensen i Göteborg
Annika Nygren och Åsa Gustavsson har varit på familjehemskonferensen i Götebrog
för att representera FaCO. Vi
delade ut tidningar och broschyrer och berättade om
FaCO. Vi hann också gå på
en del seminarier, bland annat
lyssnade vi på Annelie Hed när
hon berättade om sitt nya företag Stigsbo Stödcenter som
ska kunna stötta familjehem
per telefon på uppdrag av kommunerna. Vi lyssnade också på
Forum för familjevård när de
berättade om sin verksamhet.
Forum för familjevård är en
paraplyorganisation för organsiationer inom familjehems5

vården där FaCO kommer att
söka medlemsskap om vi bara
kan hitta personer som har tid
och kraft att delta i organisationens arbete. Forum för famlijevård har bland annat tagit
fram en protestskrivelse om de
nya avdragsbegränsningarna
som vi alla kunde skriva på.
En del listor överlämnades direkt till Äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson, som
invigningstalade på konferensen, och resten kommer att
överlämnas den 27 september.
Det var en bra och givande
konferens och vi tackar för att
vi fick åka.
Annika och Åsa

Sverige runt
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En lördag i somras hade
vi i Södra inbjudit våra medlemmar samt även skickat
inbjudningar till många närliggande kommuner så att de
kunde göra en inbjudan till
sina familjehem.

möjligheter och tillfällen att
prata med gamla vänner, samt
även stifta lite nya bekantskaper.
Detta var ett mycket trevligt
sätt att mötas på och alla upplevdes som nöjda och ville
gärna komma tillbaka nästa
sommar.

Kanske är det just detta som
behövs för att visa upp att vi,
både barn, ungdomar och vuxna inom familjehemsvården är
helt vanliga människor som
vill ha kul. Det måste i förlängningen uppmuntra andra
att vilja vara/bli familjehem.
Ewa

Detta resulterade i, att vi blev
ett sjuttiotal personer som
samlades vid Kungastenen på
Orebackens Camping, där alla
hälsades välkomna.
Vidare kunde vi alla gemensamt konstatera att vädret var
bra... För nu var det bara att
välja om det skulle badas i
tempererad bassäng eller kämpas för bästa resultat i minigolf.
Eftersom allt var samlat inom
samma område blev det många
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Vid årsmötet 2007 hade
vi besök av två stycken närpoliser. De informerade om
klimatet runt Vara. Därefter
diskuterade vi aktuella frågor
runt våra ungdomar. Det var
intressant både för oss och för
närpoliserna. Efter besöket av
närpoliserna följde sedvanliga årsmötersförhandlingar.
När dessa var slut avtackades
avgående Ordförande Jens Alderblad och kassören Per Axel
Nordin med presenter.
De nya i styrelsen är: Ny ordförande Behn Utbult. Sekreterare
Margareta (Maggan ) Svantesson. Kassör Pär Gustafsson.
Ledamot Liv Helander
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Upp

Lördagen den 18 augusti hade
Upplands Familjehemsförening sin traditionella bussutflykt.
I år åkte UFarna till Södertälje
och gick på Tom Tits Experiment – Sveriges största science center. Väl på plats spred
deltagarna ut sig i det fyra våningar höga huset samt i den
tillhörande parken. Alla var
lika ivriga att prova på de olika
experimenten – oavsett ålder!

Kontaktpersoner
Norrland
Maria Hansson, tel: 063-600 43
Gästrikland/Hälsingland
Annelie Hed, tel: 0643-510 63
Uppland
Annika Nygren, tel: 070-767 88 82
Västmanland
Anna o Thomas Roberg tel: 0224-14 14 4
Värmland
Ingrid Hansen, tel: 0554-100 71

De lite äldre barnen provade
på att åka Spaceball, ”Rotorn”
samt cykla på lina högt upp i
luften! De yngre barnen fann
det fascinerande med såpbubblor, olika vattenlekar samt den
mörka tunneln som man kunde
krypa i under marken.

Bli medlem i FaCO

Efter fem timmar åkte vi hemåt
igen och stämningen var hög
bussen. Diskussionen rörde
sig om vart vi ska åka nästa år;
Kolmården, Junibacken eller
kanske ”Älgparken” utanför
Gävle? Vi får se.

Det bästa är att gå med i någon
av våra medlemsföreningar så
du får inbjudningar till alla lokala träffar och kan få tillgång
till ett nätverk nära dig.
Du blir automatiskt medlem i
FaCO och får Aktuellt Magazin 5 nr/år och du blir inbjuden

Västra Sverige
Behn Utbult, tel: 0515 - 43014
Södra Sverige
Birgitta Nershed, tel: 0416-199 70
till alla kurser och föreläsningar. Du kan också ringa någon
av våra kontaktpersoner om du
behöver råd och hjälp.
Skicka in kupongen på nedan
så får du ytterligare information eller skicka ett mail till
medlemochprenumeration@
faco.nu

Sverige runt
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Nyfiken på resten av innehållet?

Bli medlem idag!

Surfa in på www.faco.nu, klicka vidare på medlem.
Frågor? Mejla till oss på mejla@faco.nu

