Alla barn har rätt till en trygg barndom!
I Värmland finns det idag runt 800 barn som lever i familjehem eller på så kallade HVB-hem.
När föräldrarna inte räcker till och klarar av sitt föräldraskap måste samhället gripa in och
hjälpa barnen. Men tyvärr finns idag mycket kvar att göra för att ge en trygg uppväxt.
Även om Alliansregeringen de senaste åren skärpt insatserna visar länsstyrelsernas
granskning att många kommuner fortsatt brister i hanteringen av placerade barn. Exempelvis
saknas utredningar av många familjehem och kontakten mellan barnet och socialtjänsten är
många gånger oregelbunden. Socialtjänsten följer ofta heller inte upp hur det gick för barnet i
skolan och hur barnets hälsa utvecklades, som exempelvis tandläkarbesök. Granskning av
HVB-hem visar att endast 15% av hemmen lever upp till uppställda kriterier och att hälften
har allvarliga problem.
Om samhället lyckas bättre med placerade barn är mycket vunnit på flera områden.
Folkpartiet vill se att varje barn ska ha rätt till en särskilt utsedd socialsekreterare. Det krävs
kontinuitet och täta kontakter mellan barnet, socialsekreteraren och familjehemmet. Vi
föreslår också att uppföljning av familjehemsplaceringar görs oftare än idag.
Familjehemmens status behöver uppgraderas. I dag finns stora problem ute i kommunerna att
få vuxna att ta sig an uppdraget som familjehem. Det är ett stort och tungt ansvar. Därför
krävs en obligatorisk handledning och utbildning för alla familjehem, samt ett kontinuerligt
stöd om akuta svårigheter uppstår. En nationell kampanj för fler familjehem bör startas för att
lyfta denna yrkesgrupp och få flera att intressera sig för detta betydelsefulla arbete.
När det gäller HVB-hem vill Folkpartiet att det ska införas auktorisation vilket är en
kvalitetsmärkning eller kompetensklassificering som kan ges till utövare av tjänster.
Hur det går i skolan är ofta avgörande för hur livet senare utvecklar sig. Folkpartiet vill därför
att hemkommunen – tillsammans med rektor på den skola som barnet fortsättningsvis ska gå i
– upprätta en studieplan för barnets skolgång och undervisning. Vi vill också förtydliga
kommunens ansvar i skollagen för att följa upp placerade barns skolgång.
För att komma till rätta med brister i hälso- och sjukvården av placerade barn föreslår vi en
tydligare bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen som slår fast hälso- och sjukvårdens ansvar
för att tillgodose det placerade barnets rätt till hälsa. Det bör ske genom att en hälsoplan tas
fram för varje placerat barn.
För att säkerställa SOL krav 5kap 1§ rörande barnavårdsärenden , bör kommunerna använda
ett enhetligt system för handläggning och dokumentation. Ett sådant verktyg som används i
många kommuner är BBIC (Barns behov i centrum).Det är framtaget efter ett omfattande
forsknings-och utvecklingsarbete. Detta verktyg följer hela ärendegången i barnavårdsärenden
och där ingår ex. hälsa och skola som parametrar.
Vi vill även säkerställa att barnen vet sina rättigheter gentemot samhället, vuxna och andra
ungdomar. Genom att socialtjänsten, familjehemmen och HVB-hemmen återkommande
informerar om rättigheter kan barn och ungdomar själva ställa krav och sätta gränser.
Folkpartiet vill nu få upp denna viktiga fråga på dagordningen med ett batteri av olika förslag.
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