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● ca 12 000 barn/unga placerade
● ca 1 500 föräldrar får stöd av FBU
● Finns 1 förening fördelat över 5 regioner med lokalföreningar.
FBU har funnits sedan 1969 och lade grunden för den lagändring som innebär att föräldrar vilka
riskerar att få sitt/sina barn omhändertagna skall ha rätt till stödperson enligt § 42.30.
FBU är landsomfattande, vilket innebär att de ska täcka upp med stöd åt föräldrar genom sina
två anställda socialrådgivare samt ideellt fungerande stödpersoner/stöttepersoner via samtliga
fem regioner som har lokalföreningar.
Dessa två socialrådgivare, som är placerade i Hellerup, upprätthåller kontinuerlig och god
kontakt med övriga lokalföreningar.
17h/v har FBU telefonjour där socialrådgivarna ger stöd åt föräldrar som kan innebära praktisk,
juridisk eller konkret rådgivning. FBUs socialrådgivare verkar även som förmedlande kontakt åt
föräldrarna då de blir tilldelade stödpersoner/stöttepersoner.
Föräldrarna har möjlighet att vara anonyma då de ringer till telefonjouren.
FBU är ingen uppsökande verksamhet, däremot lanserar de sig via Facebook och vid andra
offentliga platser.
FBU ger regelbundet ut en egenpublicerad skrift ”FBU-NYTT”.
I denna skrift kan man läsa om diverse nyheter inom föreningen, relevant forskning och
företeelser inom lagen samt om föräldrars olika erfarenheter av FBU, tvångsvården m.m.
Många föräldrar har ett stort behov av stöd. FBU är väl införstådda med detta. Föräldrarnas
problematik varierar, det kan handla om allt från låg intelligens/utveckling till missbruk.
FBU anser att det är svårt att nå fram till de föräldrar som är i ett aktivt missbruk. Föräldrarna
kan även vara i olika faser.
Det är både män och kvinnor som hör av sig till FBU för att få stöd.
Det är föräldrarna som avgör hur länge de vill och behöver ha stöd från FBU.
FBUs syfte är att förtydliga förvaltningens tanke och planering angående omhändertagandet,
tvångsvården, placeringen eller situationen som helhet.
Föräldrarna kan ha frågor och tankar som handlar om:
-

”vad kan jag göra?”
”vad ska jag göra?”
”vad betyder detta?”

Här verkar FBU för att stödja föräldrarna i att skapa insikt om situationen och planeringen. FBU
försöker även hjälpa föräldrarna att få insikt i sin egna problematik då det verkar bli enklare för
föräldrarna att förstå helheten då.
FBU ger stöd åt föräldrarna genom att lyssna och vägleda.
Därigenom skapas styrka åt föräldrarna.
Denna styrka gör det lättare för föräldrarna att bibehålla en god kontakt och relation till
barnet/den unga.
Att stärka föräldern i sin egna situation kan även underlätta vid relationerna till
familjehemsföräldrarna och förvaltningen.
FBU arbetar alltid genom att ha barnets bästa i fokus.
FBU tillhandahåller även stöd, som består av samtal, åt nära anhöriga som tex mor- eller
farföräldrar.
Vem kan bli stödperson/stötteperson hos FBU?
-Som stödperson/stötteperson behöver man inte ha egen erfarenhet av
tvångsvård/omhändertagande.
-Vanligt att pensionerade tjänstemän söker uppdraget.
-Styrelsen avgör vem som kan bli stödperson/stötteperson.
-De stödpersoner/stöttepersoner som har egen erfarenhet av tvångsvård/omhändertagande bör
vara stabila och långt gångna i sin egna process. (Då uppdraget kan påverka och aktivera
emotionell reaktion).
Man får dock vara medlem i föreningen utan att verka som stödperson/stötteperson.
Som stödperson/stötteperson verkar man ideellt.
Föreningen sätter ej ramarna, stödpersonen/stöttepersonen avgör själv hur mycket de kan
arbeta.
Somliga stödpersoner/stöttepersoner väljer att ha arbetstelefon medan övriga använder sitt
privata telefonnummer.
FBUs stödpersoner/stöttepersoner för ingen statistik eller dokumentation över arbetstid och
klienter. Däremot för socialrådgivarna statistik samt dokumentation om verksamheten.
FBUs stödpersoner/stöttepersoner kan följa med till möten med förvaltningen, polisen, rättsliga
förhandlingar m.m.
Stödpersoner/stöttepersoner kan även följa med vid umgänge med barnet/den unga, varvid
stödpersonen/stöttepersonen verkar som stöd åt föräldern men även för att stärka och främja
relationen med barnet/den unga. Ibland måste även anställd från förvaltningen medverka vid
umgänge.

FBUs stödpersoner/stöttepersoner gör hembesök hos föräldrarna dock alltid i sällskap med en
annan stödperson/stötteperson. Likaså gäller för besök vid institution eller liknande.
FBU anser att det är svårt att hitta lämpliga stödpersoner.
Stödpersoner/stöttepersoner får ej ta beslut eller medvetet påverka föräldrarna.
FBU talar om ”neutral vägledning”.
Vidare berättar FBU att det även är svårt att få ekonomiska resurser, t.ex fonder.
Enligt FBU är det betydligt lättare att få ekonomiska resurser till barnen/de unga än vad det är
att få till föräldrarna.
FBU anordnar nätverksträffar och kurser för alla regioner som har lokalföreningar, här utbildar
man stödpersoner/stöttepersoner i bland annat krishantering som är en viktig del av
utbildningen.
Stödpersonerna/stöttepersonerna får dessutom möjlighet att utbyta erfarenheter samt skapa
nya kontakter.
Utöver detta anordnas även evenemang, resor och utflykter för föräldrarna tillsammans med
deras barn.
Senaste evenemanget var en resa till Legoland med övernattning. Över 100 föräldrar och barn
medverkade vid evenemanget, sponsrat genom fonder.
FBUs ekonomi finansieras främst genom den danska staten. Det är finansiering som skall
sökas, s.k ”statspuljemidler” (statsmedel).
Statsmedel beviljas för 2-4 år i taget. Statsmedel erhålls på följande sätt:
Staten fördelar dessa medel som kommer från inkomster, överskott av skatter och bidrag till
särskilt utsatta. Dessa medel skall alltså sökas, men distribueras även i vissa fall av staten.
I Danmark brukar man benämna dessa överskottsmedel som ”godtepose” (godispåse) då
politikerna fördelar statsmedel väldigt aktsamt eller villkorligt.
FBUs verksamhet finansieras även genom fonder.
FBU förtydligar att de ej vill vara kommunalt styrda eftersom de värderar sin självständighet.
FBU har två årsmöte (generalförsamling) där man vid ett av årsmötena fokuserar på redovisning
av statistik m.m genom föreningens innehåll åt politikerna.
Vid det andra årsmötet fokuserar man på rekrytera nya stödpersoner/stöttepersoner.
FBU upplever att stödpersoner/stöttepersoner som har egen erfarenhet av
tvångsvård/omhändertagande kan bidra positivt genom sin egna erfarenhet åt föräldrar som
söker stöd, då det kan skapa hopp hos föräldern när de inser att stödpersonen/stöttepersonen

har klarat av en liknande situation.
FBU betonar vikten av att stödja föräldrarna i ett tidigt skede.
Då FBU inte är en uppsökande verksamhet så tror man sig att många föräldrar saknar adekvat
stöd i ett kritiskt läge.
FBU påtalar även svårigheterna som det innebär att verka som stödperson/stötteperson åt de
föräldrar som har utländsk härkomst.
Svårigheterna berör både språk och kultur.
FBU har en önskan om att driva stödet i en ”nordisk regi”.
FBU ser ljust på att Helsingborgs kommun utvecklar liknande stöd som erbjuds i Danmark
sedan 50 år tillbaka.
Konferenser, studiebesök och nätverksträffar kan komma att bli viktiga delar för föräldrastödets
utveckling.
FBU har tankar om att kontakta ”Nordisk Ministerråd” (Nordiska Ministerrådet) för att höra om de
är intresserade av att stödja ett skandinaviskt möte mellan: Danmark, Sverige och Norge, i syfte
om att utveckla ett nordiskt samarbete av föräldrastödet.

