Pressmeddelande 2013-10-03

Forshaga kommuns kommunalråd
lyssnar till placerade ungdomar
Splittra inte syskon när socialtjänsten familjehemsplacerar barn, ge bättre
psykologiskt stöd till omhändertagna ungdomar och använd ungdomslotsar inom
socialtjänsten. Det var tre av budskapen från de omhändertagna ungdomarna.
Angelica Rage, kommunstyrelsens ordförande i Forshaga kommun, och Peter
Öhlander, biträdande barn- och utbildningschef, träffade under torsdagen barn och
unga i samhällets vård. Besöket arrangerades av Barnombudsmannen inom uppdraget
Pejling och dialog för att stärka barns rättigheter.
Att aldrig splittra en familj mer än nödvändigt och om det måste ske så placera
barnen på samma ställe så att man i alla fall får växa upp med sina biologiska syskon,
löd ett av budskapen. Bristen på psykiatrisk hjälp när man mår dåligt på ungdomshem
beskrevs också som ett problem.
Angelica Rage och Peter Öhlander blev uppmärksammade på bristerna i den
psykiatriska vården för barn och unga i Värmland och lyssnade noga på ungdomarnas
förslag om hur det kommunala och statliga arbetet kan förbättras.
- Vi söker efter svar på hur vi ska ha det och jag tar med mig allt du säger, svarade
Angelica Rage en av ungdomarna.
Som ett första steg lovar nu Angelica Rage och Peter Öhlander att försöka införa
förslaget om ungdomslotsar – personer inom kommunen som följer, hjälper och stöttar
ungdomar som fått problem. Peter Öhlander var efter mötet också fast besluten om
att få bättre koll på hur ungdomar i familjehem och på institutioner faktiskt har det.
- Vad får de ungdomar som vi placerar vara med om? Vi behöver göra fler besök,
bättre åtgärdsplaner och tätare uppföljningar. Nu börjar vi, så känns det när jag går
härifrån, säger Peter Öhlander.
Varje dag kränks barns rättigheter och Sverige har fått upprepad kritik från FN:s
barnrättskommitté. Regeringen har därför beslutat om en nationell strategi för att
stärka barns rättigheter. Barnombudsmannens uppdrag är att medvetandegöra
strategin i det offentliga Sverige och kallar arbetet Pejling och dialog. Här lyssnar
Barnombudsmannen till barns och ungas egna erfarenheter och ger dem möjlighet att
framföra sina åsikter till de lokala beslutsfattarna.
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För mer information:
Länk till Barnombudsmannens webbplats: www.barnombudsmannen.se
Mer information om Pejling och dialog: www.barnombudsmannen.se/pejling

Kontakt:
Angelica Rage, kommunalråd
054-17 20 06
Peter Öhlander, biträdande barn- och utbildningschef
054-17 20 81
Åsa Lindelöw, projektledare Barnombudsmannen
08-692 29 58
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