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Året som gått…
Nu närmar sig julen och nyårshelgen med stormsteg. Som vanligt är det
väl på plats att fundera på vad man gjort under året och vad man kanske
borde göra kommande år. Och vad har vi egentligen gjort i FaCO under
året?
Styrelsen har under året haft flera möten förstås - med kongressen och
rikslägret som den viktigaste mötespunkten för både styrelse och övriga
medlemmar. (Vi är glada över att kunna skryta med en så stor uppslutning
och det utomordentligt fina betyg vi fick, se rikslägerenkäten antingen på
vår hemsida eller på annan plats i tidningen!)
FaCO har under året medverkat vid framtagningen av den nya Barnskyddsutredningen som också gått ut på remiss till oss. Läs en sammanfattning
av vårt remissvar på sidan 14 eller läs hela svaret på faco.nu.
Representanter från styrelsen har medverkat vid olika partistämmor och
mässor samt varit representerade på olika möten med socialdepartementet
och socialstyrelsen. Vi har haft en ungdomsrepresentant som varit med
både före och under den svenska utfrågningen i FN:s Barnrättskommitté
i Genève och vi har också funnits med på en internationell konferens som
IFCO (International Foster Care Organisation) anordnat i Dublin, Irland.
Nu i höst har vi dessutom skickat ut nummer 3 av Aktueltmagazin till alla
kommuner i Sverige och glädjande nog har många kommuner beställt
extra exemplar till sina familjehem. Vi har dessutom gjort en ny 3-årsplan
och sökt föreningsbidrag, som vi håller tummarna för att vi åtminstone får
en bråkdel av vad vi sökt. De senaste åren har vi fått ca 20 % av summan
vi sökt.
Men den viktigaste funktionen för Er medlemmar tror jag ändå har varit medlemstelefonen och vår tidning Aktuellt Magazin (AM). Att AM är
populär kan våra representanter på alla mässor mm intyga. De går åt som
smör! Tyvärr så är inte medlemstelefonen lika uppiggande. Beklagligt nog
så är det alltför många familjehem och barn som råkar riktigt besvärligt
ut. Vi kan som förening inte göra mer än låna ut ett öra och i de allra mest
besvärliga fallen följa med på möten.
Vi i FaCO vill önska er alla en God Jul och ett riktigt gott nytt år!
Ylva, ordförande
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Hemsidan
Ni kikar väl in ibland på vår
hemsida? Vi försöker att uppdatera den regelbundet men som
alltid är det tiden som inte alltid
räcker till. Medlemsföreningarna
uppdaterar sina sidor med planerade aktiviteter med jämna mellanrum. Finns det något som Du
tycker saknas på vår hemsida?
Mejla till oss och berätta,
mejla@faco.nu

FaCO’s ungdomsmail
Vi kommer att starta en ny mejladress, ungdom@faco.nu. Dit
kan barn och ungdomar vända
sig för att skriva av sig, berätta
om jobbiga saker hemma eller i
skolan eller bara vill ha någon att
prata med. Alla mejl som kommer till denna mejladress stannar
hos oss, ingen annan kommer att
få läsa dem. Alla barn och unga
som har funderingar, frågor eller
bara vill prata med någon är välkomna att skriva till oss.
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Familjehemsbanken
Söker ni familjehem? Eller är
ni redan ett familjehem eller har
funderingar på att bli? Familjehemsbanken är mötesplatsen för
familjer och handläggare.
Som familj kan ni sätta in en notis, helt gratis, i familjehemsbanken. Berätta lite om er, tidigare
erfarenheter om sådana finns och
vilken typ av uppdrag som ni kan
tänka er.
Kommuner och andra kan söka
efter lämpliga familjer till era
uppdrag, genom vår utökade sökfunktion. För en liten kostnad får
ni ta del av familjernas kontaktuppgifter samt möjlighet att sätta
in notiser på hemsidan.
Mera om detta kan ni läsa på vår
hemsida www.faco.nu/familjehemsbanken

www.faco.nu


Fick ett intressant boktips
av min handläggare, har
dock ännu inte hunnit
läsa den. Väntetiden att
få låna den på biblioteket
är lång, kanske en
indikation på att det är en
bra/viktig bok?
Anknytning i praktiken
av Anders Broberg m.fl.
(2008)

Bris rapporten
2009 – Barn är
oslagbara!
Fokus ligger på anti-agalagen och
FN´s konvention om barns rättigheter utifrån vad barn och unga
har berättat. Ni hittar den på
www.bris.se

Medlemssida
Inom kort hoppas vi att medlemssidan är klar. En sida bara för dig
som är medlem i FaCO. Det som
krävs för att komma in på den är
att medlemsavgiften är betald, en
mejladress och ett lösenord. Vi
kommer att lägga upp intressanta
artiklar, tips på föreläsningar som
anordnas i landet, gamla Aktuellt
Magazin kommer också att finnas. Det kommer även att finnas
en frågelåda där man kan ställa
frågor och få svar från oss i styrelsen men också av andra medlemmar som kanske upplevt samma
sak och hittat en lösning. Så håll
utkik på hemsidan!

Handboken
Handboken kommer att uppdateras innan året är slut. Idag är
kostnaden 100 kr, from årsskiftet
kommer vi att lägga till några tior
på priset, så passa på att beställa
redan idag! Lättast gör du det på
hemsidan.

Remissvar
Sammanfattning: YTTRANDE SOU 2009:68,
Lag om stöd och skydd för barn och unga

FaCO, Familjevårdens centralorganisation välkomnar förslaget till förändringar som anpassar lagstiftningen till den utveckling som har skett av vården
för barn- och unga i behov av samhällets stöd.

FaCO vill trycka på att tvångsvården för barnet/den
unge, fortfarande ska finnas kvar även om föräldrarna utvisas ur landet. Anledningen till att barnet/den
unge omhändertogs finns troligtvis fortfarande kvar,
även efter utvisningen, om de utvisas tillsammans.

Bra att lagen lägger ansvaret för barns och ungas
stöd och skydd på alla instanser i samhället som
barnet/ den unge kommer i kontakt med, såsom socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård. Positivt är att
lagen omfattar unga upp till 21 års ålder.

FaCO har påpekat vikten av att villkoren måste förbättras - inte försämras – för familjehemmen och att
familjehemmens kompetens om de placerade barnen bättre måste tas om hand. Bra att kommunerna
ska få möjlighet att ge fortsatt stöd efter vårdnasöverflyttning.

Bra med återkoppling till den som gjort anmälan och
att även möjlighet att kräva möte införs. I dagsläget
får anmälaren aldrig reda på om en anmälan lett till
en insats för barnet/ungdomen, vilket kan göra det
svårt för till exempel dagispersonal att veta hur de
ska hjälpa barnet.

FaCO ser med oro på adoptionsdebatten. Kommunernas ekonomi styr insatserna till barn och unga
och att adoptera ett fosterbarn innebär en ekonomisk lättnad för kommunen. Vi tror mera på en
vårdnadsöverflyttning för att barnet bland annat ska
kunna behålla kontakten med sitt nätverk. Det ska
inte vara möjligt att ta fosterbarn med en baktanke
om att kunna adoptera barnet, utan målet ska alltid
vara att fosterbarnet ska förenas med sin biologfamilj.

FaCO anser att kommunerna ska vara skyldiga att
ge eftervård upp till 23 års ålder. Många unga har
inga vuxna att vända sig till efter en avslutad insats,
därför blir de mera sårbara i samhället.
FaCO är positiv till att varje placerat barn får särskild tilldelad socialsekreterare som minst 4 gånger
per år ska besöka barnet.
FaCO vill trycka på att särskilda skäl till
att förlänga en utredning, inte får vara
personalbrist eller att belastningen är så
hög att personalen inte hinner med sina
ärenden. Att de socialsekreterare som har
barnärenden ska ha specialkompetensutbildning välkomnas men även särskild
barnkompetens borde ingå.
En uppgjord vårdplan ska även innehålla
en vårdgaranti. Vilket innebär att det sätts
en tidsgräns för när planen ska ha uppnåtts
och en ny vårdplan görs upp.
Vid en återförening med vårdnadshavaren/vårdnadshavarna måste man ha ett
barnsperspektiv. Återflytten måste ske i
samråd med barnet/den unge och föräldrarna. Barnets bästa ska alltid styra en
återförening, när, hur och tiden det tar för
barnet att känna trygghet igen med sin
vårdnadshavare.
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God Jul och Gott Nytt År!
Önskar

Nästa nummer av

aktuelltmagazin
Första tiden - allt man kan tänka sig
Nästa nummer handlar om den första tiden med en placering. Mycket händer på kort tid och många
tankar far genom huvudet, gjorde vi rätt, klarar vi detta och kommer vi att kunna samarbeta med det
biologiska nätverket? Vad har du för erfarenheter kring detta? Skriv till oss och berätta!

20

