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Trettio år av oavlönat slit och
oersättlig gemenskap!
I år är det 30 år sedan jag blev invald i FaCO´s
styrelse. Ibland kan jag fundera över vad det är
som drivit mig att lägga ned tusentals ideella
arbetstimmar, suttit i hundratals olika möten
och hållit så många bollar i luften för att arrangera träffar, kurser och läger.

Annelie Hed ordf. FaCO

Tyvärr har drivkraften många gånger kommit ur ilskan över att känna mig
kränkt eller överkörd av handläggare, känslan att jag tycker mig se möjliga lösningar som stoppas av byråkrati och prestige, förtvivlan över okunskapen som fortfarande finns om barns behov på skolor och förvaltningar,
politikernas noll-satsning på Sveriges mest utsatta barn mm.
Alla fina kollegor jag fått genom FaCO har varit min stora belöning.
Det är så viktigt att känna att man tillhör en arbetsgrupp, där man kan få
förståelse, råd och uppbackning vid svårigheter. Procentuellt måste också
familjehem tillhöra de trevligaste människorna i vårt samhälle; varma,
generösa och öppensinnade. Många gånger har vi familjehem på kurser
och läger utbytt erfarenheter halva nätterna, jag har vaknat supertrött dagen efter, men åkt hem med ny energi. Det är magi det!
Genom alla utbildningar jag har varit med om att arrangera, har jag också
fått lyssna till fantastiskt många bra och karismatiska föreläsare. Ibland
har jag kanske tyckt att ämnet inte rört mig, men så några år senare har det
visat sig att jag hämtat kraften just ur de föreläsningarna.
Är det värt att offra tid på engagemang i FaCO? Mina 30 år måste väl
ändå tala för sig själv!? Det ger mycket att dra sitt strå till en förbättrad
familjehemsvård. Kanske är det din tur nu att påbörja en spännande resa
som aktiv i FaCO? Hör då av dig till mig!
Ha en riktigt skön sommar!
Annelie Hed
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Diskussionsforum för FaCO’s
medlemmar
Vi har uppmärksammat att det finns ett behov av att
kunna kommunicera med varandra i en sluten grupp,
nu finns det en sådan för alla våra medlemmar som
är intresserade. På www.familjehemmet.se finns ett
forum som blivit till en mötesplats för många inom
familjevården. Personerna bakom är ägarna till
Familjehemmet.se, Anne och Andreas Aronsson.
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Boklotteriet
Denna gången går boken till ”Ewa”, läs första delen av
hennes finstämda berättelse ”Sorgen som kärlekens pris”
som sedan fortsätter i nästa nummer.
I nästa nummer lottar vi ut ”Att förebygga livslångt utanförskap” av Lasse Mattila, en bok som Annsan Palmborg
varmt rekommenderar, se vidare på sid. 4.
Vill du vara med? Skicka in din berättelse och märk den
med ”Boklotteriet”. Redaktionen förbehåller sig rätten
att välja ut bidrag, samt att redigera texter vid behov. Vi
är tacksamma för alla bidrag - korta som långa, stort som
smått! Det enda kriteriet är att det ska ha med familjevård att göra. Skicka ditt bidrag till mejla@faco.nu eller
via brev, du hittar adressen till vårt kansli på sid. 2

För att skapa dig en användare i detta forum går du
enklast in via vår hemsida www.faco.nu, under ”För
dig som är medlem” finns en länk som tar dig till formuläret där du registrerar dig. Du får sedan en bekräftelse via mail när du är registrerad.
Om du vill tillhöra FaCO’s stängda grupp skickar du
sedan ett mail till familjehemmet@familjehemmet.
se. Uppge för- och efternamn, användarnamn och ev.
medlemsnummer om du har det och tala om att du vill
vara med i FaCO´s medlemsgrupp.
Varmt välkomna!

Tryckfel
Rubriken till Ministerhearing i förra numret (AM nr1,
sid 5) fick fel årtal, ministerhearingen genomfördes i
november 2012!
Redaktionen

Anne Aronsson & Annelie Caurell

Foto: Annelie Caurell

Vi finns alltid här och lyssnar!
Snart är det sommar och semestrar. Det brukar betyda att det är begränsat med möjligheter att få tag på
någon som kan stötta och lyssna på de funderingar
man har, i sitt många gånger svåra arbete.
FaCO stänger aldrig. Vi finns alltid här för dig som är
medlem. Det finns inga dumma frågor, ingen fråga är
för liten och inga frågor är oviktiga. Funderar du på
något, ring eller maila till oss!
Ring vår medlemstelefon på 070 - 473 54 75 eller
skicka ett mail till mejla@faco.nu.
Vi önskar alla en skön sommar och hoppas att vi ses i
höst på våra aktiviteter!
FaCO´s styrelse
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Att förebygga livslångt utanförskap
Jag har läst en intressant bok om vikten av att förebygga livslångt
utanförskap. Med tanke på de barn som vi familjehem tar hand om,
känns boken väldigt aktuell och nyttig. Den går dessutom bra att
”skumma”, eftersom varannan sida är som en kort sammanfattning
av den mer ingående texten bredvid. Jag rekommenderar varmt
denna bok som Lasse Mattila skrivit och som jag försöker ge rättvisa
genom att ge några exempel från det digra innehållet. Boken ges ut
av Ungdomar AB, och vill man nå författaren kan man maila
lasse.mattila@ungdomar.se.
Annsan Palmborg

Av 100 000 barn hamnar 10 - 15 000
i utanförskap som vuxna. Forskning
visar att man redan i förskolan kan
se riskutsatta barn, men de får inte
alltid den hjälp de skulle behöva.
När man tittar på vilka risksignaler
som finns, är skolk en av de största.
En enda ungdom på glid kostar samhället i snitt mellan 350 000 och 1,75
miljoner kronor per år. Då tillkommer ännu alla kringkostnader såsom
inbrott, missbruk m.m.
Mattila tror inte på diagnoser som
t.ex. ADHD, utan han betraktar
beteendestörningar som en naturlig
följd av vuxnas oförmåga att möta
barns grundläggande behov.
Enligt författaren finns det goda
möjligheter att påverka i positiv riktning, men då måste den samlade
vuxenvärlden ta sitt ansvar och samarbeta.
Mattila har en ingående genomgång
av barns behov, och då framförallt
om den emotionella (känslomässiga)
inlärningen och om hur PTSD (posttraumatiskt stressymtom) påverkar
utvecklingen. När det råder balans
mellan olika delar av vårt system
(psykiskt och fysiskt), upplever vi
både hälsa och lycka i våra liv.
Föräldraskapets möjligheter, samt
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risk- och skyddsfaktorer ges stort
utrymme. Boken ger många exempel på signaler vi som vuxna ger
våra barn, samt även vikten av anknytning. Den är inte kopplad till
biologiska band enligt författaren,
utan till hur vi tillgodoser barnets
behov. Grundstenar för en förtroendefull relation är bl.a. tydlighet, tid,
uppmuntran och tydliga ramar.
Gränssättning handlar om att lära
sig konsekvenser av sitt handlande,
men Mattila menar att det är viktigt
att också uppmuntra och förstärka
önskade beteenden. Vi vuxna måste
välja våra strider, och ha bestämt
oss för vilka frågor som kan vara
förhandlingsbara, samt vilka som
inte är det.

som i sin tur leder till att man lättare
kan sätta gränser.
En ordentlig genomgång av BBIC
(Barns Behov i Centrum) där författaren betonar vikten av att det krävs
helhetssyn, många diskussioner om
värdegrundsfrågor, samt gemensamma strategier för att förebygga
utanförskap, finns också i boken.
Han menar att verktygen redan finns,
men att det måste finnas samordnare
som kan föra arbetet vidare.
Vi måste inse att alla vuxna inte är
lämpade som förebilder, och att ungdomar behöver vuxna som de kan
räkna med och lita på.

Foto: Annsan Palmborg

Barns utvecklingsmöjligheter påverkas av hur vi
vuxna ser på, pratar om, och
bemöter de unga. Detta beror bl.a. på vår egen självinsikt och självkännedom.
Vad det gäller skolgången, finns det en noggrann
genomgång av framgångsfaktorer i boken. Vikten
av tätt samarbete, samt att
hitta beröringspunkter för
att kunna möta ungdomarna
lyfts fram. På så sätt kan
man nå ömsesidig respekt

Det finns människor
som kommer in i våra
liv och som lämnar
det igen. Det finns
också människor som
stannar en stund, och
som lämnar fotspår
i våra hjärtan. Och
vi är aldrig mer de
samma. (okänd)

firar 30 år!
Ibland skall man ha tur. Just den 16/3, tyckte vi att vi var lyckligt lottade. Då fick vi nämligen vara med att fira FaCO
30 år! I Sala hade det dukats upp till festmiddag. Marschallerna brann ute, och inne i den hemtrevliga lokalen möttes
vi upp av glada, festklädda och trevliga människor från när och fjärran. Alla på något sätt kopplade till familjehemsvård, och FaCO i synnerhet.

Foto: FaCO

Medan vi smuttade på välkomstdrinken, passade nuvarande ordförande Annelie Hed på att hälsa välkomna. Hon
berättade också lite kort om förr och nu, och hur det hela med organisationen startade upp.

FaCO´s veteGlädjande återseende av
Ahlkvist, Yngve
raner Siv Lind, Yvonne
en som minglar
Granlund och Pia Peders

Extra festligt var det, att så många från styrelser i början av FaCO´s existens anammat inbjudan och faktiskt kom till oss! Det tackar vi för.
Yvonne Ahlkvist passade på att tacka för sig och alla sina år i med- och
motgångar för FaCO´s räkning, och även Annelie Hed höll ett tal med minnen från sina år, och hur det kommer sig att hon nu är tillbaka på ordförandeposten.
Vi fick även veta en liten del av allt arbete som förts under dessa 30 år, och
då inser man vilken betydelse vi faktiskt har när det gäller t.ex. lagförslag
m.m. där vi nu är remissinstans till Riksdagens arbete. Om inte FaCO hade
startats upp, skulle många frågor som berör familjehemmens situation,
kanske sett betydligt sämre ut än vad de faktiskt gör idag.

Vi fick även trevlig underhållning av Anders Larm och Emma Hortans som
sjöng en härlig blandning av gammalt och nytt som även gick att dansa till.
Annelie Hed sjöng också några egna sånger till gitarr.
Efter många samtal, god mat och mycket gemyt, var det dags att bege sig
hemåt i natten. Vi ser redan fram emot FaCO´s 40-års kalas, och hoppas att
vi då kan summera de kommande tio åren med att ”det var under de åren
som familjehemsvården verkligen lyckades förändra villkoren för både
familjehemmen och de placerade.”

Underhållningen stod An
ders Larm och
Emma Hortans för

Foto: Mikael Stenkvist www.salasilvergruva.se

Vi får arbeta vidare med dessa viktiga frågor, och hoppas på att det finns
fler som är villiga att satsa engagemang och tid i FaCO även under kommande år!

Foto: FaCO

Till sist vill jag tillsammans med alla som var med, rikta ett stort tack till
festens värdar, Josefin Bengtsson, Sverker Karlsson och Annelie Hed.
ngtsson, SverkFestens värdar Josefin Be
d
He
ie
nel
er Karlsson och An

Vid pennan
Annsan Palmborg
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Aktuellt
Barnombudsmannen vill
att JO prövar tillsynsmyndigheters ansvar
Barnombudsmannen vill att JO
prövar i vilka situationer Socialstyrelsen som tillsynsmyndighet
kan låta bli att polisanmäla misstankar om brott mot barn. I några
tillsynsbeslut från Socialstyrelsen
finns uppgifter som kan tyda på
att barn utsatts för handlingar
som skulle kunna vara brottsliga
utan att någon polisanmälan har
dokumenterats i samband med
tillsynen.
Källa: www.barnombudsmannen.se/i-media/pressmeddelanden/2013/4/pressmeddelande-1/
Inspektionen för vård och
omsorg blir ny tillsynsmyndighet 1 juni 2013
Den 1 juni 2013 bildas den nya
myndigheten Inspektionen för
vård och omsorg (IVO), som tar
över tillsynsverksamheten från
Socialstyrelsen.
Därmed är det IVO som utövar
tillsyn över hälso- och sjukvård,
socialtjänst och verksamhet enligt
lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS).
Den nya myndigheten kommer
också att ansvara för tillståndsprövning inom dessa områden.
Från den 1 juni 2013 finns kontaktuppgifterna till IVO på webbadressen: www.ivo.se

Glöm inte att titta in på vår
facebooksida och gilla oss.
Där lägger vi upp aktuell
information som rör
familjevården.
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Apropå mobiltelfoner!
Kommentar till ”FaCO svarar” i förra numret av Aktuellt
Magazin nr 1 2013 angående mobiltelefoner och tider för
användandet.
Jag vet att det tidigare framkom i någon form av ”utredning” gällande barn på
institution i första hand, att det var kränkande att ta ifrån de placerade barnen
mobilerna för att de inte ska användas kvällar och nätter. Annsan Palmblad ger
ett informativt svar. Man får också skilja på hem och institution. Hur många
föräldrar vill att deras barn ska ha koll på mobilen sena kvällar och hela nätter? Hur många föräldrar vill att deras barn ska gå trötta till skolan på morgonen? Hur många föräldrar vill att barnens omedelbara tillfredsställelse/vilja
ska gå före deras hälsa?
Före mobilernas tid, fanns det etikett som rekommenderade att man inte
ringde någon i onödan efter kl. 21.00 på kvällen. Skönt, tycker jag som vill
vara ifred på kvällarna! Helt plötsligt så försvinner denna etikett/regel i och
med mobilerna. Förstår inte varför, vi behöver den mer än tidigare i vår alltmer stressade tillvaro. Mobilerna ska inte tas ifrån barnen som bestraffning,
men ibland så har vi vuxna tappat greppet på vad barn behöver eller inte. Vår
egen bekvämlighet får företräde, som jag själv upplevt det!
Jag vill rent allmänt kommentera frågor om vad placerade barn får eller inte
får. När jag som tjänsteman fick frågor hur ska vi göra, få eller inte m.m. brukade jag först ställa motfrågan, hur skulle du göra om det var ditt egna barn? I
de allra flesta fall hade familjehemmet en egen åsikt, ett eget och bra svar. Det
var bra att de frågade utifrån att barnet var placerat, ingen regel utan undantag,
men det är inte så ofta det behövs en skillnad och i så fall måste man fundera
varför.
Trygga barn behöver inte så mycket regler, men otrygga barn behöver mer
än andra få hjälp med att sätta gränser för att uppnå trygghet. Det är en av de
svåraste uppgifterna som åligger ett familjehem.
Gränser får inte göra oss till fyrkanter, men väl till rundlar inom vars hägn
barnen ska känna sig trygga. Jag vet, det är lättare sagt än gjort. Även vuxna
vill ligga på topp!
Yvonne Ahlkvist
F.d. familjehemskonulent
Foto: 123rf.com

aktuelltmagazin
Genom åren har AM haft lite olika skepnader, dock har inte innehållet förändrats så mycket, tyvärr. Det är samma berättelser idag
som för 30 år sedan. Familjehemmen saknar fortfarande stöd i sitt
uppdrag och upplever att de inte blir behandlade som en likvärdig
samarbetspartner. Och barnen lever fortfarande många gånger i en
ovisshet om vart de ska växa upp. Hur ska vi då kunna stötta och
hjälpa barnen för att de ska bli trygga vuxna?
Vi gör alla så gott vi kan och tillsammans kan vi göra oss hörda och
försöka förändra synen på familjehemsvården!
AM nr 1 1990

AM nr 2/3 2005
Detta år började vi även att ha ett
aktuellt tema i varje nummer.

AM nr 2 1992

Tidningen Föräldrafritt trycktes
2004. Tanken var att kommunerna skulle kunna köpa in den och
dela ut den till barn och unga
som bodde i familjehem.

Första numret av Aktuellt
Magazin kom 1984

AM nr 1 1999

AM nr 2 2011
Från och med nr 3 detta år så får
tidningen några fler färgsidor.
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Litteratur från FaCO
Handboken
Det är mycket att tänka på vid ett uppdrag, frågor uppkommer säkerligen efter ett tag
som man kanske inte haft möjlighet att förutse.
Handboken är till för att erbjuda information och stöd för att du ska kunna känna dig
bekväm och professionell i din roll. Vår strävan har varit att ta upp det mesta som gäller
för familjehemsföräldrar, jourhem, kontakt- och avlastningsfamiljer.
Idag finns handboken endast på nätet. Detta för att den alltid ska vara aktuell, då vi uppdaterar den vid behov. Om du inte redan har en kod, skaffar du det enkelt via vår hemsida: www.faco.nu. Som medlem får du koden till det förmånliga priset 140 :-.

Familjehem
“En dag är det ingen som hämtar Anton, snart 7 år, från fritids. Lena ser ingen annan
lösning än att ta med pojken hem till sig. Plötsligt förändras livet för dem båda. Anton
blir placerad i Lenas familj, och deras vardag blir aldrig mer sig lik!”

Boken ”Familjehem” speglar bl.a. många av de svårigheter ett familjehem kan uppleva, men också lilla fosterbarnet Antons utanförskap i familjen, trots att han får det
mesta av familjens tid och engagemang. Detta är en påhittad, men fullt möjlig berättelse om ett familjehem som gör så gott det kan, men ändå inte riktigt räcker till.
Boken kostar 190:- inkl frakt (faktureras). Beställ den redan idag på mejla@faco.nu
med ditt namn, adress, telefonnummer och mailadress.

Nästa nummer
Tema: Sorg och förlust
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Sorg och förlust är begrepp som kan finnas med i våra uppdrag på olika
sätt, i olika sammanhang.

för familjehem,

jourhem och kont

aktfamiljer

Det kanske kan kännas som ett svårt eller känsligt ämne att prata om, just
därför kan det vara bra att göra det. Känslor av sorg och förlust drabbar
alla i en familj, både den placerade men även familjerna som tar emot
barnen i sina hem.
Vad har du för erfarenheter? Som vanligt blir vi mycket tacksamma för
att få ta del av era berättelser, tankar och funderingar. Skriv till:
mejla@faco.nu.
Manusstopp är den 1 augusti. Tidningen kommer ut i september.

Tema

Sorg och förlust

