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Tänk efter före!
Annelie Hed ordf. FaCO

Vi ville ha en stor härlig familj, men insåg att den skulle försörjas också, därför blev
det bara två biologiska barn. Det fanns ju gott om andra barn som behövde ett nytt
hem och med åren blev det många som kom att sätta färg på vårt familjeliv. Vi gjorde
alltid vårt bästa, även om det ibland inte räckte till, men jag tror ändå att alla har
känt att vi engagerade oss, ville dem allt väl och att vi gjorde det med värme.
Det värsta något barn kunde säga till mig var att jag hade dem för pengar, vilket en
del tonåringar spottat ur sig i ilskan när vi haft en konflikt. Det kändes så orättvist
när jag var nöjd med att allt bara gick runt månad för månad. Jag hade haft dem
gratis om jag bara hade haft råd. Därmed var jag också en dålig förhandlare när det
gällde arvoden. Optimist som jag är tänkte jag aldrig på ”sen”, utan utgick ifrån att
allting ändå löser sig. Jag kände det nästan som fult att få pengar över, pengar som
jag tjänat på att ha haft hand om barn.
Nu börjar jag räkna ned åren till pension. Jag hör hur mina gamla arbetskamrater
räknar ut sin framtida ekonomi med tjänstepension, medan jag nästan inte har
någon och får en urusel pension. Däremot har jag alltid någon som fyller år, tar
studenten, konfirmeras osv., för alla mina barn är nu vuxna och har ”gift sig och fått
barn”. Det är givetvis helt underbart att få förmånen att dela deras stora dagar, men
med mina presentutgifter hade inte ett rejält sparkonto suttit i vägen och framför allt
inte nu då jag går i pension.
Flera av mina barn har, som så många andra placerade barn, diagnoser och handikapp och lever med mycket små ekonomiska marginaler utan framtidsutsikter att
kunna förändra detta. De har heller inte så stor kapacitet för att klara ekonomisk
stress. Det kan vara veterinärsräkningen för katten som blev sjuk, den skraltiga bilen
som inte gick genom besiktningen eller då den gamla TV-n slocknar. Det är speciellt
då jag skulle önska mig ett jättekonto att ösa ur. Jag gör det jag kan men har oftast
inte möjligheten att hjälpa ekonomiskt utan kan bara lyssna och stötta.
Det är inte fult att tjäna pengar på barn om man har tänkt finnas kvar i resten av
deras liv. Ju mindre förutsättningar ett barn har att konkurrera om betalda arbeten,
desto mer skulle man behöva spara till deras vuxenliv. De ska ha rätt att ha en katt
och se på en fullstor TV. Och vilken vuxen behöver inte få en present ibland eller bli
utbjuden på kondis någon gång? Eller att få besök, fast man flyttat långt bort och
fosterföräldrarna gått i pension? Framför allt så tror jag att de skulle må så mycket
bättre av att veta att ”kör det ihop sig riktigt ordentligt så kan jag alltid vända mig
till mina kära gamla fosterföräldrar”.

Nästa utgivning
Tidningen utkommer med 4 nr. per
år. Nr. 1/2014 kommer ut i februari,
manusstopp 17 januari.

Så tänk på att det arvode och de omkostnader som ni får idag också ska räcka till det
som händer i framtiden!

Omslagsbild: 123RF Stock Photo

Med vänliga hälsningar
Annelie Hed

Ansvarig utgivare: Lillsan Ljung
ISSN 1402-1250

aktuelltmagazin nr 4 2013

Tack för att ni skriver till oss!

Lästips..........................................................................4

Boklotteriets bok, Hem, hem, familjehem av Cecilia
Moore, skickar vi till signaturen Småbarnsförälder, tack
för din insändare som finns att läsa på sidan 14. Vi har
ytterligare några exemplar av denna bok, skicka ett mejl
till mejla@faco.nu så skickar vi dig ett exemplar om du
är intresserad!

Har du FaCO´s handbok?.............................................5
Tema: Uppdragen och ekonomin.................................6
Barnperspektivet.........................................................12
Insändare - Rätten till barnen - vem ska bestämma?.. 14
Rättighetsprojekt inom familjehemsvård...................16
FaCO svarar................................................................17
Nytt material för familjehemsträffar och utbildning..18
Upprop!......................................................................20
Familjehemsläger i Varberg........................................22
Sverige runt................................................................23

Vill du hjälpa till?
Vi behöver all möjlig hjälp till tidningsredaktionen. Du som
tycker om att skriva, skriv ner din berättelse, dina synpunkter, tips, idéer eller annat – det behöver inte vara perfekt
utan det är innehållet som räknas! Vi hjälper gärna till.
Är du en person som lätt hittar information i tidningar, på
nätet eller kanske har många bra idéer på material som vi
kan ha med i AM? Hör av dig!
Eller, råkar du bara se något som kan vara viktigt eller intressant för oss andra att ta del av – ring, skriv ner på papper, skriv ett mejl till oss eller hör av dig via facebook.
Mejla till: mejla@faco.nu; vår facebooksida når du via
www.faco.nu, adress och telefonnummer hittar du på sid. 2.
Tack för att du delar med dig!
Anne Aronsson och Annelie Caurell

I nästa omgång lottar vi ut ”Familjehem” av Annelie
Hed, FaCO. Boken ingår i FaCO’s studiematerial ”Lära
av barn och unga i familjehem” som du kan läsa mer om
på sid. 18.
Skicka in din berättelse eller insändare till oss. Vi är
mycket tacksamma för alla bidrag - korta som långa,
stort som smått! Det enda kriteriet är att det ska ha med
familjevård att göra. Era bidrag är mycket värdefulla
för oss, fortsätt skriva till mejla@faco.nu. Vill du hellre
skriva ett brev hittar du adressen till vårt kansli på sid. 2.
Redaktionen förbehåller sig rätten att välja ut bidrag till
boklotteriet, samt att redigera texter vid behov.
Hälsningar från redaktionen
Anne Aronsson & Annelie Caurell

Nya ersättningsrekommendationer för 2014
Ni hittar dem enkelt genom en direktlänk på vår hemsida, på första sidan under länkar, www.faco.nu.
Har ni frågor kring ersättningar eller andra frågor så är
ni alltid välkomna att kontakta oss. Kontaktuppgifter
till oss hittar ni på sid. 2 eller sid. 23 till ombuden i våra
medlemsföreningar.

Riksläger i Uskavi 2014
Planeringen för rikslägret nästa år är redan i full
gång. Vi kommer åter igen hålla till i Uskavi,
Nora. Planera in Kristihimmelfärdshelgen, 29/5 –
1/6 för en långhelg tillsammans i Uskavi.
Mer information kommer i nästa AM som utkommer i februari. Ni kan även hålla utkik på vår
hemsida www.faco.nu och och vår Facebooksida
som du enklast når via hemsidan. Vi ses!
FaCO’s styrelse
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Lästips
Livet Nästa
Ramona Karlsson
Sivart Förlag 2013

Livet nästa är en verklighetsbaserad berättelse om
Ramona Karlsson, som för en kamp för livet. Under uppväxten får hon uppleva både psykiska och
fysiska övergrepp. Hon är en rädd och ensam liten
flicka som intalar sig att det är henne det är fel på.
Att hon kanske inte är värd en mer lycklig tillvaro?
För då hade hon väl fått det?

Under uppväxten utvecklade hon olika psykiska problem;
ätstörning, självskadebeteende, ångest, emotionell instabil
personlighetstörning samt posttraumatiskt stressyndrom.
Hon berättar om hur det är att leva med psykisk ohälsa och
om hur hon lärt sig att leva med det. Hon skriver att allt för
många i Sverige tror sig veta hur psykisk ohälsa uttrycker
sig. Men alla är individer även om man måste uppfylla vissa
kriterier för att få en viss diagnos.
Vi får följa med Ramona genom hennes uppväxt. När vi
möter Ramona för första gången så är hon 6 år gammal.
Hennes första sex levnadsår har hon inget minne av. Hon
bor tillsammans med sin alkoholiserade pappa och sin 3 år
äldre bror i Sävsjö. På helgerna tar pappan till flaskan och
Ramona och hennes bror gör så gott de kan för att ta hand
om sin pappa. Hon skäms mycket för sin pappa och hans
beteende.
Ramona växer upp under otrygga förhållanden och blir
sviken av de som borde ha ställt upp för henne. I skolan
är det ingen som ser henne. Det går dåligt i skolan, hon
är mobbad och har inga kompisar. Hon mår mer och mer
dåligt. Hon börjar äta mindre och mindre och utvecklar med
tiden en ätstörning som kom att ta över hennes liv.
I allt mörker så finns några ljusglimtar som hon delar med
sig av. Hennes farfar var hennes livboj som hon kunde lita
på. De hittade alltid på något skoj. Grannen Rigmor som
hon kände sig trygg hos. Där fick hon mat och någon som
såg henne. Ramona var en lovande handbollsspelare vilket
ätstörningen satte stopp för, men hon hittade trygghet och
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värme inom kyrkan och kören. Sin son Benjamin, som hon
älskar över allt annat. Hon gör allt hon kan för att han inte
ska påverkas allt för mycket av hennes ohälsa.
Ljusglimtarna gör ändå att hon på något sätt orkar fortsätta
ett tag till, även om ångesten, tankarna om värdelöshet och
känslan av otrygghet, alltid finns där.
Vi får även följa med henne på resan som hon gör inom
vården. Hon försöker att få hjälp men det lyckas inte alltid.
Hennes insikt om sin sjukdom går i vågor. Vid några tillfällen blir hon tvångsinlagd när hennes kropp inte orkar längre.
I efterhand kan hon se att dessa tillfällen räddade hennes
liv men i just det ögonblicket fanns ilska och maktlöshet
över att inte få bestämma över sin egen kropp.
Ramona är idag 35 år gammal. När man läser om Ramona
så får man många tankar om hur vården i Sverige egentligen fungerar. Psykvården måste bl.a. bli bättre på att möta
personer med psykisk ohälsa. Det är lätt att säga till en person ”ryck upp dig”, men någon som inte varit där vet inte
att det inte bara är att rycka upp sig, man orkar inte det helt
enkelt. Enkla saker blir till stora berg som man måste komma över och hur ska man komma över dem om man inte får
rätt hjälp och stöd när man behöver det?
En gripande bok som jag sträckläste. Den väckte många
tankar som jag bär med mig vidare i mitt arbete. Läs den! ■
Anne Aronsson

Har du FaCO´s handbok?
1991 presenterade FaCO Sveriges första handbok för familjehem. Idag riktar den sig även till jourhem, kontaktfamiljer och
kontaktpersoner.
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.
Förutom det praktiska kring uppdragen förklarar vi olika begrepp som kan vara bra att känna till. Vi berättar om rättigheter
och skyldigheter, om vad som gäller beträffande ekonomi,
avtal och andra överenskommelser.
Därtill kan du läsa om lagar och paragrafer och som bilagor
erbjuder vi bl.a. blanketter för avtal och genomförandeplan.
Handboken består idag av drygt 140 sidor, inklusive bilagor.

Några av rubrikerna i Handboken

Beställ Handboken idag!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Idag finns handboken endast på nätet. Detta för att den
alltid ska vara aktuell, då vi uppdaterar den vid behov.

ABC-fakta
Bra att tänka på inför uppdragen
Beskrivningar av de olika uppdragen
Barns behov – anknytning och umgänge
Utbildning och handledning
Ekonomi
Avtal
Genomförandeplan
Försäkring
Vårdnadsöverflyttning
Avslutning av familjehemsvård

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:(450:- för icke medlemmar), vilket är en engångssumma.
Handboken uppdateras kontinuerligt och på det viset har
du alltid tillgång till aktuell information.
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Soliga septemberdagar
vid havet i Varberg
BILDER: Olle Kristensen

Vi fick i år ytterligare en chans att träffas på läger innan hösten slog till på allvar! FaCO hade fått ett bidrag
från Allmänna Arvsfonden för detta ändamål, och därför kunde vi bjuda på ett läger till en låg kostnad. Flera
familjer som deltagit vid Rikslägret i Uskavi i maj var
med även här, och till vår stora glädje kom flera ”nya”
familjer.
Tack vare våra vänner Åsa och Pär, kunde vi hyra Tidaholms sommargård som ligger omsluten av en stor
trädgård där barnen kunde springa och leka. Lördagsförmiddagen kunde vi tillbringa på stranden, tack Olle och
ni andra för att ni lärde oss hur man fiskar krabbor!
Förutom att laga mat och äta ihop, bada i badtunna, fika,
spela spel och samtala gjorde vi ett försök till sju-kamp.
Även om vi inte riktigt kom upp i sju grenar så verkade
alla vara upptagna med att ha trevligt hela helgen.
När vi frågar runt kommer det spontana kommentarer från barnen att det var väldigt roligt att vara med
på läger och att de gärna åker på läger igen. Några
har också uttryckt att det är mycket skönt att inte
behöva förklara varför man inte bor med sina biologiska föräldrar och om ”han verkligen är ens bror”.
De vuxna har tyckt att det varit en väldigt bra sammanhållning både mellan barn och vuxna. Det är också många som tycker att det är skönt att kunna prata
fritt med vuxna om sin situation, att veta dels att andra
”haft/har det som vi” och dels att vi vet
att det inte kommer ut.
Tack alla fina familjer och underbara
barn för fin gemenskap, vi ses och
hörs!
Vi som var med från FaCO’s styrelse
Annelie Hed, Barbro Bengtsson, Åsa
Gustafsson och Annelie Caurell
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Titta in på vår nya hemsida!
Nytt år – nya friska tag – ny hemsida
Inför det nya året har vi putsat lite på vår hemsida som
fått ny, fräsch design. Via FaCO’s hemsida –
www.faco.nu – kan du enkelt:
- Bli medlem i FaCO eller någon av våra medlemsföreningar.
- Prenumerera på vår tidning, Aktuellt Magazin som innehåller det mesta om familjevård. Alla nummer sedan
2006 finns för påseende i förkortade versioner och en hel
del nummer finns fortfarande till försäljning.
- Beställa FaCO’s innehållsrika och informativa handbok.
- Köpa böckerna som ingår i vårt helt nya studiematerial ”Att lära av barn och unga och familjehem”. Boken
”Familjehem” och tillhörande ”Barn och unga i familjehem” med frågeställningar riktade till barn som ska kunna läsas
för och med både egna och placerade barn och unga för att få höra deras åsikter och tankar runt familjehemmens vardagssituationer i både stort och smått.
- Via hemsidan når du också enkelt vår facebooksida, där vi löpande lägger upp information.

Varmt välkommen!

Nästa nummer
Tema: Kontaktperson

Familjevårdens Centralo

rganisation

Socialtjänstens öppenvård innehåller olika insatser, vi har tidigare skrivit om kontaktfamilj (AM1-2011), i nästa nummer skriver vi om kontaktperson. Denna insats
kan också ges inom ramen för LSS (Lagen om särskilt stöd och service till vissa
funktionshindrade). Det finns även s.k. särskilt kvalificerade kontaktpersoner samt
kontaktpersoner vid umgänge. Det finns alltså många olika anledningar till varför
någon behöver en kontaktperson och uppdragen ser därför väldigt olika ut.
Har du erfarenheter av att vara kontaktperson, eller kanske till och med av att vara
i behov av en kontaktperson - skriv till oss och berätta om dina tankar och erfarenheter. Stort som smått, kort som långt – allt är som vanligt varmt välkommet!
Skriv till: mejla@faco.nu, eller om du föredrar kan du skicka ett brev till vår kansli,
du hittar adressen på sidan två.
Tack för att du delar med dig!
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