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Det har varit en fantastisk FaCO-höst. Sedan Barnministern Åsa
Regnér invigde Familjehemscentralen i Sala har den varit minst
sagt välbesökt. I skrivande stund är vi också precis på väg att
inviga Familjehemscentralen i Gävle.Vi har synts mycket i media
(bl.a. i Sala Allehanda, SVT Tvärsnytt,Västmanlands Nyheter och
Gävle Dagblad) och vi har fått presentera FaCO på ett flertal
olika konferenser och sammanslutningar.
Men oron i världen skapar även oro inför framtidens familjehemsvård. Behovet av familjehem för ensamkommande barn
verkar inte gå att fylla och strömmen av barn ser inte ut att
minska inför nästa år. Socialkontorens tjänstemän har ofta inte
en chans att klara av att rekrytera egna hem till alla barn som
kommer, utan blir hänvisade till placeringsföretag.
Vi har fått många samtal på FaCO:s kanslitelefon om hur man
gör för att starta ett företag med förstärkt familjehemsvård. Man
kan höra penningsug i en dels röster. Nya företag blommar upp
som svampar i jorden och det är huggsexa på familjehem. Alla
vill vara med i ”guldruschen”. Det är nämligen inte kommunerna som står för räkningarna för ensamkommande, utan Migrationsverket.
Kommunerna har ansvaret för placeringarna av ensamkommande i familjehem, men behöver alltså inte tänka på den egna
budgeten och hålla lika hårt i pungen. De företag de anlitar kan
ta ut en högre dygnskostnad och rekryterar ”sina” familjehem
genom att erbjuda ett högre arvode.
Hur kommer detta att påverka rekryteringen av hem till de
andra barnen och ungdomarna som också behöver ett nytt
hem? Hur har vi plötsligt fått så många nya familjer som vill bli
familjehem? Är det pengarna som lockar där också? Eller är det
att fler vill hjälpa till då det kommer barn och unga från andra
länder som man förstår har det svårt? Tidigare har det varit så
svårt att hitta familjehem, har vi då bara misslyckats med att få
familjer att förstå behovet och engagera sig?
Kommer detta att leda till bättre villkor för familjehemmen
även för placeringar med kommunpengar? Kan konkurrensen
om hemmen förbättra alla familjehems villkor? Kan vi lita på
att kvalitéten på familjehem motsvarar de behov barn har även
i framtiden? Många är frågetecknen, och vi kan bara avvakta för
att se var det leder.

Det blir en spännande framtid!
Annelie Hed
Ordförande FaCO

Innehåll

FaCO har lämna remissvar på
”Barn och ungas rätt vid
tvångsvård” Förslag till ny LVU
SOU 2015:71. Vårt svar finns att
läsa på vår hemsida www.faco.nu
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Vet du om:

Att livsmedel till barn som är under 16 år och
har vissa sjukdomar, till exempel glutenintolerans,
är subventionerade. Livsmedlen skrivs ut på en
så kallad livsmedelsanvisning och man får hämta
ut för högst 90 dagar åt gången. Man betalar en
egenavgift på 120 kronor varje gång. Denna avgift räknas inte med i högkostnadsskyddet.

Vad händer i FaCO?
Barnkonventionen
kommer att bli lag.

Foto: Pia Granlund

Barnministern invigde Familjehemscentralen i Sala
Landets första familjehemscentral är nu officiellt invigd.
Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regnér (S)
var på plats och förklarade centralen invigd.
Familjehemscentralen, som ligger vid gamla lasarettet i
Sala, fick besök av ca 50 personer från olika delar i branschen som var nyfikna på familjehemscentralen.
FaCOs Ordförande Anneli Hed höll i inledningstalet
där hon belyste familjehemmens situation i Sverige, där
mycket behöver göras för att rekrytera nya, unga och
hållbara familjehem.
Annelie Hed lyfte vilken tillgång familjehemscentralen
kan bli för familjehem, placerade barn, föräldrar, syskon
och socialtjänst.

Åsa Regner (S) var på plats och förklarade
Familjehemscentralen invigd.

Åsa Regnér utryckte att det var mycket inspirerande att
vara på plats och träffa alla som engagerar sig för barn i
behov av stöd och hjälp på Familjehemscentralen.
Regnér belyste i sitt invigningstal om att barnkonventionen kommer att bli lag, vilket den redan är i Norge
och där man märkt att det har gjort en stor skillnad,
vilket hon hade en stor förhoppning om att det kommer
bli även här i Sverige.
Invigningen fortsatte med mingel och snittar i lokalen
och tankar och erfarenheter utbyttes.
Familjehemscentralen tackar för alla de blommor och
gåvor som inkom i samband med invigningen.
Caroline P Johansson

Nr 4 2015 | Familjehemsnytt

3

Familjehemskonferensen

FaCO:s välbesökta monter på
Familjehemskonferensen i Göteborg.

Foto: Pia Granlund

Några fina dagar i september gick den 8:e Familjehemskonferensen i Göteborg av
stapeln. 500 personer alla med någon anknytning till familjehemsvård deltog med
stort intresse i ett varierande utbud av seminarium och föreläsningar.
gav oss intressanta samtal och all positiv feedback för det
vi åstadkommit hittills. Det var många glada och inspirerande samtal vi hade med våra socialtjänster och företag
ute i landet. Det visades ett stort intresse för Familjehemscentralen.Vi hörde från många håll att drömmen
vore att ha en Familjehemscentral på varje ort.
Mycket av vår tid gick åt till att stå i vår monter och
berätta om våra verksamheter vi har runt om i landet.
Många bra föreläsare var det under de tre dagarna och
några vi speciellt minns är Özz Nûjen, som bjöd på sig
själv, drev med våra fördomar och gav oss många skratt.
Ja, han kunde få en publik att både skämmas över sig
själva och njuta åt samma sak.
Foto: Pia Granlund

Özz Nûjen har en unik förmåga att på ett träffsäkert sätt
skämta om olika folkgrupper, språk och fördomar
Åsa Gustavsson, Pia Granlund och Malena Andersson
var där och representerade FaCO och Familjehemscentralen, responsen var mycket god.Vi vill tacka alla som

FaCO och Familjehemscentralen bjöd också första dagen på ett eget seminarium, ett fyrtiotal deltagare, både
familjehem och handläggare deltog. Alla var glada över
vår start och var nyfikna på att veta mer om vad Familjehemscentralen är för något.
Åsa, Malena och Pia
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Ammenäs hösten 2015

Det är alltid lika spännande att åka till ett
läger som man planerat. Kommer maten
att räcka? Kommer deltagarna att vara
nöjda? Hur kommer vädret att bli?
Väderleksrapporten var inte den bästa inför årets höstläger och efter en lång resa klev jag ur bilen i ett riktigt
oväder. Maten, jag beställt över internet, kom i alla fall
som utlovat.Vädret var det sämre med. Blåsten fick inte
havet att se tilldragande ut för krabbfiske, och grillningen vi planerat till första kvällen var bara att skjuta upp
till en annan kväll.
Så kom alla trevliga familjer och fyllde upp det stora
huset. Barn strålade som små solar vid kära återseende
av gamla lägerkamrater och lite trevande blev även nya
barn inbjudna till lek. Bakverk tillverkades av Play doh

och var sen till försäljning blad de vuxna, som verkade
ha ett outtömligt förråd av diskussionsämnen. Pingisbordet var flitigt använt och det spelade inte längre någon
roll om det ven runt knuten.
Bastun och badtunnan kom igång och dag två kunde
vi både se solen och tända grillen. Där uppträdde små
artister med både visor, historier och små sketcher.
Tack alla deltagare för en mycket trevlig helg och ett
speciellt tack till alla små kockar som lagade lunch på
söndagen!
Jag och Barbro är mycket glada över de fina enkätsvaren vi fick och där ALLA barn vill åka på läger igen!
Det gör det meningsfullt att redan nu börja planera nästa
läger. Jag hoppas vi ses i maj igen i Uskavi! Då är såklart
även nya familjer välkomna!
Annelie Hed

Riksdagen förväntas fatta beslut
om stödboenden
Regeringen har lämnat en proposition,
2015/16:43, om en ny placeringsform för barn och unga i åldern 16–20
år - stödboende, och de föreslår att den
nya lagen ska träda i kraft den 1 januari
2016.
I första hand är stödboende tänkt som ett placeringsalternativ för 17-åringar och äldre. Undantagsvis kan
16-åringar bli aktuella för stödboende, utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Utredningen bedömer att det finns ett väl dokumenterat behov av
stödboende, som en mindre ingripande placeringsform
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för unga jämfört med dagens placeringsformer. Det
huvudsakliga syftet är att, under trygga och säkra former,
träna för ett eget boende och förbereda den unge för
ett självständigt vuxenliv. Av den målgruppsbeskrivning
som utredningen redovisar framgår att stödboende kan
användas som eftervård för äldre ungdomar efter en
tids institutionsvistelse. En grupp som bedöms kunna
komma i fråga för stödboende är ensamkommande barn
och unga, såvida de inte har behov av mer omfattande
behandlings- och omvårdnadsinsatser. Stödboende kan
också vara ett självständigt placeringsalternativ, t.ex. för
ungdomar som lever i en konfliktfylld eller i övrigt
otillfredsställande hemsituation, men inte har så allvarliga
beteendeproblem att institutionsvård är motiverad.

Tillsammans
Du och jag från olika världsdelar
och med olika livsöden.
Delar nu familj i ett annat land.
Syskon men ändå inte syskon.
Men våra framtida livsöden flätas
samman med framtidstro.

Foto: Annsan Palmborg

Nästa nummer
Tema: Ekonomi
Nästa nummer kommer temat att handla om ekonomi.
Vad gäller när man får ett barn placerat? Vad ingår i ett
utrustningsbidrag? Kan man få ersättning för lönebortfall
vid möten? Vem betalar om ett vårdnadsöverflyttat barn

förstör något dyrt? Blir man ersättningsskyldig då?
Mejla oss gärna, på mejla@faco.nu, om ni har någon
fråga ni vill att vi ska ta upp.
Vi uppskattar också alltid att få insändare!
Manusstopp 1 februari och tidningen kommer ut i mars

www.faco.nu

