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När jag blev tillfrågad om att ta över
ordförandeposten från Annelie
var jag tvungen att ha en inre
dialog innan jag bestämde mig.
– Vad skulle jag kunna tillföra
föreningen? – Delar jag
FaCO:s åsikter och målsättningar? - Har jag tid? Efter
mycket funderingar (och en
hel del vånda) lämnade jag
besked till valberedningen
och därmed antog jag utmaningen.
Det blir ingen lätt uppgift att
ta över ordförandeposten efter
Annelie Heed som redan 1982 var
med och bildade föreningen och drivit
familjevårdens utvecklingsfrågor sedan dess.
Annelie har tillsammans med styrelsen genomfört ett stort
arbete under alla dessa år för att förbättra villkoren för familjevården.
Efter en mycket varm och skön sommar börjar nu allvaret. Jag
ser fram emot att arbeta tillsammans med er alla som är intresserade av de frågor som utvecklar och stödjer den sociala barnavården.
Jag har under en lång tid intresserat mig för familjehemsvårdens
förutsättningar och den riktning som utvecklingen går mot idag.
Min erfarenhet bygger på ett liv med insyn inom den sociala
barnavården som familjehem, inom politiken, olika idéburna
verksamheter samt privat och kommunal familjehemsverksamhet. Den samlade erfarenheten har givit mig möjlighet att se
utvecklingen med olika ”glasögon”.
På flera håll i landet efterlyser familjehemmen i dag råd och stöd,
handledning, kontinuitet och tillgänglighet från socialtjänsten.
Jag uppfattar det som att det finns ett behov av stöd i olika frågor
som rör uppdraget. Det har delvis bidragit till att olika Facebook
grupper för familjehem startas upp med en rasande fart och
blivit ett forum där det framförs ett tydligt missnöje.
I sociala medier handlar frågorna ofta om professionalisering av
familjehemsvården, socialtjänstens agerande och ibland efterfrågas handledning med tydliga beskrivningar av de placerade
barnen och deras beteende och problematik.
Jag känner mig orolig för utvecklingen och inser att vi gemensamt har ett stort arbete framför oss för att få till en förändring
dels av synen på familjehem och dels av socialtjänstens arbete.
Jag uppfattar att det även finns olika syn på vad ett familjehem
är i lagens mening och det ställer ibland till det i kommunikationen.
I utredningen ”Boende utanför det egna hemmet- placeringsformer för barn och unga” föreslog utredaren ett nytt bistånd
som behandlingsfamilj. Förslaget var en ide´ för att delar av

familjevården skulle professionaliseras. Hade beslut tagits
skulle familjehemsvården idag varit en uppdragsform
och en mer professionell form men där är vi inte än.
Det finns de som beskriver att de arbetar som familjehem och ser ersättningen som lön och de som beskriver
att de har ett uppdrag och ser ersättningen som arvode.
När vi ska påverka och arbeta för familjevårdens villkor
behöver vi lyssna inåt, förmedla åsikterna utåt och kommunicera våra ståndpunkter där de hör hemma.
Nu är jag intresserad av dina åsikter! Jag hoppas att du
kan ge feedback och berätta vilka frågor inom familjevården som ligger dig varmast om hjärtat. Skicka gärna
en e-post på mejla@faco.nu
Dina åsikter är viktiga och jag hoppas på en full inkorg!
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Maria Magnusson, Ordf FaCO

Tillstånd att ta emot
offentlig finansiering
inom socialtjänsten, assistansersättningen och
skollagsreglerad verksamhet
I propositionen lämnas förslag som syftar till att säkerställa att offentliga medel används till den verksamhet
som de är avsedda för inom socialtjänsten och skollagsreglerad verksamhet.
Regeringen föreslår att krav på tillstånd för att få ta
emot offentlig finansiering ska införas för juridiska personer som bedriver verksamhet enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, socialtjänstlagen, förkortad SoL, och skollagen. Endast juridiska personer som kan visa att offentliga medel, utöver
ett tillåtet rörelseresultat, kommer att gå till verksamhet

enligt LSS, SoL respektive skollagen ska få tillstånd att ta
emot offentlig finansiering.
Vidare föreslår regeringen att tillstånd att bedriva enskild
verksamhet enligt SoL och LSS bara ska få lämnas till
en juridisk person samt att endast juridiska personer ska
kunna godkännas som huvudmän enligt skollagen.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2019.
Källa: www.regeringen.se

Visste du att:
Regeringen har gett Statens skolverk (Skolverket),
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och
Socialstyrelsen i uppdrag att anpassa en modell för
skolsamverkan för elever som placeras på särskilda
ungdomshem (den så kallade SiSam-modellen) till
att även omfatta barn och unga som är placerade
i familjehem, jourhem, i andra hem för vård eller
boende (HVB) och stödboende. I arbetet med att

anpassa modellen, ska även barn och unga som vistas i skyddat boende, samt ensamkommande unga
som fyllt 18 år men inte 21 år, och för vilka det
inte längre finns ett beslut om placering inkluderas.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 30 juni 2018.
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Glimtar och reflektioner
från årets Barnrättsdagar
Örebro 24-25/4
Så var det åter dags för två av oss från styrelsen att få glädjen att åka till Barnrättsdagarna.
Dagar då både s.k. proffs, organisationer, kommuner och Landsting samlas för att
prata barnrättsfrågor. ... Och så vi då... Man kan lugnt säga att det inte är många som
representerar fotfolket när frågorna handlar om familjehem, men några var vi, och
desto viktigare att vi finns där, och lyfter frågor som aldrig annars skulle komma upp
över huvud taget.
Små glimtar som fastnat i mitt huvud från föreläsning angående LSS och barns rättigheter:
(föreläsare Lill Hultman och Ann-Marie Öhrvall)
Jag fick börja med att skämmas över att jag inte läst
Funktionsrättskonventionen... Jag visste faktiskt inte ens
att den existerade! Och jag har arbetat med familjehemsfrågor i över 30 år!!
Visst har vi diskuterat lagar, rättigheter och allas lika
värde; men att det finns en konvention som trädde i
kraft 2009 hade jag ingen aning om.
Beslut angående stödinsatser utgår sällan från BBIC
eller självbestämmande, utan från tekniska kriterier och
politiska prioriteringar.
Barns ålder måste också vara avgörande för delaktighet
i beslutet.
När barnet är yngre än 15 år utgår man oftast från
föräldrarnas önskemål, men om barnet är äldre, och
anses ha intellektuell kapacitet att ta beslut, försöker
man ta hänsyn till deras åsikter. Gränsen mellan motivation, övertalning och tvång är dock hårfin. Det är alltid
viktigt att förklara syftet, och tydliggöra för barnet innan
mötet vad barnet kan/inte kan påverka.

Det är också svårt att veta vad någon
menar med ”att leva som andra” innebär.
Det är nämligen ofta det svar utredarna
för assistans får som önskemål.
Sammantaget från olika seminariepass
Ibland (läs:ofta) krockar olika intressen. Som när vuxna/
ungdomar som tillhör LSS (eller varför inte även andra
som inte gör det) väntar barn... Eller tycker det skulle
vara roligt/gulligt/härligt att leva som ”alla andra” och
skaffa barn.
Det är 6 ggr vanligare att ungdomar med funktions-
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Årets moderatorer för Barnrättsdagarna 2018.
Emiliya Larsson och Andreas Svensson från
organisationen Knas hemma
hinder blir gravida. Hur kan samhället skydda dessa
barns rättigheter? Väldigt många förespråkar stöd till föräldrarna i tillräcklig grad. Men vad är tillräckligt? För att
föräldern skall klara att bo med barnet, eller från barnets
synvinkel/rättigheter?
SUF (Samverkan-Utveckling-Föräldraskap) arbetar för
att stödja föräldrar med funktionsnedsättningar. Ett sätt
som numera blivit vanligare även hos oss, med ursprung
från USA, är en Real Care Baby. Det är en docka med
simulator. Den som skall sköta ”babyn” (ofta både pappan och mamman) får ett armband på sig som gör att
allt vad de gör med ”babyn” registreras. Oftast skall man
sköta den i 3 dygn, och då registreras allt från blöjbyten
till matning och tröst, samt även om ”babyn” hanteras
för hårdhänt eller skakas osv. ”Babyn” vaknar på nätterna
med olika tidsintervaller och skall då skötas om... 6 olika
svårighetsgrader finns, och dockan skriker, gnäller, jollrar
osv.
Många ungdomar har efter denna test själva kommit
fram till, att de kanske inte vill/skall ha hand om ett
barn. Då blir andra lösningar lättare att få till.
Seminariepasset om Små barns rätt till liv och ut-

Foto: Anna Ljung

veckling (Viveka Jonsson och Linda Hansson) betonade
det vi redan vet, men som ganska ofta förbises då olika
individers intressen krockar:
Under barnets första år grundläggs anknytningen.
Mönster etableras redan vid 2-3 års ålder.
Då kan man som gammalt familjehem konstatera att
olika intressen åter ofta krockar. Hur många barn lever
inte kvar alldeles för länge i skadliga miljöer innan åtgärder vidtas för att placera barnet då det behövs
Vilka ryggsäckar får de med sig? Kan de försonas med
sin barndom som ett seminarie handlade om? Eller blir
skadorna destruktiva i vuxenlivet?
Vem vet... men jag kan i alla fall konstatera att många
goda krafter finns i samhället. Det svåra är att samordna
dem, och att se till att alla barn får del av det dom behöver. Oberoende om man bor i en liten by någonstans
i Sverige, eller i någon av storstäderna. Ekonomin skall
inte styra i kommunen man bor i. Dessa insatser måste
vara ett nationellt ansvar!
Nu skall jag läsa Funktionsrättskonventionen!
Annsan Palmborg

Har du FaCO:S handbok?
Några av rubrikerna i Handboken

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Vårdnadsöverflyttningar
Avslutning av familjehemsvård

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

H
A
N
D
B
O
K
E
N
- vägen mot br

a familjevård

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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Gunnar Bjälkebring

Maria Magnusson Romell

Presentation av FaCO:s styrelse
Jag är en lite äldre man som har haft uppdrag som familjehem, kontaktperson, kontaktfamilj, jourfamilj, kvalificerat familjehem och behandlande familjehem i ca 30 år.
Har även jobba inom HVB-hem.
Allt började i Danderyd och jag föddes och jag har levt
min ungdom i Stockholm på södersidan. I familjen fanns
det 2 syskon till och en var funktionshindrad. Hade det
jobbigt i grundskolan med en del mobbing och svårt att
klara av språk och blev dåligt behandlad av vissa lärare.
Min gymnasietid blev jag klar med efter 5 år och jag
bytte inriktning flera gånger. Efter gymnasiet blev jag
klar som fritidsledare och efter det läste jag till systemterapeut och just nu pluggar jag till samtalsterapeut,
På 80 talet började jag och min sambo bygga ett hus
utanför Mariefred, senare gifte vi oss och fick 2 härliga
ungar. När vi började ta emot andra barn i huset var
en sommar som vi tog sommarbarn, och då 4 härliga
ungar som hade haft det jobbigt. Då förstod jag att det
här kan vara ett sätt att hjälpa andra som inte mår så bra.
När vi tog emot ungdomar i början var dom svåra sade
handläggarna. Om jag tänker på den tiden, och dom
placeringar vi får nu, är dom placeringar vi har fått dom
sista 10 åren mycket mer komplexa. Ofta har man olika
diagnoser som ställer till det. Huset har växt ca 100 m2
och vi har även byggt stall och en pool för att ge dom
som bor här en mer hel fritid
Mina egna barn har flyttat och mår gott. De säger att
visst är det jobbigt ibland med andra barn hemma, men
dom har också lärt sig att se att man kan var annorlunda men ändå en bra människa. Jag märker att barnen är
duktiga att visa respekt till sina medmänniskor. De låter
andra var den dom är, och inte kränker dom för det som
inte är helt ok.

För ca 12 år sen skilde sig jag och min dåvarande fru,
och för ca 10 år sen träffade jag en annan härlig kvinna.
Vi är gifta och har uppdrag som familjehem. I dag har
vi 2 till 3 placeringar, och ofta är det bolag som ger oss
dom uppdragen.Vi är duktiga på att stödja familjerna
och barn och ungdomar med olika diagnoser. Vi har vår
inkomst genom att var familjehem.Vi arbetar båda och
med hela nätverket, och har ett lågaffektivt bemötande,
så att det går bättre för barnen och ungdomen.

Jag heter Maria Magnusson Romell och bor i Västerås med min familj. I samma stad har jag också två vuxna
döttrar med familj och mina tre barnbarn.
På min fritid spelar jag gärna golf och vid längre ledigheter brukar jag åka till något varmare land. (Längtan
till värme har jag just nu blivit botad ifrån efter den här
sommaren)
Jag har gått in i FaCOs styrelse för att få möjlighet att
arbeta med ett förändringsarbete i de mål FaCO har och
som styr verksamheten.
För mig finns många viktiga frågor men några som ligger mig varmt om hjärtat är råd, stöd och handledning
och förbättrade villkor för uppdraget.
Och förresten… Jag har en önskan att vi blir fler som
kan vara med och bidra för att förbättra familjevården.
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Annsan Palmborg

Anneli Abrahamsson

Jag heter Annsan Palmborg, sekreterare i FaCO och
är (som de flesta andra i styrelsen) i medelåldern, vilket i
mitt fall betyder 1958 års modell.
Mannen i mitt liv heter Harry, och vi bor i Norberg.
Efter 27 år som familjehem har vi inte längre placeringar, men det betyder inte att vi har långtråkigt.Vi har 4
barn och snart 3 barnbarn. Sedan tillkommer de kontakter man har med övriga familjemedlemmar som kommit och gått under årens lopp. Dessutom gillar jag att
spela piano och gitarr, massera, hålla på med blommor,
fotografera, gå i svampskogen, och åka ut med Mumrik
förstås... (en gammal husbil) Jag försöker hinna jobba
som förskollärare 80% också.
Jag sitter med i FaCO´s styrelse för att jag anser att
föreningen gör ett väldigt viktigt arbete som språkrör
för en ofta bortglömd grupp människor. Nämligen våra
placerade barn, samt alla familjehem som sliter ont utan
tillräckligt stöd. Att vi nu är remissinstans till Socialstyrelsen är verkligen något att vara stolta över.Vi behövs
som motvikt när nya lagar skall skrivas!
Den viktigaste frågan för mig är att få de ekonomiska
villkoren nationella. Det skall inte spela någon roll om
ett barn bor i Jokkmock eller i Danderyd. Förutsättningarna för att få rätt hjälp skall finnas där, oberoende
av kommunens ekonomi! Det är allas våra barn! När
skola, socialtjänst, kommuner fastnar i bråk om vem som
skall betala - då blir jag upprörd!
Jag hoppas att vi skall lyckas locka fler att arbeta i
styrelsen.Vi behöver få in unga engagerade styrelsemedlemmar med nya infallsvinklar. Många tror nog att
det är bara arbete och slit i styrelsen, men vilka härliga
människor jag lärt känna genom att engagera mig i
FaCO, och så mycket jag fått vara med om tack vare
representation, lägren, m.m. Så tveka inte!
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Barbro Bengtsson

Jag heter Anneli Abrahamsson. Jag bor med min
familj i ett rött hus med vita knutar ett par mil utanför
Enköping
Min familj består av min man och våra 11 barn.Vi har
också förärats med 5 barnbarn. Några av barnen har jag
fött och några har jag fått.Vissa av barnen har en mamma och en pappa, några har två. Några bor hemma och
några har flyttat till eget.
Jag har varit med i FaCo sedan 1993.
Min stora fråga har varit vårdnadsöverflytt . Det har hänt
en hel del sedan -93. Min drivkraft i den frågan är mina
fostersyskon som jag växte upp med. Tänk om de fått
veta var de skulle växa upp.
Några av de stora frågorna nu är trygghet i trygga anställningsformer, utbildning för alla, handledning till alla
som behöver.
Jag hoppas också att vi ska få till aktivitetsgrupper över
hela landet så att fler kan få vara med om att få chansen
att träffa alla härliga familjehem i Sverige

Jag heter Barbro Bengtsson och bor i en liten by i allra sydöstligaste delen av Värmland. Jag är styrelsens äldste
medlem, både i ålder och som medlem i FaCO. Efter
fyrtiofyra år som familjehem försöker jag nu anpassa mig
till pensionärslivet. Min förut så stora familj har krympt
till ett vårdnadsöverflyttat barn och jag. Men jag är så
lyckligt lottad att jag har min stora familj med före detta
placeringar, biologiska barn, barnbarn och barnbarnsbarn nära mig.
Ett stort hus med renoveringsbehov och en stor trädgård håller mig sysselsatt på fritiden. Odla grönsaker till
husbehov, plocka bär och safta och sylta och sköta om
mina blommor trivs jag med. Så klipper jag mattrasor

Anna Persson

Anne Aronsson

för jag har alltid haft en dröm om att väva trasmattor när
jag blir pensionär.
Jag kom med i FaCO:s styrelse av en slump, då en tilltänkt ny kassör blev akut sjuk och avstod att bli invald
i styrelsen. Det är jag som svarar på kanslitelefonen. På
den kan jag nås veckans alla dagar.
För mig är den viktigaste frågan att tryggheten för
placerade barn blir bättre. Att alla barn i hela Sverige får
samma chans till en trygg och bra barndom i välutbildade familjehem och med en socialtjänst som har de
kvalifikationer som behövs för att stötta biologfamiljer,
deras barn och oss familjehem, det tredelade föräldraskapet. Familjehemmens arbetsrättsliga frågor är också en
viktig fråga. Ingen tjänstepension, ingen a-kassa, ingen
arbetsskadeförsäkring och att vi inte är ”part i målet”
vilket gör att vi inte har någon talan.Vi har bara ett
uppdrag som kan avslutas på mycket oklara grunder och
placeringarna flyttas till nya familjehem.

Jag heter Anna Persson. Jag bor i Blentarp i Skåne.
Min familj består förutom mig av min man ett biologiskt barn, två vårdnadsöverflyttade barn och två placerade barn. En hund, fyra katter och en guldhamster som
faktiskt är min och inte barnens.
Jag har ingen hobby. Hela mitt liv består av saker jag
tycker om att göra.
Jag sitter med i Facos styrelse för att kunna ha en chans
att påverka.
Jag har inte någon speciell fråga som jag tycker är extra
viktig. Jag tycker det finns mycket fel och brister i familjehemsvården som vi måste arbeta med.

Åsa Gustafsson

Hej! Mitt namn är Anne Aronsson och jag är ansvarig för hemsidan och handboken. Jag har tidigare varit
ledamot i styrelsen men varit borta i några år. Jag bor
på landet tillsammans med min make sedan 22 år och
våra barn, två av barnen är vårdnadsöverflyttade sedan
många år tillbaka.Vi gör allt vi kan för att barnen ska
få en trygg uppväxt och en väl packad ryggsäck när de
går in i vuxenlivet men det är som bekant inte helt lätt.
Tufft och tålamodsprövande men fantastiskt roligt att se
framstegen och att få vara med på den resan!
Det går trögt med förändringar inom familjehemsvården
och vi behöver jobba mer med att lyfta det som faktiskt
fungerar. Tyvärr får man ofta en helt annan bild genom
att läsa i media. Detta vill jag ändra på. Mission impossible? Nej, tillsammans kan vi förändra synen på familjehemsvården!

Jag heter Åsa Gustafsson och jag bor med min man
Pär och våra 3 placerade pojkar på en släktgård utanför
Tidaholm.Vi har varit familjehem i 25 år. Jag är hemma
på heltid och Pär arbetar ½ tid, men vi hoppas att han
ska kunna var hemma på heltid också.Vi brinner för att
hjälpa barn med mycket särskilda behov. Pojkarna vi har
placerade nu kräver tillsyn dygnet runt och vi tillbringar
mycket tid på sjukhus.
Min hobby är hundar.Vi åker ofta hela familjen på
hundutställningar. Bowling, och då handikappbowling
försöker vi hinna med mellan varven på sjukhuset.Våra
tre biologiska barn har gett oss 3 barnbarn som bor nära
oss är också ljusglimtar i vårt liv och kontakten med våra
tidigare placeringar betyder mycket för oss.
Jag sitter med i FaCOs styrelse för att vara med och
påverka. Framför allt att alla barn och ungdomar som är
i behov av en ny familj för längre eller kortare tid ska
få en insats efter sina behov och inte beroende av var i
landet de bor. Inga barn ska vara särbehandlade.
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”Av naturen härmar barnen sina föräldrar,
trots deras försök att lära dem bra uppförande.”

Foto: Annsan Palmborg

Sokrates 470 - 399 f. kr

Nästa nummer
Tema: Barnens rätt till delaktighet
Barn ska ha rätt att veta varför de är placerade men vem
ska informera dem? Finns det någon nedre åldersgräns
för när barn kan få komma till tals? Vid 15-års ålder har
barnet processbehörighet.Vad innebär det? Finns det
sekretess runt barnet som även gäller vårdnadshavare?
Svaren runt dessa frågor får ni i nästa nummer av Familjehemsnytt.

Hjälp oss att få till en bra tidning.Vi behöver ha berättelser från barn och ungdomar. Deras åsikter är viktiga
för oss.Vi saknar också foton på ungdomar. Naturligtvis
vill vi även ha dina berättelser, åsikter och tankar. Skicka
dessa till mejla@faco.nu.
Manusstopp 1 november och tidningen kommer ut i december.

www.faco.nu

