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BAKGRUND OCH INRIKTNINGSMÅL
Familjevårdens Centralorganisation bildades 1983 för att genom olika insatser medverka till
att utveckla och förbättra alla former av familjehemsvård, främst för att de som mest omfattas
av vårt arbete, familjehemplacerade barn och ungdomar, skall få så bra vård som möjligt.
Detta ska ske genom:
– Att placerande myndighet tillhandahåller resurser och tillsätter erfarna och välutbildade
tjänstemän för verksamheten och att dessa får fortbildning och handledning
– Att samverkan finns mellan kommuner i bl.a. rekrytering och utredning, utbildning, stöd,
och handledning av familjehem

– Att det bedrivs en planerad rekrytering och utredning av familjehem och
kontaktpersoner/familjer
– Att familjehemmen genomgår grundutbildningen ”Ett hem att växa i” och efter den
behovsrelaterad fortbildning
– Att det ska finnas en väl fungerande handlednings- och stödverksamhet tillgänglig för
familjehemmen och kontaktpersoner/familjer
– Att alla kommuner använder sig av BBIC, Barns Behov i Centrum, fullt ut med
protokollförda möten, genomförandeplaner och rimliga avtal så att familjehemmen kan ge de
placerade barnen/ungdomarna en bra familjehemsvård
– Att familjehemmen får en objektsanställning för varje placerat barn/ungdom som då ger
fullvärdiga pensionsförmåner, rätt till A-kassa och sjukförsäkringsregler som andra
yrkesgrupper har
– Att den placerade har regelbunden kontakt med en egen barnhandläggare som kan finnas
med under en längre tid
ANSLUTNA I FaCO
FaCO organiserar förutom familjehem och kontaktfamiljer/personer även jourhem,
avlastningshem, HVB-hem (Hem för vård och boende), stödboende, kommuner, stiftelser och
andra organisationer som har intresse av familjehemsvård. Medlemsavgiften har varit 425 kr
för direktanslutna medlemmar och 200 kr/medlem för medlemsföreningarnas medlemmar.
Medlemsföreningar
Anslutna till FaCO är följande:
Södra Sveriges Familjehem
Värmlands Familjevårdsförening
Västmanland-Upplands Familjehem
Västra Sveriges Familjevård
Gävle - Dala Familjehem
STYRELSEN
Under året har vi haft 2 protokollförda styrelsemöten.
Ett styrelsemöte på Familjehemscentralen i Sala 27 - 28 januari, ett den 27 maj i samband
med kongressen i Uskavi. Ett planeringsmöte Uppsala den 29 september-1 oktober där det
fördes minnesanteckningar. Där emellan har vi haft täta mail - och telefonkontakter.
KONGRESSEN 2017
Kongressen hölls lördagen den 7 maj i samband med Rikslägret på Uskavi.
Eftermiddagen ägnades åt kongressförhandlingar som snabbt var avklarad med val och
redovisningar. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Kongressen avslutades med middag på
restaurangen på Uskavigården.
RIKSLÄGER
Till vårt tolfte Riksläger på Uskavi kom ca 60 deltagare. Lägret inleddes med
lägerinformation och Taco - buffé i restaurangen.
På fredagen hade vi traditionsenligt en grillkväll nere vid sjön.
Badtunna, rodeo, paintball, hoppborg sumobrottning och bangolf är givna inslag på lägret.
Promenaden till kalkbrottet har också blivit en uppskattad tradition. Bowling och paintball
ställde vi in då vi ville vara ute i det vackra vädret istället. På kvällarna fanns utrymme för
gemenskap och det utbyttes massor av erfarenheter. Vi bodde i stugor, på vandrarhemmet och
på husvagnscampingen.

HÖSTLÄGER
FaCO:s sjätte höstläger hade vi 8 – 10 september i Ammenäs fritidsanläggning utanför
Uddevalla. Vi var ett 40-tal barn och vuxna. Badtunnan och brasan vid sjön bjöd på skön
värme och gemenskap. Inne fanns plats för pyssel, spel och ett bordtennisbord som
uppskattades mycket.
MEDLEMSSERVICE
Telefonsamtalen till vår medlemstelefon och till kansliet fortsätter att öka. Även på mailen
söker många råd och hjälp av oss. Mestadels är det förtvivlade familjehem som hör av sig till
oss, men även frågor från socialtjänsten, företag och organisationer får vi svara på. Mest
förekommande frågor rör ersättningar för familjehemmen och vart man kan vända sig om man
inte är nöjd med socialtjänstens fattade beslut. Alltför många nya familjehem får i bästa fall
ett avtal och en genomförandeplan, men alltför många får ingen information eller utbildning
innan uppdraget. Det finns en stor okunnighet om socialförvaltningarnas organisation och
vem som beslutar om vad.
Tyngst är att höra på alla berättelser där socialtjänsten inte följer BBIC och där de inte tar
ansvar för att de placerade ska få ett tryggt och säkert boende när de omhändertagits. För
många familjehem har de ensamkommande, när de fått beslut på att de får uppehållstillstånd
fått flytta tillbaks till de kommuner som de från början var hänvisade till. Det har också varit
stor oro för att de ensamkommande ska utvisas efter åldersbestämningen då Migrationsverket
skrivit upp åldern på många ungdomar. Under året har flera familjehem tack vare grupperna i
Facebook upptäckt att placeringskommunerna inte följer de avtal de skrivit med
familjehemmen vad gäller SKL:s rekommendationer fast det står i avtalet att de ska följa dem
med höjningar den 1/1 varje år. Vissa kommuner skriver egna avtal som många gånger kan
ifrågasättas. Flera familjehem har fått hjälp med att räkna ut vad ersättningen ska vara, men få
av dem har fått upprättelse.
Medlems- och kanslitelefonen är bemannad dygnet runt alla dagar i veckan. På
medlemstelefonen svarar Åsa Gustafsson och på kansliet finns Barbro Bengtsson. Vår
hemsida, www.faco.nu har Anne Aronsson hjälpt oss med. Där kan man följa FaCO:s
aktiviteter, komma i kontakt med någon i styrelsen och få annan aktuell information. På
hemsidan finns också länkar om man vill bli medlem, beställa avtalsblanketter eller kod till
handboken. Där finns också länkar till för oss viktig information inom många olika områden
och diskussionsforum för familjehem. Vi har en sida på facebook och en sluten
diskussionsgrupp på FB, Familjehemscentralen. Teknisk support bistår Andreas Aronsson
med.
UTBILDNING
I Gävle i november genomfördes en föreläsning av Sara Müller som hette ”Lilla Speedos
mamma”
BARN OCH UNGDOMSARBETE
På rikslägren i Uskavi i maj och på vårt höstläger i Ammenäs deltog många barn och
ungdomar i olika åldrar. Allt från spädbarn till ungdomar och utflugna vuxna som varit
placerade hos oss. En familj fick akut hämta två små jourbarn under lägret. Där träffar både
biologbarn och placerade barn andra som lever under samma förutsättningar som de själva
gör. De mindre barnen får lekkamrater som de ibland har svårt att hitta annars och
ungdomarna knyter nya kontakter. Eftersom vädret var med oss i år med mycket sol och
värme ställde vi in bowlingen och paintball och stannade kvar på Uskavigården för
uteaktiviteter och badtunna.

TIDNINGEN
Annelie Hed ansvarar för medlemstidningen som kommit ut med fyra välfyllda nummer
under året.
Nr. 1 av Familjehemsnytt hade som tema, Det tredelade föräldraskapet – Familjehemmet,
nr.2 Sammanbrott, nr.3 Vårdnadsöverflyttning och nr.4 Vad händer sen, när placeringen
upphör?
Tidigare nummer av Familjehemsnytt finns att köpa som lösnummer.
Ansvarig utgivare för Familjehemsnytt är Lillsan Ljung.
HANDBOKEN
Handboken har under våren uppdaterats med aktuell fakta och genomgåtts i sin helhet av Ann
Aronsson och Barbro Bengtsson. Den omfattar nu 150 mycket aktuella och användbara sidor.
För att få en kod till handboken betalas en engångsavgift till FaCO. I handboken finns bland
annat blanketter till avtal och genomförandeplaner som kan beställas till självkostnadspris.
Handboken används också av många socialkontor ute i landet.
MARKNADSFÖRING, SAMARBETE OCH REPRESENTATION
Styrelsen och medlemmar har under året deltagit i olika utbildningar, seminarier och
familjehemsträffar.
Pia Granlund representerade FaCO på en hearing på socialstyrelsen den 21 mars.
På Barnrättsdagarna i Örebro den 25-26 april deltog Annsan Palmborg och Barbro Bengtsson.
Temat på Barnrättsdagarna var ” Migration, integration och inkludering.”
Den 12/6 var Pia Granlund på en information angående föreskrifter för konsultverksamheter.
I början av september tog Annelie Abrahamsson emot en grupp forskare från Tokyo.
På Socialstyrelsens redovisning av det framtagna utbildningsmaterialet för ensamkommande
den 13:e september deltog Pia Granlund
Annelie Hed deltog i september på referensgruppsmöte på Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys.
Till Familjehemskonferensen i Göteborg 14-15 september åkte Åsa Gustafsson. Annelie Hed
Madelen Palmu och Pia Granlund. Annelie Hed och Pia Granlund ledde ett seminarium om
Familjehemscentralernas verksamhet.
Vi har blivit uttagna att medverka i referensgrupp för utredningen ”Framtidens socialtjänst”
Ett första möte var den 6 november. Barbro Bengtsson deltog på telefon.
Annelie Hed deltog på ett möte som Socialstyrelsen ordnade den 26:e oktober,
Annelie Hed deltog den 7:e november i Referensgruppen vårdanalys.
SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering har skickat ut en enkät vars svar ska ligga
som en bilaga i en rapport som kommer att heta ”Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa
hos familjehemsplacerade barn” Barbro Bengtsson har svarat på enkäten.
21 november deltog Pia Granlund på SKL:s konferens ” Barn och unga som är placerade –
hur gör vi det bra?”
Vi har varit flitiga på att svara på frågor och diskuterat i flera Facebookgrupper för
familjehem på nätet.
Anneli Abrahamsson har varit styrelseledamot i FfF, Forum för Familjevård. Ersättare har
varit Barbro Bengtsson.
TRÄFFAR OCH AKTIVITETER
I FaCO:s medlemsföreningar har grupphandledning, träffar med eller utan barn och aktiviteter
arrangerats så som bowling, bad, äventyrshus.

PROJEKTET
Båda Familjehemscentralerna, i Sala och i Valbo, har under året haft många olika
verksamheter, så som umgänge, föreläsningar och dropp in. Likaså träffar så som ”öppnis” för
familjehemsföräldrar och deras barn.
Styrelsen vill till sist rikta ett varmt TACK till alla medlemmar och till alla som bidragit
till verksamheten, inte minst ute i medlemsföreningarna.
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