Nr 3 2019 Årgång 36

Tema
Stöd till föräldrar med
kognitiva svårigheter
Familjevårdens Centralorganisation för
familjehem, jourhem och kontaktfamiljer

Insidan

Nr 3 2019 Årgång 36

Familjevårdens Centralorganisation
är en ideell organisation som vänder
sig till alla som arbetar med barn,
ungdomar och vuxna, vilka omfattas
av insatser från socialtjänsten.
Kansli
FaCO c/o Barbro Bengtsson
Kvarnåsvägen 17
691 91 Karlskoga
Tel: 0586 - 556 13
E-post: mejla@faco.nu
Hemsida: www.faco.nu
Bg: 818-2206
Swish: 123 390 6476
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Prenumerationer 400:Redaktion Annelie Hed
Annonser mejla@faco.nu
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Redaktionens policy
Vi vill verka för en debatt kring samhällsvården av barn och för en öppen
dialog mellan dem som jobbar med det.
Artikelförfattares åsikter och synpunkter
delas inte alltid av FaCO. Ändringar och
omskrivningar av texter görs ibland för
att inte röja barns identitiet. Vi förbehåller oss rätten att vid behov förkorta och
redigera texter. Publicerade artiklar och
berättelser kan även komma att publiceras på hemsidan. Personer på bilder har
ingen anknytning till artiklarna, om det
inte särskilt anges.
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Tidningen utkommer med 4 nr. per år
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Vad händer i FaCO?
Vid FaCO´s Kongress 2018 beslutades att alla medlemsföreningar skulle slås ihop med FaCO Centralt och medlemmarna
direktanslutas. Detta på grund av att det är svårt att få personer
(att ta på sig uppdrag i medlemsföreningarnas styrelser) som vill
vara med i medlemsföreningarnas styrelser.
I stället har vi delat in Sverige i sex olika distrikt för att nå
medlemmarna i hela landet. I varje distrikt finns det en kontaktperson som du som medlem kan vända dig till med förslag
på träffar, föreläsningar mm. Kontaktpersonerna kontaktar då
styrelsen och kansliet hjälper till med utskick till medlemmar i
distriktet. Vid vissa arrangemang, utbildningar och träffar annonseras och skickas
inbjudan ut till alla medlemmar och
annonseras på vår hemsida www.faco.nu
och FB på faco.nu.
FaCOs styrelse önskar alla en skön höst.

Barbro Bengtsson
FaCO-kansliet

Kontaktpersoner
Distrikt 1 Norrbotten,Västerbotten, Jämtland,Västernorrland
Maria Magnusson Romell, ordförande
Mistelgatan 14, 722 25 Västerås
070-580 31 71, maria@muinin.se mejla@faco.nu
Distrikt 2 Gävleborg, Dalarna,Västmanland
Anneli Abrahamsson
Löt Ramby 18, 749 51 Grillby.
070-797 54 25, annelistina@hotmail.com
Distrikt 3: Örebro,Värmland, Uppsala
Barbro Bengtsson, kassör
Kvarnåsvägen 17, 691 91 Karlskoga.
0586-100 33, 070-357 87 09
barbrobengtsson@hotmail.com, kassor@faco.nu
Distrikt 4 Östergötland, Södermanland, Stockholm, Gotland
Gunnar Bjälkebring, ledamot
Kumla Stenbacken, 647 91 Mariefred
070- 395 78 66, gunnis1956@gmail.com
Distrikt 5 Västra Götaland, Jönköping, Kalmar
Åsa & Pär Gustafsson
Hångsdala, Hårdagården, 522 92 Tidaholm
0502-413 04, 070-630 42 57, 070 273 62 69
asagustafsson63@gmail.com, gustafssonpr@gmail.com
Distrikt 6 Halland, Kronoberg, Skåne, Blekinge
Anna Persson
Anton Nils Väg 3, 275 61 Blentarp
Tel. 073 358 85 46 abreseus@hotmail.com

Underhållsstöd för
barn över 18 år

Innehåll

Barn över 18 år kan få förlängt underhållsstöd till och med juni det år de fyller 20 år.
För att ha rätt till förlängt underhållsstöd ska
barnet:
• gå i skolan på heltid på grundskolenivå, gymnasienivå
eller motsvarande
• få studiestöd eller förlängt barnbidrag
• bo och vara folkbokförd hos en av föräldrarna eller
någon annan som var vårdnadshavare när barnet fyllde
18 år
• inte vara eller ha varit gift.
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Barnet ansöker själv om förlängt underhållsstöd och
pengarna betalas direkt till barnet. Barnet kan ansöka på
Mina sidor.

Rättelse:

I förra numret av Familjehemsnytt 2-19
har jag blandat ihop korten på Carina Almlöv och Ann
L Östervall. Jag ber tusen gånger om ursäkt för detta!
Red. Annelie Hed

Barn som växt upp i s.k. gränslösa
hem, där det saknats regler angående
läggtider, ät-tider, ute-tider m.m., de
berättar i vuxen ålder att de skrek efter
gränser under barndomen.

Visste du att:

Foto: Annsan Palmborg

R.W.

Ny lag från 1 juli
En arbetstagare har som förälder rätt till
ledighet från sin anställning enligt denna
lag. I vissa fall har även en annan arbetstagare rätt till ledighet.
Med förälder jämställs den som:
1. utan att vara förälder är rättslig vårdnadshavare och
har vård om ett barn,
2. har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och
fostran i sitt hem,
3. stadigvarande sammanbor med en förälder under
förutsätt- ning att arbetstagaren är eller har varit gift
med eller har eller har haft barn med denna förälder.

Om ni har vårdnadsöverflyttade barn och biologiska barn så kan ni ha rätt till flerbarnstillägg.
Försäkringskassan ska betala ut det automatiskt om
man får barnbidrag för minst två barn. Flerbarnstillägget är baserat på antalet barn man har vårdnaden om och ersättningen påverkar därmed inte
den fortsatta ersättningen man får från kommunen
efter att en Vårdnadsöverflyttning gjorts. Endast den
summa som grundbarnbidraget är för ett barn ska
dras av då man gör vårdnadsöverflytten. Inte det
tillägg som två eller flera barn ger rätt till.

1§ i föräldraledighetslagen (1995:584)
Med förälder likställs följande personer:
1. förälders make som stadig- varande sammanbor med
föräldern,
2. förälders sambo,
3. särskilt förordnad vårdnads- havare som har vård om
barnet,
4. den som efter socialnämndens medgivande har tagit
emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i
syfte att adoptera barnet (blivande adoptivförälder)
5. den som har tagit emot ett barn för stadigvarande
vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör
någon av barnets föräldrar eller någon annan som har
vårdnaden om barnet (familjehemsför- äldre).
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Lekar på gräsplanen för dem som ville.
”Tvärtom”-cykel… Vänd höger, och
den går till vänster! SVÅRT! Realityspel, vattenboll m.m. på Uskavilägret.

Uskavi 2019
I år låg lägret senare än vanligt och vi hade hoppats på
fint bad väder. Men när vi kom upp på torsdagen regnade det. Men på med regnkläder på dom förväntansfulla
barnen och lägret var igång i alla fall.Vi var fler än vanligt och en hel del nya ansikten, vilket alltid är kul. Efter
hand som deltagarna kom samlades vi i Masmästaren
och fikade. På kvällen var det tacobuffé i matsalen och
info angående helgen. Efter mer lek och mer kaffe fick
det sen bli en tidig kväll för ett gäng väldigt våta barn.
Fredagen kom med sol! Ett gäng gick till stenbrottet
och några stannade kvar.Vi kunde nu starta hoppborgen,
tjuren och nytt för i år, vattenbollar. Som tyvärr ganska snart gick i sönder, men roligt var det så länge det
varade. På eftermiddagen var det paintball och bowling.

Annsan masserade för glatta livet hela helgen. På kvällen
blev det grillning utanför masmästaren.
Lördagen kom med regn igen. Eftersom vi inte hade
årsmöte den här gången blev det mycket häng i Masmästaren för både vuxna och barn den här dagen. Några
åkte iväg och shoppade lite. Många trevliga samtal och
mycket skratt blev det i alla fall. På kvällen blev det
rostbiff och potatisgratäng i restaurangen och sen enligt
tradition, glass med alla tänkbara tillbehör i Masmästaren.
Söndag var det sol igen. Men det hjälpte inte mycket,
för efter städning och frukost var det dags att åka hem.
Alla glada och nöjda efter en underbar helg och med en
längtan till nästa år.

Anna Persson
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Avsändare:
FaCO
c/o Anna Persson
Anton Nilsvägen 3
275 61 BLENTARP

”Fel går alltid att finna.
Leta efter förtjänster”

Foto: Annsan Palmborg

okänd

Nästa nummer
Tema: Barn i familjehem – umgänge med föräldrar
och andra närstående

I nästa nummer presenterar vi texter ur Socialstyrelsens
”Kunskapsstöd för socialtjänstens bedömningar” med
inriktningen på umgängen.
”Genomförandeplanen, där planering för umgänge ska
ingå, bör upprättas i samband med att barnet eller den
unge placeras. Om en placering genomförs med kort
varsel kan det vara bra att boka in ett möte med vård-

nadshavarna för att göra en planering för umgänget på
kort sikt. Planering möjliggör samarbete!”
Så står det i börjar av texten om umgänge, men hur ser
det ut i praktiken? Är alla umgängen för barnens bästa?
Ska föräldrarna få hur många chanser som helst, fast de
inte kommer på inplanerade umgängen? Ska barn kunna
neka till umgängen och i så fall vid vilken ålder? Har du
åsikter? Skriv till familjehemsnytt@faco.nu och berätta
hur.
Manusstopp för nästa tidning är 1 november och den
kommer då i brevlådorna i mitten av december.

www.faco.nu

