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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
Medlemsskap i FaCO 400:- (fr. 2019)
Prenumerationer 400:Redaktion Annelie Hed
Annonser mejla@faco.nu
Annonspriser
1/1 sida 6 800:- 1/2 sida 3 800:1/4 sida 2 400:- 1/8 sida 1 500:För mer information, se hemsidan.
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.

Nu är det snart jul igen och varje år undrar jag hur många blir
vi i år. Till min familj räknar jag mannen i mitt liv och våra 11
barn, deras barn och partners. Ibland kommer de utflugna hem,
ibland är det respektives släkt som gäller på julafton. Då får vi
träffa barnbarnen en annan dag i helgen.
En sak som mannen och jag kom överens om för en herrans många år sedan är att den 24 december firar vi som bor i
huset tillsammans. Det har aldrig varit några konstigheter med
det.Våra barns biosar har förstått och accepterat att den dagen
är en hemmadag. Kanske har det hjälpt att flera av våra barns
biologföräldrar inte har firat jul när de varit små, för dem finns
det viktigare traditioner under året.
Jullovet består av många härliga firanden.Varje barn har sina egna
dagar att festa med sina anhöriga. Någon kommer hem med
julklappar för tusentals kronor och någon med betydligt mindre.
Förr om åren försökte jag kompensera och jämna ut mellan barnen men har lärt mig att det blir fel hur man än gör. Nu får barnen fira och öppna sina packet den dagen man träffar sin släkt.
Hemma firar vi med att lotta ut ett namn som man ska köpa till
för en viss summa. Det ska skrivas dikt och finaste eller roligaste
inslagning får pris.Vi leker lekar t.ex. öppna ett extra paket med
grytlappsvantar på sig, många skratt brukar det bli.
Jag köper alltid några extra packet att ha
i gömmorna, man vet aldrig när ett nytt
lånebarn kliver in i våra liv. Jag önskar er
alla en underbar helg, hur ni än väljer att
fira den.
Anneli Abrahamsson

God Jul och Gott Nytt År!
önskar FaCO:s styrelse
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Anneli Abrahamsson, FaCO:s vice ordförande, gästade Nyhetsmorgon
tisdagen 11/11 och fick på en alltför kort stund berätta vad ett familjehem är.

Foto: Lillsan Ljung

Konflikt!?
Använd max 15 minuter till en konflikt.
Var tyst och tänk: Vad handlar det här
egentligen om? Vad vill jag egentligen?
R.W.

Händer i FaCO:

Remissvar
FaCO är remissinstans för de utredningar
som kan påverka familjehemsvården på
något sätt. Detta innebär rent praktiskt
att vi får läsa och yttra oss om ett betänkande av en utredning, som föreslår hur
en ändring i lagen eller hur en ny lag ska
utformas.
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Att tänka på inför
år 2020 eller tips
inför 2020

Vi tillstyrkte den skrivning som föreslogs. Det innebär
att vi själva ska begära ut ett registerutdrag från brottsregistret till våra uppdragsgivare. Uppdragsgivaren får
endast göra en anteckning om att utdraget har visats
upp. I utdraget ska endast de brott som kan ha betydelse
för uppdragstagaren i sin roll som familjehem tas med.

För dig som anställd gör arbetsgivaren avdrag för
preliminär A-skatt innan lönen betalas ut. Om du har
ett uppdrag som familjehem, jourhem eller kontakt/
avlastningsfamilj gör arbetsgivaren avdrag för preliminär
A-skatt innan arvodet betalas ut. Men lägger man ihop
ersättningen för lönearbetet och uppdraget/uppdragen
från socialtjänsten räcker den inbetalda skatten inte till.
Då kan man ansöka om jämkning hos skatteverket. Man
loggar in till e-tjänsten med Bank-ID eller mobilt BankID och fyller i förväntade inkomster för år 2020 och
förväntade ränteavdrag och ev. andra avdrag som kan
sänka skatten. Då räknas det ut hur mycket mer skatt en
av arbetsgivarna ska göra varje månad för att man ska
slippa en stor restskatt. Det är viktigt att själv kolla upp
detta för man komma upp i en sammanlagd inkomst av
lön och arvode så att man måste betala statlig skatt. Man
kan själv räkna ut hur mycket mer skatt man ska betala
genom att lägga ihop lönen från huvudarbetsgivare (det
arbete man har lön ifrån) med de arvoden man har från
socialtjänsten och räkna ut hur hög månadsinkomst man
har och kolla på Skatteverket hur mycket skatt man ska
betala på den sammanlagda summan. Anmäl det till Skatteverket som räknar ut och skickar ett intyg till er som
man kan lämna till huvudarbetsgivaren (oftast den som
man högst inkomst ifrån). Behöver man hjälp kan man
ringa eller skicka mail direkt från Skatteverkets hemsida
eller logga in på ”mina sidor” för personligt svar.

Barbro Bengtsson

Barbro

Vi har några veckor på oss att läsa igenom alla förslag
som sammanställts till en bok. I höst har vi fått yttra oss
om en utredning som ska bli lag så småningom. Det
är Statens offentliga utredningar SOU 2019:19. Titeln
på utredningen är Belastningsregisterkontroll i arbetslivet behov av utökat författningsstöd. 350 sidor tätskriven text
som beskriver uppdraget som vi ska lämna åsikter om. I
denna utredning var det 5 punkter av nitton som berörde våra uppdrag. Övriga punkter gällde belastningsregisterkontroll för finansiella inrättningar. I betänkandet har
man kommit fram till att det ska föreslås bli en ny lag
som ska träda i kraft den 1 januari 2021. Lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser i hemmet.
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Vad vill vi med familjehemsvården?
Hur ska den förbättras?
Har kravet på tillstånd för att bedriva
enskild konsulentstödd familjehemsverksamhet påverkat familjehemsvården?
I så fall på vilket sätt? Har det blivit en
förbättring?

RFF har en utomstående certificeringsansvarig som följer upp att verksamheterna uppfyller kvalitetskraven. Det
gäller både nya medlemmar men även årliga stickprov
görs.

Hur har tillståndsplikten påverkat familjehemsvården i praktiken?

2017 införde Sverige tillståndstvång för enskilda verksamheter som arbetar med konsulentstödd verksamhet
inom familjehemsområdet. Dessförinnan kunde vem
som helst bedriva sådan verksamhet utan någon som
helst krav på kompetens eller tillsyn.Vi vet att under den
inströmning av ensamkommande flyktingbarn 2015, dök
det upp många verksamheter som saknade kunskap och
kompetens. De tog i många fall ut skyhöga dygnspriser.

RFF har fått signaler om att det inte blivit den förbättring av familjehemsvården som RFF hade hoppats
att tillståndstvånget skulle bli. Glädjande är dock att
IVO börjat tillsyna kommuner om de använder sig av
verksamheter som har tillstånd från IVO. Socialtjänsten
har ett ansvar att endast vända sig till verksamheter med
tillstånd.

I dagsläget har cirka 300 verksamheter fått tillstånd från
Inspektionen från vård och omsorg (IVO), ett antal har
fått avslag och några ligger för prövning i domstol.

RFF anser att arbetet med familjehemsvård behöver
lyftas.Vi är skyldiga de placerade barnen och deras föräldrar ett gott omhändertagande.Vi vill också ge barnen
normalitet vilket bygger på att placering i familjehem.

Bland de krav som IVO specificerar för att en sökande
ska få tillstånd ställs det bl.a. krav på att ”den personal
som ska anställas har relevant högskoleutbildning och
erforderlig erfarenhet/kompetens”, vilket anges i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.
Vidare ställer IVO ett antal krav på att verksamheternas
”vandel” dvs att de sköter och har skött sin ekonomi tillfredsställande. RFF, Riksförbundet för Förstärkt
Familjehemsvård, menar att det är viktigt att verksamheterna sköter sin ekonomi, men att även mer ”svårmätbara” kriterier behöver synas, dvs kvaliteten i arbetet när
det gäller såväl kompetensen hos konsulenter som vilket
stöd familje- och jourhemmen får.

RFF:s kvalitetskriterier
RFF har sedan lång tid ställt upp ett antal kvalitetskriterier för att en verksamhet ska kunna få bli medlem
i RFF.Vi kräver socionom eller beteendevetenskaplig
utbildning på 180 Bologna poäng för våra konsulenter. Därutöver att konsulenterna vid verksamheten är
tillgängliga dygnet runt, året om för familjehemmen.
En konsulent får inte ha mer än cirka tio ärenden på
helårsbasis, de ska erbjuda familjehemmen regelbundna
utbildningar och extern handledning liksom de ska ha
egen handledning.
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Utan tålmodiga, duktiga och
empatiska familjehem skulle många
barn ha det sämre.
Vi är också skyldiga att ge familjehem stöd i att klara
många gånger svåra uppdrag. Glöm inte att familjehem
är vanliga familjer som också lever ett vanligt liv och
uppdraget pågår dygnet runt i hemmet.
RFF anser att vi tillsammans med er familjehemsföräldrar genom era organisationer gemensamt bör ”lista” de
förbättringskrav vi anser måste till för att kunna tillförsäkra barn, unga och vuxna en trygg och rättssäker vård
av hög kvalitet.
Vi vill gärna höra era kommentarer och synpunkter. Ni
kan maila dem till vårt kansli info.rff.se. eller ta kontakt
med någon i styrelsen. Styrelseledamöternas adress och
tel nummer finns på vår hemsida
Styrelsen för RFF
Genom Suzanne Julin, Ordförande

Ny efterlängtad
barnbok om Klara

Författaren Eva Edberg.

Nu är Klara som bor i familjehem tillbaka i
ny efterlängtad bilderbok ”Klara rädd för
mamma med ryggsäcken”.
Barn- och ungdomsförfattaren Eva Edberg har själv
erfarenhet av att växa upp i familjehem och har skrivit
tre böcker om Klara. Den nya boken inspirerar till bra
samtal för att barn ska bli delaktiga i beslut som rör dem.
– Ingen kan ju få bestämma allt, men det är viktigt att
få vara med i beslut som rör en själv. Det stärker en
människa och boken hoppas jag ger ett naturligt stöd för
det, inte minst viktigt nu när barnkonventionen blir lag,
säger Eva Edberg.
Det är en lättsam och spännande bok där man får följa
med Klara när hon ska träffa sin mamma som hon inte
har sett på länge. Klara vill träffa sin mamma men hon
vill inte sova över. Det är ingen som har frågat henne
vad hon vill.
När Eva Edberg växte upp hade hon ingen kontakt med
andra i liknande situation. Något samtal fanns inte heller
om vad placeringen innebar.
– Jag växte upp i en tystnadskultur, jag visste om att jag
var placerad men vi pratade inte om det. Jag kände skam
och trodde att det var mitt fel att mina föräldrar inte
kunde ta hand om mig. Som vuxen började jag berätta
på olika sätt och skam förvandlades till stolthet istället.
Senare började Eva Edberg skriva och rita barn- och
ungdomsböcker. Hon debuterade 2016 med ”Det
ordnade sig, Det ordnade sig”, en kapitelbok där samma

Klara är nio år. Den fick ett positivt
gensvar så hon fortasatte skriva om
Klara. Förra hösten kom bilderboken ”Klara räddar pappa med korvmackan” för en yngre målgrupp
och Eva Edberg har både skrivit
och illustrerat. Den blev utvald av
Kulturrådet och tilldelades litteraturstöd. Hon har även skrivit Adde
Adhd – Bästis med fienden som
toppade Barnkanalens boklista.

Tidigare bok.

– Det är glädjande att man uppmärksammar de mer
utsatta barnens röster.
Boken om Klara rädd för mamma med ryggsäcken är
både drabbande och fyndig.
Tyck till

Om man vill del med sig av vilken nytta böckerna gjort, eller vad man tycker om dem, går det
bra att kontakta Eva Edberg www.evaedberg.se,
eller om man hellre vill skriva en recension på
Idus förlags hemsida. De tre första som skriver
på Idus förlags hemsida får dessutom en Klara-bok (kom ihåg att mejla postadress och vilken
Klara-bok du önskar). http://www.idusforlag.se/
klara_radd_for_mamma
20% rabatt

Familjehemsnytts läsare får 20 % rabatt när man
beställer båda bilderböckerna om Klara på Idus
förlags hemsida. Använd rabattkoden idus20.
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11/11 Anordnade Sö
dertälje en informationskväll för sina
jour och familjehem om “Antivåld Ce
nter”. För kvinnofrid och mot våld i nä
ra relationer, som
finns i Södertälje, med
upptagningsområde Gnesta, Nykvarn
, Salem.
Vi familjehem kan ko
ntakta dem för råd
om barn som upplevt
våld 08-52302490
Självklart fanns där m
edlemmar från
FaCO, alltid så roligt
att träffas.
//CE
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Välkomna till Uskavi-läger 2020!
Torsdag 21 maj till söndag 24 maj 2020

Nu är det åter dags att boka in Kristihimmelsfärds helgen i kalendern. Har ni aldrig provat tidigare, så är det
dags nu! Unna er en avslappnad helg med likasinnade.
Här känns våra familjer varken udda eller konstiga.
Uskavigården ligger utanför Nora i Bergslagen. Där kan
familjehems- och jourhemsföräldrar tillsammans med
placerade och biologiska barn träffa andra i samma situation för att utbyta erfarenheter.
Mer info kommer i nästa tidning och på hemsidan.

Konferens:

Umgänge för barn och unga i familjehem

Cattis Ekervall och
Anneli Abrahamsson.

Gabriel Gonzalez -Knas Hemma.

11/11 var delar av FaCO styrelse på plats i Stadshuset
Södertälje där Fsf, Föreningen för socionomer inom
familjehemsvårdens bjudit in till konferens, “Umgänge
för barn och unga i familjehem.
I pauserna träffades socionomer, konsultföretag och
föreläsare. De lyssnade intresserat på vad vi berättade om
FaCO.

Bo Vinnerljung -Forskare.

Föreläsare för dagen var:
Bo Vinnerljung -Forskare
Gabriel Gonzalez -Knas Hemma
Stella -Frivilligt stöd till biologiska föräldrar
FOU Södertörn -Presenterade sin umgänges manual
Socialstyrelsen -Presenterade “Barn i Familjehem”
-umgänge med föräldrar och andra närstående

FaCO:s alla medlemmar inbjuds till:

Årsmöte lördagen den 23 maj 2020 kl. 14.00
Uskavigården, Norberg
Mer information kommer i nästa tidning!
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Ta alltid ut lyckan i förskott.
Det värsta som kan hända är att
du varit lycklig i onödan
okänd

Nästa nummer
Tema: Vårdplan och genomförandeplan

Begreppen vårdplan och genomförandeplan blandas ofta
ihop. I nästa nummer förtydligas skillnaderna, vad som
ska ingå och hur handläggaren ska arbeta utifrån vårdplan och genomförandeplan.
I nästa nummer kommer man också att kunna läsa om
Familjeterapeuten Jesper Juuls syn på empati.
”Det är viktigt att skilja mellan förmågan till empati/

inkännande och de konsekvenser man i olika kulturer
menar att den ska ha, alltså hur man bör omsätta sin empati i handling i förhållande till andra. Detta måste läras,
och det tar lång tid och kräver många goda exempel från
föräldrar och andra som till vardags umgås med barn.”
Vill du skriva något till Familjehemsnytt, stort eller
smått, allvarligt eller en solskenshistoria? Skicka då in det
till familjehemsnytt@faco.nu
Manusstopp 1 februari och tidningen kommer ut i mars

www.faco.nu

Foto: Annsan Palmborg

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

