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Välkommen i ett nytt årtionde 2020. Jag tycker det känns skönt
att säga det, 2020. Barnkonventionen har blivit lag. Det ska bli
spännande att se om vi kan göra skillnad med hjälp av den.Vi är
många som vill vara med och förändra. Barnen och de unga som
kommer till våra familjer.Våra egna biologiska barn som många
gånger får dra ett tungt lass i vårat arbete att ”rädda världen”.
Hur gör ni för att stötta eran grundfamilj, får ni någon uppbackning från annat håll t.ex. soc eller släktingar? Det är så lätt att
glömma de närmaste och ta dem förgivet. Ger ni er själva det
beröm ni förtjänar? Idag ska jag köpa en bukett tulpaner och tala
om för mannen hur bra han är.
I FaCO jobbar vi vidare med nya och gamla utmaningar. Förhoppningsvis har vi varit på en hearing i Riksdagen med de
olika partierna (under planering i skrivande stund). Barnrättsdagarna är också en viktig händelse.
Ute i distrikten händer det också saker. I fredags hade jag äran att
få träffa åtta härliga familjehemsmammor och familjehemspappor. Det är så roligt att komma ut och höra vad ni har att berätta.
Vårat läger i Uskavi är det hög tid att påminna om. Förra året gick
platserna åt fort och barnen har redan börjat fråga om när vi ska
åka. I år kommer vi ha årsmötet i samband med lägerhelgen. Jag
hoppas att ni är många som vill komma.Varje medlem = en röst.
En liten utmaning till er alla. Försök
värva minst en ny medlem. Tänk om
vi alla familjehem i Sverige kunde
gå samman och driva gemensamma
frågor.Vi är så många som vill förbättra
och förändra svensk familjehemsvård.
Ingen kan göra allt men alla kan göra
något. Tillsammans blir vi starka.
Ta hand om varandra och glöm inte
er själva!
Anneli Abrahamsson

Har du FaCO:S handbok?
Idag finns handboken endast på nätet. Detta för att den
alltid ska vara aktuell, då vi uppdaterar den vid behov.
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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Beroende
Barn som blir beroende är
barn med dålig självkänsla.
Det gör dom sårbara.
Beroendet kan vara dataspel,
alkohol, droger m.m.
Beroendet är ett syndrom.
R.W.
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Inbjudan till Årsmöte
Alla medlemmar i FaCO är välkomna till föreningens
årsmöte 2020 Lördagen 23 maj kl 14.00
Uskavi Lägergård, Nora
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15/4, e-post: mejla@faco.nu
Om du är intresserad av att arbeta med vår förening - tag gärna kontakt
med någon av oss i styrelsen eller Annelie Hed i valberedningen,
e-post: hed.annelie@gmail.com, senast 15/4.
Vi välkomnar varmt ditt engagemang!
Sedvanliga årsmöteshandlingar delas ut vid mötet samt finns på hemsidan
www.faco.nu senast 2 veckor innan årsmötet.
Vill du stanna kvar på middag? Vi träffas kl. 18.00 i restaurangen.
Anmäl dig senast 15 maj till mejla@faco.nu
Självklart bjuds det även på kaffe och kaka.
Varmt välkomna!
FaCO styrelse
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Familjehemmens
ersättningar

Omkostnadsersättningen är uppdelad i en grundkostnad
och en tilläggskostnad. I den första delen, grundkostnaden är det svårt att få till en annan summa än den som
SKR presenterar. SKR:s ersättning i grundkostnaden
räcker inte alltid fullt ut då vi familjehem inte har samma levnadsstandard eller boende. Det vi kan göra är att
uppskatta våra faktiska kostnader under ett år och dela
det med tolv för att få en genomsnittlig nivå på våra faktiska omkostnader. Det kan vara umgängesresor, semesterresor, dyrare fritidsutgifter så som avgifter som vissa
sporter har, ridning, glasögon, hjälpmedel om det är ett
funktionshindrat barn vi har.Vi kan precisera det i del 2,
”tilläggskostnader” upp till högsta skattefria belopp.

Högsta beloppet
Kommer vi över högsta skattefria belopp (6110 kr för
ålder 0-12 år och 6898 kr för 13-19 år) kan vi lägga till
en del tre, för vi har ingen försörjningsplikt för våra placeringar. Det är kommunens skyldighet att försörja dem.
För dyrare inköp av t.ex. dator, cykel, telefon mm. kan
man också söka extra för. Går man över högsta skattefria
ersättningen måste man ha det nedskrivet för att få göra
skatteavdraget. Den redovisningen för kostnadsersättningen ska finnas godkänd av kommunen och förvaras i
vår akt hos placeringskommunen. Ifall vi blir granskade
av skatteverket ska vi kunna visa på att barnets behov
kräver högre omkostnadsersättning. Som i alla avtal är
det en förhandlingsfråga och man har rätt att driva sina
anspråk mot nämnden.

SKR:s rekommendationer
Kommunerna hänvisar oftast till SKR:s rekommendationer när de ska beräkna vilken omkostnad och vilket arvode
vi ska få när de ska placera ett barn/ungdom hos oss. Men
SKR är att likställa med kommunernas fackförening.Vi har
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Nytt år och nya beräkningar av våra
ersättningar enligt SKR:s rekommendationer cirkulär 19:44. Omkostnadsersättningen räknas i på årets prisbasbelopp som i år är 47 300 kr. Man ska alltså
räkna om sin omkostnad utifrån den
procent som står i avtalet. Barnbidrag/
studiebidrag ska dras av från summan.
Arvodet grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn.

ingen fackförening som kan förhandla med motparten.Vi
är helt utelämnade till det självstyre som är i Sveriges alla
290 kommuner och deras nämnder eller utskott.

Vi måste bli fler
FaCO jobbar stenhårt för att ge oss bättre och tryggare
förhållanden och att vi ska få arbetsrättsliga förmåner
som objektsanställning för våra uppdrag.Vi får lämna
remissvar och nu i förarbetet till nya socialtjänstlagen
deltar vi på Socialdepartementets träffar och framför
våra åsikter. Men vi måste bli fler som kan föra vår talan.

Det stora problemet är att varje
kommun tolkar lagen som den vill
Det stora problemet (som ingen rår på ännu) är att varje
kommun tolkar lagen som den vill. Socialtjänstlagen är
ingen rättighetslag och vi som familjehem är aldrig ”någon part i målet”, så vi kan inte driva frågorna rättsligt.
Om vi alla familjehem ”gräver där vi står” alltså påverkar
våra lokala och regionala politiker så skulle vi kunna
nå bättre resultat. Det finns uppgifter för oss alla och
tillsammans blir vi starka.
BB

Uppväxt i familjehem
Jag är uppvuxen i ett familjehem, inte mitt utan alla mina
syskons familjehem. Jag och min enda biologiska bror
var två av sex barn i min familj. Jag kommer ihåg hur
jag tyckte det var orättvist att alla andra barn i min familj
hade egna socialsekreterare men inte jag och min bror. Jag
ville också ha en egen vuxen att få ha möten med!
I min familj var alltså normen att vara familjehemsplacerad och jag var annorlunda. Två av mina syskon var
tvångsomhändertagna och deras biologiska familj var en
otrygg plats.
Just dessa bröder som är tvillingar, kom till vår familj
när de bara var drygt 1 år och fick bo hos oss tills en
dag då deras biologiska far plötsligt gjorde anspråk på
dem. Detta var när de hade fyllt 11 år. Ni kan förstå hur
mycket de tillhörde vår familj när de en dag inte längre
gjorde det.
Varje halvår var det en process om mina bröder skulle
flytta tillbaka till sin mor eller inte. Denna process minns
jag som ett helvete, alla var rädda! Tänk om de måste

flytta nu, vad kommer hända? Kommer de överleva?
Lyckligtvis hann vi skapa en grund i dessa individer
som gjorde att de överlevde en flytt och separation från
oss trots att de hamnade i en livssituation som ingen
11-åring ska behöva hantera. Så när 18-årsdagen äntligen kom fick min mor ett telefonsamtal från en socialsekreterare som säger sig ha ett syskonpar som hävdar att
de har en familj i Jämtland.
Glädjen är total och sorgen över förlorade år och den
misär de har behöva utstå på grund av barns rätt till sin
biologiska familj är brutal!
Nu är de hemma igen, och livet har börjat återvända
både för dem och för oss. Men jag kommer aldrig under
mina barns uppväxt att ta på mig att vara familjehem
även om jag vet att vi skulle kunna erbjuda en varm
och trygg plats för ett barn som behöver det. Mitt hjärta
skulle inte klara av att släppa in ett barn som sen någon
kan komma att kräva tillbaka.
Om vi vill att medmänniskor ska bidra måste vi hitta ett
sätt att förstå detta, vi behöver skapa en trygghet för alla
som är inblandade inte bara den biologiska familjen.
Ida Asp

Foto: Ida Asp

Mitt hjärta stannade när jag såg tidningsrubriken om den 3-åriga flickan som dött
i sitt hem.
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Utdrag

Utdrag från Aktuellt Magazin nummer 1-12

Baka liten unge...
Alla barn behöver och har rätt till en trygg bas
Många som verkar inom familjevården idag upplever att tiden inte räcker till för uppföljningar, samtal med barnen, upprättandet av genomförandeplaner mm. Barnens
behov får ofta stå tillbaka för de vuxnas - när tiden inte räcker till.
Vuxna människor skapar de samhällen vi lever i.Vi
förändrar och påverkar miljön lite som vi tycker utifrån
våra behov.Vi bestämmer vad som är viktigt att tala om.
Vi gör det ofta utan att fråga barnen, ibland verkar det
till och med som att vi ignorerar dem i våra beslut, särskilt när det är ont om tid. De får hänga med bäst de kan.
Vi klagar på att det inte finns tillräckligt med tid. Men
är det inte snarare så att vi ska göra för mycket med den
tid vi har? Vi ska hinna massor, vara många till lags, ta
hänsyn till mycket och många. Man frågar sig om det
inte är för mycket att ta hänsyn till? Allt ska gå fort för att
vi ska hinna med, och om vi hinner det, då ska vi hinna
ännu mer!
Detta går inte riktigt ihop. Någonstans måste det finnas
ett stopp för vad som är rimligt att hinna med på dygnets 24 timmar. Det finns definitivt ett stopp när det
gäller det viktiga arbete en socialsekreterare i ett barnavårdsärende är involverad i, för att inte tala om familjehemmen som också ska vara en del av detta arbete. Är
det tänkt.
I familjevårdsarbetet handlar det om komplicerade
frågor. De inblandade är personer som lätt kan känna
sig utsatta, inte minst barnen som inte har så stora, om
några, möjligheter att kom-ma till tals och påverka sin
situation. De är helt utlämnade till de vuxna som ”råkar”
finnas där just då.
Man kan undra hur dessa barn ska kunna känna att
deras behov blir tillgodosedda om det inte finns tid till
att utforska vilka de är. Och hur biologiska föräldrar ska
känna att besluten som rör deras familj är befogade om
det inte finns tid att diskutera och ventilera konsekvenserna av dessa beslut.
Man kan fortsätta fundera över familjehemmen, och hur
de ska kunna känna sig respekterade och som en del av
teamet kring barnen om det inte finns tid att tillåtas reflektera och ventilera känslor kring beslut som har med
deras placeringar att göra.
Till sist undrar man hur socialsekreterare ska kunna
känna sig nöjda med sin situation när de har alldeles för

många ärenden för att kunna erbjuda de involverade
denna tid.
Tid är en mycket viktig ingrediens för att det ska blir
bra för barnen i första hand. Men det är i längden
också viktigt för att alla inblandade parter ska känna sig
nöjda och tillfredsställda i sina olika roller.
Det finns en välkänd barnramsa som i det här sammanhanget får en liten annorlunda ordföljd:
Baka, baka liten unge
Rulla, rulla, forma Ulla
Skynda, skynda – jag behöver Undan med dig lilla Ulla
Och… skjuts ut i kylan!
Utred, utred liten unge
Kolla, kolla - vem är Ulla?
Bråttom, bråttom – vem behöver? Fråga hit och fråga dit
Och… skjuts in till nämnden!
Nämnden Bestämmer:
”Vi beslutar härmed att Ulla
under tiden hennes föräldrar
Ordnar upp Sin Situation
skall bo hos familjen Fosterhem” Och… skjuts iväg till
fostran!
Se mig, se mig; jag mår bättre! Lyssna, lyssna – jag
behöver
Kom nu, kom nu lilla Ulla
Förlåt mig nu och kom tillbaks Och… skjuts hem till
mamma!
se mig …
… hör mig …
… lyssna på mig …
... jag vill bara vara barn …
Vi glömmer, tar oss inte tid till att frå-ga barnen, huvudpersonerna som inte ens valt att befinna sig i dessa
ärenden. Om vi tar oss tid och gör barnen trygga, tillfredsställda och lyckliga …
… bara då har vi lyckats se till deras behov.
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Välkomna till Uskavi!
21- 24 maj 2020
Längtar ni efter en plats där ni kan träffa andra familjer i liknande situation? En
plats där man kan prata om glädjeämnen, irritationer, frustrationer, men också
kanske kan hitta nya vänner och gemensamt se öppningar? En plats där ingen
behöver känna sig konstig, ensam eller utanför (om man inte själv väljer det)?
Då är Uskavi rätta stället! Uskavi ligger en bit utanför Nora vid sjön Usken.
Kristihimmelsfärds helgen är vikt till träff med familjehem där både biologiska och placerade barn/
ungdomar är med.Vi umgås under lättsamma former, och man väljer om man vill boka stuga (begränsat antal, så först till kvarn gäller!), bo i Masmästaren (enkel vandrarhemsstandard med toalett/dusch i
korridor och 4/2 bäddsrum), eller om man har husvagn/husbil och behöver boka elstolpe.
Priser (tor-sön):

Stugor med 6 bäddar, allrum, kök, dusch och toalett
Vandrarhemsrum						
Delat rum/bädd
Husvagn/husbil inkl el

3 200 kr
1 150 kr		
290 kr
750 kr

OBS! FaCO fakturerar eller tar betalt i efterskott. Betalas alltså inte på plats. Kolla med
placerande kommun om de betalar. Vissa gör det.
För alla boenden gäller givetvis fri tillgång till samlingsrummen i Masmästaren.
Lakan, handdukar och städning ingår inte.
För helpension torsdag kväll – söndag morgon tillkommer:
Vuxen: 500 kr/ pers
Barn 3-12 år: 300 kr/barn
Barn under 3 år är gratis.
Under hela vistelsen kan man spela mini-golf, hyra kanot och fiska från bryggan. Om önskemål finns
för de yngre barnen, ordnar vi gemensam sångstund med lite roliga ”tillbehör” förutom gitarren.
Om tillräckligt många vill, kan vi åka och spela paintball med de lite äldre. Bowlingbanor är bokade i
Lindesberg om några vill det.
Badtunna, hoppborg och s.k. bumperballs kommer att finnas från och med fredagen.
Kort sagt; Det finns alla möjligheter att tillsammans skapa en underbar helg! Tillfällen till gemensamma
lekar kommer också att ges.
Anmälan är bindande (FaCO måste betala kostnaderna i alla fall) om du avbokar efter sista anmälningsdagen. Plats går dock att överlåta till någon annan.
Anmälan görs till annsan.palmborg@faco.nu och skall vara inne senast 10/5.
Vid frågor ring: Annsan Palmborg 076-1303055 (skicka gärna sms att det rör Uskavi, så ringer jag upp
snarast) eller maila till annsan.palmborg@faco.nu
Mer information/detaljer kommer till anmälda då helgen närmar sig.
Hoppas vi ses på Uskavi!
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Jag har lärt mig att människor glömmer
bort vad du sa, att de glömmer bort vad
du gjorde, men att de aldrig glömmer hur
du fick dem att känna sig

Foto: Annsan Palmborg

Maya Angelou

Nästa nummer
Tema: Barnkonventionen
Vad innebär det att barnkonventionen blev lag i Sverige
för familjehemsplacerade barn/unga?
Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020.
Det betyder att barnet som rättighetsbärare får en stärkt
ställning och att de som arbetar med barn som befinner
sig i utsatta situationer får ett skarpare juridiskt verktyg.
Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som innehåller bestämmelser om barnets

mänskliga rättigheter. Den slår fast att barn inte är föräldrars eller vårdnadshavares ägodelar utan individer med
egna rättigheter.
Så är det tänkt, men vad innebär det i praktiken för placerade barn? I nästa nummer ställer vi frågan vidare till
myndighetspersoner.
Vad tror du? Får barn större rättighet att neka umgänge?
Får de rätten att bo kvar i familjehemmet även om föräldrar ”dyker upp”? Skriv och berätta!
Manusstopp 1 maj och tidningen kommer ut i mitten på juni

www.faco.nu

