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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, familjehemsplacerade barn och ungdomar, skall få så bra vård som möjligt.
–

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
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–
–
–
–
–
–
–

Att det bedrivs en planerad rekrytering och utredning av familjehem och
kontaktpersoner/familjer
Att familjehemmen genomgår grundutbildningen ”Ett hem att växa i” och därefter
behovsrelaterad fortbildning
Att det ska finnas en väl fungerande handlednings- och stödverksamhet tillgänglig för
familjehemmen och kontaktpersoner/familjer
Att alla Sveriges 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 alla kommuner följer Barnkonventionen när den blir lag
Att familjehemmen får en anställningsform som ger fullvärdiga pensionsförmåner, rätt
till A-kassa, olycksfalls- och sjukförsäkrings regler 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
Under våren har de medlemsföreningar som varit anslutna till FaCO sina avslutande
årsmöten. Därefter tillhör samtliga medlems föreningars medlemmar FaCO:s
Riksorganisation.
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 400 kr.
STYRELSEN
Under året har vi haft 5 protokollförda styrelsemöten och Årsmötet.
190127-29
Uppsala
190415
Telefon
190512
Örebro (konstituerande)
190806
Telefon
190906-08
Uppsala
191119
Messenger
Däremellan har vi haft täta mail, messenger och telefonkontakter.
Under hösten 2019 ersatte vice ordförande Anneli Abrahamsson ordinarie ordförande Maria
Magnusson Romell.
Årsmötet 2019
FaCO:s årsmöte hölls på Margaretas festvåning i Örebro 12 maj i samband med en
heldagsföreläsning/utbildning från Family-Lab dagen före.
När årsmötes förhandlingarna var avklarade med val, redovisningar och styrelsen fått
ansvarsfrihet åt vi lunch tillsammans. Annsan Palmborg avtackades som sekreterare.
RIKSLÄGER
Till vårt fjortonde Riksläger 30 maj – 2 juni i Uskavi kom ca. 65 deltagare. Lägret inleddes
med lägerinformation och tacos i restaurangen.
Det här året hade vi tyvärr inte vädret på vår sida men med engagerade deltagare hade vi en
fantastisk helg tillsammans. Mellan regnskurarna fick vi bland annat ta del av zorbboll,
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hoppborg, tjuren, bowling, minigolf, bada i badtunna och årets nyhet ”Bengans lekar” vilket
var mycket uppskattat.
Traditionsenliga grillkvällen nere vid sjön flyttades upp till Masmästaren på grund av regnet.
Promenaden till kalkbrottet är också ett stående och uppskattat inslag.
I matsalen på vandrarhemmet Masmästaren fanns det tillgång till pyssel och spel. Kortspel
och prat med kompisar på kvällarna. Kände man sig hungrig kunde man ta sig en macka eller
något annat att äta på. På övervåningen gav Annsan Palmborg skön avslappnande massage. Vi
bodde i stugor, på vandrarhemmet och på campingen.
MEDLEMSSERVICE
Till vår medlemstelefon fortsätter samtalen att öka. Även på mailen söker många råd och
hjälp av oss. Mestadels är det familjehem som hör av sig till oss, men vi svarar även frågor
från socialtjänsten, företag och organisationer. Mest förekommande är frågor som rör
ersättningar för familjehemmen, och vart man kan vända sig om man inte är nöjd med
socialtjänstens fattade beslut. De flesta familjehem får avtal och genomförandeplan. Men det
förekommer också att familjehemmen inte får avtal, information eller utbildning innan
uppdraget. Vissa kommuner skriver egna avtal som många gånger kan ifrågasättas.
Familjehemmens rättigheter och skyldigheter är ofta otydligt formulerade så att
ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och familjehemmet kan utvecklas till en konflikt.
Vi har hjälpt ett flertal familjehem med den årliga uppräkningen enligt SKR:s riktlinjer, men
få av dem har fått upprättelse trots att de haft avtal som gett dem rätt.
Det finns en stor okunnighet om socialförvaltningarnas organisation och vem som beslutar om
vad i kommunen.
Vi tar emot berättelser från familjehem som upplever att socialtjänsten inte följer lagar och
förordningar. Placerade barn flyttas utan att familjehemmet får vara med i processen. Flertalet
barn har hämtats helt oförberedda i skolan. Inte ens familjehemsföräldrarna vet om vad som
ska hända.
I de olika grupperna för familjehem som finns på Facebook har vi följt diskussionerna och
svarat på frågor. Kanslitelefonen är bemannad dygnet runt alla dagar i veckan. Kansliet
bemannas av Barbro Bengtsson som också svarar på era samtal.
Hemsidan, www.faco.nu, uppdateras regelbundet. 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 också en Facebooksida där vi lägger ut aktuell information.
UTBILDNING
I Örebro 11 maj hölls, i samband med vårt årsmöte, en heldags föreläsning av FamilyLab
”Vuxenledarskap – med närhet, respekt och gränser” med Åsa Schill. Både styrelsen och
medlemmar deltog. En mycket uppskattad föreläsning där vi också fick möjlighet att lyfta
våra frågor och få bra svar.
BARN OCH UNGDOMSARBETE
På rikslägret i Uskavi i maj deltog många barn och ungdomar i olika åldrar. Allt från spädbarn
till ungdomar och utflugna vuxna som varit placerade hos oss. 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. Det är alltid ett kärt återseende när vi kommer till Uskavi.
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TIDNINGEN
Annelie Hed ansvarar för medlemstidningen som kommit ut med fyra välfyllda nummer
under året.
Familjehemsnytt hade som tema: nr 1 Ekonomi, nr 2 Skola, nr 3 Stöd till föräldrar med
kognitiva svårigheter och nr 4 Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och andra
närstående.
Mittuppslaget är till för barn och unga där de kan dela med sig av sina erfarenheter.
Tidigare nummer av Familjehemsnytt finns att köpa som lösnummer.
Ansvarig utgivare för Familjehemsnytt har Gunnar Bjälkebring varit.
HANDBOKEN
Handboken har under året uppdaterats med aktuell fakta. 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, beräkningsblankett och
genomförandeplaner som kan beställas till självkostnadspris. Handboken används också på
många socialkontor ute i landet då det är snabbt och lätt att hitta aktuell information.
MARKNADSFÖRING, SAMARBETE OCH REPRESENTATION
Styrelsen och medlemmar har under året deltagit i olika utbildningar, seminarier och
familjehemsträffar.
Maria Magnusson Romell och Anneli Abrahamsson har deltagit i det fortsatta arbetet inför en
ny Socialtjänstlag.
På Barnrättsdagarna i Örebro deltog Anneli Abrahamsson, Marie Sandberg och Barbro
Bengtsson. Temat på årets Barnrättsdagar var ”Barn i utsatta situationer”.
Anneli Abrahamsson har deltagit på Vårdanalys konferens i Stockholm.
Gunnar Bjälkebring har haft kontakt med Eskilstuna om att FaCO ska bli inbjudna till deras
träffar med kommunens nya familjehem.
Anneli Abrahamsson har varit styrelseledamot i FfF, Forum för Familjevård. Ersättare har
varit Barbro Bengtsson.
Vi har svarat på en utredning: Registerkontroll i arbetslivet. Behovet av utökat
författningsstöd SOU 2019:19.
Catarina Ekervall och Anneli Abrahamsson deltog på Föreningen för socionomer inom
familjehemsvårdens konferens, Stadshuset Södertälje.
I november deltog vice ordförande Anneli Abrahamsson på nyhetsmorgon på TV4.
TRÄFFAR OCH AKTIVITETER
I FaCO:s regi har träffar med eller utan barn, och aktiviteter arrangerats. Bowling, badhus,
camping träffar, cafékvällar, lekparks träffar, öppna förskolan mm.
I Enköping träffar Anneli Abrahamsson en grupp familjehemsföräldrar regelbundet en
förmiddag i veckan.
I Strängnäs har Catarina Ekervall och Gunnar Bjälkebring lånat en lokal hos ABF där man har
en samtalsgrupp där man tar upp aktuella ämnen att prata omkring. Man har träffats vid ett
tillfälle/månad.
Jeanette Spindel utvecklar träffar i Trollhättan.
I Värmland har en spa-förmiddag ordnats.
På Mickelsmäss marknad i Örsundsbro deltog Carina Almlöv, Ann Östervall och Anneli
Abrahamsson och informerade om FaCO.
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Styrelsen vill till sist rikta ett varmt TACK till alla medlemmar och till alla som bidragit
till verksamheten. Ni gör ett fantastiskt jobb för att ge barn och ungdomar en andra
chans!
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