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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
Kärrvägen 6
749 52 Grillby
Tel: 070-797 54 25
E-post: mejla@faco.nu
Hemsida: www.faco.nu
Bg: 818-2206
Swish: 123 390 6476
Medlemsskap i FaCO 400:Prenumerationer 400:Redaktion Annelie Hed,
familjehemsnytt@faco.nu
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.

Ännu ett år att reflektera över. 2020 året som satte allt på prov.
Tragiska händelser och utmaningar som vi alla har fått hantera
efter bästa förmåga. Hur kan man komma igen och orka när livet
testar oss? Vissa kämpar på och stapplar vidare. Andra vänder det
negativa och jobbiga till något positivt. Jag blir imponerad av
dessa människor som verkar ha en kraft som är från ett annat solsystem. Jag har turen att ha några av dessa människor runt mig i
FaCOs styrelse. När man är nära dessa människor är det som om
det smittar, man får lust och energi att lägga i en växel till. Tänk
om man kunde samla den energin i en sprayflaska och duscha
över alla som behöver.
Det händer så mycket i FaCO just nu och jag får möta så många
intressanta personer. Jag har genom FaCO fått träffa ett antal
politiker och andra som har intressen i svensk familjehemsvård.
Vi har fått tillfälle att lyfta en hel del frågor och jag känner att vi
blir hörda.Vi är i startgropen för flera intressanta projekt.
Jag och min man var och handlade lite nya kläder och började
samtala med personalen i affären.Vi pratade om julen och julklappar och om det kommer bli ett nytt köprekord i år igen. I år
kanske läget är lite annorlunda för många och vi kanske ska vara
lite solidariska och inte förköpa oss. Jag har hört berättelser från
barn och vuxna som minns julen som den värsta tiden på året.
Om när man kom tillbaka till skolan och man skulle berätta om
sin högtid. Låt oss fira en härlig jul utan en massa krav och se till
så att vi kan ge varandra goda minnen. Men som det står i Safety
on board manualen;
Put the mask on yourself first

God Jul
&
Gott Nytt År
Anneli Abrahamsson
FaCO Ordförande
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Nästa utgivning
Tidningen utkommer med 4 nr. per år
Nr. 1/2020 utkommer i mars
Manusstopp 1 februari.

Bli medlem du också!
Som medlem får du:

•

•
•

4 nummer av tidningen Familjehemsnytt
med intressant tema i varje nummer. Den
innehåller också artiklar ur verkliga livet, information från riksdag och regering, viktiga
lagar, forskningsrön med mera.
möjligheten att ringa till vår medlemstelefon.
Inga frågor är för dumma, inga problem är
för små, välkommen att ringa!
inbjudan till föreläsningar, läger och andra
roliga.

Tillsammans för vi familjehemsvården framåt!
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Hänt i FaCO
Den 8 oktober fick FaCO besök av två riksdagsledamöter, Solveig Zander (C) och Martina Johansson (C).Vi
fick möjlighet att berätta om livet som familjehem och
svara på frågor om våra utmaningar.Vi vill tacka för att
ni lyssnade och tog er tid att komma.
28 oktober har FaCO, representerat av Anneli Abrahamsson och Catarina Ekervall, haft lunchmöte på
Socialdepartementet med Tobias Lundin Gerdås, statssekreterare åt socialminister Lena Hallengren.Vi samtalade
om många viktiga frågor inom familjehemsvården och
FaCO:s pågående arbete med att lyfta svensk familjehemsvård.

Besök av Zander och
Johansson.

Cattis Ekervall,Tobias
Lundin Gerdås och
Anneli Abrahamsson.
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Nytt allmänt råd
för kommunernas egenkontroll
Egenkontrollen bör innefatta vilka överväganden
som gjorts om möjligheten att placera ett barn
i nätverket. Socialnämnden ska, när ett barn ska
placeras, överväga om det kan tas emot av någon
anhörig eller annan närstående. Socialnämnden
ska dock beakta vad som är bäst för barnet, vilket
kan innebära att det inte alltid är bäst att placera
barnet i nätverket.
Socialstyrelsen har konstaterat att socialnämnder
inte alltid fullgör sin skyldighet att överväga en
anhörigplacering. Socialstyrelsen inför därför ett
nytt allmänt råd. Socialnämnden bör inom ramen
för egenkontrollen samla in uppgifter om vilka
överväganden som har gjorts i fråga om möjligheten att placera barnet hos en anhörig eller hos
någon annan närstående.
Källa: socialstyrelsen.se
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Du behövs!

Behovet är stort och det behövs fler fantastiska
människor som vill bli familjehem, jourhem,
kontaktfamiljer och kontaktpersoner!
Familjehemsbanken är mötesplatsen för dig som är intresserad av uppdrag och kommuner och företag som exempelvis söker efter familjehem.
Vi som är grundare av Familjehemsbanken heter Anne och Andreas Aronsson och är
själva familjehem från början. Även om det inte alltid varit en dans på rosor, så är det
en fantastisk resa att få vara med om och att se vilken skillnad man kan göra för ett
barn men också dess föräldrar.
Vill du veta mer?
Kika in på hemsidan och läs mer om uppdragen och om hur du kan anmäla intresse
och synas för kommuner/företag som använder oss i sitt dagliga arbete. Har du frågor,
stora som små, tveka inte att höra av dig till oss. Välkommen!

www.familjehemsbanken.se/blifamiljehem
Tidningen_FaCO Kopia.indd 1
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FaCO´s Handbok
H
A
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D
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N
vård

- vägen mot bra familje

Det är mycket att tänka på
vid ett uppdrag, många frågor
som inte finns något klart svar
på innan uppdraget men också att
frågor uppstår under uppdragets gång.
Handboken är till för att erbjuda information och
stöd för att du ska kunna känna dig bekväm och
professionell i din roll.Vår strävan har varit att ta
upp det mesta som gäller för familjehemsföräldrar,
jourhem, kontakt- och avlastningsfamiljer.
Förutom det praktiska kring uppdragen förklarar
vi olika begrepp som kan vara bra att känna till.Vi
berättar om rättigheter och skyldigheter, om vad
som gäller beträffande ekonomi, avtal och andra
överenskommelser.
Du kan även läsa om lagar och paragrafer och som
bilagor finns bl.a. blanketter för avtal och genomförandeplan.
Handboken består idag av drygt 150 sidor, inklusive bilagor.

Några av rubrikerna i Handboken

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABC-fakta
Bra att tänka på inför uppdragen
Beskrivningar av de olika uppdragen
Barns behov – anknytning och umgänge
Utbildning och Handledning
Ekonomi
Avtal
Genomförandeplan
Försäkring
Vårdnadsöverflyttningar
Avslutning av familjehemsvård

Beställ Handboken idag!
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, kan du enkelt beställa den 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.

www.faco.nu
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Umgänge under coronan?
Återigen får FaCO frågan om umgänge under rådande
pandemi från familjehem runt om i landet.Vi har återigen ställt frågan till Socialstyrelsen och fått detta till svar:

frågar
Socialstyrelsen svarar:
Socialstyrelsen kan redogöra för bestämmelser i gällande
författningar (lagar, förordningar och föreskrifter) men
inte ta ställning till hur de ska tillämpas i enskilda fall.

SoL bör utformas så att den främjar barnets samhörighet
med anhöriga och andra närstående samt kontakt med
hemmiljön.

Det finns inga särskilda regler om att ställa in umgänge
med föräldrar eller vårdnadshavare med hänsyn till risk
för smittspridning. Däremot kan socialtjänsten alltid
informera om det finns risker för smittspridning vid
exempelvis resor, och särskilda risker om umgänget påverkar personer som ingår i riskgrupper. Socialtjänsten,
föräldrarna och barnet kan komma överens om umgänget och hur det ska ordnas, till exempel andra sätt att
ha kontakt än genom fysiska besök eller hur man möts
upp för att ha umgänge. Ofta går det att komma fram
till lösningar som passar bra för alla. Det finns inget svar
som gäller för alla situationer i den här frågan, man får ta
upp frågan med socialtjänsten.

Om barnet är placerat enligt LVU ansvarar socialtjänsten
för att barnets behov av umgänge med sina föräldrar och
vårdnadshavare tillgodoses så långt som möjligt. Socialtjänsten får bedöma i vilka former och hur omfattande
umgänget kan vara från fall till fall utifrån barnets behov.
Vad som är bäst för barnet ska vara avgörande.

Om barnet är placerat med enligt SoL kan socialtjänsten inte begränsa barnets umgänge med vårdnadshavare
eller föräldrar som har reglerad umgängesrätt.Vård enligt

Om socialtjänsten anser att det är nödvändigt att
begränsa ett barns umgänge med vårdnadshavare eller
föräldrar som har reglerad umgängesrätt måste det först
fattas ett beslut om umgängesbegränsning. Det får bara
fattas om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet
med vård enligt LVU. Det finns inga andra möjligheter
för socialtjänsten att begränsa en vårdnadshavare från att
umgås med sitt barn efter egna önskemål.

Boka in redan nu, FaCOs Årsmöte 2021!
Alla medlemmar i FaCO är välkomna till föreningens årsmöte

Lördagen 13/3
kl 14.00
Enköping
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 10/2
E-post: mejla@faco.nu
Om du är intresserad av att arbeta i vår förening
- tag gärna kontakt med någon av oss i styrelsen eller
Annelie Hed i Valberedningen E-post: hed.annelie@
gmail.com senast 10/2.
Vi välkomnar varmt ditt engagemang!

Mer information om årsmötet kommer med E-post i
januari, vår förhoppning är också att erbjuda en föreläsning i samband med årsmötet, pga
rådande pandemi avvaktar vi med att
boka det. (Reservation för ev ändringar)
Vi ses!
FaCO styrelse
Nr 4 2020 | Familjehemsnytt
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Mammas Torskrygg
med bacon och gräslök
4 st torskrygg
2 krm svartpeppar
1 tsk salt
1 paket bacon
2-3 schalottenlökar, finhackade
2 dl vispgrädde
1 dl riven ost
1 msk fransk senap
1 burk creme fraiche (2 dl)
1-1,5 dl gräslök
Lägg torsken i en smord
ugnsfast form, salta och
peppra. Bryn baconen och

löken. Blanda samman alla
ingredienser utom osten.
Häll såsen över fisken och
sist strö över riven ost. In i
ugnen på 225°C i 20 min.
Servera med kokt ris eller
pressad potatis och grönsaker för årstiden!

FaCO planerar
sedvanligt ri
ksläger
Kristihimmel
sfärdshelgen 2021
Håll utkik på Face
book, hemsidan
och nästkommande
nr av tidningen
för vidare informat
ion.

Insänt

Som före detta fam
iljehem (alltid fam
iljehem
i hjärtat) försöker jag
följa de debatter om
lagförslag m.m. som
sker i Riksdagens ol
ika
utskott.
Vad stolt och glad
jag blir att tillhöra
FaCO!
Den 1/10 tittar jag
på den direktsända
frågestunden angående
placerade barns rätti
gheter
på Riksdagens egen
Webb-TV. BRA JO
BBAT FACO!!!
Det har sannerligen
tagit tid att bygga up
p
föreningen, men nu
gör vi avtryck. JU
fler
som är med, dess stö
rrepåverkan kan sty
relsen (tillsammans m
ed oss medlemmar
) göra.
Gå gärna in och ly
ssna i efterskott på
frågestunden som finns
kvar på Webb-TV.
Så STORT TACK
till er alla i styrelse
n (och
ute runtom i Sver ig
e) som fortsätter kä
mpa,
argumentera och fö
ra barnens talan!
Kramen från Annsan

Palmborg
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Stirra dig inte blind på en
stängd dörr, det kan finnas en
öppen dörr bredvid.

Foto: Annsan Palmborg

/Nalle Puh

Nästa nummer
Tema: Anknytningsteori
I nästa nummer tar vi upp det viktiga ämnet ”anknytning”
och teorierna bakom detta. Kan man flytta ett barn utifrån
”samarbetssvårigheter” med familjehemmet, utan att ta hänsyn
till barnets anknytning? Vad tycker ni läsare? Skriv till oss på
familjehemsnytt@faco.nu

Vi behöver också lite idéer till nya teman.Vad skulle ni vilja
läsa om? Kom med önskemål!
Manusstopp för nästa tidning är 1 februari och tidningen hittar
du i din brevlåda i mitten på mars.

www.faco.nu

