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BAKGRUND OCH INRIKTNINGSMÅL

FaCO bildades 1983 och är en intresseförening för familjehem, jourhem, förstärkta familjehem och
kontaktfamiljer/personer. Sedan föreningen bildades har det hänt en hel del inom verksamheten men
fortfarande är familjehemmen den dominerande vården för barn och ungdomar som behöver vård
och omsorg utanför det egna hemmet.
FaCO:s målsättning är att genom olika insatser, på ett aktivt sätt, medverka till att utveckla och förbättra former för en god familjehemsvård. FaCO har genom detta arbete fått ett positivt gehör från
kommuner och andra samverkanspartners och verksamheten betraktas allmänt som ett nödvändigt
komplement till kommunal verksamhet.
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Vi vill ge fler barn och ungdomar en andra chans,
FaCO lyfter svensk familjehemsvård
Prioriterade fokusområden

FaCO:s målsättning är att genom olika insatser medverka till att utveckla och förbättra alla
former av familjehemsvård och kontaktpersonsverksamhet. Främst för att de mest utsatta
– våra barn och ungdomar – som omfattas av våra insatser skall få en så bra vård som möjligt.
Detta i första hand genom:
• Utbildning av familjehem
• Anpassa anknytningsteorin utifrån familjehemsvårdens förutsättningar
• Nyrekrytering av familjehem med mentorsprogram för dessa
• Nyanserad bild av vad familjehemsvården betyder för samhället (underlätta bl.a. rekrytering)
• Mannens roll i familjehemsvården
• Bistå som kunskapsbank i frågor som rör familjehemsvården
• Utreda de underliggande skälen till oplanerade, avbrutna placeringar
• Matchning vid placeringsprocessen
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FaCO skall
• Samordna och driva frågor som är av intresse för familjevården.
• Tillvarata de barn, ungdomar och vuxnas intressen vilka omfattas av
insatser från socialtjänsten.
• Stödja och hjälpa familjehem och andra med uppdrag inom socialtjänsten.
• Verka som informationsorgan till allmänheten i frågor som berör
våra verksamhetsområden.
• Samarbeta med berörda myndigheter.
• Verka för forskning och nytänkande inom den sociala sektorn.

ANSLUTNA I FaCO

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 10 protokollförda Styrelsemöten och Årsmötet.
20-01-31 Västerås
20-04-16 Messenger
20-04-21 Messenger
20-04-23 Teams (konstituerande)
20-06-17 Teams
20-07-27 Teams
20-08-21 Västerås
20-09-22 Google meet
20-10-21 Google meet
20-11-21 Google meet
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Däremellan har vi haft
täta mail, messenger,
digitala möten och
telefonkontakter.
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Årsmötet 2020

Pga rådande covid-19 pandemi i landet hölls FaCO:s årsmöte via webben. Det var såklart en annorlunda situation men alla var förstående och det gick väldigt bra.
När årsmötes förhandlingarna var avklarade med val, redovisningar och styrelsen fått ansvarsfrihet
stannade de deltagare som hade möjlighet kvar för fjärr-mingel. Väldigt trevligt.
Maria Magnusson-Romell, Rolf Nilsson, Barbro Bengtsson och Gunnar Bjälkebring avtackades från sina
uppdrag i styrelsen.

RIKSLÄGER

Vårt 15:e Riksläger i Uskavi, som skulle ägt rum 14-17 maj,
fick tyvärr ställas in pga rådande Covid-19 restriktioner i landet.		

= Inställt

Höstlägret kunde vi heller inte genomföra av samma anledning.

= Inställt

MEDLEMSSERVICE

Till vår medlemstelefon och till våra kontaktpersoner 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.
Vi tar emot berättelser från familjehem som upplever att socialtjänsten inte följer lagar och förordningar. Placerade barn flyttas utan att familjehemmen eller barnen får vara med i processen.
I de olika grupperna för familjehem som finns på Facebook har vi följt diskussionerna och svarat på
frågor.
Många frågor handlar också om vårdnadsöverflytt, en oro om uteblivet stöd mm
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 med
viktig information inom många olika områden och diskussionsforum för familjehem.
Vi har även en Facebooksida där vi löpande lägger ut aktuell information.
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UTBILDNING

Föreläsning i samband med årsmötet fick tyvärr ställas in pga covid-19 restriktioner.
I slutet av augusti anordnade FaCO ihop med Attention i Enköping en föreläsning
“Barn gör rätt om de kan” Stefan Boström och erbjöd gratis inträde för FaCO:s medlemmar.
Både styrelsemedlemmar och medlemmar deltog. En intressant föreläsning där vi också fick möjlighet
att lyfta våra frågor och få bra svar.
			

BARN OCH UNGDOMSARBETE

Pga covid-19 och rådande pandemi i landet har FaCO inte kunnat genomföra de aktiviteter vi planerat
för året och som våra barn och ungdomar ser fram emot och behöver men vi lyckades ändå genomföra några få.
Bowlingträffar har arrangerats och genomfördes i Enköping, men på flera platser bl a, i Borlänge,
Uddevalla och Kinna blev vi tvungna att ställa in pga covid-19 restriktionerna
Inför julen spelades det in adventsfilmer med pyssel för barn, av barn och publicerades på vår
youtubekanal. Väldigt uppskattat.

TIDNINGEN

Annelie Hed ansvarar för medlemstidningen som kommit ut med fyra välfyllda nummer under året.
Familjehemsnytt hade som tema:
nr 1 Vårdplan och genomförandeplan,
nr 2 Barnkonventionen,
nr 3 Jourhem,
nr 4 Skilsmässa i familjehemmet.
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 (första halvåret)
och sedan tog Carina Ferm över ansvaret.
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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 både digitalt och fysiskt (när det har varit möjligt)
FaCO styrelse har träffat olika politiker vid minst 5 tillfällen under året, haft möten med bland andra
SKR, IVO, Socialstyrelsen och Socialdepartementet.
FaCO medverkade i Riksdagens öppna utfrågning om “ökad trygghet för placerade barn och unga”
vilken även sändes på SVT.
FaCO har nätverkat med andra föreningar 			
FaCO har deltagit i det fortsatta arbetet inför “Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag”
FaCO lämnade i september sitt yttrande om “Överenskommelse om Samverkan kring hälso-, sjuk- och
tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet”
Barnrättsdagarna i Örebro blev inställt och framflyttad till hösten -20 via webben, FaCO deltog,
temat var “Varje barns rätt till utveckling, med fokus på barnkonventionen som lag i praktiken”
En presentationsfilm för FaCO har spelats in med ordf. Anneli Abrahamsson och finns att se
på hemsidan.
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Forts. MARKNADSFÖRING, SAMARBETE OCH REPRESENTATION

FaCO ingick ett avtal i April med Abditum för att marknadsföra FaCO “FaCO som Varumärke”
Genom ett 5 årigt projekt ska vi lyfta svensk familjehemsvård och initiera “Det svenska familjehemslyftet”
Barnkonventionen blev lag 1/1 2020 vilket FaCO välkomnar.
Vi har även deltagit i möten med Nätverket för Barnkonventionen även detta år.
FaCO har lämnat material som tidningar och vår folder på olika ställen runt om vårt avlånga land där
information för god familjehemsvård kan göra skillnad.
Vi finns, vi syns!

TRÄFFAR OCH AKTIVITETER

I FaCO:s regi har familjehemsträffar genomförts på badplatser, campingar, badhus, lekland och ute i
naturen så att några barn ändå har kunnat träffats, även lite mer spontana och enklare sådana.
I Enköping träffas en grupp familjehemsföräldrar regelbundet en förmiddag i veckan när det inte gått
har de kopplat upp sig digitalt.De har även haft träffar med barn på badplats, Camping träff “miniläger” ett par tillfällen under året.
I Strängnäs har de fysiska träffarna inte kunnat genomföras i cirkelform som vi brukar pga Covid-19
och restriktionerna, men vi har haft några lunch och cafe-träffar istället och träffats ute för nätverkande tex en “walk ń talk” Man har träffats vid ca ett tillfälle/månad.
I Trollhättan/Uddevalla träffas familjehem både med barn och utan barn ett par tillfällen per termin.
Träffarna i cirkelform har inte kunnat genomföras som planerat pga covid-19.
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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