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Ibland känner jag mig maktlös då jag svarar i FaCOs telefon. Jag har
inga råd eller svar att ge. Jag vill inte tro att det jag hör är sant. Idag
ska vi ju ha barnperspektiv i fokus, men det som sägs är något helt annat.
Är det verkligen sant att det finns socialarbetare som hotar att flytta
barn om fosterföräldrarna inte går med på vårdnadsöverflyttning? Är
det rätt uppfattat att barn blir omplacerade efter många år i fosterhem,
för att underlätta umgänget med biologmamman? Är det möjligt att
barn som blivit hämtade av fosterföräldrar på BB och lever ett tryggt
liv ska ryckas upp då det dyker upp en helt främmande biologisk pappa
som gör anspråk på sitt barn? Är det barnperspektiv?
Jag hör alltid bara en sida av saken. Kanske finns det andra skäl till att
barnen flyttas men det jag hör är i alla fall fosterföräldrar som älskar
sina fosterbarn och är beredda att gör allt för dem. Det jag undrar över
är vem som för barnens talan? Är det rätt att flytta ett litet barn som
knutit an till sina fosterföräldrar?
Vi fick lagen om vårdnadsöverflyttningar för att just säkerställa barns
rätt till sin hemvist, men vad har hänt i praktiken? Jo, det finns kommuner som ser sitt tillfälle att minska kostnaderna för fosterhemsplaceringarna. Ingen bor eller jobbar tydligen i en sådan kommun,
men det händer ändå att fosterföräldrar mer eller mindre tvingas till
det, för att inte mista sina barn. Och varför vill då fosterföräldrarna
inte ha vårdnaden? Jo, man är rädda att inte få det stöd man behöver.
Äger föräldrar sina barn i alla lägen, även om man dittills bara avlat
dem? Om ett barn har föräldrar som känns trygga och varma, vem kan
då förklara varför barnet måste bryta upp bara för att de är fosterföräldrar? Vem kan förklara det ur barnperspektiv?
Annelie Hed, ordförande
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Barnahus i Uppsala
till hösten
Av:Göran Karlsson

Planerna på ett barnahus kommer allt närmare i
Uppsala län. Ett samverkansavtal undertecknas inom
kort av berörda parter. Det nya barnahuset kommer att
inrymmas i en fastighet på Kungsgatan i Uppsala.
För drygt ett år sedan föreslog dåvarande länspolismästaren Göran Lindberg att Uppsala skulle bli en av
landets första kommuner att inrätta ett så kallat barnahus.
Men arbetet har dragit ut på tiden. I dag finns redan
barnahus i sex län.
Det var ursprungligen justitiedepartementet som lanserade
idén med ett barnahus, en specialenhet där all utredning
kring barn som utsätts för allvarliga brott, exempelvis våld
eller sexbrott, samlas under samma tak.
Det innebär att barnen inte längre slussas runt till olika
myndigheter. I barnahuset ska rättsväsende, sociala
myndigheter samt hälso- och sjukvården samordna sitt
arbete. Den grupp barn som är aktuella i Uppsala län
beräknas uppgå till ca 200 per år i åldersgruppen 1-18 år.
Ett avtal för verksamheten har nu tagits fram och ska inom
kort skrivas under av inblandade parter: Polismyndigheten,
åklagarkammaren i Uppsala, Rättsmedicinalverket, Uppsala
läns landsting, länsstyrelsen samt kommunerna i Uppsala
län.

Kostnadsfri
nummerupplysning
Hos Eniro har man rätt att få kostnadsfri nummerupplysning om man är blind eller synskadad eller t ex har
har dyslexi i familjen. (Det gäller även andra personer med
ett sådant bestående funktionshinder som medför att tryckt
telefonkatalog är svår eller omöjlig att använda.)
Man har då möjlighet att söka detta hos Eniro 118 118 AB
Kundtjänst, Skaraborgsvägen 21, 506 30 BORÅS. Tjänsten omfattar maximalt tre privata fasta abonnemang.

(IRONI !!!)
SÖKES:
Barnkär händig man i passande ålder.
FINNES:
Lätt överviktig kvinna, 55+, med åderbråck, celluliter, utslitna knän och höfter. Nyskild och med tre hemmavarande barn i åldern 4-16 år samt tre helgbarn, alla med NP
- diagnoser. Bor i liten villa på landet med renoveringsbehov. Mina intressen är barnen, hemmet och föreningsliv.
Svar till: ”din för evigt”
(Efter 30 år i familjehemsvärlden finns inte så mycket
attraktivitet kvar hos mig.)

Rädsla
Forskare i USA har i en serie genetiska experiment på möss
kommit fram till att rädsla styrs av en ensam gen. Mössen
placerades i små burar tillsammans med andra större aggressiva möss. Efter 10 dagars intensiv mobbing och attacker från de aggressiva djuren var de kraftigt socialt
stressade och nervösa. Rädslan satt i mer än fyra veckor
efter provokationen och de var märkbart oroliga och rädda
även för små harmlösa möss. Mössen behandlades med
antidepressiva mediciner och mycket av rädslan försvann.
Rädslan och försiktigheten försvann kelt och de blev sociala igen när forskarna stängde av en gen, kallad BDNF.
Genen förknippas både med inlärning och minnesförmåga
och med flödet av dopamin som är en signalsubstans som
påverkar hjärnans belöningssystem. Av artikeln från TT
framgår inte om liknande resultat kan förväntas av mänskliga mobbningsoffer.

Bilfria barn
Sveriges Riksdag beslut den 1 juni – 06
Från den 1 oktober är det inte längre möjligt för förmyndare (föräldrar) att skriva fordon på barn som inte själva
har uppnått den ålder då de har behörighet att köra. Genom denna lagändring ska barn skyddas mot att få skulder
hos kronofogden för felparkeringsavgifter och fordonsskatt.

Bli medlem i FaCO
Det bästa är att gå med i någon av våra medlemsföreningar.
Titta på sid 23 om det finns någon förening där du bor. Då
får du inbjudningar till alla lokala träffar och kan få tillgång
till ett nätverk nära dig.
Som medlem i en medlemförening är du automatiskt medlem
i FaCO och får Aktuellt Magazin 5 nummer/år och du blir
också inbjuden till alla kurser och föreläsningar. Du kan
också ringa någon av våra kontaktpersoner (se sid 23) om
du behöver råd och hjälp.
Skicka in kupongen på sidan 23 så får du ytterligare
information eller skicka ett mail till
medlemochprenumeration@faco.nu
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Riksläger 2006

Rikslägret var förlagt till vackra Uskavi. När vi kom
fram var det bara att boa in sig i stugor eller rum
som vi valt på förhand att bo i. Några kom med
husvagn och husbil också.
På torsdagen när vi kom kl 17.00 fick vi en god
middag och därefter var det dags för femkamp som
alla deltog i med stor tävlingslust, vi blev indelade i
lag med mixade lag för att lära känna varandra. Det
blev många skratt och tokroliga grejor för vem har
t ex slagit in paket med en hand samtidigt som man
står och håller någon annan i hand som ska hjälpa
till med sin ”lediga” hand! Det kan vi som var här
intyga att det inte var det lättaste, men kul var det.
Tyvärr var inte vädret på vår sida denna första dag
men det hade Ylva Gavell (lektanten) haft lite i bakhuvudet så vi kunde vara inomhus. Sedan var det
fritt att göra vad man ville och barnen började lära
känna fler nya kompisar redan första dagen, det blev
också många kära återseenden från dem som träffats förut.
Fredag 26/5
Efter frukosten, som serverades kl 8.00-9.00, var
det dags för tipspromenad och efter lunch fick de
som ville klättra på klättervägg, för dem som var lite
äldre fanns det också Paintball att välja på. Det var
inga fegisar som var med här inte, båda aktiviteterna var populära och uppskattade.
Kvällen avslutades med lite fotboll för dem som ville.
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Sen var det slut på spring i benen för de flesta och
de minsta droppade nöjda av efter en dag med full
fart. Dock var det en del tonåringar som ”minglade”
vidare in en bit på senkvällen. Vi vuxna hann prata
om ditt och datt och umgås som vi ville.
Lördag 27/5
Upp till frukost kl 8.00, nu började det märkas att
en del fått för lite sömn. Lite segt var det att komma
i tid till frukosten allt. Det gäller ju att ta vara på
tiden. Nu hade vädrets makter ställt sig på vår sida
och solen sken, tänk vad lite sol kan göra. Det var
fler som faktiskt tog sig ett dopp. Men en del av oss
badkrukor sparar oss till närmare midsommar så att
det blir lite varmare för tårna… Även vårkänslorna
spirade .
På lördagen skulle det ha varit en bra föreläsning
men den blev tyvärr inställd sent under fredagskvällen pga. sjukdom. Men då la vi in en diskussionsförmiddag där alla som hade några frågor fick lyfta
dem och fick svar av dem som varit i samma situation och funnit på lösningar. Det blev en givande stund
där vi vuxna fick sitta ner en stund utan barn och lära
oss en hel del av varandra om det som vi alla brinner
för nämligen att göra det bästa ur varje situation för
våra barn. Barnvakten var ordnad. Det var två ”lekfröknar” som roade våra barn efter bästa förmåga.
Det gjorde de kanonbra! Tack till Josefine & EvaMarie. Vi pratade bl a om vårdnadsöverflyttning, spa-

rande till våra placerade barn, arv, försäkringar mm.
Efter lunch var det dags för Kongress för dem som
var intresserade. Barnen kunde åka kanot och självklart var det några som vickade…..Men det hör ju
till! Även om det var lite kallt i vattnet. Barnen var
nöjda och glada och trivdes som ”fiskar i vattnet”.
Vid kl 18.00 var det dags för Kongressmiddag och
för dem som hade spring i benen efter det spelades
det fotboll. Här fanns det kämpaglöd så att svetten
rann!
Söndag 28/5
Har det verkligen gått en hel helg? Det var med lite
vemod vi städade och åt en god frukost. Det blev
byten av adresser och telefonnummer. Vi hann med
ett gruppfoto också där de flesta kom med. En del
hade lång väg att åka och stack tidigt. Om vi kommer tillbaka nästa år??? SJÄLVKLART!
Tack till de som har lagt manken till för att vi skulle
ha en trevlig helg. Det lyckades ni verkligen med. Vi
åkte hem med ny energi och många roliga minnen.
Tänk vad möten mellan människor ger!
Anna
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sverige runt

Kongress 2006
Årets FaCO-kongress hölls lördagen den 27 maj på
Uskavigården i Nora.
Uskavigården visade sig vara ett naturskönt ställe som
passade utmärkt både för vuxna och barn! God mat, trevliga lokaler, minigolfbanor, klättervägg, lekplats och stora
grönområden gjorde att alla trivdes ypperligt!
En extra eloge skall ges till Eva-Mari och Josefin som var
barnvakter under styrelsemöten samt kongressen!
Saxat ur protokollet från kongressen:
* kongressen beslutade att inte lägga ner FaCO.
Förra årets kongressförslag upphävs således.
* kongressen beslöt att FaCO skall erbjuda lokalföreningarna att ta emot medlemmarnas årsavgifter och
sedan återbetala föreningarnas andel. Detta för att underlätta hanteringen av medlemsregister så att till exempel
samtliga medlemmar får tidningen Aktuellt Magazin och
registreras som medlemmar i FaCO.
* Vidare beslöts att ett Riksläger för medlemmarna skall
arrangeras även nästa år i samband med kongressen. Kongressen kommer att förläggas till Kristi Himmelsfärdshelgen
2007. Rikslägerkommittén för 2007 års läger består av:
Ylva Gavell-Söderström (sammankallande), Annsan Palmborg, Åsa Gustavsson samt Agnetha Sjölund.
* Det skall tydligt stå på vår hemsida att handboken,
avtalet och behandlingsplanen från FaCO kostar pengar!
Handboken kostar 100 kr, behandlingsplanen kostar 50
kr och avtalet kostar 25 kr.
* Nästa styrelsemöte kommer att hållas i Uppsala 9-10
september.

Storfors Kommun hade under våd
ren på en av sina träffar för sina
lan
rm familje- avlastningshem och kontaktVä

personer en träff med en representant från försäkringskassan. Vi fick information om vad som gäller vid
sjukdom, pension, bostadsbidrag mm.
Om man inte är nöjd med försäkringskassans beslut kan
man överklaga ärendet. Det gör man genom att skriva en
överklagan till försäkringskassan som skickar den till Länsrätten Om man inte får bifall där kan man överklaga det
beslutet och ärendet avgörs slutligen i Kammarrätten.
Om man ska resa utomlands måste man ordna intyg till
fosterbarnen från försäkringskassan. Om man själv är sjukskriven måste man anhålla om att få resa utomlands under
sjukskrivningstiden. Om man inte gör det kan man förlora
sjukersättningen.
.
Om ett placerat barn blir allvarligt eller långvarigt sjuk går
kommunen in och ersätter förlorad arbetsinkomst. Föräldrar till biologiska barn får i sådana fall vårdbidrag för ett
visst inkomstbortfall. Om ett barn är vårdnadsöverflyttat
kan man söka vårdbidrag för barnet.

22

En fråga som väckte livlig debatt var att om man har en
anställning och ett uppdrag som familjehem kan man inte
längre skriva över arvodet för placeringen på den andre
föräldern om den som uppbär arvodet blir sjuk eller får
sjukbidrag (före detta sjuk-förtidspension). Om barnet finns
kvar i familjehemmet och den som uppbär arvodet blir sjukskriven från sin anställning tar försäkringskassan hänsyn
till om barnet kräver mycket tillsyn och omvårdnad som
även under sjukskrivningsperioden utförs av den
sjukskrivne. Är så fallet kan man inte räkna med att få full
sjukpenning för den förlorade arbetsförtjänsten. Man kan
få sin sjukersättning sänkt med 25 %. Försäkringskassan
tittar både på den förlorade arbetsförtjänsten från en anställning och på arbetsinsatsen man gör med fosterbarnen.
Vårdar man fortfarande fosterbarnen anser F-kassan att
man inte kan vara 100 % sjukskriven. Detta gäller även vid
sjukbidrag som kan betalas ut med 75% om arvodet för
fosterbarnet fortfarande betalas ut. Detta gäller även om
arvodet utbetalas till den förälder som inte omfattas av
sjukbidraget. Sjukbidraget omprövas vart tredje år. Då tittar man på om arbetsoförmågan kvarstår till den %-sats
som man haft ersättning för eller om man kan utföra något
arbete. Vid ev. skilsmässa mellan fosterföräldrarna kvarstår
den lägre beräkningsgrunden under minst de tre år som är
mellan omprövningarna. Detta även om fosterbarnen inte
bor i samma hushåll som den föräldern som har sjukbidrag.
Detta drabbar också de sjukbidragstagare som är kontakteller avlastningshem.
Vi fick också information om aktivitetsersättning som utbetalas till ungdomar som inte kan få arbete på öppna marknaden.
Om man skaffar E – legitimation kan man uträtta många
ärenden direkt på nätet.
På försäkringskassans hemsida, www.forsakringskassan.se
finns länkar till många bra faktablad.
Det finns 65 olika förmåner som försäkringskassan ansvarar för. Var och en av handläggarna kan omöjligt veta allt
om alla ersättningar utan man kan ringa till kundtjänst på
tel.nr 020-524 524 om man har frågor eller funderar på något.

Familjehelg
Kolla i brevlådan efter inbjudan till familjehemshelg med
utbildningsdag i Arvika. En helg i slutet av augusti eller
början av september träffas vi igen för en givande helg.
Inbjudan skickas ut före juli månad.
Barbro Bengtsson
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Under sommaren har vi hunnit träffas två
gånger. Den första gången träffades vi på
Sveriges Nationaldag i Sala. Det var ca 60 personer
som slöt upp i ett strålande väder. Vi grillade fikade och det
fanns en hel del att göra för barnen tex fotboll, minigolf,
badminton kubb, sandlåda mm. Denna inbjudan gick ut till
både Dalarna och Västmanland och vi samlades på
Sofielund. Det blev en trevlig eftermiddag. Nästa år hoppas
vi att ännu fler kommer och då är naturligtvis alla
länsföreningar välkomna.

Vä

26/8 var det dags igen. Nu hade vi grillknytis hemma hos
familjen Roberg. Inbjudan stod med i tidigare AM samt
gick ut på papper till Dalarnas och Västmanlands medlemmar
i våras. Vi var lite oroliga när vädret varit ostabilt men vi
hade vädrets makter på vår sida även denna gång. Ca 30
personer kom och åt gott och umgicks en eftermiddag.
Trevligt!

Kontaktpersoner
Norrland
Maria Hansson, tel: 0642-502 17
Gästrikland/Hälsingland
Annelie Hed, tel: 0643-510 63

Kontinuerligt skickas information ut till våra medlemmar
via e-post. Vill du vara med på vår maillista så maila till
thomasroberg@faco.nu så slipper du missa något.

Uppland
Annika Nygren, tel: 070-767 88 82
Västmanland
Anna o Thomas Roberg tel: 0224-14 14 4
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Värmland
Ingrid Hansen, tel: 0554-100 71

Vä

Västra Sverige
Jens Alderblad, tel: 031-88 51 19
Södra Sverige
Birgitta Nershed, tel: 0416-199 70

Up

Den 14 juni träffades vi i Västra Sveriges Familjevård för
att ha årsmöte hemma hos Siv och Björn i Lekåsa.
Vi var 13 personer som slöt upp.
Mötet öppnades av föreningens ordförande Jens
Alderblad och sedan följde sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Det beslutades bland annat att någon fritidsaktivitet och
eventuellt någon föreläsning skulle genomföras i höst.
Därefterblev det fika och trevlig samvaro.
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Stockholmsresan – lördagen den 19
augusti hade föreningen hyrt en buss som
körde medlemmarna till Djurgården – Stockholm.
Väl framme i Stockholm var det fria aktiviteter eftersom de
deltagande barnen var i olika åldrar med skilda intressen.
De flesta gick på Skansen men även Gröna Lund och
Rosendahls trädgård fick besök. Det här var tredje året
som resan arrangerades och i år var det 25 personer som
följde med!
Taktilstimulering – vi planerar att träffas en lördag i oktober för att lära oss mer om detta! Vi räknar med att träffas
på förmiddagen, bryta för lunch och sedan träffas några
timmar på eftermiddagen. Är du intresserad av att delta är
det viktigt att du anmäler ditt intresse omgående

Västmanlands Familjehem
Värmlands Familjehem

Plats för
frimärke

Namn:
___________________
Adress:

Västra Sveriges Familjevård
Södra Sveriges Familjehem

___________________
Postadress:

Direktansluten i FaCO

_______________________
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Till:
FaCO
c/o Annika Nygren
Ramstalundsvägen 13 C
755 91 Uppsala

sverige runt

Jag vill bli medlem i :
Upplands Familjehem

d

Nyfiken på resten av innehållet?

Bli medlem idag!

Surfa in på www.faco.nu, klicka vidare på medlem.
Frågor? Mejla till oss på mejla@faco.nu

