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Hur ser FaCO på framtidens familjehemsvård? Det var en socialsekreterare som
ställde frågan. Jag törs bara svara för mina egna åsikter och jag är inte optimistisk.
Kärnfamiljen ﬁnns snart inte längre. Det är dina barn, mina barn och våra barn. Dina
barns halvsyskon och min före-dettas barn, som mina barn kanske bodde tillsammans
med i fem år. Familjer av idag har egna problem med umgänge och varannanveckasboende. Det ska ﬁnnas rum och sängplatser till alla barn från alla förhållanden. Kan
man då tänka sig ett fosterbarn också?
Jag tror inte att 70-talisterna kommer att åta sig uppdraget som familjehem i samma
utsträckning som vi gamlingar har gjort. De vill resa, göra karriär, tänka mer på sig
själva och bli värdesatta för sina insatser. Jag tror att det kommer att bli brist på familjehem helt enkelt och att samhället kommer att behöva leta andra lösningar för
barn som far illa.
Tyvärr tror jag inte att kommunerna kommer att hänga med i utvecklingen, utan
plötsligt vaknar de upp och är beroende av en privat marknad även för mindre barn.
Precis som det var för ungdomarna, då HVB-hemmen började ploppa upp som svampar ur jorden på 80 och 90-talet. En dag är det de akuta behoven som styr in oss på en
bana som ingen politiker knappt funderat över.
Varför inte stämma i bäcken redan nu? Ta tag i problemen. Vart tog ”Källan till en
chans” vägen. Hur många år ska vår riksdag behöva ha för att göra en ansiktslyftning
på familjehemsvården? Vi kommer att behöva göra betydligt mer än det som föreslås
där och deﬁnitivt i snabbare takt.
Om vi över huvudtaget ska bry oss om barn som far illa i framtiden? Redan nu har,
enligt min mening, tröskeln höjts innan insatser sätts in. Idag är det ju kommunernas
ekonomi som styr värderingarna. Det ﬁnns kommuner som fattat beslutet att inga
familjehemsplaceringar skall göras. Hur kan man bestämma politiskt vilka behov
barn har i kommunen?
Mycket glädjande är dock att massmedia har vaknat till liv. Det har varit ﬂera program i både tv och radio redan i år som belyst familjehemsvårdens problem på ett
realistiskt och tydligt sätt. I tidningarna har man kunnat läsa långa artikelserier. Journalisterna börjar visa ett riktigt intresse för vad som händer runt barn som far illa och
samhällets insatser. Kanske är det de som kan få fart på politikerna och få mig att se
lite ljusare på framtidens familjehemsvård.
Vi ses i Uskavi!

Annelie Hed, Ordförande
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Mer information
om beskattning
av omkostnadsersättning
Från 1 januari 2007 är det nya
regler gällande beskattning av
omkostnadsersättning för t.ex.
familjehem,kontaktfamiljer
och kontaktpersoner. Sveriges Kommuner och Landsting
agerar för en förändring.
Fram till 1 januari ﬁck familjehem och uppdragstagare så
som kontaktfamiljer och kontaktpersoner i deklarationen
dra av den del av omkostnadsersättningen som översteg
1000 kronor per år, den var
därmed befriad från skatt. Nu
har regeringen ändrat skattereglerna så det som gäller från
årsskiftet är att den del som
överstiger 5000 kronor per år
är skattebefriad.

Det drabbar kommunernas
uppdragstagare negativt då
många av dem har en omkostnadsersättning som inte ens
överstiger 5000 kronor per år
och de får därmed skatta för
den ersättning som är avsedd
att täcka de kostnader som
deras uppdrag medför. Sveriges Kommuner och Landsting
kommer i möte med Finansdepartementet ta upp frågan och
deras krav är att all omkostnadsersättning som betalas ut
till uppdragstagare ska vara
skattebefriade och att skattebefrielsen ska gälla från 1 januari
2007. Om så krävs lämnas en
särskild skrivelse in i frågan

Bli medlem i
FaCO
Det bästa är att gå med i någon
av våra medlemsföreningar.
Titta på sid 19 om det ﬁnns nå3

gon 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 19) om
du behöver råd och hjälp.
Skicka in kupongen på sidan
19 så får du ytterligare information eller skicka ett mail
till
medlemochprenumeration@
faco.nu

Ny syn på
familjehem
Man behöver inte längre vara
gift, ung och frisk för att bli
fosterförälder. I brist på fosterhem gör kommunerna nya värderingar. Allt är snart möjligt,
bara det inte kostar så mycket
pengar! Snart behöver vi inte
utreda fosterhemmen heller,
för det ﬁnns inga utredningmetoder som passar in på alla
de hem som nu är möjliga.
Trenden verkar vara att ”vi
har inte råd att vara så kräsna
längre”. Bra inställning för
oss gamla slitna fosterföräldrar som fosterföräldrat sönder
våra äktenskap, har våra krämpor och går med stadiga steg
mot pensionen. Då duger vi ett
tag till! Tur att det är 2007 och
inte 1987!

I sex år har ca 70 deltagare från svenska familjehem samlats till en äventyrsdag på Skara Sommarland.
Nu är det tradition.

Västra Sveriges Familjevård
inbjuder alla medlemmar i FaCO och FR till
Svenska Familjehemmens Dag på
söndagen den 17 juni.
Klockan 11 samling i severingen utanför entrén vid FaCO/VsF-skylten.
Gruppris 125 kronor/person. Seniorer över 60 år 60 kronor/person.
Barn under 1 meter gratis.
Nästan alla aktiviteter på området är därefter gratis.
Det ﬁnns ett stort badlandskap med massor av aktiviteter (ca 60 stycken) för leklystna så glöm
inte badkläderna.
De sora grillarna tänds kl. 12.00.
Restauranger och kiosker ﬁnns i parken men medtag gärna kaffekorg och det ni vill grilla.
Svenska Familjehemmes Dag på Skara Sommarland började år 2001 och nu är det en tradition
som återkommer söndagen närmast före midsommar varje år. Bjud med släkt, vänner, biologiska
och placerade barn, tidigare placerade barn och deras kompisar. Alla är välkomna.
Ingen föranmälan krävs utan kom kl. 11.00 till samligen vid vår logoskylt.
Ev. upplysningar lämnas av Lisbeth och Christer Pettersson på telefon 0511-37 60 48 och Siv och
Björn Jonsson på tel 0512-410 26. Mobilnummer endast 19 juni, Christer 0739-07 88 65, Björn
0705-79 43 31.
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Sverige runt

land

Upp

Aktuelltmagazin har fått två brev från glada badare som åkte med Upplands familjehemsförening till Gävle. Så här enkelt kan man ordna en gemenskapsdag för familjehem.
Något för andra föreningar att ta till sig.
Baddag i Gävle!
Söndagen den 18 mars bokades Lillhagsbadet av Upplands
Familjehemsförening.
Till denna dag var både familjehem, jourhem och kontaktfamiljer inbjudna.
Deltagarna tog med sig egen
matsäck som förtärdes mellan
badstunderna.
De som kom hade några mycket trevliga timmar tillsammans
och både
familjehemsplacerade
barn
och biologiska barn verkade
helnöjda och även de
vuxna!
Eva Ydreborg

Visst är det roligt att göra
saker tillsammans.
Vi var ett gäng glada badare
som träffades en söndag i mars
för att bada i bassängen på Lillhagsbadet i Gävle. Det blev en
rolig dag med mycket lek och
skoj i polen. Sammanlagt blev
vi 21 personer inräknat både
barn och vuxna. Av så mycket
badande blir man naturligtvis
hungrig och då kom den medhavda matsäcken väl till pass.
Mums!
Vi som träffades var från Gävletrakten och norra Uppland.
Som sponsorer hade vi Upplands familjehem vilka vi vill
ge ett särskilt tack här i tidningen!
Förutom bad så har vi haft

Volleyboll vid Iggön

Grillutﬂukt till Hemlingby
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träffar med skogsutﬂykt, järnvägsmuseum, grillat vid havet,
och planterat julgrupper.
Vi har märkt att detta med att
göra saker tillsammans har
varit väldigt uppskattat bland
barnen och ungdomarna och
även för oss vuxna.
Och just det att få träffa andra i
en liknande situation är så viktigt oavsett om man är barn i
familjehem, jour/kontakthem
eller biologiskt barn.
Ni som är familjehem, jour
eller kontakthem och skulle
vilja vara med på våra träffar,
ta gärna kontakt med oss!
Marina Nygren Eriksson
026 687216
Ewa Ydreborg 026 600760
ovewa@swipnet.se

Varna era
pojkar!!!!!
Vem vet inte att man ska vara
15 år för att lagligt ha sex? Och
hur många är det inte genom
historien som ändå har haft det
innan den åldern? Men varna
era barn. Nu är det allvarligt!
Nu har lagen skärpts. Som
skydd för att barn inte ska bli
utnyttjade sexuellt har lagtexten blivit mycket tydlig, men
vem tänkte då på den 15-åriga
pojken som inte stod emot den
14-åriga villiga utmanande
ﬂickan?
Under senare tid har ett ﬂertal
unga pojkar dömts för våldtäkt,
trots att ﬂickorna frivilligt varit
med på handlingen. Lagtexten
är tydlig med att det inte spelar
någon roll om barnet under 15
år är med på sexet eller inte.
Det är alltid våldtäkt!
Dessa unga pojkar går vidare i
livet med en dom om våldtäkt
och höga skadestånd. De kommer inte att kunna arbeta inom
yrken som har med barn att
göra och det ﬁnns förslag om

Kontaktpersoner
Norrland
Maria Hansson, tel: 063-600 43
Gästrikland/Hälsingland
Annelie Hed, tel: 0643-510 63
Uppland
Annika Nygren, tel: 070-767 88 82
Västmanland
Anna o Thomas Roberg tel: 0224-14 14 4
Värmland
Ingrid Hansen, tel: 0554-100 71
Västra Sverige
Jens Alderblad, tel: 031-88 51 19
Södra Sverige
Birgitta Nershed, tel: 0416-199 70

att detta även kommer att gälla er att ﬂickan ångrar sig efteråt
sjukvården.
så kan man bli anmäld och
ställas inför rätta. Eller kanske
Det är vi vuxna som måste få hennes föräldrar får reda på
våra unga pojkar att förstå att det och anmäler det.
15-års strecket inte längre är
något att skämta om. Det räck- Svea
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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

