Ändringar i FaCO´s handbok 2017/05
I denna uppdatering har vi ändrat så att varje kapitel börjar på en udda sida.
Vi har då fått lägga till sidor under en del kapitel vilket gör att sidnumren i
föregående handbok inte längre stämmer med den nya
innehållsförteckningen. Då vi även fyllt på med information under vissa
kapitel och avsnitt så har sidnumren förskjutits jämfört med tidigare handbok. T.ex. har kapitlet Värt att
veta, avsnittet ”Definitioner” fått en till sida då vi lagt till information om Stödboende och olika uppdrag
gällande ensamkommande flyktingbarn.

Sid. 4
tom sida tillagd för att kapitlen ska hamna på udda sida och att det ska vara enklare att byta ut hela
kapitel i de fall man skrivit ut handboken.

Sid. 7 Organisationen FaCO



sid. 9 – ny information om tillkomna publikationer, utbildningsmaterial m.m. mellan 2013-2017
sid. 14 – tillkommit berättelse ”Jag är biologbarn”

Sid. 15 Värt att veta
Definitioner




sid. 15 – tillkommit ”Familjehem till ensamkommande flyktingbarn” samt ” God man till
ensamkommande flyktingbarn
sid. 16 – tillkommit ”Särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande flyktingbarn”
samt lagt till i informationen under ”Släktinghem/nätverkshem”
sid. 17 – tillkommit ”Stödboende” samt lagt till information under ”Privatplacering”.

Förkortningar


Sid 18 – tillkommit DO, MFOF och OSL, borttaget är LR och LBU.

ABC-fakta










sid. 19 – tillkommit ”A-kassa” och utökad information under ”Anmälan”
sid. 21 – tillkommit ”Bi-inkomst”
sid. 22 – tillkommit ”Ensamkommande flyktingbarn” samt lagt till information under
”Familjehemsakt”
sid. 23 – ändrad information under ”Handikappersättning”
sid. 24 – lagt till information under ”Inspektionen för vård och omsorg (IVO)”
sid. 25 – tagit bort ”Länsrätten” och ”Länsstyrelsen” samt omarbetat informationen under
”Medicin”
sid. 27 – lagt till information under ”Sjuk- och tandvård samt glasögon” samt under ”Skatt”
sid. 29 – tillkommit ”Tjänstledighet”
sid. 30 – tillkommit ”Vuxenplacering”

sid. 36 – tillkommit en sida med information om rikslägret

Barnets behov i centrum
Utredning av barn och unga


sid. 40 – lagt till lagtext under ”Förhandsbedömning”

Funktionsnedsättning
 sid. 51 – ändrat informationen under ”Autism och Aspergers syndrom”. Diagnosen Asperger har
sedan 2015 tagits bort som separat diagnos ur diagnosmanualen DSM-5

Inför uppdraget
Allmänt om uppdragen


sid. 56 – tillkommit ”God man och särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande
flyktingbarn”

Barn i centrum

 Sid 58 – Nytt avsnitt, tidigare låg denna under ”Jourhem” samt ”Familjehem”
Utredningsprocessen



sid. 59 – tillkommit ”BRA-fam”
sid. 60 – tillkommit ”Ett hem att växa i” samt information om God man, förvaltare och särskilt
förordnad vårdnadshavare”

Villkor för uppdraget



sid. 62 – tillkommit ”Sekretess”
sid. 63 – tillkommit ”Försäkring”

Uppdraget
Jourhem


sid 67 – lagt till information under ”Vårdplan, placeringsinformation och genomförandeplan”,
bl.a. lagparagrafer.

Familjehem


sid. 76 – tillkommit nytt avsnitt ”Familjehem till ensamkommande flyktingbarn”

Kontaktperson


sid. 82 – lagt till lagtext under ”Särskilt kvalificerad kontaktperson”

sid. 88 – tillkommit en ny sida

Kompetensutveckling


sid. 84 – lagt till lagtext i 2:a stycket under ”Utbildning” samt information om Ett hem att växa
i”, 4:e stycket

Ekonomi


sid. 91-92 – kapitlet är delvis omarbetat. Det har bl.a. lagts till information om SKL´s
rekommendationer kring ersättning till släktingplaceringar/nätverkshem, bi-inkomst, deklaration
m.m.

Placeringskommunens ansvar för särskilda stödinsatser i förskolan och skolan


sid. 101 – avsnittet är delvis omarbetat då en del hänvisningar har ändrats och att det tillkommit
förtydligande föreskrifter, bl.a. att det är skolans ansvar att se till att barn i behov av särskilt stöd
får det och att kostnadsansvaret ligger på skolan och inte placeringskommunen

Vårdbidrag och handikappersättning


sid. 104 – lagt till information under ”Kort information om handikappersättning”, Har man rätt
att ansöka om handikappersättning om man bor i familjehem?

Avtal
Vård och genomförandeplan

 sid. 107 – informationen om ”Vårdplan” är delvis omskriven bl.a. för att förtydliga vilka
lagtexter som är relevanta

Vårdnadsöverflyttning



sid. 114-116 – tillkommit information, t.ex. arvsrätt, ersättningar, stöd, vårdbidrag m.m,
lagtexterna har flyttat till kapitlet ”Lagar och paragrafer”
sid 118 – tillkommen sida

Lagar och paragrafer
Socialtjänstlagen






sid. 123 – 2 a kap. lagt till 1-3 §, hela 4 § samt 5 §
sid. 125 – 5 kap. lagt till 2 §
sid. 127 – lagt till 7 kap 1 §
sid. 127, 128 – 11 kap. lagt till 1 a §, 3 a § samt 11 a §
sid. 129 – 13 kap. 1 § samt 8 §

Lagen om vård av unga


sid 131 ff – lagt till 10 §, hela 11 § samt 41 §

Socialtjänstförordningen


sid 133 – lagt till 1 kap. 1 §




sid. 133 – 3 kap. lagt till 1 § sam 1 a §
sid. 134 – 5 kap. lagt till 1 b § samt 2 §

Föräldrabalken

 sid. 135 – 6. Kap lagt till 10 § samt 10 a §

Länkar


sid. 143 – kapitlet har gåtts igenom och gamla länkar tagits bort och uppdaterats

Har du hittat något som är felaktigt eller har du frågor? Hör av dig till oss, mejla@faco.nu

