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INSIDAN

Hej! Nu har vi i Familjevårdens centralorganisation överlevt flera månader
utan vår fd ordförande Annelie Hed. Det går - även om det går knackigt...
jag som antagligen har en autism light saknar dig oerhört, Annelie!
(Någon diagnos måste jag i alla fall ha för varför är jag och maken annars
familjehem?)
Allra helst i går när en reporter ringde från Aktuellt och ville ha ett intervju/
uppslag till ett inslag (ni märkte att jag försökte vara vitsig här, va?) om
familjevården i Sverige. OBS! Familjevård sade hon och inget annat. Mitt
i allt pirr i magen kände jag hur jag fick råg i ryggen av att vi faktiskt
utför familjevård. Undrar om det finns många fler i Sverige som utöver oss
familjehem tycker lika som hon?
Den stora frågan för henne var: vad tycker/driver vi i FaCO som den allra
viktigaste frågan för oss? Spontant sade jag att den viktigaste frågan för oss
är att man i ALLA kommuner ska sätta barnen främst och inte föräldrarna.
Ni vet, hur många chanser ska biologföräldrar få? Men att även frågan om
familjevården ska lyftas upp på statlig nivå (som exempelvis LSS) är viktig
och inte minst: utför vi arbete eller inte? Dvs, i förlängningen har vi rätt till
A-kassa?
Det som var lyckat i detta samtal var att vi på senaste styrelsemötet filat på
en enkät till riksdagsledamöterna om just dessa frågor så jag hade något
att falla tillbaka på. Men ändå, fjärilar i magen hade jag inte bara som en
liten svärm utan som ett gräshoppsmoln från Afrika. Det hade inte Annelie
behövt ha - för med hennes trygga norrländska och enorma erfarenhet så
var hon klippt och skuren för att representera oss i FaCO.
Med de placeringar vi har, så var vi alla i styrelsen osäkra på om vi vill
exponera oss och familjerna i media när vi diskuterade detta på styrelsemötet
- så tyvärr har vi ingen pressansvarig än. Den frågan behövde vi aldrig
ens fundera på med Annelie som ordförande. Kan ordet ”bortskämda” vara
beskrivningen på oss i styrelsen tidigare?
På sidan 17 så kan ni läsa vilka 17 frågor som vi i styrelsen klurat ut för att
skicka till alla 349 riksdagsledamöter, dvs tycker är mycket viktiga. Har vi
lyckats? Missat någon? Tror ni att vi får svar? Hör av er!
Ylva Gavell Söderström
vice ordförande
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Notiser
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Tema
Sommaren 2008
Kommunerna måste öka tempot
Ett lyft för idrotten
Enkät till riksdagen
Vilka sysslor ska barnen ta
ansvar för
Lilla jag
Sverige Runt

Hemsidan och
Familjehemsbanken
Hemsidan har fått en ny design
sen en tid tillbaka. Har någon
idéer för att förbättra den så är ni
varmt välkomna att höra av er till
mig.
Familjehemsbanken håller på att
förbättras, det ska in flera sökkriterier så att det ska bli lättare för
kommunerna att hitta en matchande familj. Detta innebär lite
arbete från familjerna som finns
med i banken, att gå in och ändra
det som behövs. Jag kommer att
skicka ut ett mejl till alla i banken
när det är klart.
Vissa dagar går telefon och mejl
varma från både familjehem och
kommuner som söker varandra.
Det är så roligt att kunna vara en
länk emellan och veta att kanske
just idag så gjorde jag en skillnad
för ett barn eller ungdom och hela
livet förändrades för en eller flera
familjer, förhoppningsvis på ett
positivt sätt 
Hälsningar
Anne Aronsson
anne.aronsson@faco.nu
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En hel
bukett
rosor...
...får vi dela ut i det här numret.
Till :
Karlskoga kommun som har tre
månaders uppsägning mot oss
men generöst bara vill ha en månads uppsägning från oss i familjehemmet.
Nöjd familjehemsförälder
Till:
Storfors Kommun som gjort sin
första
vårdnadsöverflyttning.
Man har verkligen tagit fasta
på att det vårdnadsöverflyttade
barnet ska garanteras en fortsatt
trygg placering. Ett avtal har
skrivits där arvodet och omkostnadsersättningen ska fortsätta att
räknas upp enl. SKL:s normer.
Det finns även inskrivet att kommunen ska ersätta kostnader för
barnförsäkring, dagisavgifter och
ev. rättegångskostnader i vårdnads - eller umgängestvist.
En vårdnadsöverflyttning med
Barns Behov I Centrum.


Till:
Barbro Hammarbäck, Gottsunda
kontoret i Uppsala!
Hon kommer omgående hit om vi
har något vi önskar prata om, är
en god lyssnare när
Madde berättar om sina upplevelser samt stöttar mig som familjehemsmamma på ett föredömligt
sätt!
Ser fram mot nästa gång vi ses!
Örbyhustjejerna
EFTERLYSNING
Till vårt kansli har vi fått en fråga
som rör sjukpenning/sjukersättning
Finns det någon som har erfarenhet av detta? Någon som drabbats
på samma sätt eller bedömts annorlunda.
Bakgrund: Familjen har sedan
länge två barn placerade. Familjehemsmamman blev för några
år sedan sjuk och fick sjukersättning. Arvodet skrevs över på familjehemspappan. För drygt ett år
sedan blev även han sjuk och han
vägras sjukpenning och sjukersättning beräknad på sin inkomst
från förvärvsarbete. Anledningen
är att de har ett arvode för fosterbarnen och att de då anses utföra
ett arbete.
Ärendet är avgjort i länsrätten
och kammarrätten och familjen
har nekats prövning i regeringsrätten. Om placeringarna upphör
kommer förmodligen sjukersättningen att beräknas på arvodet
som är betydligt lägre än inkomsten av förvärvsarbete. Enda möjligheten tycks vara att säga upp
barnen. Var finns i så fall BBIC?
Är det någon som fått sjukersättning trots uppdrag som familjehem. Det är mycket angeläget
för familjen att komma i kontakt
med er eftersom de ska försöka
att än en gång få ärendet prövat i
regeringsrätten. Maila till
barbro.bengtsson@hotmail.com

