
Anteckningar från föräldragruppens möte den 9 maj 2017 

Deltagare: Carina, Tina, Eva, Marie, Anne och Leif  

Det är nu tredje gången vi träffas i denna grupp, den andra med deltagande från 

familjehemsenheten. 

Initiativet till bildandet av gruppen har kommit från förvaltningens barn- och 

ungdomsverksamhet. Det har länge stått klart att förvaltningen behöver förbättra sitt 

arbete gentemot föräldrar vars barn omhändertagits. Det finns många skäl till att detta inte 

fungerar bra. Vi tvingas konstatera att vi inte har tillräckligt bra arbetsmetoder eller verktyg 

för att etablera och behålla en fungerande arbetsrelation efter att barnet omhändertagits. 

Undantag finns då oftast beroende på goda socialarbetarinsatser. Behovet av utveckling är 

stort varför arbetsgruppens uppgift är av stor betydelse. 

Erfarenheter  

Vid de samtal som förts kan konstateras att föräldrarepresentanternas erfarenheter av 

socialtjänsten är mycket omfattande. Mängder av händelser som i vissa fall upplevs som 

positivt men i andra dess motsats. Bristen av en fungerande kommunikation har inte sällan 

varit påtaglig. Orsakerna till detta är säkert komplex. Särskilt tydligt kan detta spåras när det 

gäller faserna innan barnets placering. Exempelvis hur utredningarna bedrivits, inget 

samskapande där inte. Det blir också uppenbart att den enskildes upplevelse av 

utredningsprocessen starkt påverkar möjligheterna att etablera goda relationer mellan 

föräldrarna och socialtjänsten efter barnets placering. Några tidigare ambitioner att 

samverka med brukare för att bättre förstå problematiken och därmed finna bättre lösningar 

har inte gjorts. Gruppens arbete blir det första i sitt slag i Helsingborg. 

Tänkbara uppgifter för gruppen 

Eftersom vi tänker oss att gruppens arbete måste ha långsiktig karaktär så finns många 

tänkbara uppgifter framöver. Uppgifter av begränsad med konkret karaktär men även 

fungera som ett kreativt sammanhang dit handläggare efterhand kan vända sig för 

konsultation. Exempelvis ”jag har en uppgift som måste genomföras. Hur kan detta ske i så 

nära samverkan med familjen som möjligt”. 

Den uppgift som primärt togs upp handlade om stöd till föräldrar vars barn omhändertagits. 

Här kommer gruppen fram till att ett viktigt stöd borde helst komma från föräldrar med 

liknande erfarenhet. De är de enda som på djupet kan förstå problematiken sett ur 

föräldraproblematik. En möjlighet är därför att efterhand bilda en fast sammanslutning av 

föräldrar med erfarenhet som kan bilda en stödorganisation. Ett led i denna riktning blir att 

bjuda in en person som arbetat med dessa frågor i ”maskrosföräldrar”.  

Tanken är att vi vid nästa mötestillfälle den 23 maj planerar höstens arbete. Vad behöver vi 

göra? Lämpliga studiebesök etc. Målet borde vara att gruppen har en fast form till årsskiftet.  

Anne/Leif 


