
Anteckningar fra n fö ra ldragruppens mö te den 10 juli 2017 

Närvarande: Rickard, Tommy, Barbro, Marie, Eva, Carina, Eva, Tina och Anne  

 
Tanken var att grundaren till Maskrosföräldrar skulle delta idag och svara på våra frågor och 
funderingar kring uppstart av en förening. Tyvärr har vi fått ett sent återbud på grund av sjukdom. Av 
den anledningen bjöds Eva Kollberg, ansvarige handläggare för föreningsbidrag, in med mycket kort 
varsel. 
 

- Presentationsrunda utifrån att Rickard är ny medlem i gruppen 
Rickard presenterar sig och berättar kort om sin erfarenhet som familjehem. Vi andra 
presenterar oss för Rickard. 
 

- Föreningsbidrag 
Eva berättar om föreningsbidrag. Socialnämnden har beslutat att satsa på barn, unga och 
föräldrar. Idag går ca 80 % av medlen till vuxna med egen problematik. Med andra ord positivt 
med en brukarorganisation som riktar in sig på stöd till biologföräldrar. Eva berättar vidare 
om de två olika formerna som finns: Verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag. Om detta 
finns det att läsa på hemsidan https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/frivilligt-arbete-och-
foreningar/foreningar-med-social-verksamhet/bidrag-fran-socialnamnden/ 
 
Vidare berättar Eva att det finns en person som har ett tvåårigt uppdrag att i Röda korsets 
regi skapa en samarbetsorganisation för de föreningar som är verksamma inom det sociala 
området. Eventuellt kan han vara en bra kontakt vid eventuellt bildande av förening.  
Eva berättar också att det idag finns lite pengar kvar av årets pengar och det kanske är 
möjligt att söka medel för våra tilltänkta studieresor. 
Eva känner väl igen det här med föreningar som drar igång utifrån en eller annan eldsjäl. Hon 
råder gruppen att ta små steg i taget, fördela arbetsuppgifter, se till att ha en stark koppling 
till förvaltningen där det lätt går att få kontakt/stöd, börja i det lilla och växa långsamt och 
inte ha så stora förväntningar på ekonomiska bidrag.  
 

- Stella 
Tommy berättar om Stella som är en permanent verksamhet i Stockholm som ger såväl 
individuellt stöd som stöd i grupp. Tommy har pratat med Sthlm och föreslagit att de ska 
komma ner vilket är högst troligt lite längre fram.  
När det blir aktuellt bör vi inkludera Familjehem, Utredning/uppföljning, Vuxen samt 
Familjebehandling.  
 

- Studiebesök 
Marie har fortsatt sina efterforskningar i Danmark och det ser ut som om vi kan komma på 
studiebesök till Kph. Efter mycket bläddrande i kalendrar lyckades vi hitta några dagar där de 
flesta kan: måndag 4/9 eller fredagarna 8, 15, 22 september.  
Anne och Marie har också haft möte med Bertil som fortsätter fila på sina kontakter i Norge. 

 
- Nästa gång 

Till nästa gång beskriver Tommy och Eva vad som står i lagen kring stöd till biologföräldrar. Vi 
kommer också att gå igenom hur arbetet går till på Socialförvaltningen vid placering av barn. 
Och naturligtvis uppdatering och fortsatt planering av studiebesöken. 

 
/Anne 
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