
Anteckningar fra n fö ra ldragruppens mö te den 25 augusti 2017 

Närvarande:  Rickard, Barbro, Marie, Eva, Carina, Tina, Annika, Cecilia och Anne  

 
Presenterar oss inledningsvis för Annika som är metodutvecklare på Barn- och familj och har jobbat 
som socialsekreterare med utredningsarbete under många år. 
 
 

 Hur socialförvaltningen arbetar vid placering; Från utredning till familjehem 
Annika inleder med att berätta om sin förvåning när hon började arbeta att det finns så 
mycket annat än placering på socialförvaltningen. Det mesta som pågår rör stöd, behandling 
och förebyggande arbete. Hör verkligen inte till vardagen att barn placeras.  
Annika går sedan igenom hur en utredning går till och om olika insatser som kan kopplas till 
familjen utifrån den specifika familjens behov. Berättar om ett ganska nystartat arbete där 
fyra socialsekreterare arbetar intensivt med familjer som gränsar till placering (FRI).  
Det Annika berättar väcker många tankar och frågor: 
- Mångas erfarenhet att det handlar om hur väl man kommer överens med just den 

socialsekreteraren som har hand om utredningen, hur komma tillrätta med det? 
- Hur hantera den maktobalans det innebär? 
- Vikten av att socialsekreteraren frågar och visar intresse för föräldrarnas synpunkter på 

det egna arbetet och sitt sätt att utreda 
- Hur ska socialsekreteraren veta om/när föräldrarna lyckas med förändring då de sällan 

eller aldrig ser barnen tillsammans med föräldrarna? 
Det fanns mycket att diskutera och hur familjehemsenheten arbetar kommer vi att få ta del 
av nästa gång istället.  
 

 Bestämmelser 
Eva delade ut lagrum och riktlinjer som berör socialtjänstens ansvar när det gäller stöd till 
biologföräldrar. 

 

 Sekretessfrågor 
Vi är överens om vikten av att det vi pratar om som kan beröra enskilda inte förs vidare 
utanför gruppen.  
 

 Synpunkter på verksamhetsplanen 
Marie har skrivit en verksamhetsplan. Det var kort om tid att tycka till kring texten då det 
blev snärjigt med att få in dokumentet i tid till föreningsbidraget.  
Alla ställer sig bakom texten.  
 

 Planering av studiebesöket till Kph 
Besöket är bokat till kl 10 och vi tar tåget 08.12 måndag 4 sept. Ses senast kl 08 vid 
biljettautomaterna. Cecilia och Eva fixar Jojokort i receptionen. Anne löser med 
ekonomiavdelningen kring lunchätandet. 

 
/Anne 


