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Verksamhetsplan föräldrastöd
Helsingborgs socialförvaltning har fått i uppdrag att titta närmare på situationen för föräldrar
som har placerade barn. Som det är idag så är stödet och hjälpen för dem minst sagt
bristfällig. Vi har därför skapat en grupp bestående av fyra brukare som har egen erfarenhet
av att deras barn har varit placerade, samt socialsekreterare från barn och familj, vuxen, ett
familjehem, sektionschef från Familjehems samt en utvecklare från socialförvaltningen.
Helsingborgs stad är i ett intressant skede med användande av brukarmedverkan i många
frågor, vilket på sikt genererar ett bättre resultat för klienten. I arbetsgruppens gemensamma
diskussioner har det framkommit att vi alla, från olika perspektiv, har sett att det finns stora
behov av ett närmare samarbete mellan socialtjänsten och personer med erfarenhet av att
vara brukare. Detta för att ta tillvara den viktiga kunskap som personer med erfarenhet av att
vara brukare har. Den här kunskapen kan kallas tyst kunskap, något som det är svårt att
sätta ord på och som därför också är svårt att läsa sig till för en person som inte själv har fått
den genom erfarenhet.
I arbetsgruppen tittar vi på det tredelade föräldraskapet, den biologiska föräldern/föräldrarna,
socialförvaltningen och familjehemsföräldrar/föräldrarna. I vår grupp har vi representanter
från alla tre parter. Samarbetet mellan dessa tre är gynnsam för alla involverade. Målet är ju
att familjen ska få den hjälp och stöd som de behöver för att de ska fungera för alla
involverade.
Vi har tittat på vad som finns i Sverige och vi hittade Stella projektet i Stockholm,
http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Stod-till-familj--barn/foraldrastod/Stod-till-foraldrarmed-barn-placerade-i-familjehem-Stella/
Tommy Grundström har kontakt med dem och i höst i år, ska vi träffas antingen här i
Helsingborg eller i Stockholm.
Vi har även tittat på våra nordiska grannar, vilka har kommit en bra bit på vägen i att ge stöd
och hjälp åt föräldrar som har sina barn placerade. I Danmark har de något som kallas
stötteperson http://www.foraeldrestoetten.kk.dk/ Det är personer som är inhyrda av
kommunen att stödja föräldrarna när deras barn omhändertas. Dessa stödpersoner, vad vi
har förstått, har föreningar som kommunen hyr in och även egna företagare. I våra email har
danskarna berättat att föräldrarna känner större trygghet när stödpersonerna inte är direkt
anställda av socialen. Vi har skickat olika tider för ett studiebesök och inväntar svar, det är ju
semestertider.
Vi har även ett planerat studiebesök i Oslo, http://www.forandringsfabrikken.no/
där Bertil Almstrad, utvecklare på socialförvaltningen, har kontakter och de diskuterar ett
datum i slutet på september, början av oktober. Här är en länk som handlar just om det vi
jobbar med i arbetsgruppen.
http://barnevernsforeldrene.no/index.php/om-organisasjonen
I Norge har även de kommit längre än oss i stödarbetet med föräldrarna. Om vi kan
samarbeta med dem i detta, så kommer vi en bra bit på vägen.
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En bättre utformning av handlingsplaner för föräldrar till placerade barn
Kunskapsutbyte
Brukarinflytande
Större öppenhet socialtjänsten
Långsiktigt förändringstänk inom socialtjänsten

Vi vill hitta ett sätt att vara ett stöd och en hjälp till föräldrarna vars barn är placerade och
även undersöka hur det ser ut under utredningstiden, där vi brukare utav egna erfarenheter,
märkt stora brister.
Föräldrarna glöms ofta bort under utredningen och även efter barnen blivit placerade. Vi vill
komma till den punkt, där vuxenenheten, barn och familj och familjehemsföräldrar jobbar
tillsammans för att det ska bli den ultimata hjälpen för föräldern och då i sin tur för barnen.
Barn som är placerade i familjehem hämtar sig fortare och mår så mycket bättre om de vet
att deras biologiska förälder får stöd och hjälp. Att de slipper ta det ansvaret att oroa sig för
mamma och/eller pappa.

Arbetsgrupp
Tommy Grundström, sektionschef barn och familj
Anne Eskilsson, utvecklare
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Budget
Båtresa Oslo
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1 000
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