Anteckningar fra n föra ldragruppens möte den 21 növember 2017
Närvarande: Barbro, Eva, Carina, Annika, Rickard, Cecilia och Anne



Familjehemsenheten
Planen var att Eva skulle berätta hur Familjehemsenheten arbetar när de fått information
från utredningsenheten om att ett barn behöver ett familjehem. Vi enas om att skjuta upp
detta till decembermötet.



Öppenhet; kommunikation och samverkan
Socialförvaltningens kommunikatör David berättar om sitt arbete kring kommunikation inom
och utom förvaltningen.
Vi hade en diskussion förra gången vi sågs kring trygghet vs öppenhet. Gruppen har flera
gånger utökats med tjänstemän och det innebär bland annat att vi till viss del börjar om från
början när det rör sig om att lära känna varandra.
Cecilia framhåller vikten av att vi inte har ett antal ”proffsbrukare” som åker runt och
berättar utan att det är i vardagen det viktiga arbetet sker. Vi kommer åter in på de enskilda
erfarenheter som finns kring förvaltningens arbete och vi påminns tydligt om komplexiteten
och därmed vikten av att inte hasta fram i vårt arbete.
Vi kommer också in på samverkan mellan de olika enheterna på Socialförvaltningen. Hur ser
det till exempel ut vid bedömning av placering, finns vuxenhandläggare med i detta? De
flesta vittnesmålen pekar på uppenbara brister i samarbetet mellan de olika vuxen- och
barnenheterna.
Verksamhetsplan och minnesanteckningar ligger nu ute på Öppna soc:
https://oppnasoc.helsingborg.se/stod-till-foraldrar-med-placerade-barn/



Nämndsmöte 23 nov
Vi är inbjudna att berätta om vårt arbete på nämnden nu på torsdag. Barbro, Carina och
Anne deltar.



Osloresan
Det är nu klart att Barbro, Marie, Tina, Eva, Annika, Anne och Ann-Christine (ordf) åker till
Oslo. Den praktiska planeringen har skett vid sidan om hela gruppen och har fungerat väl.
Fyra personer från Nacka kommer att ansluta under själva studiebesöket. Malmö har bett om
återkoppling vid annat tillfälle.
Själva studiebesöket är bokat kl 9-11.30 men frågan är ställd om vi kan träffa dem tidigare.



Gemensam utvecklingsgrupp kring föreningsverksamhet
De som vill/kan är varmt välkomna till Fontänhuset nu på måndag, såhär står det på Öppna
soc (tidpunkten är anpassad för att passa osloresenärerna):
Måndagen den 27 november träffas Gemensam utvecklingsgrupp igen hos Fontänhuset Helsingborg
(OBS! NY TID: 13:00!). Eftermiddagens tema är förutsättningarna för föreningar och
frivilligorganisationer med social inriktning.
Medverkar gör bland andra socialnämndens ordförande Ann-Christine Borgman (MP).
Tid: 13:00-14:45
Plats: Fontänhuset Helsingborg, Norra strandgatan 8



/Anne

Möten framöver
Vi har bara ett möte ytterligare inplanerat innan detta år är slut: fredag 15 dec kl 13-15. Då
ska vi gå igenom Familjehemsenhetens arbete. Vi sammanfattar vårt arbete och hur vi ser på
uppdraget såhär långt. Inför nästa år är förslaget att vi förlägger våra möten var tredje vecka
med start 16 januari kl 13. Vidare föreslås att vi avsätter två timmar, behövs det inte är det
lättare att ändra åt det hållet. Förslaget diskuteras nästa gång.

