Anteckningar föräldragruppens möte 2018-10-26
Närvarande: Tina, Cecilia, Tommy, Carina, Eva, Emely, David och Anne
Finansiering
Socialdirektör Dinah Åbinger besöker gruppen för att berätta hur förutsättningarna ser ut.
Tjänstemannaskrivelsen var uppe i nämnd 28 augusti och nämnden gav Dinah i uppdrag att se hur
förslaget skulle kunna finansieras.
Dinah inleder med att berätta om vikten av arbetet och det stora intresse som finns. Under hösten
har Dinah och hennes ledningsgrupp jobbat med budget för 2019 och kan konstatera att det saknas
cirka 17 miljoner kronor. Alla arbetar med att se över verksamheterna och försöka hitta besparingar i
förvaltningen.
Dinah kommer att skriva ihop ett svar till nämnden där hon skriver om vikten av att arbetet med
föräldrastöd fortsätter, men att det inte finns pengar till några nya tjänster som det ser ut nu. Det
finns ingen möjlighet att starta upp nya verksamheter när läget är så att det i värsta fall måste dras
ner på befintlig verksamhet. Nämnden kan då ta beslut om att äska särskilda medel hos
kommunstyrelsen men det kommer att vara många som vill åt dessa medel.
Dinah poängterar att arbetet absolut inte är meningslöst – hon menar att det förr eller senare
troligen kommer att gå att hitta pengar på ett eller annat sätt. Hon uppmaning att inte tappa sugen.
Dinah menar att det är genomtänkt och mycket bra förslag och hon kommer att göra allt hon kan för
att kämpa för en lösning.
Tommy tar upp frågan om hur vi kan sprida de erfarenheter vi vunnit ur arbetet. Målet är att få det
tredelade föräldraskapet att fungera.
Förening
Diskussion tar vid om hur beskedet om finansiering påverkar bildandet av förening.
Förutsättningarna har ju ändrats totalt utifrån att stödet nu försvagats. David kan delta i bildandet av
förening rent administrativt men övrigt stöd är oklart.
Studiebesök i Köpenhamn
Förra veckan var flera i gruppen på studiebesök hos den ideella föräldrastödsföreningen FBU i
Hellerup, Köpenhamn. Upplevelsen var mycket positiv och gav en hel del nyttig information. Du kan
läsa Emilys anteckningar från dagen här: https://oppnasoc.helsingborg.se/wpcontent/uploads/sites/30/2018/10/studiebesok-fbu-kopenhamn.pdf
Det fortsatta arbetet
Vi ser flera olika spår att jobba vidare med frågan nu.





Kan vi anordna en halvdag med workshop för att sprida våra erfarenheter?
Eller delta på en verksamhetsdag?
Bjuda in de andra kommunerna i Familjen Helsingborg?
Handleda föreningen genom socialförvaltningens befintliga verksamhet?



Kontakta ett studieförbund?

Vi kommer överens om att fundera och träffas över en jullunch eller julfika i början av december.

