
Anteckningar föräldragruppens möte 2018-11-19 

Närvarande: Tommy, Emely, David och Anne 

1. Undersökning 

Emily kände frustration efter förra gången och satte igång en undersökning kring hur 

behovet av stöd ser ut. Hon har på olika sätt försökt få kontakt med föräldrar och intervjuat 

dem. Vidare har Emily också kollat av med några kommuner och deras syn på stöd till 

biologföräldrar. Intressant och matnyttigt material som kommer att läggas ut på nätet. 

 

2. Workshop 

Tommy har pratat med Visionsfonden kring att ha en workshop kring Föräldrastöd och de 

hjälper gärna till. Detta blir en del av implementeringen i förvaltningen och tas upp lite längre 

fram. 

 

3. Nämndssammanträde 

Ut är inbjuden till socialnämnden imorgon då de vill få belyst vad det innebär att vårt förslag 

är nedbantat från två till en tjänsteman. För oss har det ju inneburit lite berg- och dalbana 

eftersom det innan detta förslag var nere på noll kronor. 

En av uppgifterna för den tjänsteman som ska arbeta med stödet är att bidra till uppstart och 

stöd till föreningen. Uppbyggandet av arbetet bygger också på samarbete med föreningen 

kring hur stödet ska utformas. Att förslaget gått från två tjänstemän till en innebär bland 

annat att samarbetet med den framtida föreningen måste bli än starkare. Innebär också att 

försöka etablera ett samarbete med andra kommuner och även på nationell nivå, till 

exempel Allmänna Barnhuset och/eller SKL. I uppgiften ingår också att försöka finna externa 

medel. 

Kommer också att berätta om Emilys undersökning – förutom resultatet peka på de resurser 

som finns i gruppen. 

Visar sig att i förslaget till nämnden finns IOP. För tidigt att se vad det skulle innebära just nu. 

 

4. Fortsatt planering 

När det gäller bildande av förening är det dags att ställa alla frågor där svaren tillsammans 

bildar stommen i föreningen. Till exempel lokal? Hur ska stödet se ut? Grupp/enskilt? 

Utbildning? Handledning? ”Kraven” på egen erfarenhet? Kontakt mellan föreningen och 

förvaltningen?  

Skulle behöva fler personer som på något sätt står bakom idén med att starta en 

stödförening. Diskuterar ett upplägg där vi bjuder in intresserade, kanske till ett 

utvecklingsgruppsmöte som är 1g/månad där vi innan marknadsfört frågan. 

Kommer överens om att träffas en gång till i denna konstellation som arbetar just kring 

bildandet av förening.  

 

5. Nästa möte 

Bokas till tisdag 4 december kl 10 

 

/Anne 


