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Stöd till föräldrar med placerade barn 
Socialförvaltningen vill bygga upp ett stöd till föräldrar med placerade barn. Idag finns bara stöd till 
barnen och till familjehemmen. En arbetsgrupp startade under våren 2017, tillsammans med 
föräldrar med erfarenhet.  

Föräldrarnas egna berättelse har väglett arbetet. Krisen för dig som förälder börjar redan i samband 
med att placering blir en möjlig åtgärd i en utredning. Där behöver du ett stöd. 

Gruppen har gjort studiebesök i Oslo och flera i Köpenhamn. Det finns en skarpare lagstiftning om 
föräldrastöd i Danmark.  

Socialnämnden har avsatt pengar till en tjänst som ska driva frågan från socialförvaltningens sida. 
Planen är att det även ska starta en ideell förening, som ska kunna fördela stödpersoner. 
Stödpersonerna ska ha relevant egen erfarenhet och utbildas och arvoderas av socialförvaltningen. 

I gruppen finns föräldrar med olika egen erfarenhet. En förening är skapad med en interimsstyrelse 
och stadgar, som ska formaliseras på ett kommande årsmöte den 7 februari. Nästa steg blir att hitta 
en bra lokal. Det krävs en fast punkt att utgå ifrån, dit du kan komma och bara umgås. 

Stödet ska hjälpa föräldern att förstå vad beslutet innebär och vad den ska göra för att kunna återfå 
vårdnaden om sitt barn. Föreningen ska däremot inte delta aktivt i juridiska processer. 

Ett annat syfte blir att samla på sig erfarenheter som kan leda till en förändring i hur 
socialförvaltningen arbetar och i hur lagstiftningen ser ut. Bland annat behöver verksamheterna 
Vuxen och Barn, unga och familj samarbeta mer inom socialförvaltningen, för att uppmärksamma 
både barnens och föräldrarnas situation. 

Föreningens verksamhet ska till en början vara begränsad till Helsingborg, men intresse finns 
sannolikt från fler kommuner. 

Ett tips till föreningen är att gå med i samarbetsorganisationen Helsam, för föreningar med social 
verksamhet i Helsingborg. 

Nu behöver vi sprida ordet att föreningen är på gång och att du är välkommen att bli stödmedlem, 
engagera dig och så småningom söka stöd.  

En tänkbar samarbetsform med socialförvaltningen framöver är ett IOP-avtal (idéburet offentligt 
partnerskap). Det kräver dock en stabil förening först. 

 
Nytt om föreningsbidrag 
Socialnämnden delar ut bidrag till föreningar med social verksamhet. Budgeten har legat på cirka 10 
miljoner under flera år, men i år har socialförvaltningen tvingats skära i sin budget, på i stort sett alla 
områden. Det innebär att även potten för föreningsbidrag blir en halv miljon mindre. Därmed finns 
det inga pengar till utvecklingsbidrag för 2019. Resterande pengar går till mer långsiktiga 
verksamhetsbidrag, som är på 1-3 år. Dessa går att söka april-maj och beslutas om i november.  

Nu ska den nya nämnden som tillträdde vid årsskiftet välja vilka områden de vill prioritera för 
bidragen framöver. 



Kravet på att vara en förening för att få bidrag är på väg att tas bort. Det finns även stiftelser och 
lösare konstellationer som kan bli aktuella för bidrag efter en individuell bedömning. 

Riktlinjerna finns på: https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/frivilligt-arbete-och-
foreningar/foreningar-med-social-verksamhet/bidrag-fran-socialnamnden/  

Vill du ha nyhetsbrev om föreningsbidrag kan du kontakta eva.kollberg@helsingborg.se. 

 

Brister i samverkan 
Varje år sammanställer vi de rapporter som kommer in om brister i samverkan mellan staden, Region 
Skåne och privata vårdaktörer och nu är det dags att titta på dem som kom in under 2018. David 
Bergström kommer att samla ihop en arbetsgrupp inom kort. Är du intresserad av att delta kan du 
kontakta david.bergstrom@helsingborg.se. 

Tidigare rapporter finns här: https://oppnasoc.helsingborg.se/organisation/dokument-och-
rapporter/samverkan/   

 
Rapport från våra arbetsgrupper 
 

Sportbank/fritidsbank 
Sportbanken innebär att samla in och låna ut sport- och fritidsartiklar, för en hållbar återvinning och 
för att fler ska få chansen att prova på sport- och fritidsaktiviteter. Arbetsmarknadsförvaltningen och 
socialförvaltningen undersöker möjligheten att driva en sysselsättningsdel för våra målgrupper som 
står utanför arbetsmarknaden, när det gäller att samla in, sortera, tvätta och laga artiklar till 
Sportbanken. 

En tänkbar plats för utlåning är på Olympia. Nu söker vi lokal för sysselsättningsdelen. 

 

Nästa möte 
Den 11 februari möts vi igen, med tema anhörigstöd. 
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