FÖRÄLDRAGRUPPENS ANTECKNINGAR FRÅN MÖTET 20/12-2018 (JULLUNCH):

Närvarande: Anne, Anki, Barbro, Carina, Cecilia, David, Emily, Erik, Ia, Tommy.

Efter presentation av mötets närvarande inleder diskussion om föräldrastödet, förening m.m.

Diskussion:
Stödet vi har för avsikt att utveckla innebär även att vi kommer arbeta med en vision om att försöka
förändra synen på socialförvaltningen och arbetet vi utför.
Anne talar om att vända på tankar och känslor som exempelvis: ”soc är farliga att söka stöd från”.
Förhoppningen är att vårt föräldrastöd ska förändra dessa tankar och känslor som vissa föräldrar bär på.
Carina berättar att hon var orolig för att inget skulle hända med vårt projekt då det pågått en längre tid
men nu ser hon ljust och entusiastiskt på utvecklingen.
Ia som har stor erfarenhet av föreningslivet berättar om sin erfarenhet av placering, dock ingen erfarenhet
av placerade egna barn. Av denna erfarenhet berättar Ia att hon upplevt negativa effekter: som att soc ej
samspelar med biologföräldrarna och att kommunikationen bör förbättras.
Tommy talar om S tella,  och vad vi lärt oss från våra studiebesök.
Tommy lyfter även det ”tredelade föräldraskapet” och betonar vikten av vad det innebär med en nära
samverkan mellan stödpersoner och socialförvaltningens tjänstemän.
Tommy påtalar att vi har många praktiska delar att arbeta med men vi ska vara positiva till att det redan i
januari påbörjas en planering av rekrytering gällande tjänsten ”professionell stödjare”.

Nya socialnämnden:
Det tillträder en ny socialnämnd i år.
Anki påtalar att det är av stor vikt att vi både träffar och informerar den nya nämnden om vårt
föräldrastöd.
Anki talar även om den kärva ekonomi som Helsingborgs socialförvaltning för tillfället har.
Det var på grund av denna kärva ekonomi som man sparade ner till en tjänsteman istället för två, vilket
egentligen var den ursprungliga tanken.

Stödpersonerna:
Anki talar positivt om de erfarenheter som föräldragruppens stödpersoner har.

Anki uttrycker hur viktigt det är att stödpersonerna har denna ovärderliga erfarenhet av placeringar
m.m, erfarenhet som ej kan ersättas av socialförvaltningens tjänstemän.
Vidare talar Anki om att man som utsatt förälder kanske kan få ett slags hopp om man får möta föräldrar
som har tagit sig ur den process som verkar omöjlig.
Eva berättar att man som handläggare ibland har svårt att räcka till.
Eva säger: ”-jag vill göra mitt allra bästa men inte ens det räcker till…”
Varvid Eva sedan påtalar att socialförvaltningen behöver hjälp med att informera föräldrarna om deras
rättigheter samt skyldigheter.

Vi diskuterar frågor:
●
●
●

Vem ger vi stöd åt? (Alla kommuner, eller endast åt föräldrar i Helsingborg?)
Vem ger stödpersonerna uppdragen förutom socialförvaltningen? (Ska föreningen bidra med ett
uppsökande stöd?)
Hur går vi till väga då en föräldrar från en annan kommun söker stöd? (Hänvisa, neka?)

-Under projekttiden är stödet begränsat till Helsingborgs invånare. Däremot kan vem som helst bli
medlem i föreningen.
-Stödet är alltså riktat åt de föräldrar som tillhör Helsingborgs stad, även om de flyttar. Detta ska
förtydligas i stadgarna.
-Redan då ett omhändertagande blir aktuellt ska socialförvaltningen berätta om att vårt föräldrastöd finns.
Av den utbildning som stödpersonerna kommer genomgå innefattas dessutom hur hänvisning bör gå
tillväga om det blir aktuellt.
Vi beslutar att prata vidare vid nästa möte angående lokal åt föreningen.
Tommy nämner ”idéslussen” (workshop).
Andra förslag som kommer på tal är att eventuellt ansöka om att dela lokal med flera föreningar.
Eva nämner ”HD-huset”.
Nästa möte är bokat fredag den 18/1-2019, då det står på agendan att planera inför det infomöte som ska
hållas på Fontänhuset måndag den 21/1-2019.
/Emily Ellerström.

