
FÖRÄLDRAGRUPPENS ANTECKNINGAR FRÅN MÖTET 2019-01-18 
 
 

Närvarande: Anne, Carina, David, Emily, Erik, Eva, Tina & Tommy.  
 
 
 

Vid mötet förs en diskussion, om föräldrastödet och den förening som vi för tillfället 
benämner som PUFF (placerade ungas föräldraförening), inför infomötet som 
kommer hållas på Fontänhuset den 21/1: 
 
 

● Vissa föreningar samt stiftelser har föreningsbidrag från Socialförvaltningen, till exempel 
Fontänhuset (som är en stiftelse.) 

● Stadgar finns för den föräldrastödsförening som inom kort kommer bildas, dessa stadgar är dock 
ej fastställda än. Styrelsen är ej heller utsedd. (Medlemmarna av föreningen väljer sin styrelse.) 

● Stödet har två spår: 
 

-föräldrar med egen erfarenhet 
-professionellt stöd från erfaren myndighetsutövare.  

 
FÖRÄLDRASTÖDSFÖRENINGEN HAR ENATS OM ETT TILLFÄLLIGT NAMN:  

 
PUFF 

 
 
 
Var befinner vi oss i förhållande till när föreningen och stödet är planerat till att 
påbörjas/erbjudas: 
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-Projektet om att bilda föräldrastödet påbörjades våren 2017. Initialt medverkade dessa föräldrar i 
gruppen: Barbro, Carina, Tina, samt en förälder som ej längre medverkar.  
Sedan dess har ytterligare föräldrar med egen erfarenhet blivit en del av gruppen samt fler medarbetare 
från SOF som bidrar på olika sätt i skapandet av föräldrastödet.  
Under denna tid har flertalet studiebesök ägt rum, både inom Sverige samt i våra grannländer.  
Studiebesöken har sedermera blivit centrala för projektet då det gäller ett utbyte av erfarenheter samt för 
att fylla projektet med ett innehåll som innebär beprövad erfarenhet, vilket gett föräldrastödsföreningen 
viss trygghet i sitt skapande.  
 
 
Studiebesök som gruppen varit på är:  
 

● ”Stella” i Stockholm 
● Norge 
● 3st studiebesök i Danmark, bland annat hos ”FBU”, vilka lade grunden för den lag som Danmark 

följer sedan många år tillbaka. Lagen (§.42.30) som ger föräldrar laglig rätt till en erbjudan om 
stöd inför och vid en process av omhändertagande.  

 
 
Tommy berättar att förvaltningen nu förbereder inför rekryteringen av tjänsten ”professionell 
stödjare/tjänsteman”.  
 
De initiala medlemmarna av gruppen som företräder SOF påtalar att framstegen som 
föräldrastödsgruppen haft är mycket tack vare Barbro & Carina som varit hos socialnämnden där de har 
berättat om sina egna erfarenheter och situationer.  
 
 
 
Diskussion vidareförs angående styrelse, lokal och syfte: 
 
 
Styrelse:  
 
•Förslag om interimstyrelse ges:  
 
Erik, Emily, Tina (eventuellt Ia). 
 
 
•Lokal: 
 
•Eva tar åter upp förslaget om att komma i kontakt med ”HD-huset/Tryckeriet” för att höra hur våra 
möjligheter ser ut för att kunna hyra, låna eller dela lokal med de föreningar som har plats där.  
 
 
 
Föreningens syfte och mål: 
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Ett av målen är att få till en lagstiftning: 
 
 

- Denna lagstiftning bör innebära en lag vilken ger föräldrar som ens riskerar ett 
omhändertagande laglig rätt till stöd tillika valmöjligheten att välja mellan 
professionellt stöd eller stöd från föräldrsstödsföreningen, PUFF (det vill säga stöd 
från utbildade stödpersoner vilka besitter egen erfarenhet.) 

 
 
Redan vid ett tänkande angående ett eventuellt omhändertagande/placering bör föräldrar informeras om 
att vårt stöd erbjuds, vilket även ger föräldrar möjlighet att välja vart hen önskar stöd från, då tidiga 
insatser med adekvat information spelar stor roll i sammanhanget. 
 
 
Mötet avslutas med goda förhoppningar om att lyfta vårt projekt vid infomötet på fontänhuset den 21/1.  
Gruppen diskuterar eventuella datum därefter för föreningens start, dvs bildande av föreningen PUFF 
-placerade ungas föräldraförening.  
Vi bestämmer att boka datum för föreningsstartande efter infomötet.  
 
Infomöte på Fontänhuset äger rum 21/1. 
 
 
 
/Text: Emily Ellerström.  
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