
Sammanfattande rapport av föräldrastödprojektets utveckling 2019. 

 

 Projektbeskrivning 

Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att i projektform under två år mars 2019 – 

februari 2021 arbeta upp ett individuellt särskilt riktat stöd till föräldrar som har sitt/sina 

barn placerade i Familjehem eller HVB hem. Verksamheten syftar till att erbjuda föräldrar 

stöd i enlighet vad som anges i 6 kap. 7§ punkt 4 i SoL. . Verksamheten bedrivs i form av 

frivillig råd och stödverksamhet där föräldern själv tar kontakt. 

 

Verksamheten skall bedrivas i nära samarbete mellan förvaltningen och Placerade Ungas 

Föräldraförening PUFF. Den skall stödja utvecklingen av invånarföreningen och utbilda 

utsedda medlemmar till att fungera som medmänskligt stöd. 

Verksamheten skall driva och säkerställa återkoppling, kunskapsutbyten och samverkan 

mellan socialtjänsten och invånarföreningen. 

 

 Projektets uppstart 

En tjänsteperson tillsattes som ansvarig för projektet 2019-03-01. 

Ett informationsmaterial har under våren 2019 tagits fram som beskriver verksamheten och 

som ges till föräldrar som har sitt/sina barn placerade. 

Projektledaren har kontinuerligt besökt förvaltningens enheter och informerat personal om 

verksamheten. 

 

 Statistik 

Under året så har femton föräldrar varit i kontakt med verksamheten varav fem har valt att 

få sitt stöd från föräldraföreningen. Utöver regelbundna besök för stödsamtal så har 

föräldrarna däremellan haft ett stort behov av råd och stöd även via telefon, mejl och sms 

kontakt. Kontaktytorna har därför varit många. Cirka hälften av föräldrarna har i perioder 

haft behov av daglig kontakt. Totalt så har femton föräldrar haft stödkontakt vid 440 

tillfällen. Den övervägande delen har varit stöddialog via sms/mejl, 343 st. 55 stödsamtal i 

besök och 113 stödsamtal via telefon. Vi har varit med som stöd i möten med socialtjänsten 

vid 27 tillfällen. 

 

 PUFF, Placerade ungas föräldraförening.  

Föreningen bildades i början av 2019 av de föräldrar som varit involverade i 

utvecklingsarbetet gällande projektet. 

Under våren och hösten har fem medlemmar i föreningen utbildats till att fungera som 

stödpersoner och utgöra ett medmänskligt stöd till föräldrar som har sina barn placerade. 

Föreningen bedriver också ideell öppen verksamhet med cafékvällar. De har också startat 

hemsida på Facebook och Instagram.  

Stödpersonerna i PUFF utbildas vidare och handleds kontinuerligt en gång i månaden av 

projektansvarig tjänsteperson. 

 

Under hösten 2019 har ett samarbete byggts upp med Bufff, en idéburen riksorganisation 

som erbjuder stöd till barn och unga som har förälder i fängelse. 

 

 

 



 

 

 

 Nätverk – Sverige 

Socialförvaltningen i Norrköping arrangerade, i oktober månad, en nätverksträff för 

kommuner som påbörjat eller avser att påbörja ett särskilt riktat stöd till föräldrar som har 

sina barn placerade.  Det blev ett stort intresse kring hur Helsingborgs Stad valt att utforma 

föräldrastödet med invånarmedverkan. 

Socialförvaltningen i Helsingborg kommer att stå som värd för nästa Sverigekonferens den 26 

maj 2020. 

 

 Exempel på erfarenheter som gjorts i stödarbetet 2019 

Föräldrarna har återkommande ett behov av att prata om situationen som var vid 

omhändertagandet. Föräldrarna är i fortsatt kris utifrån att barnen är placerade. 

Föräldrarna saknar en tydlighet i vad som behöver förändras för att barnen skall få flytta 

hem. Föräldrarna saknar tydlighet i om det är en uppväxtplacering eller ej. 

Flertalet föräldrar uppger att de inte erbjudits stöd och hjälp från socialförvaltningen i 

samband med placeringen och inte heller senare. 

De önskar hjälp att förbättra samarbetet med både socialsekreterarna och med 

familjehemmen. 

De efterfrågar vilka rättigheter de har som vårdnadshavare vad gäller information om och 

delaktighet i hur barnen har det i vardagen. Flera föräldrar beskriver en sorg och förtvivlan 

bl.a. över att inte veta hur barnens rum ser ut, vilka böcker och leksaker de har.  

Många föräldrar önskar hjälp att förbereda sig inför möte på socialförvaltningen och vill ha 

stödperson med på dessa möten som stöd. 

Föräldrarna tar ofta spontan kontakt via telefon, mejl och sms när oro och ångest tränger sig 

på. 

 

 Lärande organisation 

Ett syfte med projektet är att generera kunskap och implementera gjorda erfarenheter in i 

den ordinarie verksamheten.  

Under 2020 påbörjas arbetet med detta genom en referensgrupp bestående av medarbetare 

från samtliga verksamhetsområden och där föräldraföreningen ingår. 

Referensgruppens arbete blir en viktig del av projektets rapport i slutet av året.   

 

 

 

Tommy Grundström 

Projektledare och Verksamhetsutvecklare 

 

 

 

 

 


