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Kanslifunktion – hemsida, administration och medlemsservice







ge stöd till styrelsen, medlemmar och andra
förmedla kontakter
uppdatera medlemslistan/kontaktlista
föra aktuell medlemsförteckning
underhålla och utveckla hemsidan
ansvara för bokföring och ekonomihantering i samråd med kassören

Styrelsearbete
Styrelsen har under 2013 haft 13 protokollförda möten - varav tio telefonmöten - och däremellan
mail- och telefonkontakter. Kontakten med medlemmarna har gått via mail till regionala
kontakpersonerna, hemsidan eller genom mail till info@familjecentraler.se som någon i styrelsen
har ansvaret att bevaka. I januari 2014 har ett medlemsbrev gått ut via ett kollektivt mail och även
lagts ut på föreningens hemsida med en sammanfattning av styrelsens arbete under det gångna
året. Styrelsen har genomfört aktiviteter utifrån samtliga punkter i verksamhetsplanen förutom
punkten ”Verka för att olika kulturella aktiviteter ska ingå i familjecentralernas verksamhet ”.

Föreningens ekonomi
Föreningens ekonomi utgörs idag av medlemsavgifterna. De vikande siffrorna för dessa avgifter
har medfört att föreningens ekonomi blivit mer osäker. Om tendensen håller i sig kommer
föreningen på sikt inte överleva. Trots nya rutiner att underlätta fakturering via elektronisk
faktura är det svårt att få in medlemsavgifterna innan årsmöte. I senaste medlemsbrevet har
styrelsen skrivit om medlemsavgiften och vad medlemmarna får för pengarna.

Årsmöte och konferens 2013
Årsmöte och konferens 2013 gick av stapeln i Helsingborg 14-15 maj . Konferensen var
välbesökt med ca 600 deltagare och temat var Barnkonventionen – Barnets bästa i främsta
rummet. Under ledning av moderator Jesper Aspegren fick vi lyssna på flera mycket spännande
och intressanta föreläsningar och ta del av ett tiotal seminarier, varav flera med lokal anknytning.
Glädjande nog konstaterar vi återigen att de allra flesta av deltagarna var nöjda med både
innehållet och arrangemanget.
Se konferensdokumentation och utvärdering på hemsidan www.familjecentraler.se
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Arbeta för ett nationellt/regionalt ansvarstagande och samordning för stöd
och utveckling av familjecentralerna
Styrelsen har under många år uppvaktat olika nationella organ med syfte att få den nationella
nivån att ta ett ansvar för uppbyggnad och utveckling av familjecentraler. I januari skickade
styrelsen en skrivelse till barn- och äldreminister Maria Larsson, ”Öppet brev till barn- och
äldreminister Maria Larsson”, 2013-01-07. Finns på hemsidan under Arkiv. Skrivelsen hänvisar
bland annat till ”Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd”, som
på många sätt lyfter fram familjecentralen som en mötesplats med stor utvecklingspotential.
Skrivelsen avslutas med ett påstående: ”Att strukturera det generella stödet till blivande och
nyblivna föräldrar i form av familjecentraler bidrar till att bygga grunden till ett bättre och
tryggare välfärdssamhälle.”
I februari fick vi svar från Maria Larsson, bland annat med ett uttalande om att olika rapporter
och utredningar nu bekräftar familjecentralernas betydelse och positiva effekter. I september kom
besked om att det i budgetpropositionen inför 2014 (Prop. 2013/14:1) står att läsa följande:
”….I syfte att främja ett lättillgängligt föräldrastöd avser regeringen även att göra en satsning på
att utveckla och utvärdera olika modeller för familjecentraler…”. Styrelsen har under hösten haft
flera kontakter med ansvarig tjänsteman på Socialdepartementet. Det senaste beskedet vi har fått
är att länsstyrelserna har fått i uppdrag att samordna universellt föräldrastöd i länen 2014-2017
med fokus på föräldrar med barn i tonåren. Varje län samordnar utifrån behov som finns och
Örebro län samordnar nationellt och rapporterar. När det gäller satsningen på att utveckla och
utvärdera olika modeller för familjecentraler kommer Socialdepartementet att skriva fram
uppdraget under våren 2014.

Delta i Statens folkhälsoinstituts Samverkansgrupp ”Nationell strategi för
utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla”
FFFF har under några år haft en representant i referensgrupp ”Samverkansgruppen för
föräldrastöd” som FHI har varit ansvarig för . Nu ska dessa regeringsuppdrag avslutas och
slutrapporter lämnas in till regeringen under våren/sommaren 2014 så gruppen kommer att
upphöra då uppdraget är slutfört.
Minnesanteckningar från deras möten finns att läsa på hemsidan.

Stimulera till uppbyggnad och utveckling av regionala medlemsnätverk
Under augusti 2013 hölls det fjärde regionala samordnarseminariet på Sätra Bruk, tack vare
samverkan med Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Syftet med träffarna är dels kunskapsinhämtning,
erfarenhetsutbyte och att styrelsen får möjlighet till dialog med de regionala kontaktpersonerna.
Detta är viktigt för att vi ska kunna fortsätta stärka det gemensamma utvecklingsarbetet på
landets familjecentraler. Mer om innehållet från dagarna finns att läsa på hemsidan inder ”fliken”
konferensdokumentation.
Många av landets regioner har även i år genomfört regionala nätverksträffar med teman som bl.a.
- Mötets magi med Kerstin Neander
- Arbetsglädje med Åsa Enberg
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- Barn med erfarenhet av adoption och separation med Maria Engström
Vill ni läsa mer om detta så finns det på hemsida under regionala nätverk

Stödja utvecklingen av de olika professionernas yrkesroller för att främja det
förebyggande arbetet och samverkansprocessen inom familjecentralen.
Socionomernas roll på FC
Föreningen har under året sammanställt en rapport med fokus på socionomens roll i
hälsofrämjande och förebyggande arbete på familjecentraler. Akademikerförbundet SSR har
bistått med kostnad för tryckning. Syftet med rapporten är att förtydliga socialtjänstens roll och
potential för att realisera lagstiftningens intentioner för förebyggande socialt arbete i
familjecentralernas tvärfackliga verksamhet, samt att lyfta fram socionomens unika roll och
kompetens på familjecentralen. Målgruppen för rapporten är politiker och tjänstemän på olika
nivåer nationellt, i kommuner, regioner/landsting, men även socialsekreterare och kollegor inom
närliggande fält. Rapporten med namnet ”Oj, så bra att ni finns” går att ladda ner från FFFF:s
hemsida.
Pedagogernas roll på FC
Under seminariedagarna för regionala kontaktpersoner på Sätra så bildades en arbetsgrupp med
pedagoger. Gruppen har för avsikt att skriva en rapport om pedagogens uppdrag på
familjecentralen. Gruppen har haft ett telefonmöte under 2013 och skapat strukturen för en
kommande rapport.
Mödrahälsovårdens roll på FC
En seminariedag anordnades i Stockholm 19 september 2013, ca 50 barnmorskor deltog. På
förmiddagen hölls föreläsningar om jämställt föräldraskap, samverkansteam kring sköra föräldrar
och om barnmorskans roll på familjecentralen. Eftermiddagen bestod av samtalscaféer med
gruppdiskussioner utifrån frågorna: Vad är unikt med att jobba med MHV i en familjecentral i
förhållande till traditionell MHV? Vilka utmaningar finns för MHV i ett teamarbete? Vad är det vi har att
erbjuda från MHV när det gäller sårbara familjer? Vad gör skillnad? Tänk att ni ska anställa en barnmorska
på Familjecentralen. Vad ska stå i annonsen? Det framkom att om MHV finns integrerad i en
familjecentral ges större flexibilitet och möjligheter att möta olika behov. Det blir enklare för
familjen till rätt stöd på lätt sätt. Dokumentation från dagen kommer att finnas på hemsidan.

Verka för att olika kulturella aktiviteter ska ingå i familjecentralernas
verksamhet
Styrelsen har inte tagit några initiativ utifrån denna del under året.

Forskning och utvärdering
Föreningen har under året gjort en översikt av antalet familjecentraler i landet. Kartläggningen
visade att det finns 251 verksamheter som kallar sig familjecentral, av dessa är 112
samlokaliserade och består av fyra basverksamheter och att 70 familjecentraler är samlokaliserade
och består av tre basverksamheter. Ett självvärderingsinstrument har erbjudits via föreningens
hemsida. Det syftar till att personalen ska kunna använda den som underlag för att reflektera på
verksamheten och vidare till att ge underlag för verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för
familjecentralen. Hittills har ca 150 familjecentraler beställt instrumentet. En kartläggning av de
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olika basorganisationernas förutsättningar för att samordna resurser till en familjecentral har
diskuterats av intresse att genomföra. Syfte är att kartläggningen ska kunna bidra till att stödja
utveckling och nystart av familjecentraler.

Delta i konferenser, nätverk mm för spridning av kunskap och
informationom familjecentralernas arbete.
SKL nätverk för att stärka barnens rättigheter
FFFF har sedan tre år tillbaka medverkat vid SKL’s nätverk för att stärka barnrättsfrågor. Målet
med nätverket är att flytta fram positionerna när det gäller arbetet med att förverkliga barn- och
ungas rättigheter genom ökad kunskap och erfarenhetsutbyte. Andra viktiga områden för
nätverket är hälsofrämjande och förebyggande satsningar med fokus på barn och ungas hälsa och
livsvillkor. Representant för föreningen är Åsa Pettersson.
Årets träffar handlade bl.a. om:
• Aktuella barnrättsfrågor från nationella aktörer, bland annat Socialdepartement och
Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, Stiftelsen Allmänna Barnhus, Barn- och elevombud,
Riksidrottsförbundet, lokala och regionala exempel på praktiskt arbete
• Barnrättsanalyser
• Ungdomsstyrelsen informerar

Internationellt utbyte
Eurochild
FFFF är medlem i organisationen Eurochild. Marie Cesares Olsson representerar styrelsen i
Eurochilds arbetsgrupp ”Familj och föräldrastöd”. Under 2013 har arbetet i gruppen fortsatt haft
fokus på utvärdering och problematiken att göra såkallade RCT-studier (randomiserade
kontrollerade studier) i arbetet med familj- och föräldrastöd. Arbetsgruppen träffades i maj för att
diskutera familj och föräldrastöd i utmanande tider. På mötet var UNESCO inbjudna. Det finns
en stor oro över den diskussion och starka riktningen som sker inom EU som handlar om att
”stark” evidens ska ligga till grund för allt familj- och föräldrastöds arbete. Detta genererar att
arbetet utarmas då det blir svårt att leverera relevanta tjänster som ger familjen stöd.
Arbetsgruppen har efter mötet i maj startat fortsatt samverkan med UNESCO:s
forskningscentrum för barn och familj. Centret är inriktat på att främja en bredare förståelse på
EU-nivå om vad familj och föräldraskap behöver för stöd. Samarbetet mellan Eurochild och
UNESCO har genererat att det under 2014 kommer att komma ut en
sammanställning/positionsdokument där tydliga politiska mål ska presenteras i arbetet med familj
och föräldrar. Arbetsgruppens förhoppning är att sammanställningen kommer att vara av stort
värde i förhandling och kampanjer på europeisk, nationell och lokal nivå.
Eurochilds årliga konferens gick av stapeln i Milano 13-15 november. Temat var - Att bygga ett
Europa - barns delaktighet. Medarrangör var L'Albero della Vita Foundation i samarbete med
den Italienska barnombudsmannen och Milanos kommun. Konferensen arrangeras inom ramen
för Europaåret 2013 som hade fokus på medborgarskap i syfte att öka erkännandet av barn som
medborgare.
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Majoriteten av alla föreläsningar syftade till att främja barnen betydelse, egenmakt och inflytande
över sina egna liv, deras familjer och samhället som helhet. Barn är fullvärdiga medborgare med
en egen röst, inte bara mottagare eller passiva anhöriga som andra tar beslut om på deras vägnar.
I linje med § 12 i FN:s barnkonvention gav konferensen exempel på hur arbetet kan se ut för att
göra barn delaktiga kring utbildning, lek, rekreation, sport- och kulturaktiviteter mm..
De presenterades också EU kommissionens rekommendation ”Att investera i barn”, som
fastställer en politisk ram som bygger på tre underliggande politiska pelare:
tillgång till resurser
tillgång till kvalitetstjänster
stöd för barns delaktighet
I vår svenska ”delegation” med representanter från Regionförbundet Örebro, Örebro universitet,
Junis m.fl. hade vi med oss ungdomar som var delaktig i olika inspel under konferensen.
Barnombudsman Fredrik Malmberg presenterade sitt arbete med att sprida barn och ungas röster
till socialdepartementet och regeringen som genererat positiva följder för barns utveckling.
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