Principöverenskommelse om samverkan i familjecentral
1. Parter
Denna överenskommelse har tecknats mellan Örebro läns landsting och kommunerna i
Örebro län och utgör en grund för samverkan om familjecentral.

2. Målgrupp
Överenskommelsen gäller verksamheter som riktar sig till blivande föräldrar samt barn
och deras föräldrar bosatta i Örebro län.

3. Syfte
•
•
•

Att utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv erbjuda blivande
föräldrar samt barn och deras föräldrar en mötesplats med tillgång till ett samlat
och lättillgängligt stöd av god kvalitet från samhällets olika aktörer.
Att utifrån Barnkonventionen – basen i den gemensamma värdegrunden – utveckla
familjecentralen till en mötesplats där arbetet genomsyras av ett barnperspektiv där
barnets och familjens bästa sätts i centrum.
Att enligt de nationella folkhälsomålen verka för trygga jämlika villkor.

4. Inriktningsmål
•

•
•
•
•
•
•

Familjecentralen har en verksamhet där man genom ett hälsofrämjande och
förebyggande arbete främjar fysisk, psykisk och social hälsa bland blivande föräldrar, barn och deras föräldrar. Om behandlade arbete erbjuds, regleras detta i
lokalt avtal.
Familjecentralen erbjuder ett lättillgängligt stöd, personalen har ett gemensamt förhållningssätt och befintliga resurser är samordnade.
Föräldrar och barn är delaktiga i verksamhetens planering och genomförande.
Familjecentralen verkar för att stärka familjernas sociala nätverk och finnas
tillgängligt som en nära mötesplats.
Familjecentralen har upparbetade samarbetsformer med samhällets övriga aktörer
som arbetar med barn.
Familjecentralen stödjer ett jämställt föräldraskap.
Familjecentralen fungerar som ett kunskaps- och informationscentrum.
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5. Ledning och samordning

För ledning och samordning av verksamheten ska finnas en styrgrupp och en samordnarfunktion.
Styrgrupp
En styrgrupp utses som består av verksamhetsansvariga från de verksamheter som ingår i
familjecentralen.
• Leda och kontinuerligt följa familjecentralens arbete enligt fastställda mål.
• Styrgruppen ska fastsälla mål, verksamhetsplan och utvärderingsplan.
Samordnare
Samordnaren för familjecentralen ansvarar för att:
• Planera och samordna arbetet på familjecentralen.
• Ansvara för gemensamma arbetsplatsträffar.
• Vid behov bilda arbetsgrupp/team för planering och för gemensamma frågor/verksamhet.
• Föra dialog med styrgruppen.
• Vara kontaktperson gentemot externa samarbetspartners.
• Ta fram verksamhetsplan
• Ta fram verksamhetsberättelse och annan dokumentation för uppföljning av verksamheten.

6. Parternas åtagande
Respektive kommun ansvarar för etablering och drift av familjecentralen i enlighet med
syfte och inriktningsmål i denna överenskommelse. Örebro läns landsting deltar i familjecentralen med mödra- och barnhälsovårdsverksamhet som är en integrerad del av den ordinarie vårdcentralens verksamhet.
Samtliga parter åtar sig att i samverkan utveckla en familjecentral i enlighet med syfte och
inriktningsmål i denna överenskommelse. Personalen ska gemensamt och regelbundet
delta i för verksamheten kompetenshöjande utbildningar.
Gemensam samordnare ska utses av parterna.
Örebro läns landsting åtar sig att:
• Arbeta i enlighet med uppdraget för MHV och BHV med befattning som barnmorska och specialist utbildad sjuksköterska.
• Regelbundet delta i planering och genomförande av gemensam verksamhet och
öppen verksamhet vid familjecentralen.
Respektive kommun åtar sig att:
• Bedriva öppen förskola i enlighet med allmänna råd för öppen förskola med befattning som pedagog eller liknande.
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•
•
•

Bedriva förebyggande och stödjande insatser med befattning som socionom eller
liknande.
Bedriva förebyggande och stödjande insatser i nära samarbete med skolhälsovården och elevhälsans arbete, utifrån ålder på målgrupp.
Regelbundet delta i planering och genomförande av gemensam verksamhet och
öppen verksamhet vid familjecentralen.

7. Ekonomi
Finansiering av respektive avtalspart för
• Egna personalkostnader.
• Egna lokalkostnader (enl. lokala överkommelser).
• Egen verksamhetsspecifik utrustning, telefon, post, förbrukningsartiklar, utbildning och handledning.
• Kostnader för den egna personalens deltagande vid gemensamt anordnad utbildning, handledning eller konferens.
• För omkostnader i samband med gemensamt anordnad utbildning, handledning eller konferens svarar parterna med den fördelning som överenskommits i förväg.
Vid behov kan annan överenskommelse om finansiering träffas mellan parterna.

8. Uppföljning och utvärdering
Den av styrgruppen fastställda uppföljning och utvärderingsplanen verkställs av samordnare och ev. arbetsgrupper/team. I arbetet används KAFO-modellen 1 som kvalitetssäkringsmetod. Modellen beskriver faktorer som speglar graden av samordning av
resurser och graden av samarbete i det löpande arbetet.

9. Informationsöverföring/sekretess
Mellan samverkande parter i familjecentralens verksamhet gäller sekretess. Sekretessen
kan upphävas efter medgivande från den enskilde personen/familjen.

10. Avtalsperiod
Avtalet gäller från och med fr o m 2010-06-01 och tillsvidare. Som komplement till detta
avtal ges möjlighet att teckna lokalt avtal med ytterliggare medverkande part.
Respektive huvudman kan årligen, före juni månads utgång initiera omprövning eller uppsägning av överenskommelsen. Om uppsägning sker bör ansvaret kvarstå året ut.
Vilgotgruppen ansvarar för översyn av avtalet var tredje år.
Lokala överenskommelser/avtal kan ersätta vissa delar av denna principöverenskommelse.

11. Försäkringar
Parterna ska tillse att sedvanligt försäkringsskydd finns för inom ramen för respektive
verksamhets ansvar innefattande bland annat ansvars- och olycksfallförsäkring.
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KAFO-kvalitetssäkring av familjecentralers organisering
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12. Underskrifter
Detta avtal har upprättats i tretton (13) exemplar varav parterna tagit var sitt.
Örebro 2010-

För Örebro läns landsting

För Askersunds kommun

……………………………..

……………………………..

För Degerfors kommun

För Hallsbergs kommun

……………………………..

……………………………..

För Hällefors kommun

För Karlskoga kommun

……………………………..

……………………………..

För Kumla kommun

För Laxå kommun

……………………………..

……………………………..

För Lekebergs kommun

För Lindesbergs kommun

……………………………..

……………………………..

För Ljusnarsbergs kommun

För Nora kommun

……………………………..

……………………………..

För Örebro kommun
……………………………..
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