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Överenskommelse mellan Region Örebro län och
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Ärendebeskrivning
Region Örebro län har inko mmit med förs lag till överenskommelse rö rande
samverkan i familj ecentral mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro
län daterat den .5 oktober 2018.
Syftet med en gemensam familjecentra l är att denna skall främja en god hä lsa och
utveckling hos blivande familj er, barn, vårdnadshavare eller andra vux na med barn.
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet.
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1.

Bakgrund

Örebro län har en lång historia av samverkan kring lärprocesser och erfarenhetsutbyte för utvecklingen
av länets arbete med föräldraskapsstöd där familjecentralen är en stor del. Länet har sedan 2008 en
principöverenskommelse mellan tidigare Örebro läns landsting och länets kommuner i arbetet med
samverkan i familjecentral som reviderades 20 I 0.

Samarbetet mellan Region Örebro län och kommunerna beskrivs i en Överenskommelse om
samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning mellan
Region Örebro län och kommunerna i Örebro län (2018). Samverkan ska kännetecknas av:
•

ett gemensamt ansvarstagande för invånarnas bästa

•

en tillitsbaserad samverkan mellan kompetenta medarbetare så att länsinvånarna upplever
insatserna som en välfungerande helhet, oavsett vilken av parterna som utför insatsen

•

ett respektfullt bemötande mot både länsinvånare och medarbetare som skapar trygghet i
vårdkedjan

Samverkan inom detta område mellan Region Örebro län och länets kommuner stödjs av
Överenskommelse om samverkan för god,jämlik och jämställd hälsa som gäller 2018-2023.

En viktig utgångspunkt i strategin, Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län - regional
utvecklingsstrategi 2018-2030, är barn och unga och alla barns rätt till en trygg uppväxt. Barns och
ungas uppväxtvillkor är ett prioriterat område för att nå folkhälsomålet: att skapa förutsättningar för en
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter
både ut i från barnrättsperspektiv, barnperspektiv och barnets egna perspektiv. Det är viktigt att stärka
förutsättningarna för alla barn och unga - flickor och pojkar - att kunna gå vidare till studier och
arbete. När barn och unga är trygga kan de växa upp till vuxna som känner tillit och som kan ta tillvara
sina möjligheter.

2.

Familjecentralens uppdrag

Familjecentralen riktar sig till blivande vårdnadshavare, vårdnadshavare eller andra vuxna med barn 06 år. Den är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. En familjecentral är en
samlokaliserad verksamhet som innehåller mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och
socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete.

En familjecentral kan också erbjuda stöd till barn och vårdnadshavare och andra vuxna med barn 7 år
och uppåt. Samverkan sker då mellan socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete, skolans
elevhälsoteam, ungdomsmottagning och andra aktörer.

Familjecentralens verksamhet genomsyras av FN:s konvention om barnets rättigheter utifrån
barnrättsperspektiv, barnperspektiv och barnets egna perspektiv.
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Familjecentralen är en generell verksamhet som erbjuder förebyggande och hälsofrämjande insatser
från olika professioner samt är en mötesplats för familjer med barn. Parterna ska utifrån barn och
familjers behov skapa en verksamhet som utgår från ett befolkningsperspektiv med hög tillgänglighet.

Familjecentralen är en verksamhet i syfte att främja en god hälsa och utveckling hos blivande familjer,
barn, vårdnadshavare eller andra vuxna med barn bland annat genom att:

•

skapa arbetsformer där vårdnadshavare, andra vuxna och barn är delaktiga

•

erbjuda lättillgängligt stöd

•

stärka det sociala nätverket runt barn, vårdnadshavare och andra vuxna

•

stärka anknytningen mellan vårdnadshavare, andra vuxna och barn

•

vara ett kunskaps- och informationscentrum

•

främja barnets språkutveckling

•

stödja ett jämställt föräldraskap

•

ha upparbetade samarbetsformer med samhällets övriga aktörer som arbetar med barn

Familjecentralen ska utgöra plattform för tidig upptäckt och tidiga insatser.

Parter i överenskommelsen

3.

Denna överenskommelse har tecknats mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län och
utgör en grund för samverkan om familjecentral. Överenskommelsen är beslutad i Chefsgrupp för
samverkan social välfärd och vård samt Tjänstemannastöd för skola, utbildning och
kompetensförsörjning.

4.

Giltighet

Överenskommelsen gäller från och med 21 september 2018 och tillsvidare.

Som komplement till denna överenskommelse ska lokala avtal finnas som reglerar ekonomiska
åtaganden för parterna, verksamhetens ledningsstruktur och uppdrag, respektive parts ansvarsområde,
samordnarens roll och mandat samt finansiering av gemensamma resurser och utveckling.

5.

Överenskommelsens syfte och mål

Syftet med denna regionala överenskommelse är att:
•

skapa ett långsiktigt och kunskaps baserat samarbete gällande familjecentraler i Örebro län

•

stärka länets hälsofrämjande och förebyggande hälsoarbete för blivande vårdnadshavare och
barnfamiljer
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•

stärka arbetet med FN:s konvention för barnets rättigheter

•

stärka arbetet med jämlikt och jämställt föräldraskap

Överenskommelsen ska också stödja processer för start av nya familjecentraler_ Ett mål är att minst en
familjecentral ska finnas i varje kommun_

Överenskommelsen ska ligga till grund för samverkan i familjecentral på regional och lokal nivå_
Samverkan på lokal nivå regleras i separata avtaL

6.

Gemensamma åtaganden

Den regionala samverkan enligt denna överenskommelse stödjs och följs av en strategisk arbetsgrupp
för familjecentralsutveckling_ Arbetsgruppen utses av Chefsgrupp för samverkan social välfärd och
vård samt Tjänstemannastöd för skola, utbildning och kompetensförsörjning_ Arbetsgruppen träffas
två gånger per år_

Diskussioner om start av nya familjecentraler sker i första hand lokalt Om behov finns lyfts frågan
till den strategiska arbetsgruppen,

Den regionala samverkan enligt denna överenskommelse stödjs operativt av utvecklingsledare på
Område välfärd och folkhälsa och av verksamhetsutvecklare från mödra- och barnhälsovården_

Regelbundna mötesplatser för lärande och erfarenhets utbyte ska anordnas_

Utifrån tillgången till gemensamma relevanta utdata från familjecentralerna ska resultat årligen
sammanställas av ovanstående arbetsgrupp.

7.

Uppföljning

Den strategiska arbetsgruppen för familjecentralsutveckling enligt ovan följer regelbundet upp denna
överenskommelse_

En årlig sammanställning och analys av statistik och annan utdata från familjecentralerna redovisas till
Chefsgrupp för samverkan social välfärd och vård samt Tjänstemannastöd för skola, utbildning och
kompetensförsörjning.
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