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Samverkansavtal
avseende
Familjecentral

Samverkansavtal avseende namn på familjecentralen
1.

Avtalsparter och placering

Här skrivs namn och organisationsnummer på de verksamheter som ingår i avtalet samt
vilken huvudman verksamheten tillhör – VGR alt Göteborgs Stad.
Här skrivs den fysiska placeringen och adressen till familjecentralen som avtalet avser.

2.

Avtalstid

Här skrivs den avtalstid och uppsägningstid som parterna är överens om.
Rekommenderas: uppsägningstid minst 6 månader gärna 12.

3.

Utgångspunkter

Följande styrdokument ligger till grund för avtalet:
 Avtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i SDN xxx 2017-20181
 Avsiktsförklaring - Familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Göteborg 2
 Vägledning - Familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Göteborg3
 Samverksansplattformen ”Familjecentrerat arbetssätt som grund för samarbetet och
samordnade insatser, Västbus riktlinjer som stöd och struktur samt SIP som verktyg” 4

4.

Syfte med avtalet

Syftet med avtalet är att säkra samverkan, skapa långsiktighet, kontinuitet och kvalitet i
familjecentralens verksamhet samt familjecentralens roll i stadsdelens familjecentrerade
arbete. Detta avtal reglerar verksamhetens ledningsstruktur, innehåll, respektive parts
ansvarsområde och finansiering av gemensamma resurser.

6.

Familjecentralens uppdrag

Familjecentralen är en generell verksamhet som erbjuder förebyggande och hälsofrämjande
insatser från olika professioner samt är en mötesplats för familjer med små barn. Parterna ska
utifrån barn och familjers behov skapa en verksamhet som utgår från ett befolkningsperspektiv med hög tillgänglighet.
Uppdraget är också att vara navet för det familjecentrerade arbetssättet i stadsdelen, som
innebär att sprida och utveckla det familjecentrerade arbetssättet, inklusive det generella
föräldrastödet, tillsammans med och vid behov på andra lokala arenorna i stadsdelen.
Familjecentralen ska utgöra plattform för tidig upptäckt och tidiga insatser.
Familjecentralen ska främja en god hälsa hos barn och vårdnadshavare bland annat genom att:
 skapa arbetsformer där vårdnadshavare och barn är delaktiga
 erbjuda lättillgängligt stöd
 stärka det sociala nätverket runt barn och vårdnadshavare
 stärka anknytningen mellan vårdnadshavare och barn
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Avtal mellan stadsdelsnämnden xx och Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd (HSNG).
Beslutad av kommunstyrelsen Göteborgs Stad (dnr 0818/16) och Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd.
3
Beslutad av tjänstepersoner från VGR och Göteborgs stad som ingår i styrgruppen för familjecentrerat och
familjecentraler, april 2016.
4
Antagen av Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet
2




7.

främja barnets språkutveckling
vara ett kunskaps- och informationscentrum.

Ansvar

Gemensamt ansvar
Parterna har ett gemensamt ansvar för styrning och struktur i verksamheten.
Parternas enskilda ansvar
Varje huvudman har ansvar för sin egen verksamhet och personal. Varje chef ansvarar för att
familjecentralen blir en del av respektive huvudmans ordinarie verksamhet.

8.

Styrgrupp

Styrgruppen ska bestå av närmsta cheferna som är ansvariga för verksamheterna som ingår i
familjecentralen. Varje verksamhet utgör en part i styrgruppen.
Styrgruppen ska vara beslutande och drivande i gemensamma frågor som gäller
familjecentralen.
Styrgruppen ska tillsammans med personalgruppen upprätta och fastställa gemensamma
lokala mål och riktlinjer som följs upp årligen.
Styrgruppen ska i samtliga frågor eftersträva konsensus i alla beslut.
Styrgruppen ansvarar för familjecentralens gemensamma kompetensutveckling.

9.

Samordnarfunktion

Samordningsfunktionen (finansiering och uppdrag) regleras i avtalet mellan SDN och HSNG
eller i detta avtal.
Rekommendation: 0,20 - 0,50 årsarbetare per familjecentral.

10.

Finansiering

Respektive avtalspart står för personalkostnader avseende sin personal och för andra
verksamhetsspecifika kostnader. Resursutrymme hos respektive part ska skapas för
gemensamt utvecklingsarbete.
Vid gemensam finansiering (samordnare, utbildningsinsatser, driftskostnader,
informationsmaterial mm) gäller principen lika delar mellan huvudmännen och därefter lika
delar mellan huvudmännens ingående parter i familjecentralen.

11.

Ändringar och tillägg i avtalet

Parterna är införstådda med att villkor och förutsättningar för den verksamhet som avtalet
avser kan komma att förändras till följd av ny lagstiftning, beslut inom respektive huvudman
eller annat. Skulle sådana förändringar uppkomma har parterna skyldighet att snarast
informera övriga avtalsparter om detta.
Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att vara gällande skriftligen godkännas av
parterna.

12.

Tvist

Tvist mellan parterna om tolkning eller tillämpning av detta avtal löses i samförstånd mellan
parterna. Om tvist om tolkning eller tillämpning av avtalet inte kan lösas i samförstånd mellan
parterna, lyftes frågan till respektive huvudman.

13.

Underskrift

Detta avtal är upprättat i fyra likalydande exemplar där parterna tagit var sitt original.
För Stadsdelen X

För Västra Götalandsregionen

Datum och ort
För Öppen förskola

Datum och ort
För Mödrahälsovård

Namn
Titel

Namn
Titel

Datum och ort
För Individ och familjeomsorg

Datum och ort
För Vårdenhet, barnhälsovård

Namn
Titel

Namn
Titel

Datum och ort
För (tex bibliotek)

Datum och ort
För (tex tandvården)

Namn
Titel

Namn
Titel

