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Sammanfattning
Vindelns hälsocentral har i samverkan med Vindelns kommun nått en samstämmighet om att
gemensamt bedriva en familjecentral. Vindelns hälsocentral ansöker därför om tilläggsuppdrag för
familjecentral till beställaren i Hälsoval Västerbotten, med utgångspunkt att alla kommuner bör ha
en familjecentral.
Uppdrag att bedriva en familjecentral vilar på 4 ben, det innebär att den ska innehålla mödra- och
barnhälsovård från Regionen samt öppen förskola och socialtjänstens råd och stöd från
kommunen. Det finns enligt beställaren inget formellt beslut, men det finns en informell
samstämmighet om att familjecentraler är bra och viktiga verksamheter. Vindeln är den enda
kommunen i Umeå med krans, förutom Bjurholm som ingår i Vännäs familjecentral, som inte har
en familjecentral.
Ansökan gäller tilläggsuppdrag för samordning på 0,25 procent för merkostnad som en
familjecentral innebär för hälsocentralen och den samordning som krävs i enlighet med
tilläggsuppdrag för familjecentral på andra hälsocentraler. Samordningsuppdraget består i att
samordna familjecentralens verksamhet inom ramen för det samverkansavtal som ingås mellan
Vindelns Kommun och Region Västerbotten.
Den påtänkta lokalen ägs av hälsocentralen/Region Västerbotten och står tom och outnyttjad idag.
Möjlighet att få hyresintäkt för halva lokalkostnaden av Vindelns kommun om det blir en gemensam
familjecentral, vilket även Vindelns kommun anser vore den bästa lösningen av lokalfrågan.
Underlag för ekonomisk kalkyl för viss ombyggnation samt hyresintäkt är lämnad till fastighet. De
har dock inte möjlighet att göra underlag förrän hösten 2020.
Förslag till beslut
Beslut om att ge Vindelns hälsocentral ett tilläggsuppdrag för familjecentral Att inordna en
samordningstjänst omfattande 0,25 procent till Vindelns hälsocentral, Region Västerbotten.
Bedömda resultat och konsekvenser
Regionens hälsocentral i Vindeln och Vindelns kommuns individ och familjeomsorg IFO skall i
samverkan bedriva familjecentral. Familjecentralen ska innehålla hälsocentralens mödra- och
barnhälsovård, kommunens öppna förskola och socialtjänstens råd och stöd samt tidiga insatser.
Familjecentralens verksamhet ska rikta sig till barn mellan 0 till 6 år som är listade på
hälsocentralen och deras föräldrar. Arbetssättet ska vara hälsofrämjande, förebyggande och
stödjande så att varje barns och föräldrars individuella resurser stärks. Familjecentralen ska vara
en naturlig och trygg mötesplats för barn och föräldrar vilket stimulerar till ökade kontakter och
bildandet av nätverk. Familjecentralen ska bedriva gemensamma generella föräldrautbildningar till
alla förstagångsföräldrar samt erbjuda riktade och förebyggande föräldrautbildningar till särskilda
riskgrupper. Familjecentralen ska vara lättillgänglig och erbjuda information och individuellt stöd vid
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indikerade problem för listade barn. När familjecentralens egna resurser inte räcker till ska
familjecentralen aktivt hjälpa familjen till stöd hos samverkande aktörer, exempelvis via HLT.
Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?
Nej, det har inte tidigare ansökts om familjecentral i Vindeln.
Resurser och finansiering
Samordnartjänst omfattande 0,25 procent finansieras genom omfördelning från tilläggsuppdrag
familjecentral Vilhelmina till familjecentral Vindeln. Kostnader för lokaler och ombyggnation av
dessa i form av hyra (se bilaga 2) fördelas lika mellan Vindelns kommun och Vindelns hälsocentral.
Bilagor
Bilaga 1) Underlag om familjecentral i Vindeln, Bilaga 2) Hyresoffert för familjecentral i Vindeln,
Bilaga 3) Vägledning och riktlinjer familjecentraler i Umeå
Beslut expedieras till
Jennie Liling Ståhl, områdeschef för Umeå närsjukvård med krans, Ulrika Westman Yttergren, tf
verksamhetschef Vindelns hälsocentral.

