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Vindelns Familjecentral

En trygg mötesplats för barn och familjer som bygger sociala nätverk,
ger trygghet och gemenskap genom samverkan mellan kommun och hälsocentral

Öppen
förskola

Pedagog på deltid

BVC

Socialsekr

På plats deltid

MVC

Alla dagar/del av dag Alla dagar

Familjecentralens uppdrag
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, 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 indikerade
problem för listade barn. När familjecentralens egna resurser inte räcker till, ska familjecentralen
aktivt hjälpa familjen till stöd hos samverkande aktörer, ex via HLT
Avtalet/uppdraget reglerar inte de ingående parternas övriga uppdrag på området.

Ledningens uppdrag på varje familjecentral
Uppdraget för familjecentralens ledning är att se till att samsyn råder om uppdrag, mål och årliga
aktivitetsplaner samt rapportera till styrgruppen. Ledningen kartlägger områdets behov, och gör de
anpassningar till målen som krävs.

Familjecentralernas ledning består av:
Avd-chef från hälsocentralen
Enhetschef, Vindelns kommun

Samordnare
Samordnaren har en viktig sammanlänkande roll mellan chefer och medarbetare. I kartläggningen
våren -18 framkom att en framgångsfaktor var att ha samordnare från både Regionen och kommun
för att få det gemensamma vardagliga arbetet på familjecentralen att fungera som bäst.
Samordnarens uppdrag består i att samordna familjecentralens verksamhet inom ramen för
samverkansavtalet mellan Vindelns Kommun och Region Västerbotten. Samordnare från respektive
samverkanspart bör utses, och gemensamt planera samordnaruppdraget. Regelbunden tid för
samordnaruppdraget bör avsättas.

Samordnarens arbetsuppgifter:
Samordna arbetet på familjecentralen mot uppställda mål och aktivitetsplan.
Utforma aktivitetsplan tillsammans med arbetsgruppen.
Utgöra kommunikativa länken mellan ledning och arbetsgruppen.
Samordna gemensamma möten på familjecentralen.
Samordna och hålla i uppföljning av verksamheten genom;
Brukarenkät
Arbetsmiljöenkät
Uppföljningsenkät familjecentral
Organisera och fördela praktiska ansvarsområden, ansvara för introduktion av nyanställd personal
och representera familjecentralen vid externa kontakter.
Plats och lokal:
Finns en ledig lokal på övervåningen på Regionens hälsocentral, ca 180 m2.
Fastighet på Region Västerbotten har fått i uppdrag att ta fram en kalkyl för kostnader för
ombyggnation och lokalhyra i uppstart och i drift.
Parter och aktörer:
En överenskommelse mellan Vindelns kommun individ- och familjeomsorg och Vindelns hälsocentral,
Region Västerbotten som utgör en grund för samverkan om familjecentral.
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