
 

       

2018-04-03      

  

 

 Telefon:  Organisationsuppgifter  

 E-post:  Bankgiro:  

 Hemsida:  Orgnr:  

 Fax:    

     

   

Förvaltningsnamn  

Avsändare  

      

Överenskommelse om samordnare för 
länets familjecentraler 

 

Verksamheter som omfattas av denna överenskommelse 

 Hälso- och sjukvården 

 Socialtjänsten 

 Skolan 

 

Bakgrund 

Länets kommuner och Region Jönköpings län har gemensamt och målmedvetet 

etablerat familjecentraler som en samordnad lokal stödresurs för hälsofrämjande 

och sjukdomsförebyggande insatser hos familjer med barn i åldrarna 0-6 år. 

 

Familjecentralerna är en del av länets ledningssystem för samverkan mellan länets 

kommuner och Region Jönköpings län. Strategigrupp barn är styrgrupp för 

verksamheten. 
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För att behålla och förbättra kvaliteten på länets familjecentraler behövs en 

länsövergripande samordningsfunktion som kontinuerligt arbetar med 

kvalitetssäkring och utveckling i nära samverkan med länets familjecentraler.  

 

 

Uppdragsbeskrivning för samordnare för länets familjecentraler 

Arbeta med kvalitetssäkring och utveckling med länets familjecentraler genom att 

samordna  

 

1. Behovs- och omvärldsanalys  

 Ur sammanställningen av verksamhetsuppföljningen identifiera 

utvecklingsområden 

 Följa och delta i nationellt utvecklingsarbete på familjecentralsområdet 

 

2. Utvecklingsarbete 

 Driva utvecklingsarbete för familjecentraler i länet 

 Arbeta för att alla familjecentraler i länet har ett likvärdigt arbetssätt 

 Samordna kompetensutvecklingsplan 

 Anordna tvärprofessionella kompetensutvecklingstillfällen för alla 

professioner på familjecentralerna (årliga familjecentralskonferenser i 

länet) 

 Leda nätverk för alla lokala familjecentralssamordnare i länet 

 

3. Uppföljning 

 Följa upp alla familjecentralers arbete enligt den modell för 

verksamhetsuppföljning som tagits fram i länet 

 Sammanställa verksamhetsuppföljningen och redovisa den till länets 

samverkansledning (Strategigrupp barn och REKO). 

 

Finansiering och placering 

Uppdraget genomförs på en halvtidstjänst, som kan kombineras med kliniskt 

arbete på en familjecentral, forskningsuppdrag eller andra relevanta uppdrag. Det 

finns fördelar med gemensam finansiering från länets kommuner och Region 

Jönköpings län. Samordnaren behöver ha ett tydligt mandat att driva 

utvecklingsfrågor från såväl länets kommuner som Region Jönköpings län. 

 

Finansieringen delas lika mellan länets kommuner och Region Jönköpings län. 

Den beräknade kostnaden för samordningsuppdraget beräknas uppgå till 500 tkr. 

Region Jönköpings län bär 250 tkr och kommunerna kostnad fördelas efter 

befolkningsunderlaget den 31 december.  

 

Det finns mervärden med att samla länets samverkanssamordnare under en 

huvudman. Samordnarfunktionen har sin placering på Kommunal utveckling som 

är en naturlig bas för samverkansuppdrag. 
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Bilaga 1 Kostnadsfördelning primärkommuner 

 

 

 


