
 Missiv 2022-06-17 

       www.vardsamverkan.se | Sida 1  

Remiss 

Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamhet i Västra Götaland. 

 

Ordförande och vice ordförande i det politiska samrådsorganet (SRO) har 

ställt sig bakom att förslaget på samverkansavtal sänds på remiss, 2022-08-10 

– 2022-12-10, till berörda nämnder och styrelser inom Västra 

Götalandsregionen och länets 49 kommuner.  

 

På uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har ett förslag på ett 

Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter i Västra Götaland tagits fram.  

 

En familjecentral / familjecentralsliknande verksamhet är en verksamhet och 

en mötesplats där föräldrar och barn kan träffas, utbyta erfarenheter och där 

det finns kompetens i nära samverkan. Ingående basverksamheter är 

barnhälsovård, öppen förskola och /eller mödrahälsovård och/eller 

socialtjänst. Verksamheten ska vara hälsofrämjande, generell, förebyggande 

och stödjande. 

 

Målet med verksamheten är att, utifrån hela familjens livssituation, främja en 

god hälsoutveckling hos barn och föräldrar. Verksamheten ska vara 

lättillgänglig och oberoende av familjers ekonomiska förutsättningar, 

kulturtillhörighet, etnicitet etcetera.  

 

De senaste åren har rapporter och utredningar, bland annat från Göteborgs 

Stad och Västra Götalandsregionen, visat på behov av att skapa en gemensam 

grund för struktur, organisation och styrning av familjecentraler i länet. 

 

Syftet med ett länsgemensamt samverkansavtal för familjecentraler och 

familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland är: 

 

− att tydliggöra uppdrag och förväntningar 

− att skapa likvärdigt innehåll i verksamheterna 

− att kvalitetssäkra verksamheterna 
 

Detta för att genom familjecentraler / familjecentralsliknande verksamheter 

bidra till att utjämna hälsoklyftor i befolkningen. 

 

Samverkansavtalet ska ses som ett gemensamt styrdokument mellan 

huvudmännen. Avtalet är en miniminivå för den lokala samverkan, där lokal 
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nivå har möjlighet att göra överenskommelser i samverkan utöver det som 

omfattas i detta samverkansavtal. Det bör även understrykas att 

samverkansavtalet på länsnivå inte bör eller kan vara ett detaljdokument. 

 

Under hösten 2021 och våren 2022 har en arbetsgrupp med företrädare för 

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen arbetat med att ta 

fram ett förslag på samverkansavtal. 

 

Bristen på barnmorskor är en nationell utmaning, så även i Västra Götaland. 

Detta påverkar barnmorskemottagningarnas förutsättningar för samverkan 

kring familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter. Hänsyn till 

rådande situation för barnmorskemottagningarna har därför behövt tas i 

beaktande i framtagandet av detta samverkansavtal. 

 

Remissen besvaras via webbenkät på vårdsamverkan.se.  

 

 

Eventuella frågor besvaras av nedanstående. 

 

 

Västra Götalandsregionen:  

Brita Lindahl, Västra Götalandsregionen  

brita.lindahl@vgregion.se    

Tfn; 076-761 94 38    

 

Kommunerna:  

Catharina Sundström, VästKom 

catharina.sundstrom@vastkom.se 

Tfn; 073- 322 13 48 
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