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Överenskommelse om delfinansiering av 
samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt och 
familjecentraler år 2021 i Lundby 

Inledning 
Stadsdelsnämnden Lundby har sedan 2017-01-01 ett samverkansavtal med Göteborgs hälso- 
och sjukvårdsnämnd (HSNG), Västra Götalandsregionen, om familjecentrerat arbetssätt och 
familjecentraler. Under år 2020 har stadsdelsnämnden och förskolenämnden tillsammans 
finansierat det ekonomiska åtagandet i samverkansavtalet.  
 
Stadsdelsnämnden Lundby och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSNG) har beslutat 
att förlänga samverkansavtalet om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler att gälla till 
och med 2021-12-31. 

Överenskommelsens parter 
Förskolenämnden samt Stadsdelsnämnden Lundby. 
 
Vid årsskiftet 2020/2021 kommer stadsdelsnämnderna att upphöra. Samverkansavtalen om 
familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler samt överenskommelserna om delfinansiering 
av samverkansavtalet kommer från och med 2021-01-01 övertas av de fyra socialnämnderna. 

Giltighetstid  
Överenskommelsen gäller 2021-01-01 till 2021-12-31. Senast 30 juni 2021 ska parterna vara 
överens om fortsatt hantering av överenskommelsen.  

Ändring, tolkning och upphörande av överenskommelsen 
Ändringar och tillägg till denna överenskommelse ska för att vara gällande skriftligen 
godkännas av parterna.  
 
Om parterna inte är överens om tillämpning och tolkning av denna överenskommelse ska det 
hanteras i dialog mellan parterna i linjen. 
 
Om någon av parterna inte kan fullfölja sitt åtagande ska den parten kalla till dialog för 
justering eller upphörande av överenskommelsen.  
 
Syfte 
Syftet med överenskommelsen är främst att reglera finansieringen av det ekonomiska 
åtagandet i samverkansavtalet om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler. 
 
Resurser 
I samverkansavtalet om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler regleras funktionerna 
koordinator för familjecentrerat arbetssätt och samordnare för familjecentralen.  
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Målgrupp 
Samverkansavtalet om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler, och därmed denna 
överenskommelse, omfattar varje barn i åldern 0–5 år, det ofödda barnet, vårdnadshavare och 
andra viktiga vuxna samt syskon, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, eller sexuell läggning. 
 
Uppföljning 
Verksamhet enligt samverkansavtalet om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler följs 
upp genom en årsrapport som ska innehålla måluppfyllelse utifrån avtalet och en ekonomisk 
redovisning. Arbetet utifrån samverkansavtalet följs upp och revideras även löpande på de 
gemensamma presidiemötena mellan stadsdelsnämnden och Göteborgs hälso- och 
sjukvårdsnämnd och i dialog mellan tjänstepersoner från stadsdelsförvaltningen och 
Koncernkontoret (VGR).  

Struktur  
 Funktion från förskoleförvaltningen Funktion från SDF Lundby 

Styrgrupp för FCA: 

NOSAM barn och unga 

Utbildningschef  Sektorschef, områdeschef och  

utvecklingsledare folkhälsa 

 

Utförare Samordnare FCA   Koordinator FCA/Samordnare FC 

Arbetsplats Funktionerna koordinator FCA och samordnare för familjecentralen är  

anställda i stadsdelsförvaltningen.   

 
Finansiering 
Finansieringen av samverkansavtalet avseende familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler 
bygger på 50/50-principen. Detta innebär att stadsdelsnämnden och Göteborgs hälso- och 
sjukvårdsnämnd står för var sin lika stor del av den totala finansieringen i samverkansavtalet. 
Den totala ersättningen per år är 900 tkr. Det innebär 450 tkr per år för stadsdelsnämnden och 
450 tkr per år för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd. 
 
Förskolenämnden och stadsdelsnämnden åtar sig att gemensamt finansiera stadsdelsnämndens 
del i samverkansavtalet enlig 50/50-principen. Detta innebär under år 2021 225 tkr 
förskolenämnden och 225 tkr stadsdelsnämnden.  
 

 
Stadsdelsnämnden fakturerar förskolenämnden en gång med hela beloppet om 225 tkr. 
Fakturan ska vara förskolenämnden tillhanda senast 2021-03-05. Fakturaadressen är:  
 
N608 Förskoleförvaltningen 
Intraservice 
405 38 Göteborg  
Mottagarkod: D954 
 
 
 

Total budget för  
samverkansavtalet per år 

HSNG:s del av  
finansieringen 

Finansieringsfördelning Göteborgs Stad (totalt 450 tkr) 

Förskolenämnden Stadsdelsnämnden Lundby 

900 tkr 450 tkr  225 tkr   225 tkr 
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Underskrifter 
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar där parterna tagit var sitt 
original. 
 
Datum   Datum 
    
__________________________ _________________________ 
Åke Björk (M)  Hakan Önal (M) 
Ordförande    Ordförande 
Stadsdelsnämnden Lundby  Förskolenämnden 
 
 


