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Avtal för familjecentrerat arbetssätt och 

familjecentraler i SDN Lundby 

 

Förslag till beslut 

1. Stadsdelsnämnden Lundby godkänner att ett nytt Ett-årigt 

samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i SDN 

Lundby tecknas i 12 månader till och med 2021-12-31 under förutsättning 

att likalydande beslut fattas av HSN Göteborg  

 

2. Stadsdelsnämnden Lundby godkänner överenskommelse om 

delfinansiering av samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt och 

familjecentraler för perioden 2021-01-01—2021-12-31 mellan 

Förskoleförvaltningen och SDN Lundby.  

 

Sammanfattning 
Stadsdelsnämnden Lundby och Hälso- och Sjukvårdsnämnden Göteborg (HSNG) 

har ett samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i 

stadsdelen Lundby från 2017 som gäller till och med 2020. Avtalet reglerar 

åtaganden, organisation och inriktning för samverkan samt den ekonomiska 

fördelningen mellan parterna. Finansiering av samverkansavtalet sker genom 

50/50-principen vilket innebär att HSNG och SDN står för var sin lika stor del av 

den totala finansieringen i avtalet. Samtliga stadsdelsnämnder i Göteborg har 

tecknat likalydande samverkansavtal. Stadsdelsnämnden behöver nu ta ställning 

till ett nytt ett-årigt avtal för 2021. 

Med anledning av omorganiseringen som sker i Göteborgs stad kommer Lundby 

stadsdelsnämnd inte att finnas kvar år 2021. Kostnaden kommer därav att tillfalla 

den nämnd som tar över avtalet. 

Sedan tidigare finns en överenskommelse gällande fördelningen av stadsdelens 

andel av kostnaderna i ovan nämnda samverkansavtal. Genom godkännande av 

överenskommelsen för 2021 åtar sig Förskolenämnden och stadsdelsnämnden 

Lundby att gemensamt finansiera stadsdelens andel om 450 tkr enlig 50/50-

principen. Det innebär en kostnad på 225 tkr för Förskolenämnden och 225 tkr för 

stadsdelsnämnden Lundby under år 2021.  

Lundby 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-09-01 

Diarienummer N139-0748/20 

 

Handläggare 

Saga Alenäs 

Telefon: 031-365 00 00 

E-post: saga.alenas@lundby.goteborg.se  
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Samtliga stadsdelsnämnder i Göteborg Stad förväntas ingå ett likalydande avtal 

med Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg. Detsamma gäller 

överenskommelser med Förskoleförvaltningen rörande delfinansiering av 

respektive stadsdels andel av kostnaderna i samverkansavtalet.   

Både samverkansavtalet och överenskommelsen kommer överlåtas till ny 

nämndsorganisation i årsskiftet 2020/2021. Parterna är överens om att 

överlåtelsen inte får innebära att förutsättningarna för ett förtroendefullt samarbete 

rubbas eller förhindra att intentionerna i berörda avtal kan fullföljas. Överlåtande 

part ska tillse att övertagande part förbinder sig till samtliga förpliktelser enligt 

detta avtal. 

Förvaltningen anser att familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i 

samverkan med regionen utgör en viktig grund i arbetet med att minska skillnader 

i livsvillkor och hälsa och på sikt nå ett mer jämlikt Göteborg. Förvaltningen 

föreslår därför att ett ett-årigt avtal om familjecentrerat arbetssätt och 

familjecentraler i xx tecknas och att överenskommelsen om delfinansiering av 

samverkansavtalet mellan Förskolenämnden och SDN Lundby godkänns. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Finansieringen av samverkansavtalen om familjecentrerat arbetssätt och 

familjecentraler bygger på 50/50-principen. Detta innebär att respektive 

stadsdelsnämnd och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSNG) står för var 

sin lika stor del av den totala finansieringen. Den totala budgeten per år för alla tio 

samverkansavtalen är 9,0 mnkr. Det innebär 450 tkr per år för respektive 

stadsdelsnämnd (totalt 4,5 mnkr för alla tio stadsdelsnämnder) och 4,5 mnkr per år 

för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd under 2021. 

Finansieringen för 2020 är totalt 880 tkr vilket fördelats med 440 tkr mellan 

HSNG och SDN Lundby. Totalkostnaden per samverkanspart höjs alltså med 10 

tkr (2,3 %) från 2020 till 2021.   

Förskolenämnden föreslås att tillsammans med respektive stadsdelsnämnd 

delfinansiera samverkansavtalen enligt 50/50-principen. Under år 2021 skulle det 

innebära en kostnad på 2,25 mnkr för Förskolenämnden och 225 tkr för respektive 

stadsdelsnämnd.  

 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

 

Bedömning ur social dimension 
Familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler har sin grund i arbetet med att 

minska skillnader i livsvillkor och hälsa. Målet med ett familjecentrerat arbetssätt 
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är att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen. 

Familjerna eller barnet/den unge ska alltid uppleva att de kommit rätt med sina 

frågor. Barnet/den unge ses som en kompetent och resursstark individ med rätt till 

delaktighet och inflytande i alla beslut som rör dem, samtidigt som barnet/den 

unge behandlas som mer sårbara än vuxna och vid behov får tillgång till skydd 

och stöd. Det familjecentrerade arbetssättet och verksamheten på en familjecentral 

ska utgå från mänskliga rättigheter, barnkonventionen, diskrimineringsgrunderna 

och ett normmedvetet förhållningssätt. 

Hälsa är en mänsklig rättighet och idag är hälsan ojämnt fördelad i befolkningen. 

De gemensamma insatser som prioriteras utifrån avtalet kommer att bidra till att 

öka människors tillgång till sina mänskliga rättigheter och att utjämna skillnader i 

hälsa och livsvillkor. 

 

Samverkan 
Information om ärendet lämnas på förvaltningsgemensam samverkansgrupp den 8 

oktober 2020.  

  

Ärendet  
Stadsdelsnämnden Lundby och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSNG) 

har ett avtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler, vilket reglerar 

åtaganden, organisation och inriktning för samverkan samt den ekonomiska 

fördelningen mellan parterna. Gällande avtal är en förlängning om 24 månader av 

avtalet för 2017–2018. Stadsdelsnämnden behöver ta ställning till nytt ett-årigt 

avtal till och med 2021-12-31.  

 

Stadsdelsnämnden behöver också ta ställning till godkännande av 

överenskommelse om delfinansiering av samverkansavtal om familjecentrerat 

arbetssätt och familjecentraler mellan Förskoleförvaltningen och SDN Lundby. 

Förskolenämnden och stadsdelsnämnden åtar sig att gemensamt finansiera 

stadsdelsnämndens andel i samverkansavtalet enlig 50/50-principen. Detta innebär 

under år 2021 225 tkr för Förskolenämnden och 225 tkr stadsdelsnämnden 

Lundby. 

 

Beskrivning av ärendet 
Samtliga stadsdelsnämnder i Göteborg har tecknat likalydande samverkansavtal 

om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler med Göteborgs hälso- och 

sjukvårdsnämnd sedan 2017-01-01. Avtalen reglerar åtaganden, organisation och 

inriktning för samverkan samt den ekonomiska fördelningen mellan parterna. 

Syftet med avtalen är att skapa stabilitet i samverkansarbetet och säkra en 

gemensam utveckling av arbetet med barn och familjer i Göteborg. 
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Ett familjecentrerat arbetssätt avser att insatser för barn och unga tar sin 

utgångspunkt i hela familjen och deras levnadsvillkor. Målet är att förbättra 

uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen. Familjerna eller 

barnet/den unge ska alltid uppleva att de kommit rätt med sina frågor. Samarbetet 

och samordningen mellan stadsdelsförvaltningens och hälso- och sjukvårdens 

verksamheter som vänder sig till barn, ungdomar och familjer ska präglas av ett 

familjecentrerat arbetssätt.  

Ett ett-årigt avtal för 2021 utan större förändringar jämfört med tidigare 

samverkansavtal skapar stabilitet under förändringen av Göteborgs stads 

nämndsorganisation som sker i årsskiftet 2020/2021. Innehållet i föreslaget avtal 

har enbart språkliga förändringar, i övrigt gäller samma förhållanden som i 

föregående samverkansavtal. Ett ett-årigt avtal skapar också goda förutsättningar 

för en framgångsrik förhandlingsprocess inför nästkommande avtal med start 

2022. 

Avtalet finansieras enligt 50/50-principen vilket innebär att respektive part står för 

lika stor del av den totala finansieringen. Under 2021 är den totala finansieringen 

av samverkansavtalet mellan HSNG och SDN Lundby 900 000 kronor för 

koordinator- och samordnarfunktionerna samt gemensam kompetensutveckling, 

varav HSNG står för 450 tkr och SDN Lundby står för 450 tkr.  

Överenskommelsen om delfinansiering av samverkansavtalet innebär vidare en 

fördelning av stadsdelens andel av kostnaderna mellan Förskoleförvaltningen och 

SDN med 50/50 principen vilket för 2020 innebär 225 tkr för 

Förskoleförvaltningen och 225 tkr för SDN Lundby.   

 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler utgör en 

viktig grund i arbetet med att minska skillnader i livsvillkor och hälsa och på sikt 

nå ett mer jämlikt Göteborg. Samverkan mellan kommun och region är en 

väletablerad framgångsfaktor för folkhälsoarbete och ett sådant här avtal stärker 

samverkan mellan aktörerna. Förvaltningen föreslår därför att ett nytt ett-årigt 

avtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Lundby tecknas till och 

med 2021-12-31 och att överenskommelsen om delfinansiering av 

samverkansavtalet mellan Förskoleförvaltningen och SDN Lundby godkänns.  

 

Stadsdelsdirektör                            Förvaltningscontroller 

 

Rickard Vidlund             Moa Ohlsson  
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Bilagor 

1. Samverkansavtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler 

mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och stadsdelsnämnd Lundby 

2021. 

 

2. Överenskommelse om delfinansiering av samverkansavtal om 

familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler år 2021 i SDN Lundby.   

 


