Uppdrag och ansvarsområden
Psykisk hälsa - barn och unga
(Sammanfattning av styrdokument som reglerar verksamheten)
1. Verksamhetens namn och professioner inom verksamheten
Kuratorer på Familjecentralerna

2. Uppdrag och avgränsningar
På familjecentralen ska Kvinnohälsovård, Barnhälsovård och Öppen förskola samverka för att
erbjuda tidiga insatser till blivande föräldrar och familjer med barn i åldrarna 0 år till dess
barnet börjar förskoleklass. Följande övergripande mål skall gälla för den gemensamma
verksamheten.


Utifrån familjens livssituation och genom långtgående
samverkan främja en god hälsa för barn och föräldrar.



I samverkan med föräldrar främja en trygg anknytning,
gynnsam fysisk, psykisk och social utveckling för
förskolebarn.



Parterna skall gemensamt stödja barn och deras familjer där
tecken finns på avvikande utveckling.

Familjecentralens verksamhet och personalens samverkan ska utmynna i att blivande föräldrar,
föräldrar och barn står i centrum. Allt arbete ska utgå från barnkonventionen.
Allt stöd till föräldrar syftar till att stärka föräldrarna i sin föräldraroll och öka deras kompetens om
barns utveckling och behov.

3. Tidig upptäckt
Upptäckt sker genom..

I samverkan med andra aktörer, arbeta med lättillgängligt psykosocialt och relationsinriktat
föräldrastöd, för att tidigt främja barns hälsa och utveckling och i ett tidigt skede upptäcka och ge
stöd där det finns tecken på avvikande utveckling.
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När barnets sociala situation bedöms vara alltför komplex för råd och stöd på Familjecentralen
hjälper personal föräldrarna att göra en ansökan om hjälp/bistånd till mottagningssekreterarna på
respektive socialkontor. Om föräldrarna motsätter sig utredning om bistånd informerar personal på
Familjecentralen om skyldigheten att göra anmälan enligt 14§ socialtjänstlagen om oro finns för att
ett barn far illa. Socionomen erbjuder att delta vid första mötet med mottagningssekreterarna.
Agerande vid misstanke om att barn far illa..
Agerande vid misstanke om att barn far illa..

4. Tidiga insatser/förebyggande behandling
Våra insatser..

Bra föräldrastöd på FC innebär:
- Det är lättillgängligt – vi är synliga och är lätta att få kontakt med
- Fångar upp de föräldrar som inte kommer till de olika grupper som finns på FC
- Skapar tillitsfulla relationer
- Kommer in i ett tidigt skede i en familj
- Möter föräldrarna där de är
- Har kulturkompetens
- Ökar medvetenheten om dialogens betydelse med sitt barn
- Ger verktyg för att öka lyhördheten och stärka samspelet med sitt barn
- Ger individuellt anpassat råd och stöd samtidigt som föräldrarna uppmuntras att ha tilltro till sig
själva och sina egna förmågor

5. Samverkan
Vi samverkar när/ med..

Familjecentralsmöte med all personal på FC sker kontinuerligt 1ggn/vecka där
samverkansfrågor tas upp. I handledningen som äger rum 3-4 ggr/termintas frågor om hur vi
bättre kan samverka upp.
Upprättade samverkansavtal (Avtal namnges och länkas).
Övergripande samverksavtal för familjecentraler i Jönköpings kommun

Upprättade samverkansavtal.
Övergripande samverkansavtal för Familjecentraler i Jönköpings kommun.
(Avtal namnges och länkas).
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6. Avvikelsehantering vid samverkansproblem mellan verksamheter.
Ange hanterings rutin:

Vid samverkansproblem informeras närmsta chef och frågan behandlas på nästa träff med
ledningsgrupp eller nästa styrgruppssammansträde.
Alla avvikelsehanteringsrapporter ska vidarebefordras till chefsforum.
Ange rutin:

Styrgruppens representanter lyfter aktuell fråga till chefsforum

Uppdateras varje år. Gäller från och med datum:
2016-09-30
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