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Dnr 2008/459-75

Utvärdering av Familjecentrat Växhuset
Bilagor: Familjecentrat Växhuset – En utvärdering av avdelningen för Socialt
arbete, Institutionen för Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet.

Ärendebeskrivning
Avdelningen för Socialt arbete, Institutionen för Arbetsvetenskap, Luleå
tekniska universitet har av Kommunförbundet Norrbotten haft uppdraget att
genomföra en utvärdering av verksamheten vid Familjecentrat Växhuset,
Luleå kommun.
Bakgrund
Familjecentrat Växhuset i Luleå kommun är en verksamhet som initierades av
Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden och startade 2003. Det är
en förebyggande verksamhet och en samverkan mellan Socialförvaltningen,
Barn- och utbildningsförvaltningen, Primärvården och Svenska kyrkan.
Familjecentrat arbetar bland annat med öppen verksamhet riktad till
barnfamiljer, utvidgad föräldrautbildning, gruppverksamhet för unga
föräldrar samt rådgivning och studiecirklar.
Målet för verksamheten är att arbeta förebyggande i ett hälsobefrämjande
perspektiv. I detta arbete är det betydelsefullt med ett helhetsperspektiv. För
att nå detta mål är samverkan mellan olika organisationer och professioner en
viktig förutsättning.
Syftet med utvärderingen
Syftet med utvärderingen är att utvärdera familjecentrat Växhusets
organisation, verksamhet och personalresurser, samt uppfattningar om
verksamheten från föräldrar, personal och styrgrupp.
För att genomföra utvärderingen har intervjuer genomförts med medlemmar i
styrgruppen och personalen. Föräldrarna har via en enkät framfört sina
uppfattningar om verksamheten.
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Utvärderingen har haft fokus på att beskriva styrkor, svagheter, möjligheter
och hinder med verksamheten ur personalens, styrgruppens och föräldrarnas
synpunkt.
Frågeställningar som utvärderingen avsett att besvara är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vilka är målsättningarna för verksamheten?
Hur är familjecentrat Växhuset organiserat?
Vilken verksamhet bedrivs vid familjecentrat Växhuset?
Hur fungerar verksamheten enligt personalen?
Vilka uppfattningar har styrgruppen om verksamheten?
Vad anser föräldrarna om familjecentrat Växhuset?
Vilka uppfattningar har föräldrarna om personalens kompetenser och
funktioner?

Förvaltningens yttrande
I utvärderingen har det framkommit följande centrala synpunkter:
• Avtalet mellan parterna angående ekonomi och personal bör förtydligas
• Verksamheten blir sårbar eftersom det är en liten personalgrupp. Men även
på grund av att BVC och MVC endast deltar i begränsad omfattning
beroende på utrymme i grundtjänsten.
• Samarbetet fungerar tillfredställande mellan organisationerna såtillvida att
det finns gemensamma mål för verksamheten samt en enig uppfattning om
dess betydelse för föräldrar och barn.
• Lokalerna bedöms som otillfredsställande, det behövs större utrymme med
både ute - och innemiljö.
• Växhuset är en förebyggande verksamhet och därför är det svårt att
förutsäga vilken nytta verksamheten har för området - men i dagsläget
beskrivs verksamheten enbart i positiva ordalag.
• Målgruppen – föräldrarna – har likvärdiga uppfattningar som personal och
styrgrupp angående behovet av Växhuset. De är mycket positiva till
verksamheten.
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Förvaltningens förslag till beslut
-

_____

Socialförvaltningen får i uppdrag att utifrån de synpunkter som
framkommit i utvärderingen se över punkter som framkommit och
särskilt beakta vikten av ett tydligt avtal mellan parterna i frågan om
ekonomi och personal.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förslaget.
_____

Socialnämnden beslutar
-

_____

Socialförvaltningen får i uppdrag att utifrån de synpunkter som
framkommit i utvärderingen se över punkter som framkommit och
särskilt beakta vikten av ett tydligt avtal mellan parterna i frågan om
ekonomi och personal.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen, Norrbottens läns landsting Eva-Lena Holmqvist,
Barn- och utbildningsförvaltningen Carina Hallkvist, Verksamhetsområde
Individ och familj socialförvaltningen
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