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Information kring Föreningen för familjecentralers främjandes
årskonferens 12-13 maj 2020 i Malmö

ASN-2018-18062
Sammanfattning

Föreningen för familjecentralers främjande (FFFF) anordnar årligen en nationell
familjecentralskonferens med årsmöte. Konferensen har under ett flertal år genomförts i
samarbete med kommuner, landsting och regioner i olika delar av Sverige. Arbetsmarknadsoch socialförvaltningen och förskoleförvaltningen har tillsammans med och Region Skåne
ansökt om och fått beviljat att arrangera FFFF årskonferens 2020 i Malmö.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, förskoleförvaltningen och Region Skåne ser flera
fördelar och möjligheter med att vara medarrangör till familjecentralskonferensen. Dels är det
ett bra tillfälle att kunna presentera goda exempel på framgångsrik verksamhet och dels få
möjlighet att lyfta fram Malmö stad och regionen. Konferensen har de senaste åren varit
välbesökt och haft ca 700–1000 deltagare från hela landet.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, förskoleförvaltningen och Region Skåne kommer
tillsammans med styrelsemedlem från FFFF att ansvara för innehåll och program till
konferensen. Detta ger medverkande förvaltningar från Malmö stad en god möjlighet att sätta
lokal prägel på konferensen med exempel från stadens arbete med familjecentraler.

Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och socialnämnden
besluta
1.Arbetsmarknads- och socialnämnden har tagit emot informationen om att arbetsmarknads- och
socialförvaltningen tillsammans med förskoleförvaltningen och Region Skåne ansökt om och fått
beviljat att arrangera Föreningen för familjecentralers främjandes årskonferens 2020 i Malmö.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar informationen vidare till kommunstyrelsen för
kännedom.

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse årskonferens FFFF

