Tjänsteutlåtande
Kommunstyrelsens förvaltning
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Datum 2021-02-15
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KS 2021/0049

Utredning Familjecentral
Sammanfattning
En familjecentral är en verksamhet som riktar sig till blivande föräldrar, föräldrar och deras barn.
Den är hälsofrämjande, stödjande samt generellt och tidigt förebyggande. En familjecentral ska
minst innehålla mödra- och barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänstens inriktning mot
förebyggande arbete och bedrivs med fördel i gemensamma lokaler.
Utifrån barnkonventionen, den gemensamma värdegrunden, hälsofrämjande och förebyggande
perspektiv, erbjuder familjecentralen en mötesplats med tillgång till ett samlat och lättillgängligt stöd
av god kvalitet från samhällets olika aktörer, där arbetet genomsyras av barnets perspektiv och där
barnets och familjens bästa sätts i centrum.
En familjecentral kan bidra till en viktig del i utvecklingen av kommunens preventiva arbete med
barnets bästa i fokus. I dagsläget behöver Öppna förskolan omlokaliseras och möjligheter öppnas då
för en ökad samverkan mellan inblandade aktörer som fyller kriterierna för en familjecentral.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att utreda frågor om kostnader, lokalisering,
bemanning och övriga frågor som är nödvändigt för en kvalitativ familjecentrals verksamhet.
2. Uppdraget ska återredovisas för Kommunstyrelsen senast 2021-05-31.

Bakgrund
I Österåkers kommun pågår just nu en utveckling av det långsiktigt främjande och förebyggande
arbetet med fokus på barn, unga och unga vuxna. I detta arbete är föräldrar en viktig målgrupp och
en familjecentral kan bland annat bidra med att möta alla blivande och nyblivna föräldrar, erbjuda
både generellt och riktat föräldrastöd samt genom universella insatser nå även familjer som behöver
extra mycket stöd. Genom en familjecentral möjliggörs också en smidig tvärprofessionell samverkan,
möjligheter till tidig upptäckt samt samverkan för att rätt insats i rätt tid sätts in.
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