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Till välfärdsnämnden              

 

Välfärdsnämndens sammanträde 
2022-12-19 

 

Datum      Diarienummer 
2022-12-08         2022VFN468 

 

 

Initiativärende om familjecentraler 
 
På en familjecentral samordnar kommun och region sina resurser för att 
möjliggöra en tillgänglig, tvärfacklig samverkan. Förutom barnmorskor, 
barnhälsovårdssjuksköterskor, förskolelärare och socionomer kan det även 
finnas andra yrkesgrupper representerade såsom t ex familjerådgivare, 
tandvårdspersonal, bibliotekarie/bibliotek och/eller psykolog. 
 
Familjecentralen ska vara en del i främjandet av trygga uppväxtvillkor för 
barn genom att sprida kunskap till och stödja blivande föräldrar, föräldrar 
och andra viktiga vuxna kring barnet. Familjecentralen möjliggör en arena 
för kommun och region att erbjuda tidiga förebyggande insatser som når i 
princip alla föräldrar och kan erbjuda kompletterande stödinsatser på 
generell nivå men också på individuell nivå där så behövs.  
 
Familjecentralens övergripande långsiktiga mål är att uppnå en god och 
jämlik hälsa hos blivande föräldrar, föräldrar och andra viktiga vuxna kring 
barnet. 
 
Utifrån FN:s konvention för barns rättigheter, familjens livssituation och 
genom samarbete, samordning och samverkan ska familjecentralen 

 erbjuda lättillgängligt stöd 
 Vara ett kunskaps- och informationscentrum 
 Stärka arbetet med FN:s konvention för barns rättigheter 
 Skapa arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga 
 Främja en fysisk, psykisk och social utveckling för barn 
 Uppmärksamma barn och deras familjer där tecken finns på 

avvikande utveckling 
 Stärka samspelet och en god relation mellan barn och föräldrar 
 Erbjuda tidiga insatser till blivande föräldrar och familjer med barn 
 Stärka barnets och förälderns sociala nätverk 
 Stärka ett jämställt föräldraskap 
 Stärka barnets språkutveckling 
 Stärka integrationen 
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Regeringen har gett socialstyrelsen och folkhälsomyndigheten i uppdrag att 
göra en nationell kartläggning av alla rikets familjecentraler utifrån en 
förtydliga definition av när en verksamhet får kalla sig familjecentral. Även 
regionen och länsstyrelsen belyser familjecentralernas viktiga arbete genom 
framtagande av underlag/styrdokument för familjecentraler. 
 
Härryda kommun har idag två familjecentraler och en 
familjecentralsliknande verksamhet. Dessa är också den enda generella 
förebyggande insats som vår kommun riktar mot barn 0-6 år varför vi i 
Härrydaalliansen avsatt mer pengar i budgeten för detta ändamål. 
 
 
För att garantera likvärdigheten i hela kommunen beträffande innehåll 
och kvalitet yrkar jag på att:  
 
Välfärdsnämnden beslutar att en övergripande koordinator tillsätts för att 
tydliggöra uppdrag och förväntningar för såväl styrgrupperna som 
familjecentralens medarbetare. Koordinatorn ska leda utvecklingsarbetet 
och samordna insatser och innehåll samt kontinuerligt följa upp hur arbetet 
fortskrider. 
 
 
 
 
Evalotta Liljenzin (M) 
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