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BUN/2017:522

Barn- och
utbildningsnämnden

Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige att
undersöka behovet av och förutsättningar för en
familjecentral i centrala Eskilstuna
Förslag till beslut
Redovisningen av uppdraget från Kommunfullmäktige den 9 februari 2017 § 16 antas
och skickas till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Vårdcentralen Smeden AB har ansökt om att få starta familjecentral i Eskilstuna
kommun. Ansökan ställdes till skolchef för förskolan på barn- och
utbildningsförvaltningen. Vårdcentralen Smeden AB har även skickat ansökan till
Landstinget Sörmland som ställer sig positiva till ansökan. Ytterligare en privat
vårdcentral med verksamhet i centrala Eskilstuna har visat intresse för att bedriva
familjecentral.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 17 juni 2016 (BUN/2016:293) att
hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsen
beslutade den 6 september 2016 att remittera ansökan från Vårdcentralen Smeden AB
till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för yttrande.
Både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden föreslog att
kommunfullmäktige skulle avslå ansökan om att etablera en familjecentral i samarbete
med Vårdcentralen Smeden AB.
Kommunledningskontoret såg trots detta positivt på att etablera ytterligare en
familjecentral i centrum.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-09 § 16 i ärendet KSKF/2016:404 - Ansökan
från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral:
1. Kommunfullmäktige ställer sig positiva till att, i samverkan med en privat
vårdcentral, få ytterligare en familjecentral i centrum.
2. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att
tillsammans med Landstinget Sörmland och Vårdcentralen Smeden AB
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undersöka behovet av och förutsättningar för en familjecentral i centrala
Eskilstuna.
Det ärendet, KSKF/2016:404, är nu avslutat. Det som kvarstår är uppdraget från
fullmäktige.

Redovisning av uppdrag
Förvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen, landstinget Sörmland och
vårdcentralen Smeden AB undersökt behovet av och förutsättningar för en
familjecentral i centrala Eskilstuna.
Den sammanvägda bedömningen utifrån det underlag som Vårdcentralen Smeden
lämnat, är att förslaget om att en familjecentral öppnas där inte överensstämmer med
kända behov och förutsättningar utifrån familjecentralers uppdrag.
Nämnden ställer sig däremot positiv till att antalet familjecentraler i Eskilstuna
utökas. En fullvärdig familjecentral ska innehålla en öppen förskola, mödravård,
barnhälsovård samt socialtjänst. En familjecentral kräver samverkan mellan
kommun och landsting.
Familjecentralens uppdrag är:










att bidra till en positiv hälsoutveckling genom att yrkesgrupper som arbetar med
barn och familjer samarbetar i stödet till barn och deras föräldrar
att finnas tillgänglig som mötesplats i närområdet
att förebygga och tidigt upptäcka ohälsa genom tidigt insatta hälsofrämjande
insatser för målgrupper som är i behov av stöd
att stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
att skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
att erbjuda lättillgängligt föräldrastöd
att vara kunskaps- och informationscentrum
att utveckla god service
att främja integrationen i området

Idag finns det familjecentraler i Skiftinge, Torshälla, City och Stenby. En byggnation
pågår i Fröslunda som inte är klar än.
Att socialtjänsten och barn- och utbildning finns på en familjecentral, möjliggör närhet
till de boende i området, inte bara till de som är listade på vårdcentralen utan till
boende i hela bostadsområdet, vi kan därmed tidigt i barnets liv se om familjen
behöver någon form av stöd i barnets utveckling.
Att en familjecentral finns i området möjliggör även att familjecentralen som team
(förskollärare, socialtjänst och BVC) kan stödja arbetet på våra förskolor i området
och därmed också se om barn och deras familjer behöver någon form av stöd i ett
tidigt skede. Så fler familjecentraler är positivt ur flera aspekter.
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Vårdcentralen Smeden har ansökt om att tillsammans med Eskilstuna kommun, barnoch utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, starta en familjecentral på
vårdcentralen. landstinget, Hälsoval, ställer sig positiva till att Mödravården ingår i
familjecentralen.
Följande framgår av underlag man har presenterat:
-

Vårdtyngd (rökutsatthet, utländsk härkomst samt första barn) – där ligger
Smeden på 35%, i jämförelse med Skiftinge som ligger på 72% och Fröslunda
på 83%.
Hembesök hos nyfödda 0-4v – där ligger Smeden på 35%, Skiftinge på 100%
och Fröslunda 82%.
Anmälningar enligt 14 kap. 1§ SoL 2016 – där har Smeden 0%, Skiftinge
0,25% och Fröslunda nästan 1%.
Antalet nyfödda per vårdcentral 2016 - där ligger Smeden på ca 90, Skiftinge
på ca 110 och Fröslunda på ca 170, alla tre har minskat antal nyfödda från
2015.
Totalt antal barn per BVC – där är det ca 650 på Smeden, ca 750 i Skiftinge
och 1500 i Fröslunda.

Vårdcentralen är belägen i ett industriområde på Björksgatan. Det finns en
bussförbindelse ute på Kungsgatan. Det finns mycket få boenden och förskolor i
närområdet.
Lokalerna bedöms inte vara ändamålsenliga. Det finns ett fönster som ska ge
dagsljusinsläpp till hela lokalytan. Aktivitetsytan är uppsplittrad på fler mindre rum och
rymmer inte alla funktioner som vi idag önskar för de nya familjecentralerna, ytan är
dessutom ej överblickbar.
Utifrån det underlag vårdcentralen lämnat bedömer vi att upptagningsområdet inte
motsvarar socialtjänstens målgrupp.
Den sammanvägda bedömningen utifrån det underlag som vårdcentralen Smeden
lämnat, är att förslaget om att en familjecentral öppnas där inte överensstämmer med
kända behov och förutsättningar utifrån familjecentralers uppdrag.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
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