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§ 16
Ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få
starta en familjecentral (KSKF/2016:404)
Beslut
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
undersöka behovet av och förutsättningar för en familjecentral i centrala
Eskilstuna.

Reservation
Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V), Alar
Kuutmann (V) samt Solveig Pohjola (V) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 15
november 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att 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 föreslår att kommunfullmäktige avslår
ansökan om att etablera en familjecentral i samarbete med Vårdcentralen Smeden AB.
Kommunledningskontoret ser positivt på att etablera ytterligare en familjecentral i
centrum. En ny familjecentral kan avlasta Vårdcentralen City som är mycket
välbesökt. Därför är förslaget att kommunfullmäktige ger socialnämnden och barnoch utbildningsnämnden i uppdrag att, under förutsättning att det finns passande
lokaler och att omfattning och behov är definierat, söka samverkan med Landstinget
Sörmland och en privat aktör i centrum för att utöka med ytterligare en familjecentral.
Kommunens kostnader för verksamheten för familjecentraler är kopplande till
personal, lokaler och en mindre del för drift. En uppskattad kostnad för kommunens
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insats i en familjecentral är 1 800 000 kronor. Bemanningen består oftast av en
familjebehandlare eller liknande samt en förskolepedagog. Kostnaden fördelas mellan
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
I förslag till kompletterande årsplan 2017 finns en miljon kronor avsatta för att öka
tillgängligheten till familjecentraler. Från 2018 är satsningen 4 miljoner och det
beräknas räcka till både en fullt utbyggd familjecentral i Fröslunda och ytterligare en
där behov finns. Om kostnaderna överstigen den avsatta summan redan 2017,
beroende på utbyggnadstakt och i vilken form och omfattning verksamheten kommer
igång, kan nämnderna återkomma för ett ytterligare beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 24 januari 2017, § 10, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
Mot beslutet har Maria Chergui (V) anmält och lämnat skriftlig reservation.

Yrkanden
Erika Rydja Sandvik (L), Lotta Jonsson (KD), Filip Rundström (M), Mikael Edlund (S)
samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.
Maria Chergui (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
 Erika Rydja Sandviks (L) med fleras yrkande att bifalla kommunstyrelsens
förslag.


Maria Cherguis (V) yrkande att avslå kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Erika Rydja Sandviks (L) med fleras yrkande att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Socialnämnden, för åtgärd
Barn- och utbildningsnämnden, för åtgärd
Landstinget Sörmland
Vårdcentralen Smeden AB
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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