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Socialnämnden

Yttrande - Ansökan från Vårdcentralen Smeden
AB om att få starta familjecentral
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och översänder det
till kommunstyrelsen.

Förslag till Kommunfullmäktige
Ansökan avslås om samarbete med Vårdcentralen Smeden AB om att samverka i
en etablering av en ny familjecentral.

Ärendebeskrivning
Den 22 september 2015 daterade Vårdcentralen Smeden AB en ansökan om att få
starta familjecentral i Eskilstuna kommun. Ansökan ställdes till tillförordnad
skolchef för förskolan på barn- och utbildningsförvaltningen.
I juni 2016 föreslog barn- och utbildningsförvaltningen nämnden att avslå
ansökan. Barn- och utbildningsnämnden beslutade dock att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsen har remitterat
ärendet för yttrande från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden och
beslut i frågan ska fattas av kommunfullmäktige. Yttrandet ska ha inkommit den
5 oktober 2016.
Kostnaden för kommunen kan beräknas till 1 800 000 kronor som då ska fördelas
lika mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Socialnämnden delar den bedömning som vård- och omsorgsförvaltningen gjorde
inför barn- och utbildningsnämndens beslut den 17 juni (BUN/2016:239)
”Idag finns familjecentralen på Vårdcentralen City drygt en kilometer från
Vårdcentralen Smeden. Ett mål med familjecentralens verksamhet är att finnas
som en mötesplats i närområdet. Utifrån kommunens prioritering så är det just nu
inte aktuellt att avsätta resurser för ytterligare en familjecentral belägen i de
centrala delarna.”
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Familjecentraler i Eskilstuna
I Eskilstuna finns idag tre familjecentraler. En är placerad på vårdcentralen i
Skiftinge, en i Torshälla och en på vårdcentralen City. I samtliga fall finns det en
lokal överenskommelse mellan Landstinget Sörmland och de förvaltningar som är
inblandade.
Utveckling av fler familjecentraler
Det finns en ambition att skapa fler familjecentraler i Eskilstuna för att så många
småbarnsföräldrar som möjligt ska ha tillgång till verksamheten. Ett mål med
familjecentralernas verksamhet är att finnas tillgänglig som mötesplats i
närområdet.
Kommunens resurser behöver prioriteras och bedömningen är att möjligheten att
öppna fler familjecentraler i närtid är begränsad. Närmast planeras en ny
familjecentral på vårdcentralen i Fröslunda. I Fröslunda med intilliggande områden
bor många barnfamiljer. De områdesanalyser (KSKF/2015:562) som är framtagna
visar att Lagersberg, Råbergstorp och Stenby är de områden i Eskilstuna som har
den högsta andelen personer under 18 år. Det är barnrika områden som förväntas
fortsätta vara det under lång tid. I området bor också många familjer med låga
inkomster och tillgång till bil är lägre än för snittet i kommunen. Service i
närområdet är utifrån det viktig för tillgängligheten. Utifrån en socioekonomisk
fördelning så är Fröslunda ett område som bör prioriteras.
Bedömning
Idag finns familjecentralen på Vårdcentralen City drygt en kilometer från
Vårdcentralen Smeden. Ett mål med familjecentralens verksamhet är att finnas som
en mötesplats i närområdet. Utifrån kommunens prioritering så är det just nu inte
aktuellt att avsätta resurser för en familjecentral belägen i de centrala delarna.
Förvaltningen har ambitionen att utöka antalet familjecentraler. Förvaltningen
anser att vi i dagsläget bör prioritera utsatta områden och ser svårigheter att för
närvarande gå in i ytterligare samverkan om en familjecentral med Vårdcentralen
Smeden.
Förvaltningen föreslår nämnden att föreslå fullmäktige att avslå ansökan.om
samarbete med Vårdcentralen Smeden AB om att samverka i en etablering av en
familjecentral.
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