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Svar på motion - Arboga kommun som föregångs-
kommun gällande barn och ungas psykiska hälsa - för 
de yngre barnen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen anses vara besvarad och socialnämnden ser positivt 

på ett utökat samarbete, både inom den egna kommunen och 

med externa aktörer. Frågan behöver dock utredas vidare 

innan ett beslut om inrättande av en Familjecentral kan tas.  

Sammanfattning 

Sara Axelsson Gustafsson (S) har lämnat in en motion med förslag 

att kommunen ska initiera arbetet med att upprätta en familjecentral 

där olika aktörer kan vara samlokaliserade och samverka direkt runt 

barnets familj samt att kommunen i det arbetet aktivt ska söka 

samverkan och tidig delaktighet med de aktörer som i dag utför de 

delar som bör ingå en sådan verksamhet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-02 att remittera motionen till 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-21 att 

remittera motionen till socialnämnden. 

Socialnämndens tankar kring inrättande av en familjecentral i Arboga 

Regeringen har en uttalad nationell strategi kring stärkt föräldra-

skapsstöd där syftet är att främja barnets hälsa och utveckling. I 

strategin lyfter man fram familjecentral som en verksamhet som en 

stödjande miljö.  

I Arboga pågår det idag samverkan mellan socialtjänsten och andra 

aktörer som träffar föräldrar till barn 0 – 6 år. Att få ihop alla aktörer 

under samma tak skulle generera vinster som ökad förmåga att tidigt 

upptäcka och tillgodose behov av stöd bland barnfamiljer.  

Kommunstyrelseförvaltningen 
Kansli 
Kajsa Landström, kommunsekreterare 
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En familjecentral skulle ge Arboga kommuns yngre barn en möjlig-

het till ytterligare stärkt stöd i sin fortsatta utveckling. En familje-

central skulle gynna barnets rätt till en social trygghet och en skälig 

levnadsstandard samt föräldrars rätt till stöd i sitt föräldraskap (FN:s 

konvention om barnets rättigheter).  

För att en Familjecentral ska kunna bli verklighet krävs det en omför-

delning och prioritering av de ekonomiska resurserna i kommunen. 

Barn och utbildningsförvaltningen har idag ingen öppen förskola 

som oftast är basen i en familjecentral. Individ- och familjeomsorgen 

har idag en person anställd som arbetar förebyggande men som 

finansieras av statsbidrag. 

Socialförvaltningen ser positivt på ett utökat samarbete, både inom 

den egna kommunen och med externa aktörer. Frågan behöver dock 

utredas vidare innan ett beslut om inrättande av en Familjecentral 

kan tas. 

Beskrivning av samverkan som pågår idag 

Samverkan med förskolan 

Under 2017 startades ett samarbete mellan Individ- och 

familjeomsorgens öppenvård och förskolan där man gemensamt 

hittade ett arbetssätt som idag gör det möjligt för barn och deras 

familjer att få tidiga insatser. 

Samverkan med Barnavårdscentralerna (BVC) och Mödravårdscentralerna 
(MVC) 

Individ- och familjeomsorgens socialsekreterare och 

familjebehandlare har under många år tillbaka haft gemensamma 

samverkansträffar med de båda BVC-/MVC-mottagningarna för att 

prata om gemensamma mål och lämna information kring arbetssätt 

och vad som sker inom de egna verksamheterna. BVC har också 

sedan 3 år tillbaka möjlighet att tipsa föräldrar om det stöd som finns 

och att föräldrar kan komma till Individ- och familjeomsorgen för 

tidiga insatser på samma vis som föräldrar som har kontakt med 

förskola. 

Samverkan med Svenska kyrkan 

Svenska kyrkan i Arboga anordnar en öppen verksamhet för 

föräldrar och barn 0 – 6 år som kalla för ”Kyrkis”. Där umgås, leker, 
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pysslar och sjunger man tillsammans. Ingen anmälan behövs. 

Verksamheten bedrivs centralt i Arboga, Medåker och Götlunda.  

Individ- och familjeomsorgens öppenvårdspersonal var delaktiga i 

kyrkans verksamhet för ca 10 år sedan men idag finns ingen 

samverkan med kyrkan gällande deras verksamhet ”Kyrkis”. 

Omvärldsbevakning med närliggande kommuner i Västmanland 

Hallstahammars kommun bedriver en familjecentralsliknande 

verksamhet och Köpings kommun startade en familjecentral 2018. 

Kungsörs kommun har ingen familjecentral. 

 

 

 
Anders Neuman 
Kommundirektör 
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Kommunsekreterare 
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