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§ 113 KS 240/2022-101 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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.  

Reservation 

Sara Gustafsson-Axelsson (S) och Andreas Silversten (S) reserverar 

sig mot beslutet. 

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 

föräldraskapsstöd 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.  
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En familjecentral skulle ge Arboga kommuns yngre barn en 

möjlighet till ytterligare stärkt stöd i sin fortsatta utveckling. En 

familjecentral 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 

omfördelning 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. 

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.  

Yrkande 

Sara Gustafsson-Axelsson (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Sara Gustafsson-Axelsson (S) yrkande om bifall 

till motionen och förvaltningens förslag till beslut om besvarande av 

motionen mot varandra och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat enligt förvaltningens förslag. 
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