Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-05

§ 189
Motion - Familjecentral i centrala Falkenberg, KS
2017/303
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Uppdra åt Rådet för social hållbarhet att redovisa hur dialogarbetet på
Sloalyckan fortskridit och vilka behov av åtgärder som identifierats för
att stärka och förbättra levnadsvillkoren i området.
2. Därefter uppdra åt barn- och utbildningsnämnden, i samverkan med
socialnämnden och Region Halland, utreda förutsättningarna för att
etablera en familjecentral i centrala Falkenberg.
3. Därmed anse motionen behandlad.
Beskrivning av ärendet
Per Svensson (S) har inkommit med en motion om att kommunfullmäktige
ska besluta att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att i samarbete med
Region Halland starta en familjecentral i centrala Falkenberg. Motionären
beskriver en familjecentral som ett föräldrarum med barns bästa i centrum
där personal arbetar med uppgift att förebygga och främja barns hälsa och
utveckling, med mera. Exempel på verksamheter som bedrivs är
mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och förebyggande
socialtjänst. Samordning av resurser på huvudmannanivå och verksamheter
samlade på samma plats underlättar för samverkan och samarbete, enligt
motionären, som vidare anser att det föreligger stort behov av att i tid
uppmärksamma förskolebarn och familjer som är i behov av stöd och hjälp.
Barn- och utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över
motionen och förmedlar att berörda förvaltningar ska uppdras att, i
samverkan med Region Halland, utreda möjligheterna till etablering av en
familjecentral i centrala Falkenberg. Mot bakgrund av den kartläggning som
Rådet för social hållbarhet har genomfört anser barn- och
utbildningsnämnden att det är av vikt att åtgärder vidtas i den del av
Falkenberg där området Sloalyckan ingår i syfte att möta barn och ungas
uppväxtvillkor, vilket erfordrar samverkan mellan berörda parter. Nämnden
föreslår således att motionen bör bifallas.
Socialnämnden har också beretts yttra sig över motionen och förmedlar att
det för närvarande pågår ett arbete med bland annat de boende på
Sloalyckan, Falkenbergs kommun, Region Halland och Polisen, i syfte att
stärka och förbättra Sloalyckan som bostadsområde. Ett uppdrag från
kommunfullmäktige i enlighet med motionärens förslag bör avvaktas i
väntan på resultatet av det arbete som bedrivs för att därefter pröva om det
är en familjecentral bäst svarar upp mot identifierade behov. Vidare anser
nämnden att det är nödvändigt utreda lokal- och kostnadsfrågor innan
eventuellt beslut om etablering av familjecentral fattas.
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Vid sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-24
beslutades att återremittera ärendet till Rådet för social hållbarhet för
yttrande. Rådet förmedlar i korthet att det pågår arbete med syfte att stärka
och förbättra levnadsvillkoren på Sloalyckan, där det har dock framkommit
behov av plattform för samordning av aktiviteter. Rådet anser att en
utveckling av en redan befintlig verksamhet på området bör ske, exempelvis
familjecentral. Frågan bör emellertid utredas.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen, liksom barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden och Rådet för social hållbarhet, delar motionärens
uppfattning att tidiga insatser för barns uppväxtvillkor ökar möjligheterna
till god hälsa och utveckling senare i livet. En familjecentral erbjuder
verksamhet som bland annat är hälsofrämjande och stödjande för barn och
unga, samt vårdnadshavare, vilket således är positivt.
Sedan en tid finns en öppen förskola verksam i bostadsområdet Sloalyckan i
centrala Falkenberg, där det bland annat finns tillgång till personal från
barnavårdscentralen, bibliotek, folktandvården och grannskapsarbetare. Den
öppna förskolan kan till viss del tillfredsställa de behov som finns bland de
boende i området i avvaktan på en eventuell familjecentral. Utöver den
öppna förskolans verksamhet pågår för närvarande ett dialogarbete med de
boende på Sloalyckan och ett antal samhällsaktörer, däribland Falkenbergs
kommun, som har till syfte att stärka och förbättra levnadsvillkoren i
området. Arbetet pågår under hela 2018 och väntas fortsätta även
kommande år.
Kommunstyrelseförvaltningen delar socialnämndens yttrande i avseendet att
det arbete som pågår på Sloalyckan bör avvaktas innan beslut fattas om
etablering av familjecentral på i centrala Falkenberg, eftersom det först efter
arbetet tydliggörs huruvida det föreligger behov av att starta en
familjecentral i eller omkring området, samt vilka övriga behov som finns
bland de boende i området som följaktligen kan påverka familjecentralens
utbud. Mot bakgrund därav anser kommunstyrelseförvaltningen att Rådet
för social hållbarhet bör återrapporterna hur dialogarbetet med de boende på
Sloalyckan fortskridit och vilka identifierade behov som föreligger i syfte
att stärka och förbättra levnadsvillkoren i området. Om en familjecentral
bedöms svara upp gentemot de identifierade behoven bör barn- och
utbildningsnämnden, i samverkan med socialnämnden, Rådet för social
hållbarhet och Region Halland, utreda förutsättningarna för en etablering av
familjecentral i centrala Falkenberg. Då förutsättningarna för att etablera en
familjecentral bör utredas i ett första skede, istället för att direkt starta en
etablering av familjecentral, bör motionen anses behandlad.
Ekonomi
Förslaget bedöms inte påverka kommunens ekonomi. En eventuell
utredning som synliggör förutsättningarna för en etablering av familjecentral
i centrala Falkenberg kommer att presentera översiktliga ekonomiska
konsekvenser.
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Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-05-30
Motion om familjecentral i Falkenberg, 2017-05-30
Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27, § 161
Barn- och utbildningsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-08-30
Socialnämnden 2018-02-21, § 49
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2018-01-25
Rådet för social hållbarhet, yttrande, 2018-05-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-24, § 126
Yrkande
Per Svenssons (S) yrkar:
1. Att berörda nämnder till budgetberedningen 2018 tar fram förutsättningar
för uppstart av familjecentral i Falkenberg senast 2020.
2. Bifalla motionen.
Mari-Louise Wernersson (C) och Tore Holmefalk (C) yrkar i enlighet med
liggande förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande
mot Per Svenssons (S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i
enlighet med Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.
Reservation
Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) reserverar sig till förmån för Per
Svenssons (S) yrkande.
Anteckning
Marcelle Farjallah (S) och Rebecka Kristensson (S) antecknar avvikande
mening i enlighet med Per Svenssons (S) yrkande.
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