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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på Motion av Leif Häggblom SD, Eva Eriksson SD och 

Anders Alftberg SD, Familjecentral i serviceort 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen bifalles.  

Förskolenämnden uppdras att, i samverkan med berörda förvaltningar inom Borås 

Stad, initiera kontakt och planering med Västra Götalandsregionen för en etablering 

av Familjecentral i serviceort.            

Sammanfattning 

Leif Häggblom SD, Eva Eriksson SD och Anders Alftberg SD har vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-23 lämnat in förslaget att 

- Förskolenämnden i samverkan med Individ-och familjeomsorgsnämnden ska 

verka för att starta upp ytterligare en familjecentral på en av Borås 

serviceorter    

Det finns familjecentraler på Sjöbo, Boda och Norrby. En fjärde är på väg att 

etableras i centrum.  Verksamheten bedrivs i samverkan mellan öppen förskola och  

socialtjänst i Borås Stad och regionens mödrahälsovård och barnhälsovård.   

Kommunstyrelsen bedömer att effekten av den fjärde familjecentralen, som nu är på 

väg att starta, behöver följas under en längre period.  Parallellt med att utfallet följs 

upp är det rimligt att man initierar en kontakt och planering för Borås femte 

Familjecentral, tillsammans med Västra Götalandsregionen. En utökning av antalet 

familjecentraler och placeringen av dem, förutsätter också att både Borås Stad och 

regionen gör en likvärdig bedömning av behovet samt att det finns ekonomiska 

förutsättningar hos båda parter. Detta leder till långa ledtider vilket förutsätter en 

god tids planering i förväg, varvid varför det är lämpligt att påbörja arbetet nu. 

      

Ärendet i sin helhet 

Leif Häggblom SD, Eva Eriksson SD och Anders Alftberg SD har vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-23 lämnat in förslaget att 

- Förskolenämnden i samverkan med Individ-och familjeomsorgsnämnden ska 

verka för att starta upp ytterligare en familjecentral på en av Borås 

serviceorter           
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Motionen har skickats på remiss till Förskolenämnden och Individ- och 

familjeomsorgsnämnden. Båda nämnderna avstyrker motionen. Nämndernas 

yttrande redovisas i bilaga.  

Kommunstyrelsens bedömning 

Av nämndernas yttrande framgår det att det finns familjecentraler på Sjöbo, Boda 

och Norrby. En fjärde är på väg att etableras i centrum.  Verksamheten bedrivs i 

samverkan mellan öppen förskola och socialtjänst i Borås Stad och regionens 

mödrahälsovård och barnhälsovård.  Det innebär att Borås Stad ensamt, inte kan 

besluta om att förändra antalet familjecentraler.  

Familjecentralerna vänder sig till samtliga, bosatta i Borås kommun. Med hänsyn till 

att vårdnadshavare och barn ska ha tillgång till en familjecentral, har de etablerats där 

det finns en god tillgänglighet för den som vill göra ett besök. Det kan vara alltifrån 

att det är gångavstånd till att det är enkelt att ta sig dit med kollektivtrafiken eller 

med eget transportmedel. Det är därmed av särskild vikt att den geografiska 

spridningen av nya familjecentraler beaktas, för att låta inte centralisera de 

kommunala och regionala insatserna till enbart centrum. 

Kommunstyrelsen är medveten om att det finns behov av tidiga och förebyggande 

insatser även i de mindre orterna i Borås kommun. Vid behov av stöd till barn och 

familjer,  genomförs insatser både inom förskola, fritidshem, grundskola och individ-  

och familjeomsorgen.  

Kommunstyrelsen bedömer att effekten av den fjärde familjecentralen, som nu är på 

väg att starta, behöver följas under en längre period. Parallellt med att utfallet följs 

upp är det rimligt att man initierar en kontakt och planering för Borås femte 

Familjecentral, tillsammans med Västra Götalandsregionen. En eventuell utökning av 

antalet familjecentraler och placeringen av dem, förutsätter också att både Borås Stad 

och regionen gör en likvärdig bedömning av behovet samt att det finns ekonomiska 

förutsättningar hos båda parter.  

 

Beslutsunderlag 

1. Motion Familjecentral i serviceort 

2. Fullmäktigeskrivelse 

3. Beslutsförslag 

4. Förskolenämndens yttrande 

5. Individ- och familjeomsorgsnämnden, handling nr 4   

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 

 


