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TJÄNSTEYTTRANDE
2014-04-06
Barn och utbildningskontoret
Lottie Corrias-Näslund
Tf Barn och utbildningschef/
Projektledare Uppdrag familjecentral

Barn och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen

Slutrapport projekt ”Uppdrag familjecentral”
Bakgrund
Ann-Marie Johansson (S) lämnade 2011-03-09 en motion om att Åre kommun bör starta upp
en eller flera familjecentraler i kommunen.
I de strategiska, politiska direktiven för utvecklingsplanen 2014 – 2017 betonas satsningar på
förebyggande insatser vilka är viktiga förutsättningar för att nå flertalet formulerade mål för
både barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter.
Lena Modig Larsson, socialchef, formulerar en projektbeskrivning och uppdrar med stöd av
kommunens ledningsgrupp ett uppdrag att utreda behov och förutsättningar av eventuell
familjecentralsverksamhet. I uppdraget tydliggörs vikten av delaktighet från både socialnämnd,
barn- och utbildningsnämnd och kommunstyrelsen (kultur och fritid) samt ett flertal
verksamheter som ifo, integration, förskola och bibliotek. Inom Jämtlands Läns Landsting
krävs delaktighet från primärvårdens Hälsocentraler/BVC. En projektorganisation föreslås.
Projektets bemanning
Projektets bemanning:
Projektledare:
Projektgrupp:

Referensgrupp:

Lottie Corrias-Näslund, chef för Barn och elevhälsan
Lotta Lessnert, utvecklingsledare
Gunilla Mattsson, förskolechef
Martin Söderström, integrationschef
Margareta Åsenlund, IFO
Malin Bergqvist, ansvarig ”Uppdrag föräldrastöd”
Gittan Larsson, primärvården HC/BVC Järpen
De fackliga organisationerna

Projektets uppdrag
•
•
•

Projektets uppdrag:
utreda behov och förutsättningar av eventuell familjecentralsverksamhet
ha kontinuerlig dialog med styrgrupp och referensgrupp
presentera utredning och plan för en ev. start och drift av familjecentral i samarbete mellan
Åre kommun och Jämtlands Läns Landsting för styrgrupp, berörda nämnder och
primärvårdschef
Arbetet påbörjades i november 2013 och förväntades pågå under första halvåret 2014.
Underlag till beslut ska enligt uppdraget lämnas till nämndernas junimöten 2014.
Arbetet är avslutat och underlag till beslut kommer att lämnas till nämndernas möten i maj
2014.
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Projektgruppens arbete
Projektledare och projektgruppen har haft fem arbetsmöten. Kortfattat beskrivet innehåll:
2013-11-19
- uppdragsbeskrivning
- definition av familjecentral
- erfarenhetsutbyte från tidigare kontakt med familjecentralsverksamhet
- tre artiklar om familjecentraler i tidningen ”Föräldrastöd”
- beslut att ur resp. verksamhets perspektiv och statistiska
- underlag för att ta fram kvalitativa behov av famijecentralsverksamhet
2013-12-04

- beslut om besök den 16/1 2014 från Familjecentralen på Frösön
- uppföljning av uppdraget att ur resp. verksamhets perspektiv
formulera kvalitativa behov utifrån egna statistiska underlag

2014-01-16

- Gunnel Holmqvist, Familjecentralen på Frösön i Östersund, delgav
oss sin erfarenhet gällande familjecentralsverksamhet på nationell,
läns- och kommunal nivå
- gemensam inventering: Behov av familjecentral ur olika
verksamhetsperspektiv
- beslut att presentera delrapport för styrgruppen

2014-02-28

- positiv respons på delrapporten från ledningsgruppen/styrgruppen
- familjecentralsverksamhet på sikt bör finnas på flera platser
- i ett uppstartsskede bör endast en familjecentral startas så att
lärdomar och erfarenheter kan dras för att sedan i nästa
steg utöka familjecentralsverksamheten med ytterligare en alt.
fler familjecentraler
- arbetsgruppen enas om att undersöka om hälsocentralens
utlokaliserade BVC-filial i Centrumhuset i Mörsil är en lokal som
c:a två dagar/vecka skulle kunna inrymma en familjecentral
- inventering av de resurser som dels finns/kan omfördelas samt
resurser som inte finns och behöver tillskapas

2014-03-18

- mötet hålls i Centrumhuset i Mörsil
- inbjudna är Kerstin Örbo för biblioteken och Berit Lindh
för kulturskolan som båda ser mycket positivt på möjligheterna till
bibliotekens och kulturskolans delaktighet i verksamheten på
familjecentralen
- alla mycket positiva till lokalerna i Centrumhuset och kan se
möjligheter för våra resp. verksamheter att rymmas där
- om och hur projekten Familjecentral och Familjestöd kan alt. ska
synkroniseras och kopplas samman ska lyftas med Lena Modigh
Larsson

Omvärldsbevakning
För att inte ”uppfinna hjulet på nytt” utan lära av andras erfarenheter har vi:
- delgivit varandra de erfarenheter som vi i projektgruppen besitter utifrån tidigare kontakt med
familjecentralsverksamheter
- tagit del av tre artiklar om familjecentraler i tidningen ”Föräldrastöd”
- lyssnat på en miniföreläsning av Gunnel Holmqvist som är samordnande BHV-sjuksköterska i
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Jämtlands Läns Landsting vid Föräldra-Barnhälsan på Östersunds sjukhus. Hon delgav oss sin
erfarenhet gällande familjecentralsverksamhet på nationell, läns- och kommunal nivå
- läst artiklar i tidningen ”Föräldrastöd”
- bekantat oss med hemsidan Familjecentraler.se
Några i arbetsgruppen kommer även att delta i den nationell familjecentralskonferens
”Framtidens familjecentral” i Östersund 13-14 maj 2014.
Definition av familjecentralsverksamhet
En familjecentral är en verksamhet som riktar sig till blivande föräldrar, föräldrar och deras barn.
Den är hälsofrämjande, stödjande samt generellt och tidigt förebyggande. För att en verksamhet
ska få kalla sig familjecentral ska den minst ”stå på fyra ben”, dvs. innehålla mödra- och
barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänstens inriktning mot förebyggande arbete.
Verksamheten bedrivs i gemensamma lokaler. Lokala varianter förekommer dock.
Syftet med en familjecentral är att utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv
erbjuda blivande föräldrar och barn i åldrarna 0-5 år och deras föräldrar en mötesplats med
tillgång till ett samlat och lättillgängligt stöd av god kvalitet från samhällets olika aktörer.
Idag finns ca 250 familjecentraler eller familjecentralsliknande verksamheter i Sverige. Varav c:a
115 av dessa är samlokaliserade ”på fyra ben”.
Familjecentraler finns i alla kommuner i Jämtlands län förutom i Åre kommun. Se nedan:
Östersunds kommun i Brunflo, Frösön, Lit, Odensala, Torvalla och Z-huset
Bergs kommun i Svenstavik
Bräcke kommun i Bräcke
Krokoms kommun i Krokom
Ragunda kommun i Hammarstrand (Bispgården)
Härjedalen i Hede och Sveg (Vemdalen)
Strömsunds kommun i Strömsund
Olika verksamheters perspektiv på behov av en familjecentral
Primärvården
I uppdraget för primärvården ”Hälsoval Jämtlands län 2014” definierar landstinget prioriterade och
önskvärda medicinska områden, utbildningar och deltagande i samverkansprojekt. De benämns
tilläggsuppdrag som samtliga vårdgivare är skyldiga att åta sig. Familjecentral är ett
tilläggsuppdrag inom Hälsoval Jämtlands län. Se bilaga 1
Uppdrag föräldrastöd
I uppdraget att ta fram förslag på lämpliga evidensbaserade föräldrastödsprogram för förskolan
har all personal på förskolorna tillfrågats och besvarat enligt nedan:
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Den nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd som regeringen presenterade våren 2010
baseras på en omfattande utredning gjord av socialdepartementet och syftar till att skapa en
strategi för ett universellt förebyggande föräldrastöd, dvs. att alla föräldrar erbjuds samma
möjligheter till stöd och hjälp.
Strategins sammanfattande målbeskrivning:

Under delmål 2 ”Ökat antal hälsofrämjande arenor och mötesplatser för föräldrar” finns ett helt
avsnitt som lyfter fram fördelarna med familjecentraler:
”Familjecentralen är ett gott exempel på både en samverkansform och en hälsofrämjande arena för föräldrar och
deras barn som regeringen är mycket positiv till.”

En kostnadsanalys av 18 av de mest använda föräldrastödsprogrammen visar för det första att
föräldrastödsprogram är en relativt billig insats. För de flesta program som används i Sverige är
kommunens kostnader lägre än 3 000 kronor per barn. I de kostnaderna ingår lön till kursledarna
och lokalhyra samt en mindre del av kostnaderna för att utbilda en kursledare. De totala
samhällskostnaderna är lägre än 4 500 kronor per barn, och det inkluderar även den tid som
föräldrarna ägnar åt att delta i programmen. Fullständiga hälsoekonomiska analyser visar för det
andra att föräldrastödsprogram är en för samhället lönsam satsning. Sammanfattningsvis säger
man att varje satsad krona i genomsnitt ger två kronor tillbaka. (Statens folkhälsosintitut. (2013).
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För föräldrar till barn i åldern 1-5 finns idag i Åre kommun mycket begränsade möjligheter att få
ta del av evidensbaserade föräldrastödjande insatser eller mötesplatser/arenor för att skapa
nätverk. Förskolans personal och referensgruppen för föräldrastöd i Åre kommun uttrycker att
det är viktigt att det finns stödjande insatser till föräldrar och ställen där man kan ses. Forskning
visar att föräldrastödjande insatser har en tydlig hälsoekonomisk effekt där kommunen på kort tid
kan spara pengar.
Primärvården och kommunen
Av nuvarande, totalt 706 st, inskrivna 0-5 åringar i Primärvården Åre kommuns område är c:a
145 barn inte placerade i kommunala eller enskilda förskolor i eller utanför kommunen.
Nedan redovisas de kvalitativa behov av familjecentral som verksamheterna BVC, integration,
förskola/skola, socialtjänsten/IFO samt ansvarig för ”uppdraget föräldrastöd” beskriver ur
respektive verksamhets perspektiv och statistiska underlag.
En familjecentralsverksamhet där ”alla” aktörer är samlokaliserade bidrar till att:
•

delar av samhällsfunktioner, dvs. socialtjänst/IFO, förskola/skola, bibliotek, integration,
kulturskola, BVC och MVC, bildar en helhet för medborgarna

•

säkerställa tidiga upptäckter samt möjliggör tidiga och synkroniserade insatser

•

skapa en arena för föräldrastödsprogram

•

göra hälsoekonomiska vinster

•

generella och riktade förebyggande insatser i linje med folhälsomålen för länet och
kommunen kan erbjudas

•

motverka en ev. inlåsningseffekt för föräldrar som går hemma med småbarn. Särskilt
utsatta är de föräldrar som nyss anlänt till Sverige.

•

ge språkträning i tidig ålder vilket ger väldigt stor och positiv effekt

•

ge möjlighet till inkludering för de föräldrar/familjer som inte är inkluderade i sin kontext
pga. etnicitet, ålder mm
En ickekonfessionell central mötesplats är viktig för föräldrar i kommunen. En öppen
förskola som är politiskt och religiöst obunden innebär att alla föräldrar ges möjlighet att
känna sig inkluderade.

•

med förskolekompetens ta vara på tillfällen och erbjuda gruppverksamheter, göra
”punktinsatser” genom spontana diskussioner, leda in på lek som stimulerar och
inspirerar till olika sätt att vara med sina barn

•

gynna kontakten mellan yrkesgrupper och medvetenheten om respektive verksamhets
uppdrag som minimerar ”fallet mellan stolar” och ineffektivt dubbeljobb. Det blir väldigt
smidigt att presentera de andra yrkesgrupperna för en första kontakt. Framförallt blir
kontakten med socialtjänsten/IFO avdramatiserad.

•

synliggör för familjerna att vi samverkar i gemensamma ärenden

•

skapa en trygg plats att komma till för nyanlända om lokalen redan är känd
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•

ge smidigare förutsättningar att samverka i föräldragrupper, t ex kan personalen på öppna
förskolan delta i föräldragrupp på BVC

•

nå ut tidigt med Samhällsorientering, SFI, m.fl. insatser inom ramen för integration

•

ge stöd i föräldrarollen. Nutidens bredd av upplysthet, välfärd och ibland avsaknad av
nära sociala nätverk kan skapa en osäkerhet i föräldrarollen.

Viktiga förutsättningar
Förutsättningar och strukturer som är viktiga både vid start och löpande drift av en familjecentral
är att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

politiker och chefer ger helhjärtat stöd till lokal styrning och ledning i samverkan
de ”fyra benen”, dvs. mödra- och barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänstens
inriktning mot förebyggande arbete
samlokalisering
ett samverkansavtal upprättas mellan Åre kommuns barn och utbildningskontor,
socialkontor, kultur och fritid, integration och Jämtlands läns landstings primärvård i Åre
att pedagogen på öppna förskolan har en samordnande funktion
en verksamhetsplan tas fram
en styrgrupp med chefer från respektive verksamhet
verksamhetens insatser följs upp och utvärderas
personalen på familjecentralen får gemensam teamutbildning/handledning

Framtagna idéer till start av familjecentral
Spontana idéer som framkommit i under projektgruppens arbete:
• Centrumhuset i Mörsil
I Centrumhuset i Mörsil har redan idag BVC Järpen en ”filial” som skulle kunna rymma
även öppen förskola och socialtjänstens inriktning mot förebyggande arbete.
•

Hälsocentralen i Järpen

•

Familjecentral i anslutning till biblioteken i Duved, Järpen och Mörsil
En familjecentral som enligt ett schema finns vissa veckodagar på respektive bibliotek.
Biblioteksverksamheten skulle då vara en inkluderad verksamhet i familjecentralen.

•

Ambulerande familjecentral i buss
En familjecentralsbuss som besöker kommunens delar enligt ett schema.

Arbetsgruppens förslag till start av familjecentral i Åre kommun
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Positiva synergieffekter
En familjecentralsverksamhet där ”alla” aktörer är samlokaliserade bidrar till att delar av
samhällsfunktioner, dvs. socialtjänst/IFO, förskola/skola, bibliotek, kulturskola, integration,
BVC och MVC, bildar en helhet för medborgarna.
Kontakten mellan yrkesgrupper gynnas liksom medvetenheten om respektive verksamhets
uppdrag som får effekter att minimera ”fallet mellan stolar” och ineffektivt dubbeljobb.
Hälsoekonomiska vinster
Vid en familjecentral kan generella och riktade förebyggande insatser i linje med folkhälsomålen
för länet och kommunen erbjudas. Här kan t.ex. en arena för föräldrastödsprogram skapas,
språkträning ges i tidig ålder, möjlighet till inkludering för de föräldrar/familjer som inte är
inkluderade i sin kontext pga. etnicitet, ålder mm.
Synkronisering av två parallella projekt
Arbetsgruppen föreslår att de två projekten Familjecentral och Familjestöd synkroniseras för att
skapa synergieffekter, tydlighet och vinster.
Initialt en familjecentral
Med anledning av kommunens geografiskt stora yta och byarnas utspriddhet anser arbetsgruppen
att familjecentralsverksamhet på sikt bör finnas på flera platser, t.ex. Hallen, Mörsil, Åre/Duved
för att erbjuda tillgänglighet.
Arbetsgruppen föreslår dock att i ett uppstartsskede starta en familjecentral, dra lärdomar och
erfarenheter och sedan i nästa steg utöka familjecentralsverksamheten med ytterligare en alt. fler
familjecentraler.
Centrumhuset i Mörsil
Redan nu har hälsocentralen en utlokaliserad BVC-filial i Centrumhuset i Mörsil. Arbetsgruppens
förslag är att lokalen c:a två dagar/vecka inrymmer en familjecentral.
I praktiken innebär det att den öppna förskolan bildar grunden dvs. är öppen, bemannad och
sammanhållande för olika samhällsaktiviteter under dessa två dagar.
Samtidigt och under samma tak erbjuds en varierande mängd samhällsaktiviteter som t.ex.
mottagning MVC och BVC, tillgång till socionom från IFO, tillgänglig samhällsorientering och
SFI m.fl. insatser inom ramen för integration, aktiviteter som sång, dans, kommunikation ledda
av kulturskolan och biblioteket som bl.a. kan erbjuda bokprat med föräldragrupper till små barn,
språk- och kommunikationsstimulans mm. Här sätter endast vår fantasi ramarna för vad som är
möjligt att erbjuda inom ramen för familjecentral.
Viktiga förutsättningar
Förutsättningar och strukturer som är viktiga både vid start och löpande drift av en familjecentral
är:
• politiker och chefer ger helhjärtat stöd till lokal styrning och ledning i samverkan
• de ”fyra benen”, dvs. mödra- och barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänstens
inriktning mot förebyggande arbete
• samlokalisering
• ett samverkansavtal upprättas mellan Åre kommuns barn och utbildningskontor,
socialkontor, kultur och fritid, integration och Jämtlands läns landstings primärvård i Åre
• att pedagogen på öppna förskolan har en samordnande funktion för samordning av
familjecentralsverksamheten och uppbyggnaden av föräldrastödet i kommunen.
• en verksamhetsplan tas fram
• en styrgrupp med chefer från respektive verksamhet
• verksamhetens insatser följs upp och utvärderas
• personalen på familjecentralen får gemensam teamutbildning/handledning
Resurskalkyl
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Arbetsgruppen har inventerat de resurser som redan finns och kan omfördelas samt vilka resurser
som behöver skapas.
Resurser som finns/kan omfördelas
Integration
- samhällsinformatörstjänst
- vägledartjänst/
Hälsocentralen Järpen/ BVC
- 50 % barnsjuksköterska
Biblioteket
- bibliotikarie
BVC/IFO
- föräldrastöd 0-1 år
Kulturskolan
- kulturpedagoger
Centrumhuset i Mörsil
- BVC mottagning

Resurser som behöver skapas
IFO
- 50 % socionomtjänst
Förskola
- 50 % pedagog
Förskola
- 25 % samordnarfunktion
Centralt
- 20 % marknadsförare
Centrumhuset i Mörsil
- lokalhyra 2 dagar/vecka = 4 000 kr/mån.
- slitage på inventarier
- städning
Utrustning
- dator och mobil till ev. nyanställd personal
- lekmateriel
Personalgruppen
-handledning var 3:dje vecka
Förskola
- föräldrastöd 1-5 år
Stygrupp
- tid för resp. verksamhets chef

Årskostnad för drift av en familjecentral belägen i Centrumhuset i Mörsil som håller öppet två
dagar/vecka beräknas vara c:a 1 mkr. Tillkommer kostnader för föräldrastöd 1-5 år.
Organisatorisk placering
Familjecentralsverksamheten är verksamhetsöverskridande med bemanning från socialkontoret,
barn och utbildningskontoret, kultur och fritid samt jämtlands läns landsting föreslås
organisatoriskt ligga under kommunstyrelsen.
Bilagor
Bilaga 1
Utdrag ur Hälsoval Jämtlands Län 2014.
Bilaga 2
Exempel på Samverkansuppdrag
För projektgruppen
Lottie Corrias-Näslund
Tf Barn och utbildningschef/
Projektledare Uppdrag familjecentral

