LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Barn‐ och utbildningsnämnden

2007‐04‐26

59

Barn‐ och utbildningsnämndens arbetsutskott

2007‐04‐11

00:1

Sida

113

Kommunstyrelsen, områdeschefer, skolchef

Yttrande gällande motion om familjecentral i centrala Luleå
07.87 008
Bilaga: Motion från Kristdemokraterna
Kommunstyrelsen har remitterat rubricerade motion till socialnämnden och
barn‐ och utbildningsnämnden för gemensamt yttrande. Erika Josbrandt och
Conny Sundström, för kristdemokraterna, anför i föreliggande motion förslag
till att inrätta en familjecentral i centrala Luleå utifrån samma koncept som
verksamheten Växhuset vid Örnäset bedriver och att verksamheten i centrala
stan även kombineras med ”nattisverksamhet”. Motionen ligger väl i linje
med den särskilda notering i Budget 2007‐2009 att frågan om ytterligare
familjecentral ska prövas i 2008 års budget. Socialnämnden har också i
äskanden utöver ram fört fram familjecentralen.
Familjer idag ser olika ut och har olika förutsättningar vilket i sig inte är
annorlunda än hur det har varit tidigare. Det finns dock en större utsatthet för
familjerna idag på grund av att samhällsbilden förändrats. Man bor inte nära
släkt och vänner i samma utsträckning som förr, varvid det sociala nätverket
inte finns till hands som tidigare. I socialnämndens verksamheter
företrädesvis inom individ och familjeomsorgen synliggörs familjernas
utsatthet ofta först när dessa har blivit övermäktiga för den enskilde och
dennes familj. Underliggande orsaker kan vara stress till följd av ekonomiska
problem, arbetslöshet eller psykiska problem i kombination med ej
fungerande nätverk eller avsaknad av dessa. Socialnämnden och barn‐ och
utbildningsnämnden har erfarit ett hårt tryck på besöksfrekvensen vid
Växhuset. De behov som utkristalliserats i dessa besök har varit basala
existentiella frågor exempelvis om kost, barnuppfostran, föräldraskap,
relationer m m. Inom Växhuset har det utvecklats föräldrastödsprogram som
bl a fokuserar på gränssättning för att hjälpa barn och föräldrar att bibehålla
goda relationer i en process som kan innebära stora påfrestningar i familjen.
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Socialnämnden och barn‐ och utbildningsnämnden stödjer mot bakgrund av
ovanstående förslaget om ytterligare en familjecentral. Det finns stora vinster
preventivt och effektivt i samverkan mellan personal med olika kompetenser,
det effektiviserar och underlättar för alla inblandade parter.
Erfarenheterna från Växhuset visar att en familjecentral behöver vara rustad
med fasta personella resurser från respektive verksamheter/‐organisationer
för att vara effektiv. Resurserna kan fördelas på partiella tjänster från
respektive verksamhet/organisation men med en resurs på heltid som
samordnar arbetet inom familjecentralen.
Denna organisatoriska uppbyggnad har visat sig vara väl fungerande hos
kommuner som tillämpat det; exempelvis kan en familjecentral bemannas
med 4 ½ tjänst fördelat på barnmorska, förskollärare, diakon, socialsekreterare
och barnpsykolog som var och en arbetar partiellt i verksamheten och som
samordnas av en heltidsanställd person i någon utav professionerna.
Samverkan mellan flera aktörer medför bättre resursutyttjande och en
verksamhet med bred kompetens och bärkraftig organisation. Fasta resurser
är en förutsättning för att familjecentralen ska ha en realistisk möjlighet att
arbeta med adekvata insatser och lösningar till frågor som kommer upp inom
ramen för dess verksamhet.
Familjecentralen Växhuset på Örnäset är bemannad med personal från
socialförvaltningen och barn‐ och utbildningsförvaltningen motsvarande 1,5
befattningar, d v s 1, socialsekreterare och 0,5 förskollärare. Socialnämnden
har nyligen fattat beslut om att utöka med 1,0 socialsekreterare placerad i
Växhuset. Kostnaderna för familjecentralens personal och hyra delas av social‐
respektive barn‐ och utbildningsförvaltningen och uppgår till ca 1 miljon
kronor per år, barn‐ och utbildningsnämnden har budgeterat 330 000 kronor
och resterande del av anslaget belastar socialnämndens budget. Personal från
barnavårds‐ mödravårdscentral och svenska kyrkan är också knutna till
familjecentralens verksamhet. Kostnaderna för deras medverkan i
familjecentralen bärs av landstinget och Örnäsets församling.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Barn‐ och utbildningsnämnden

2007‐04‐26

59

Barn‐ och utbildningsnämndens arbetsutskott

2007‐04‐11

00:1

Sida

115

Familjecentralen Växhuset har hög besöksfrekvens, vilket visar ett stort behov
av denna form av förebyggande verksamhet i samverkan mellan olika aktörer.
En utökning av verksamheten genom ytterligare familjecentral är därför en
konstruktiv insats för att stödja barn och deras familjer i kommunen.
Organisation, omfattning, lokalisering och finansiering bör utredas närmare
innan beslut tas om ytterligare en familjecentral. En lokalisering till ”Nattis” i
centrum är inte självklar p.g.a. lokalmässiga begränsningar. Den planerade
nattisverksamheten kommer inte vid något tillfälle att medföra ensamarbete.
Här bedrivs också verksamhet dagtid, vilket gör att lokalernas storlek troligen
kan göra det omöjligt med en samlokalisering.
Finansieringen av ytterligare en familjecentral inryms inte i befintliga
budgetramar för nämnderna. Det krävs att medel tilldelas från
Kommunfullmäktige.
Förvaltningarnas förslag till beslut
-

Motionen tillstyrks under förutsättning av att kommunfullmäktige
beslutar att tillskjuta medel för ytterligare en familjecentral.

-

Förvaltningarna får i uppdrag att närmare utreda lokaliseringen m m av
ytterligare en familjecentral.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsförvaltningen besluta enligt
förvaltningens förslag.
_____
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Thomas Olofsson
(fp), Annika Sundström (v), Margareta Törelid Haapaniemi (kd), Eva Haglund
(mp) och Claudia Kosicinski (m) bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Barn‐ och utbildningsnämnden

2007‐04‐26

59

Barn‐ och utbildningsnämndens arbetsutskott

2007‐04‐11

00:1

Sida

116

Socialnämndens och barn‐ och utbildningsnämndens förslag till beslut:

Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar tillstyrka motionen under
förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta medel för
ytterligare en familjecentral.
_____
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