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Motion om familjecentral i centrala Luleå
Erika Josbrandt och Conny Sundström, för kristdemokraterna, anför följande i
motion.
Familjen är en av det civila samhällets grundläggande beståndsdelar. I
familjen växer barn upp och formas till samhällsmedborgare. I en familj som
fungerar väl överförs sunda normer och värderingar, som ligger till grund för
barnets utveckling av medmänsklighet och rättskänsla.
Familjer kan dock se olika ut och ha olika förutsättningar. Även en stabil
relation utsätts för stora påfrestningar i samband med den stora omställning
det innebär att få barn. Inte så få föräldrar saknar av olika orsaker det sociala
nät som i gångna tider utgjorde ett självklart stöd i föräldraskapet. Under
olika faser av barnets uppväxt kan föräldraskapet upplevas tungt, kanske
övermäktigt. Forskning har visat att stress pga arbetslöshet, fysisk eller
psykisk sjukdom eller missbruk hos föräldrar utgör stora påfrestningar på
barn. Barn som växer upp under pressade förhållanden löper ökad risk att ta
skada på olika sätt. Det är då viktigt att samhället erbjuder stöd till sådana
familjer.
Det är av stor vikt att tidigt upptäcka familjer och barn som är i behov av
särskilt stöd. Där spelar exempelvis landstingets mödra- och barnhälsovård en
betydelsefull roll. Med bredare samverkan mellan personal med olika
kompetenser kan dock stödet bli ännu effektivare, utan att för den skull driva
upp kostnaderna i någon högre grad. Ur ett preventivt perspektiv är det
snarast att se som en investering.
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På många håll i landet finns det goda erfarenheter av familjecentraler med
personal med medicinsk, psykiatrisk, beteendevetenskaplig respektive
pedagogisk kompetens. I Luleå finns Växhuset på Örnäset och fyller en
oerhört viktigt funktion. Nu vill vi kristdemokrater att fler ska kunna ta del
av detta och föreslår därför att kommunen ska utöka verksamheten med ett
till växhus i centrala stan.
Grundkonceptet i olika kommuner består oftast av att mödravård, barnhälsovård och öppen förskola samverkar i gemensamma eller nära angränsande
lokaler. I teamet finns ofta även barnpsykolog och socialsekreterare. Genom
den lokalmässiga närheten avdramatiseras exempelvis barnhälsovårdssköterskans förslag att rådgöra med socialsekreteraren eller psykologen, när
man uppfattar att en familj har behov av stöd. I den öppna förskolan finns
erfaren pedagogisk personal, som på ett naturligt sätt fungerar som förebilder
i vuxenroll och gränssättning för nyblivna föräldrar, men även för exempelvis
arbetslösa eller sådana som är hemma med sina barn av andra skäl. I Luleå
vore det fördelaktigt att även ”nattis” integreras i verksamheten. Om en
familjecentral inrättas i centrala stan så kan familjer från hela kommunen
lättare ta del av verksamheten och dessutom skulle kommunens nattpersonal
på ”nattis” må bra av att inte behöva utföra ensamarbete.
Med anledning av ovanstående föreslår Kristdemokraterna i Luleå följande
att

att

inrätta en familjecentral i centrala Luleå och om möjligt i samverkan
med de samarbetsparter som deltar i verksamheten på Växhuset,
Örnäset
en centralt placerad familjecentral kombineras med ”nattisverksamhet”

Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____
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