
 

För tryggare familjer – inför familjecentral i alla kommuner 
 
Vi Kristdemokrater vill etablera fler familjecentraler i Gävleborg. Det är i mötet med andra 
människor som vi formas som personer. Vi ser därför trygga familjer och andra nära 
gemenskaper som en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I familjen kan barnet få 
en villkorslös – men inte kravlös – kärlek. Ingen familj är den andra lik. Vår utgångspunkt är 
att familjen och andra nära gemenskaper själva så långt som möjligt ska ha makten att 
utforma den egna vardagen, det offentligas uppgift är att ge stöd i detta. Vid de tillfällen då 
familjen inte är den trygga plats den ska vara då måste det offentliga finnas där, inte minst 
för barnens skull. Familjecentralen har här en viktig roll. 
 
För föräldrar, blivande föräldrar, andra vuxna och barn är familjecentralen en viktig 
samlingspunkt. Styrkan ligger i samverkan mellan olika verksamheter såsom 
mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst där huvudmännen vanligast 
är kommun och region. Målet är att utifrån familjens livssituation främja en god hälsa hos 
barn och föräldrar. Familjecentralen kan tidigt fånga upp de föräldrar och familjer som 
behöver extra stöd och ge de barn som behöver, extra insatser.  
 
FN’s barnkonvention är idag lag och vi Kristdemokrater ser vikten av att på alla sätt uppfylla 
målet att främja trygga uppväxtvillkor för barn och unga. Familjecentraler är en väg att nå 
konventionens mål då de syftar till att främja skyddsfaktorer genom hälsofrämjande arbete 
och att minska riskfaktorer genom förebyggande arbete. Det är av stor vikt för barnens hälsa 
att kommuner och regioner genomför tidiga gemensamma insatser.  
 
Kristdemokraterna vill öka antalet familjecentraler i vår region så att det finns minst en 
familjecentral i varje kommun där mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och 
socialtjänst samverkar. Idag saknas familjecentraler helt i Ovanåker och Hofors och alla 
kommuner har inte heller alla verksamheter samlade, i Nordanstig saknas till exempel 
mödrahälsovård. Vi har därför lämnat in en motion till Regionfullmäktige att genomföra 
detta! 
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