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§ 70 
 
Svar på interpellation från Mona Hammarstedt (KD) angående fler familjecentraler 
 
Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens ordförande Linnéa Stenklyft (S) lämnade 
följande svar på interpellationen: 
 
”Jag vill börja med att tacka för interpellationen. Jag gör även en kort reflektion över att 
frågan kanske borde ha ställts till ordförande i Vårdvalsutskottet, då Folkhälso-, primärvård- 
och tandvårdsnämnden endast är utförare av landstingsdriven primärvård. 
 
Jag delar interpellantens positiva inställning till familjecentralernas värde, där basen är den 
allmänna mödra- och barnhälsovården i samverkan med öppen förskola samt en förebyggande 
individ- och familjeomsorg. 
 
Huvudmännens resurser samordnas och möjliggör en tvärfacklig samverkan, med målet att 
utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar. 
 
Det skapas förutsättningar för en verksamhet som blir hälsofrämjande, generell, tidigt före-
byggande och stödjande. 
Familjecentralernas samverkansmodell kan också vara en del i det framtida arbetet kring barn 
och ungas psykiska hälsa, där vikten av samordnade insatser är betydande.  
 
Fråga 1: Hur går vi vidare med att få igång fler familjecentraler? 
 
Svar 1: Att starta en familjecentral bygger på att det finns ett lokalt intresse i kommunen för 
att samverka med landstinget i den arbetsmodell som betecknas som familjecentral.  
SocialKola skulle kunna vara ett forum för samtal med länets kommuner. 
 
Ett problem för att komma igång är de geografiska olikheter som finns mellan kommunal 
verksamhet och landstingets vård-/hälsocentraler. Kommunernas behov av öppna förskolor är 
inte lika stort som antalet Vård-/Hälsocentraler i länet.  
 
Detta får till följd att om du som medborgare inte är listad på den central som har en öppen 
förskola försvinner en del av den viktiga tvärfackliga samverkan som vi vill uppnå med en 
familjecentral (BVC). 
 
Att starta en familjecentral kan också ge vissa merkostnader där nuvarande ersättningsmodell 
från vårdvalet behöver ses över. 
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Fråga 2: När kan vi räkna med att fler familjecentraler kommer till stånd under 
mandatperioden? 
 
Svar 2: I Örnsköldsvik har ett förberedande arbete påbörjats efter en förfrågan från kommu-
nen. En arbetsgrupp är tillsatt.  
 
I Sollefteå finns förberedande samtal mellan kommun och landsting om möjligheterna att 
starta en familjecentral.  
  
Härnösand den 29 april 2015  
 
Linnéa Stenklyft (S) 
Ordförande i Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden” 
 
Mona Hammarstedt tackade för svaret. 
 
------------------------------------- 
 
Vid protokollet 
 
Karin Henriksson 
 
Justerat den 12 maj 2015  
 
 
Hans Stenberg (S) Bengt Nilsson (S) Stina Ekbäck (FP) 
Ordförande §§ 30–42, 
44–51, 53–84 
 
 
Anette Lövgren 
Ordförande §§ 43 och 52 


