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 Barn- och ungdomsnämnden 
 Omsorgsnämnden 

 

 

 

 

Policy för familjecentraler i Linköping 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

Barn- och ungdomsnämnden och omsorgsnämnden föreslås var och en besluta 

 

att godkänna förslag till policy för familjecentraler i Linköping, 

 

att godkänna förslag till mall för samverkansavtal, samt 

 

att uppdra åt samtliga familjecentralers samverkande parter att teckna nya avtal 

med policy för familjecentraler och mall för samverkansavtal som förlaga.  

 

SAMMANFATTNING 

 

Sedan början av 2000-talet har Linköpings kommun tillsammans med Landstinget 

utvecklat familjecentraler. Familjecentralen är en mötesplats för alla barnfamiljer 

med barn 0-5 år. Basen i familjecentralen är öppna förskolan, mödra- och barnhälso-

vården och socialtjänstens rådgivande och stödjande verksamhet. Idag finns 7 famil-

jecentraler i Linköping som är belägna i Ryd, Skäggetorp, Ekholmen, Lambohov, 

Valla, Ljungsbro och Berga. Genom familjecentralen kan en familj ges ett lättill-

gängligt samordnat stöd. 

 

Familjecentralerna har på lokal nivå slutit samarbetsavtal och utgått från ett PM om 

familjecentraler som togs fram i början av 2000-talet. Behov finns av att skapa mer 

likartade avtal och av en policy som beskriver vad en familjecentral är och hur sam-

verkan kan formas. Barn- och ungdomsnämnden respektive omsorgsnämnden tillför 

resurser till familjecentralerna.  

 

./. Respektive nämnd föreslås var och en att besluta att godkänna policy för familjecen-

traler samt mall för samverkansavtal för familjecentraler och att uppdra åt samtliga 

familjecentralers samverkande parter att teckna nya avtal med policy för familjecen-

traler och mall för samverkansavtal som förlaga.  
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BAKGRUND 

 

Sedan början av 2000-talet har Linköpings kommun tillsammans med Landstinget 

utvecklat familjecentraler. Familjecentralen är en mötesplats för alla barnfamiljer 

med barn 0-5 år. Där finns möjlighet att få rådgivning och stöd och att skapa sociala 

kontaktnät. Basen i en familjecentral är öppen förskola, mödra- och barnhälsovård 

och socialtjänstens rådgivande/stödjande verksamheter. Dessa verksamheter utgör 

grunden i familjecentralen, men andra verksamheter och grupper kan också ingå. 

 

Idag finns sju familjecentraler, som har startat successivt de senaste åren. De finns i 

bostadsområdena Ryd, Skäggetorp, Ekholmen, Lambohov, Valla, Ljungsbro och 

Berga. Parterna i familjecentralen har på lokal nivå slutit samverksansavtal. De har 

utgått från ett PM om familjecentraler som togs fram i början av 2000-talet i sam-

band med projektet Barns och ungdomars bästa. Det finns nu behov att revidera 

PM:et och skapa likartad avtalskonstruktion för de olika familjecentralerna. 

 

Framtagande av policy 

En arbetsgrupp bestående av representanter från omsorgskontoret och utbildnings-

kontoret, skolområdeschef, verksamhetschef Råd och Stöd, samt verksamhetsutveck-

lare för Landstingets barnhälsovård, har gemensamt tagit fram förslag till policy för 

familjecentraler. Ledningsgrupperna för respektive familjecentral har bidragit med 

synpunkter under processen.  

 

./. Förslag till policy för familjecentraler och mall för samverksamhetsavtal har tagits 

upp i Strategisk styrgrupp för Linköpings kommun och Närsjukvården i centrala Ös-

tergötland som samtyckt till förslagen
1
. Utifrån landstingets ledningsstruktur är det 

varje vårdcentralschef som sluter avtal om att ingå i en familjecentral. 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL 

 

Strategier för Ett friare Linköping (utdrag ur strategisk plan, fastställd av kommun-

fullmäktige 2007-08-28) 

 

Folkhälsa 

Folkhälsoinsatser riktade till barn och unga samt invånare i Linköpings utsatta om-

råden ska prioriteras. Samverkan inom kommunen och med landsting, andra myn-

digheter och föreningsliv ska prioriteras. Delaktighet och inflytande är av grundläg-

gande betydelse och ska säkerställas i all kommunal verksamhet. 

 

Mötesplatser 

Mötesplatser för olika åldrar, intressen och grupper är av stor betydelse för Linkö-

pings attraktionskraft. 

Att vidareutveckla och skapa nya mötesplatser är därför en viktig uppgift för kom-

munens nämnder. 

Åtgärder för skötsel av mötesplatser och den fysiska miljön ska prioriteras. 

 

                                                 
1
 I strategisk styrgrupp ingår omsorgskontoret, utbildningskontoret, Linköpings kommun samt led-

ningen för Närsjukvårdscentrum, Landstinget i Östergötland. 



   3 

 

 

 

 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

 

./. Kontoren föreslår att tidigare PM ersätts med föreslagen policy för familjecentraler i 

Linköping. Vidare föreslås att samtliga familjecentralers samverkande parter uppdras  

./. att teckna nya avtal med policy för familjecentraler och mall för samverkansavtal 

som förlaga. I avtalen ska framgå omfattningen av de resurser som respektive part 

bidrar med.  

 

FINANSIERING 

 

I omsorgsnämndens och barn- och ungdomsnämndens budget finns medel avsatta för 

personal och drift av de sju familjecentralerna. Avtalen som föreslås tecknas reglerar 

personalresurser, kostnader för gemensam lokal och för hur respektive part i övrigt 

bidrar med medel för gemensamma kostnader. 

 

SAMRÅD 

 

Förslag till policy för familjecentraler och mall för samverksamhetsavtal har tagits 

upp i Strategisk styrgrupp för Linköpings kommun och Närsjukvården i centrala Ös-

tergötland som samtyckt till förslagen. 

 

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 

 

Uppföljning av familjecentralernas verksamhet sker inom ramen för ordinarie kval-

tetsuppföljningsplan.  

 

MBL 

 

Information enligt § 19 har givits till UKFF:s fackliga organisationer. 

 

MBL information sker i anslutning till omsorgsnämndens sammanträde. 

 

LÄNKAR 

 

www.linkoping.se/Skola-barnomsorg/Forskoleverksamhet/Oppna-forskolor-A-O1/ 

 

 

UTBILDNINGSKONTORET 

 

 

 

Lars Rejdnell 
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