Stockholms läns landsting

MOTION
2007-04-12

Motion av Inger Ros (s) m.fl. om fler familjecentraler
Vi socialdemokrater anser att föräldrar genom landstingets verksamheter ska ges stöd och hjälp i
sitt föräldraskap. Mycket har gjorts de senaste åren men fortfarande finns det en del kvar att göra.
Det ökade antalet besök av barn inom både närsjukvården och akutsjukvården visar på att det finns
ett stort behov av stöd och rådgivning i medicinska frågor. Men ett mer allmänt behov av stöd i
föräldraskapet avspeglas också i detta. Runtom i länet ökar antalet barn med svåra kroniska sjukdomar. Stödet till dessa barns föräldrar måste därför byggas ut, likväl som stödet till de familjer
som har barn med neuropsykiatrisk problematik.
I Barnombudsmannens senaste årsrapport till regeringen påtalas många viktiga frågor som rör hälso- och sjukvården. Bland annat påpekas vikten av att landstingen ser till att tillgodose behovet av
särskilda insatser för spädbarnsfamiljer med psykiska och psyko-sociala problem. Behovet av en
förstärkning av mödrahälsovården så att den kan ge ett starkare stöd till blivande föräldrar framhålls också.
Under förra mandatperioden inrättades ett antal familjecentraler runt om i länet. På familjecentralen
erbjuds i en och samma lokal landstingets och kommunens insatser för barn och föräldrar. BVC och
MVC, socialtjänst, föräldrarådgivning och öppen förskola sam-verkar runt barnens och föräldrarnas
bästa. Familjecentraler har visat sig vara en bra modell och ett effektivt utnyttjande av landstingets
och kommunernas resurser för att främja hälsa och välbefinnande hos barnen.
Det finns ett behov av en fortsatt utbyggnad av familjecentraler på flera platser inom både Stockholms stad och i länets kommuner. Politisk enighet om behovet av fler familjecentraler har tidvis
funnits. Men för att riktigt få fart på utvecklingen så anser vi att landstingets högsta beslutande organ, landstingsfullmäktige, bör uttala ett konkret mål som ska förverkligas under de kommande
åren.
Med anledning av ovanstående föreslår vi landstingsfullmäktige besluta
att

ytterligare minst 12 familjecentraler ska inrättas fram till år 2010

att

omgående starta diskussioner med länets kommuner för att förverkliga detta mål.

Stockholm den 12 april

Inger Ros
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