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Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Svar på nämndinitiativ om familjecentral 
Storvreta  

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. att avslå initiativet mot bakgrund av föredragningen i ärendet. 

Ärendet 

Vid nämndens möte i juni 2021 lämnade Jonas Segersam (KD) ett nämndinitiativ med 
förslag att utbildningsnämnden beslutar 

 

Att utreda möjligheten för en familjecentral i Storvreta  

Att, om det finns intresse från Region Uppsala och även socialförvaltningens sida 
angående samverkan runt en familjecentral, inrätta en öppen förskola i Storvreta i 
anslutning till den nya familjecentralen  

Att om det är så att det i dagsläget inte går att få till stånd ett samarbete i form av en 

familjecentral, en kommunal öppen förskola i Storvreta utreds i särskilt ordning, så att 

detta kan inrättas på ett sådant sätt som kompletterar nuvarande öppen 
barnverksamhet på orten. 

Beredning 

Ärendet har beretts i utbildningsförvaltningen.  

Förslaget har inga konsekvenser sett ur barn-, jämställhets- eller 
näringslivsperspektivet. 

 

Utbildningsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Utbildningsnämnden 2021-08-18 UBN-2021-04173 

  
Handläggare:  

Jan Aili, Katarina Håkansson 
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Föredragning 

Utbildningsnämnden beslutade den 24 februari 2016 om en strategi för öppen förskola 

samlokaliserad med familjecentral (UBN-206-0408, § 21). Strategin innebär att 
Uppsalas öppna förskolor ska ligga i nära anslutning till eller vara samlokaliserad med 
andra centrala aktörer i en gemensam familjecentral.  

Det finns sex familjecentraler i Uppsala kommun; Ekeby/Flogsta, Gottsunda, 

Liljeforstorg, Nyby/Heidenstam, Stenhagen samt Sävja. Vid dessa samarbetar öppen 
förskola, socialtjänsten samt barn- och mödravård.  

Styrningen av familjecentralerna utgår ifrån närvårdssamverkan mellan Uppsala 

kommun och Region Uppsala. Det finns en beredningsgrupp som består av en 

representant från varje familjecentral (där familjecentralernas verksamhetsområden är 
representerade) och Region Uppsalas länsgemensamma samordnare.  

Öppnande av ytterligare en familjecentral förutsätter såväl intresse från övriga 

samarbetsparter som att det avsätts medel i nämndens budget för ytterligare en öppen 

förskola. Om ekonomiska förutsättningar finns hos utbildningsnämnden så bör frågan 
initieras i den politiska ledningen för samverkan för hälsa, stöd, vård och omsorg 
(HSVO) med en dialog om var i kommunen det är mest prioriterat att etablera 

ytterligare en familjecentral.  

Utbildningsförvaltningen bedömer att det med nuvarande ekonomiska ramar inte 

finns förutsättningar för utökning av verksamhet inom öppen förskola.  

Att initiera en öppen förskola utanför ett sammanhang i familjecentral är inte förenligt 

med den strategi som nämnden tidigare beslutat.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ej aktuellt.  

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 18 augusti 2021 

• Bilaga, Nämndinitiativ om familjecentral i Storvreta 

 

Utbildningsförvaltningen 

 

 

Susana Olsson Casas  
Utbildningsdirektör  
 

 



NÄMNDINITIATIV FAMILJECENTRAL STORVRETA 
 
I många delar av Uppsala finns idag familjecentraler. De har under många år bidragit till ett bättre 
samarbete runt familjer, inte minst i Uppsalas mer utsatta områden. Genom samverkan har både 
socialtjänsten, BVC, MVC och utbildningsförvaltningen genom en öppen förskola kunnat öka 
samverkan och få bättre resultat för familjer när det gäller föräldrautbildningar, samverkan runt 
familjer med social utsatthet, bättre information om det offentliga utbudet när det gäller exempelvis 
förskola och bättre integration. 
 
En familjecentral är en samverkan mellan regionens mödra- och barna-vårdscentraler, kommunens 
socialtjänst med en öppen förskola som centrum i verksamheten. I Gottsunda har även 
arbetsmarknadsförvaltningen involverats i och med att föräldrar erbjudits SFI-undervisning i 
samband med den öppna förskolan, så att även små barn kan vara med vid svenska-undervisningen 
vilket särskilt gynnat integrationen för utlandsfödda mammor och deras små barn. 
 
Poängen är att personalen finns samlokaliserad och lär känna varandra, och därmed minskar också 
avståndet att exempelvis ta med sig en familj som genom MVC kan ge signaler om våld i nära 
relation, eller hedersproblematik, eller något annat in till en socialsekreterare som då kan tipsa om 
åtgärder. På det viset får man en process som inte blir lika dramatisk som genom en traditionell 
”soc-anmälan”, med påföljande myndighetshandläggning. Man kan också på ett helt annat sätt 
arbeta förebyggande med den öppna förskolan som bas för att nå familjer och föräldrar med olika 
typ av problematik. 
 
Det är också ofta en väldigt uppskattad verksamhet med öppen dagverksamhet för föräldralediga 
fäder och mödrar som på ett otvunget sätt kan få kontakt med andra familjer i en liknande 
livssituation, och få stöd av kompetent och engagerad personal. Familjecentralerna brukar därför 
vara väldigt välbesökta runt om i Uppsala. 
 
I Storvreta finns idag ingen familjecentral. Svenska kyrkan och andra aktörer har en omfattande 
barnverksamhet, men direkt kopplat till vårdcentralen (BVC) har inte Uppsala kommun någon 
egen verksamhet.  
 
I samband med utvecklingen av Storvreta centrum där nu Botrygg köpt centrumfastigheterna finns 
ett fönster att undersöka en lokalisering av en ny familjecentral, exempelvis i den gamla 
kommundelsförvaltningens lokaler. Det är en relativt ny byggnad som på senare år inhyst 
barnverksamhet och som för närvarande är intressant för Region Uppsala som har problem med 
sina egna vårdlokaler på andra sidan gatan. Det är därför viktigt att i en process just nu undersöka 
möjligheten att utveckla familjecentralsverksamheten i just Storvreta, som är en kraftigt växande 
ort som kommer ha allt större underlag och efterfrågan för den här typen av verksamhet framöver. 
 
 
 
 



 
Vi föreslår därför Utbildningsnämnden besluta: 
 
Att utreda möjligheten för en familjecentral i Storvreta 
 
Att, om det finns intresse från Region Uppsala och även socialförvaltningens sida angående 
samverkan runt en familjecentral, inrätta en öppen förskola i Storvreta i anslutning till den nya 
familjecentralen 
 
Att om det är så att det i dagsläget inte går att få till stånd ett samarbete i form av en familjecentral 
en kommunal öppen förskola i Storvreta utreds i särskilt ordning, så att detta kan inrättas på ett 
sådant sätt som kompletterar nuvarande öppen barnverksamhet på orten. 
 
 
Jonas Segersam (KD) 
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