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Socialnämndens arbetsutskott

Svar på motion avseende uppstartande av
familjecentraler I Hörby kommun.
Förslag till beslut
Sektor Omtanke föreslår socialnämndens arbetsutskott besluta föreslå
socialnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige att:
-

Bifalla motionen

Sammanfattning av ärendet
Enligt de dokument och protokoll som finns tillgängliga i ärendet kan man
läsa att en avsiktsförklaring upprättades enligt nedan:
-

Avsiktsförklaring mellan Hörby kommun och Region Skåne om
etablering av familjecentral Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region
Skåne beslutade den 2 december 2015 att anta en strategi för
inrättande av minst en familjecentral (FC) eller familjecentralsliknande
verksamhet (FCLV) per kommun. Kommunservice fastighet har fått i
uppdrag från social-, kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen,
mödravården och Vårdcentralen att renovera och anpassa lokal till
verksamheten Familjecentral. Kommunservice fastighet har fått
beviljat medel för utredning och projektering av kommande projekt
familjecentral. Familjecentralens etablering i Hörby går också helt i
linje med den vision som kommunen antagit, att Hörby ska vara en
plats där du kan vara dig själv, där du vill bo, utvecklas och bidra till
framtiden.

Det finns också mötesanteckningar från ett startmöte förstudie 2019-03-19.
Ett nyttjarmöte-1 2019-04-03 samt ett nytt nyttjarmöte 2, 2019-06-24. På
dessa möten finns representanter från Hörby kommun, Region Skåne, Niras
projektledning samt projektledare från KFSK.
Efter att ha läst igenom all dokumentation i ärendet kan man konstatera att
det fanns långt framskridna planer på inrättandet av en familjecentral i Hörby
kommun. Men att det av olika anledningar, såsom t.ex. chefsbyten i Hörby
kommun, och att man inte lyckades enas i en gemensam finansiering, blev
resultatet att projektet inte slutfördes enligt den information jag funnit i
ärendet.
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Under hösten 2021 och våren 2022 kommer vi dock från kommunens sida
initiera och återuppta nya diskussionerna med alla aktörer för att försöka enas
om planering och finansiering av en familjecentral i Hörby då vi tydligt ser att
behovet finns!

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Liberalerna i Hörby yrkar:
-

Att kommunstyrelsen snarast utreder inrättandet av en familjecentral
med mål att under hösten 2021 få en familjecentral på plats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, stab – 2021-10-28
Motion från Marie Dahlén (L) om uppstartande av familjecentral i Hörby
kommun
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

I Tjänsten
Kent Björklund
Enhetschef IFO

