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Familjecentralerna i Jordbro och Brandbergen
På socialnämndens möte i juni så fattades det beslut om lägga ner familjecentralerna i
Brandbergen och Jordbro. Istället ska man öppna en ny familjecentral i Handen. Vänsterpartiet
yrkade på en återremiss.
En familjecentral är hälsofrämjande, förebyggande och stödjande och ska bestå av
mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot
förebyggande arbete. Familjecentralerna i Brandbergen och Jordbro är en viktig mötesplats för
integration.
Beslutet har skett utan någon öppen politisk debatt om hur det kommer att påverka de
människor som drabbas. Det har inte gjorts någon ordentlig konsekvensanalys. I Haninge
hänvisar man till att Region Stockholm har tagit beslut om att lägga ner barnavårdscentralerna i
Vendelsö, Jordbro och Brandbergen. Kommunledningen i Haninge protesterar inte till Region
Stockholm utan lägger fram beslut om att därmed också lägga ner familjecentralerna i Jordbro
och Brandbergen. Beslutet är tagit på tjänstemannanivå i Stockholm Läns sjukvårdsområde.
Jordbro och Brandbergen är två socioekonomiskt utsatta områden i Haninge. Det är viktigt att
minska trösklarna för att komma i kontakt med en familjecentral. De som behöver
familjecentralernas stöd mest är de som har svårast att ta sig utanför sitt bostadsområde.
Jordbros invånare och de som jobbar där är trötta på att service läggs ner. Med anledning av
den planerade rivningen av Jordbro kultur- och föreningshus gjorde Dagens ETC en intervju
med personer i området. En person som jobbade på biblioteket sa:
“Jag flyttade hit 1991 och jag har sett många saker försvinna. Vi har förlorat posten,
folktandvården, polisen. Vi vill inte att de tar bort biblioteket men de lyssnar inte på oss.
Det handlar om hälsa också, att kunna komma ut och träffa folk. Vi anordnar olika
evenemang och har haft en kvinnogrupp.”

Är det verkligen rättvist att Jordbros invånare ska se både kultur- och föreningshuset och
familjecentralen försvinna inom loppet av ett år? Vi i Vänsterpartiet undrar om det någonsin ska
ta slut.
Jag vill därför ställa följande frågor till socialnämndens ordförande:
1. När fick du reda på att barnavårdscentralerna skulle läggas ner?
2. Agerade du på något sätt för att Region Stockholm skulle dra tillbaka sitt beslut?
3. Tycker du att ett beslut om nedläggning av barnavårdscentraler ska fattas på
tjänstemannanivå eller ska det vara beslut av politiker?
4. Har kommunen frågat besökarna på familjecentralerna om hur beslutet att lägga ner
familjecentraler kommer att påverka dem?
5. Tror du att en nedläggning av familjecentralerna i Jordbro och Brandbergen och
öppnandet av en ny i Handen kommer att innebära att färre personer från Jordbro och
Brandbergen besöker familjecentralen?
6. Anser du att frågan om nedläggning av familjecentraler i Jordbro och Brandbergen
förtjänar en öppen politisk debatt där familjecentralernas besökares åsikter tas tillvara?
7. Anser du att de sociala konsekvenserna har utretts tillräckligt? Eller borde en social
konsekvensanalys ha gjorts?
8. Tycker du att man kan fortsätta dra ner på den offentliga servicen i Jordbro och
Brandbergen eller istället göra riktade insatser till områden med särskilda utmaningar?
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