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KF § 119

Svar på motion om gratischeck till
familjerådgivningen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänsyn till socialnämndens
ekonomiska läge. Kostnaden för en gratischeck till familjerådgivningen ryms inte inom
socialnämndens ekonomiska ramar.
Reservation
Maria Marić (KD), Mouna Eskandar (KD), Peter Eclund (KD), Per-Olof Andersson (M),
Mikael Faleke (M), Ann-Britt Danielsson (M), Hampus Borg (M), Per-Olof Qvick (M), Bodil
Olsson (M), Åse Nicklasson (SD), Ulf Lindström (SD), Kristoffer By (SD), Lennart
Thunborg (SD) Stefan Larsson, (SD), Per-Olof Lilja (SD) och Heinz Barath (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Maria Marićs (KD) förslag.

Ärendet
En motion om gratischeck till familjerådgivningen har inkommit från Maria Marić (KD).
Motionären skriver bland annat att relationen till sina föräldrar är av väldigt stor betydelse
för barns hälsa och utveckling och att en trygg familj skapar de bästa förutsättningarna för
barn att utvecklas på ett positivt sätt.
Motionären vill att alla föräldrar ska få en gratischeck för familjerådgivning vid ett barns
födelse eller adoption. En check som ger möjlighet att välja mellan privata och kommunala
rådgivare. Motionären föreslår därför att Tibro kommun erbjuder ett fritt besök till
familjerådgivningen till alla nyblivna föräldrar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-02-18 § 28 att överlämna motionen till
socialnämnden för beredning. Socialnämnden svarade bland annat att familjerådgivning
är en avgiftsbelagd tjänst som socialförvaltningen erbjuder föräldrar som har problem i sin
relation. Tibro kommun anlitar familjerådgivningen i Skövde kommun för denna tjänst. Ett
besök för ett par eller familjer kostar 300 kronor och för en enskild person 200 kronor.
I Tibro kommun finns en väl utbyggd förebyggande verksamhet för samma typ av ärenden
i form av socialförvaltningens kostnadsfria familjestöd, social service och familjecentral.
Här finns ett nära samarbete med Närhälsans barnavårdscentral för att ge så mycket stöd
som möjligt till blivande och nyblivna föräldrar. Föräldrarna behöver inte gå via
socialförvaltningens verksamheter för att få denna hjälp, utan barnavårdscentralen
erbjuder själva ett kostnadsfritt stöd i föräldrarollen till alla som vill. Socialnämnden
föreslog därför kommunfullmäktige besluta att avslå motionen, eftersom det stöd som
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motionären vill att familjerådgivningen ska ge via gratischeck redan erbjuds kostnadsfritt
till nyblivna föräldrar i Tibro kommun.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-15 § 106 att återremittera motionen för att få svar
på motionens syfte om familjerådgivning avseende föräldrarnas parrelation.
Socialnämnden svarade bland annat att föräldrarna kan få stöd av nämndens
vardagsnära stöd, där de erbjuds tre till fem kostnadsfria råd- och stödsamtal. Det finns
inga kriterier för vad samtalen ska handla om. Socialnämndens bedömning är att därför
att nämnden erbjuder bra råd och stöd till föräldrar som har problem i parrelationen.
Personalen inom vardagsnära stöd är dock inte utbildade terapeuter, vilket är fallet med
familjerådgivningens personal. Personalen inom vardagsnära stöd kan därför hänvisa
paren till familjerådgivningen i Skövde om det finns en djup konflikt i kärleksrelationen.
Socialnämnden svarade vidare att nämnden står inför stora ekonomiska utmaningar och
att den ökade kostnad som en gratischeck till familjerådgivningen kommer att medföra
inte kan prioriteras inom givna ekonomiska ramar. Inte heller kostnaden för ett besök hos
en privat rådgivningsaktör kan prioriteras inom given ekonomiska ram. Socialnämnden
föreslog därför kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-13 § 60 att återigen återremittera motionen till
socialnämnden för att beskriva kostnaderna för gratischeck till familjerådgivningen samt
kostnadernas förhållande till socialnämndens budget.
Socialnämnden svarar att kostnaden för att införa gratischeck till familjerådgivningen
skulle bli minst 120 000 - 135 000 kronor per år enligt 2021 års prisnivå. Detta under
förutsättning att övriga kommuner i samarbetet om familjerådgivning skulle besluta om att
ingå i samma koncept. Kostnaden skulle i så fall motsvara cirka 0,05 procent - 0,056
procents andel av nämndens totala budgetram, som är 242,3 miljoner kronor.
Kostnaden skulle hamna inom individ-och familjeomsorgen och skulle, beräknat på
120 000 kronor, motsvara 0,26 procent av individ- och familjeomsorgens budgetram, som
är 46,5 miljoner kronor.
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänsyn till
nämndens ekonomiska läge. Kostnaden för en gratischeck till familjerådgivningen ryms
inte inom given ekonomisk ram.
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Marić (KD), med instämmande av Per-Olof Andersson (M) och Mikael Faleke (M),
Ulf Lindström (SD), Stefan Larsson, (SD), Per-Olof Lilja (SD), Heinz Barath (SD), Ann-Britt
Danielsson (M) och Åse Nicklasson (SD), föreslår bifall till motionen.
Jan Hanna (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Maria Marićs (KD) förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, att avslå motionen.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige är överens om att en ja-röst innebär ja till kommunstyrelsens förslag
och att en nej-röst innebär ja till Maria Marićs (KD) förslag. Med 19 ja-röster mot 16 nejröster finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag, att avslå motionen. Se omröstningsbilaga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-06-28
Socialnämndens protokoll 2021-05-24 § 68
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2021-05-03
Socialnämndens protokoll 2021-02-23 § 21
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2021-01-15
Socialnämndens protokoll 2020-05-25 § 71
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2020-04-07
Motion om gratischeck till familjerådgivningen, 2020-01-27

Beslut delges
Motionären
Socialnämnden
___________________
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