
 
 

 
 
 
 

  

Motion: att alla förstagångsföräldrar skall få en gratischeck för 
familjerådgivning vid ett barns födelse eller adoption  
 

Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn 

som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. 

Här spelar familjerådgivning en viktig roll genom att främja familjestabilitet och att 

förbättra situationen för barnen. 

 

Familjerådgivning började att komma fram under slutet av 1940-talet. Grundtankarna 

bakom familjerådgivningen var att skapa en verksamhet ”med låga trösklar” dit 

människor med förtroende och i skydd av en absolut sekretess kunde vända sig med 

sina mest intima relationsproblem. För att säkerställa alla medborgares tillgång till den 

för samhället och familjerna viktiga, förebyggande och parstödjande 

familjerådgivningen (Prop 1993/94:4) beslutade riksdagen 1995 att varje kommun skall 

erbjuda familjerådgivning till alla som begär det (SOL 5 kap.3§). 

 

Konflikter i familjen påverkar barnens hälsa och därför är det viktigt med förebyggande 

åtgärder. Vi tror det är viktigt för nya föräldrar att familjerådgivning blir nära att ta till 

för att få råd och stöd att hantera sina relationer så att förståelsen för varandra kan 

utvecklas och fördjupas. Därför borde förstagångsföräldrar erbjudas en gratischeck till 

familjerådgivningen som de kan nyttja om de vill eller har behov. 

 

Familjerådgivningen fungerar bäst i ett tidigt skede innan alltför stora låsningar 

uppstår. För att så ska ske måste familjerådgivning avdramatiseras exempelvis genom 

att introducera denna möjlighet på ett tidigt stadium. Ibland är vi svenskar lite rädda 

för att söka hjälp. Genom att erbjuda en gratischeck så säger vi att: Det är inte fult att 

söka stöd, utan gör det i tid. Det behöver vara enkelt att ta det här steget. 

 

Så när ett föräldrapar får barn för första gången låt oss därför erbjuda dem en 

gratischeck till familjerådgivningen. Tillsammans med gratischecken skall det också 

finnas information som beskriver tjänsten. 

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi Kristdemokrater 
 

• Att förstagångsföräldrar ska erbjudas en gratischeck till familjerådgivningen 

som de kan nyttja om de vill eller har behov. 

Staffanstorp, 2021-04-07 
 
Kristdemokraterna i Staffanstorps Kommun. 
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