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§ 127 
 
Egenavgift familjerådgivning 
2020/170 
 
Sammanfattning 
Familjerådgivning är sedan år 1995 en lagstadgad verksamhet. Kommunerna 
åläggs i Socialtjänstlagen (SoL 5 kap § 3) att erbjuda familjerådgivning till dem som 
begär det. ”Kommunen skall sörja för att familjerådgivning genom kommunens försorg 
eller annars genom lämplig yrkesmässig rådgivare kan erbjudas dem som begär det. 
Med familjerådgivning avses i denna lag en verksamhet som består i samtal med syfte 
att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer”. Familjerådgivning är 
en tjänst för vilken kommunerna får ta ut avgift (8 kap. 2 § SoL). Avgiften får dock inte 
överstiga kommunens självkostnader eller vara av sådan storlek att den avhåller 
enskilda från att vända sig till familjerådgivningen.  
Utföraren av familjerådgivningen kommer att debitera kommunen för utförda tjänster.  
Utföraren kommer att debitera kommunen om inte besöket avbokas senast 24 timmar 
innan besöket. 
Omvärldsanalys har genomförts genom kontroll på de flesta skånska kommuners 
hemsida. Avgiften för den enskilde varierar mellan 200-400 kronor/par till 200 kronor 
för enskilda samtal.   
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa egenavgiften för familjerådgivning till 200 
kronor/samtal oavsett par eller enskild samt  
att den fastställda egenavgiften ska tas ut även vid försenad avbokning. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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§ 132 
 
Övrigt 
 
 
Sammanfattning 
Diskuteras ungdomssituationen i Perstorp, samt inkomna frågor om ordningsstörningar. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att notera informationen.
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