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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
KFR: styrelse redovisar följande verksamhetsberättelse för tiden 15 maj 2014 – 3 juni 2015

Styrelsens sammansättning och funktion
Annika Lindén, Halmstad

ordförande

Elisabeth Staberg, Jönköping

vice ordförande och protokollsekreterare

Karin Wulff, Malmö

kassör

Annika Grufman Kalén, Huddinge

medlemssekreterare

Irene Malmborg, Södertälje

webredaktör

Birgit Ahlgren, Trosa

protokollsekreterare

Christina Appelqvist, Öckerö

ledamot

Revisorer
Åse Anjou, Luleå
Erica Edfast, Luleå
Britt-Marie Olofsson, Kramfors, suppleant
Gunilla Andersson, Sundsvall, suppleant

Valberedning
Håkan Larsson, Lund
Margareth Melin, Stockholm
Barbro Thorsell, Gävle

Styrelsens arbete
Styrelsen har utöver ett konstituerande möte träffats vid 5 tillfällen under verksamhetsåret. Vid två
tillfällen på hösten och två på våren har arbetet skett i tvådagarsperioder och en halvdag sker i
samband med studiedagarna. Vi har i år valt att träffas på olika platser. Hönö, Södertälje, Jönköping
och Stockholm har varit värd för våra sammanträden. Mycket arbete sker också mellan våra möten
och då mestadels via mail.
Vi har i år lagt ner en del arbete på att förbättra våra administrativa rutiner så att så mycket av
kraften som möjligt kan gå till utvecklingsfrågor. Vi har bl.a. påbörjat ett arbete kring innehåll och
möjliga upplägg för introduktionshandledningen. Detta sker i dialog med auktorisationskommittén.
Under hösten tog flera journalister kontakt med oss och resultatet blev flera olika artiklar (finns på
www.kfr.nu). De hittade fram till oss via hemsidan och vi glada för att se att den fungerar som
ansikte utåt.

5
För arbetet kring statistik, sexologiutbildning och arbetet med kompetens och kvalitetsfrågor, finns
särskilda rubriker.

Medlemsutvecklingen
Antalet medlemmar 2014-01-01 var 264 personer. 2014-12-31 är medlemsantalet 278 personer. Det
har tillkommit 31 nya medlemmar under året och 17 medlemmar har lämnat föreningen under året.

Auktorisationskommittén
Auktorisationskommittén består av Joanna Davidsson, Trelleborg, Per Landberg, Stockholm och Åsa
Wallander, Gävle. Auktorisationskommitténs arbete består i att granska de ansökningar om
auktorisation som kommer in och lägga fram förslag till beslut inför styrelsen. I år har kommittén
också efter dialog med styrelsen lagt fram ett förslag till formulering om vad
introduktionshandledningen står för. Gruppen gör ett för föreningen viktigt arbete när de med sin
kompetens och noggrannhet värnar auktorisationens kvalitet, stort tack för det.

Hemsidan
Hemsidan är en viktig informationskanal för medlemmar, styrelse och för andra som är intresserade
av familjerådgivning. Journalister hämtar information från sidan och ibland uppmärksammas någon
fråga i massmedia.
Under året har det pågående kvalitetsarbetet, som syftar till att slå fast kvalitetsramar för kommunal
familjerådgivning, beskrivits på hemsidan. Ordföranden skriver regelbundet om det senaste inom
föreningen. Hemsidan publicerar inlägg från medlemmar rörande utveckling av arbetet, annonser om
lediga tjänster, kurser och utbildningar läggs ut på hemsidan. När man söker svar på frågor och
funderingar som gäller andra familjerådgivningar i landet är det lätt att lägga ut en fråga och få svar
från flera kollegor. Nätverket Mångfald och det nybildade nätverket kring feedbackbaserad
behandling har lagt ut sina inbjudningar till möten och övrig information kring nätverken finns på
hemsidan.
Inför studiedagarna är det en stor fördel att kunna publicera program, föreläsarpresentationer mm
samt anmälningsfunktion på hemsidan.
Under våren har hemsidan fått ett delvis nytt utseende och förhoppningen är att den ska bli ännu
mer tilltalande och lätt att hitta i.

Kompetens och kvalitetsfrågor
Förra året genomfördes ett första möte med representanter för socialdepartementet och
socialstyrelsen. SSR stod som inbjudare. Syftet är att skapa det som behövs för att styra upp att
kommunerna lever upp till sin skyldighet att erbjuda familjerådgivning och att göra det med kvalitet.
För att få ett bra beslutsunderlag vill vi att socialdepartementet ska ge socialstyrelsen (eller den
myndighet som vi kan komma att hamna under)i uppdrag att göra en ordentlig genomlysning av
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familjerådgivningsverksamheten i landet. Det har varit svårt att få till stånd ett uppföljande möte,
bl.a. på grund av det osäkra valresultatet. I mars blev det av och socialdepartementet visade
bådenyfikenhet och engagemang för familjerådgivningarnas verksamhet. De såg behovet av att ta
reda på hur det ser ut i de olika delarna av Sverige. Vi är nu definitivt ett steg närmre en nationell
genomlysning av familjerådgivningen i landet. SSR driver också frågan om ett klargörande av hur
journalföringsskyldighet för legitimerade terapeuter ska hanteras i familjerådgivningskontexten.
I väntan på en större kartläggning har styrelsen skickat ut en enkel enkät till medlemmarna för att få
svar på frågor om bemanning, avgifter, förebyggande arbete, kötid och antal samtal per tjänst. Den
är sammanställd utifrån de svar som kommit in. Ambitionen är att få svar från ännu fler kommuner.
Det är tydligt att det finns skillnader och vi välkomnar att alla tar del av den och hjälper till med
analyser.

Sexologiutbildning för familjerådgivare
Under hösten 2014 genomfördes den första specialdesignade sexologiutbildningen på distans för
familjerådgivare 7,5hp, av Malmö högskola. Kursutvärderingen visar till allra största del att
deltagarna varit nöjda. En del justeringar kommer dock att göras för nästa kurs. Förberedelsearbete
gjordes för att starta ny kurs hösten 2015 men den blev tyvärr inställd på grund av för få ansökningar.
Nu planeras i stället för ny kurs 2016. Planen är att kursen sedan ska kunna erbjudas vartannat år.

Statistik
Förra verksamhetsåret återupptogs en kontakt med Socialstyrelsen angående statistiken med syfte
att utveckla och förfina statistiken. Tyvärr blev nästa drag från statistikenheten att föreslå att
statistiken för familjerådgivningen ska slopas. En förfrågan skickades ut till medlemmarna, där det
gavs möjlighet att ge synpunkter. Representanter för familjerådgivningar som servar ca 120
kommuner svarade. De allra flesta ansåg att statistiken är viktig och snarare behövde utvecklas. Ett
fåtal tyckte den var krånglig och omständig. KFR hade som remissinstans möjlighet att svara vilket vi
gjorde. Vårt svar var en tydlig protest mot en nedläggning av statistiken. Remissvaret finns på
hemsidan.

Nätverket ”Våld i nära relationer”
Arbete pågår för att väcka liv i nätverket. Det är viktiga frågor som vi behöver mycket feedback från
varandra i.

Mångfaldsnätverket
Ca 20 personer i Mångfaldsnätverket träffades för en mycket givande dag, i april i Norrköping. Temat
var homosexualitet och parrelationen. Martin Wiklander från Norrköping föreläste på förmiddagen.
Han tog bl.a. upp hur komma-ut processen påverkar parrelationen när man befinner sig i olika faser.
Han pratade också om hur parrelationen påverkas av utanförskap på grund av omgivningens
attityder. Eftermiddagen ägnades åt att dela erfarenheter och tankar kring det Martin förmedlat.
Nästa träff håller Köping i.
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Nätverket feedback som verktyg
Nätverket startade hösten 2014 och har nu ett tjugotal medlemmar från olika delar av landet.
Nätverksträff hölls i Jönköping hos Familjerådgivarna i Småland och samlade ett tiotal gäster förutom
flera representanter från Jönköping.
Det blev en intensiv, trevlig och mycket givande dag där vi delgav varandra erfarenheter, svårigheter,
glädjeämnen och kunskap.
Vi som arbetat med det ett tag var överens om de stora fördelarna. Vi var också entusiastiska inför
tanken att vi blir fler och nu kan börja jämföra våra erfarenheter och på det viset bidra till en
utveckling av såväl oss som terapeuter och som för våra familjerådgivningsmottagningar.
Nästa nätverksträff hålls i Halmstad i höst. Fler intresserade är välkomna!

Studiedagarna 2014
Studiedagarnas tema var ”Sex, lust och rock´n roll” och hölls i Malmö. Det var ett fint arrangemang
som gjorde skäl för namnet och deltagarna både bidrog och bjöds på trivsam underhållning! Det
dansades tango, det sjöngs och vi fick njuta av fin musik. Uppslutningen var stor och det blev
deltagarrekord med 160 familjerådgivare från hela landet.
Dagarna fylldes av flera intressanta föreläsare. Elsa Almås och Espen Esther Pirelli Benestad från
Norge talade om ”Behandling av sexuella problem i familjen”. De berörde bland annat hur vi förstår
och tänker när det gäller könsidentitet och sexuell identitet. Gisela Priebe talade om ”Kärlek och sex
på nätet”. Lennart Lindgren delade med sig av ”komma-ut-resan-i-paret”, hur man inom ramen för
familjerådgivningen kan integrera par- och sexterapi. Andra som delade med sig av sina erfarenheter
var Lars Plantin och Helena Cewers. Lars föreläste om hur föräldrar balanserar föräldraskap,
parrelation och intimitet under rubriken ”Föräldraskap och sex”. Helena talade om ”Lust att ha lust”
med fokus på sexualitetens olika skeden i livet.
Dagarna avslutades på ett mycket trevligt sätt där ”spanarnas” uppfångade reflektioner och tankar
fick avrunda tre intensiva och härliga dagar!
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Ekonomisk verksamhetsberättelse för 2014 inklusive resultat- och
balansrapport

Föreningens omsättning var under året 740tkr. Den största delen av omsättningen stod
studiedagarna för som omsatte 600tkr. Årets resultat blev en vinst på 79tkr.
Vinsten beror framförallt på det stora deltagarantalet vi studiedagarna, 160 deltagare, vilket
gjorde att studiedagarna gav ett överskott på 47tkr. Överskottet har satts av till räntefonden.
Kostnaden för styrelsens boende blev lägre än budgeterat, 31tkr jämfört med budgeterade
50tkr. Förklaringen till det är bland annat att styrelsen under andra halvan av 2014 endast
bestod av 7 ledamöter. Medlemsavgifterna uppgick till 133 tkr jämfört med året innan då de
uppgick till 117tkr. Det beror dels på att antalet medlemmar ökat, dels på att
betalningsrutinerna fungerar bättre.
Auktorisationskommittéens kostnader uppgick till 5 tkr och auktorisationsavgifter på 7tkr
kom in till föreningen.
Föreningens tillgångar uppgick vid årets slut till 234tkr. 168tkr av dessa består av överskott
från årets och tidigare års studiedagar. Föreningens totala tillgångar vid årsskiftet är fördelat
enligt följande. 151tkr är placerade i räntefond, 17tkr på företagskonto och 66tkr i kassan.
Malmö 150219

Karin Wulff, kassör KFR
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Resultatrapport 2014

Intäkter
Medlemsavgifter
Auktorisationsavgifter
Studiedagarsavgifter
Studiedagar sökta medel
Summa intäkter

133 000,00
7 000,00
560 700,00
39 625,00
740 975,00

Kostnader
Hotell
Styrelsemöte mat
Auktorisationskommitté
Förbrukningsmaterial
Studiedagar kostnad
Resekostnader
Medlemskap ICCFR
Uppvaktning, avtackning
Trycksaker
Postbefordran
KFR Hemsida
Redovisningstjänster
Bankkostnader
Summa kostnader

-31 132,00
-18 989,20
-5 037,00
-60,00
-552 604,34
-38 865,50
-1 708,38
-2 921,00
-825,00
-450,00
-4 565,00
-1 000,00
-3 518,00
-661 675,42

Resultat före finansiella kostnader och intäkter
Finansiella kostnader och intäkter
Ränteintäkter från omsättningstillgångar
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella kostnader och intäkter
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

78 649,58

43,64
445,71
489,35
79 138,93
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Balansrapport 2014

Ingående
balans

Perioden

Utgående
balans

103 100,83
103 100,83

-48 445,71
-48 445,71

151 546,54
151 546,54

59 142,89
17 244,52
76 387,41

6 649,58
43,64
6 693,22

65 792,47
17 288,16
83 080,63

179 488,24

-55 138,93

234 627,17

-224 466,76
0,00
-224 466,72

0,00
80 678,48
80 678,48

-224 466,72
80 678,48
-143 788,24

80 678,48
80 678,68

-80 678,48
-80 678,48

0,00
0,00

-143 788,24

0,00

-143 788,24

Skulder
Kortfristiga skulder
2972 Förutbetalda medlemsavgifter
2973 Förutbetalda studiedagarsavgifter
Summa kortfristiga skulder

-15 700,00
-20 000,00
-35 700,00

15 700,00
8 300,00
24 000,00

0,00
-11 700,00
-11 700,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-179 488,24

-24 000,00

-155 488,24

0,00

79 138,93

79 138,93

TILLGÅNGAR
Kortfristiga placeringar
1820 Obligationer, fonder
Summa kortfristiga placeringar
Kassa och bank
1930 Checkräkningskonto
1940 Bank, övriga tillgångar
Summa Kassa och bank
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
2061 Eget kapital/inbetalda insatser
2068 Vinst/förlust föregående år
Summa balanserat eget kapital
Årets resultat
2069 Årets resultat
Summa årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL

Beräknat resultat
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Resultat för studiedagarna 2014 i Malmö
Intäkter
Studiedagsavgifter
Bidrag Region Skåne
Bidrag Malmö Stad
Summa intäkter

560
20
19
599

(160 deltagare)

Kostnader
Föreläsare
Lokal o mat
Teknik
Underhållning
Programblad, knappar mm
Arbetsgruppens arvode
Styrelsens boende
Summa kostnader

61
340
109
21
7
2
12
552

(inkl boende, resa, middag, blommor, presenter)

Resultat

47tkr
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RAPPORT FRÅN KFR:s AUKTORISATIONSKOMMITTÉ FÖR TIDEN 1/1 201431/12 2014
KFR (dåvarande KLFR) beslutade införa auktorisation av familjerådgivare fr.o.m. 1/1 1994.
Arbetsgruppen har under 2014 bestått av följande medlemmar: Joanna Davidsson, vald 2009,
Trelleborg, Per Landberg, vald 2011, Stockholm, och Åsa Wallander, vald 2011, Gävle.
Auktorisationskommittén har under det gångna året sammanträtt tre gånger för att göra
bedömningsunderlag till styrelsen vid auktorisationsansökningar. Föredragningar vid styrelsens
sammanträde har skett vid tre tillfällen. Dessutom har kommittén haft administrativt arbete med
utskrifter av auktorisationsbevis och återsändande av handlingar samt mail- och telefonkontakter
med medlemmar som önskat information eller som givit synpunkter. Sammanlagt har kommittén
haft 110 arbetstimmar och 36 restimmar.
Vid årsmötet 20060510 beslutades om ändrade kriterier för auktorisation fr.o.m. 20060601:
att sökande skall ha haft medlemskap i KFR sedan minst 4 år (övergångsregler fanns tom 2008)
att fortsatt medlemskap (aktivt eller passivt) krävs för att få använda sig av auktorisation för
familjerådgivare
att återtagande av auktorisation och utfärdat bevis sker vid utträde ur KFR utan extra kostnader för
föreningen.
Vid KFR:s styrelsemöte 20100326 beslutades att den som inte längre har rätt att kalla sig
auktoriserad enligt ovan, stryks från föreningens auktorisationslista, som också finns på hemsidan
www.kfr.nu. Utfärdat bevis återtas inte.
Under verksamhetsåret 2014 har 10 ansökningar inkommit. 8 ansökningar har bifallits och två har
fått kompletteringsbesked.
Totalt har 314 familjerådgivare auktoriserats under åren 1994 – 2014. Under samma tid har 61
familjerådgivare fått kompletteringsbesked och av dessa har senare 34 st auktoriserats.
Avgiften för auktorisation var under 2012 900:- och höjdes av årsmötet till 1.000:- fr o m 2013-01-01.
Auktorisationskommitténs kostnader har under året 2014 varit 5.037:-.
Intäkterna som avser auktorisationsavgifter har varit 7.000:-.
Sedan starten 1994 har auktorisationskommitténs kostnader varit 129.305:- och intäkter 150.700:-,
varför arbetet har varit ekonomiskt självbärande.

Trelleborg 2015-03-06
KFR:s auktorisationskommitté

Joanna Davidsson

Per Landberg

Åsa Wallander
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VERKSAMHETSPLAN 2015-2016

Styrelsens grundläggande uppgift är att ha en sammanhållande funktion för föreningen, hantera alla
medlemsfrågor, inklusive auktorisation och genom regionombuden och hemsidan stå i kontakt med
medlemmarna. Styrelsen skall också vara länk mellan medlemmarna och vår tillsynsmyndighet
Socialstyrelsen i övergripande och principiella frågor. Vi ska också bevaka, synliggöra och driva
yrkesmässiga frågor för familjerådgivare med kommunalt uppdrag.
Mer riktade insatser kommer att ske på följande områden:
Vårt kvalitetsäkringsarbete tillsammans med SSR har gått in i ett nytt skede där Socialdepartementet
nu precis har börjat engagera sig. Det kommer sannolikt att leda till att berörd myndighet får ett
uppdrag att göra en genomlysning av hur familjerådgivningarnas kvalitet ser ut och hur skillnader i
landet visar sig. Syftet är att de åtgärder som behövs för att säkerställa kvalitet och lika rätt till
familjerådgivning i landet ska vidtas.
I avvaktan på en större genomlysning har vi samlat in information kring olika frågor som t.ex.
bemanning. Under det kommande året vill vi analysera det materialet och uppmanar alla
medlemmar att hjälpa till med den analysen.
Malmö högskolas sexologiutbildning på distans hösten 2015 blir tyvärr inte av på grund av få
anmälningar. Nästa kursstart planeras till hösten 2016. Information om den kommer att läggas ut
kring årsskiftet.
Vi fortsätter att arbeta med hemsidan för att hålla den aktuell och göra den så användarvänlig som
möjligt.
När det gäller inre föreningsfrågor så fortsätter vi det påbörjade arbetet att jobba med
introduktionshandledningens innehåll och form. Vi kommer också att se över medlemskapsformerna
aktiv och passiv medlem.
Vi vill också uppmuntra och skapa förutsättningar för att bilda ett nätverk för familjerådgivare som
arbetar på kommunalt uppdrag men som inte är kommunalt anställda. Vi vet att det finns en del
särskilda frågor som kan vara värt att samlas kring.
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Ekonomisk verksamhetsplan för 2015 inkl budget

Intäkter
Medlemsavgifter
Auktorisationsavgifter
Studiedagarsavgifter
Studiedagar sökta medel
Summa intäkter

Budget 2015
123
5
312
30
470

Kostnader
5010 Lokalkostnad
5050 Hotell
5060 Styrelsemöte mat
5070 Auktorisationskommitté
5460 Förbrukningsmaterial
5500 Studiedagar kostnad
5800 Resekostnader
6073 Uppvaktning, avtackning
6150 Trycksaker
6250 Postbefordran
6490 Hemsidan
6530 Redovisningstjänster
6570 Bankkostnad
Summa kostnader

4
40
25
5
1
342
40
1
2
1
5
1
3
470

3050
3051
3052
3053

Resultat
8999 Årets resultat

0

Budgeten är gjord utifrån antagandet att studiedagarna bär sina egna kostnader och
föreningens övriga verksamhet bär sina kostnader. För att studiedagarna ska bära sina
kostnader krävs 80 betalande deltagare.
På intäktsidan ökas de budgeterade medlemsavgifterna med 6tkr till 123tkr baserat på 2014
års intäkter. Auktorisationsavgifter beräknas ligga kvar på 5tkr.
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När det gäller kostnader är endast mindre förändringar gjorda jämfört med föregående år.
De största utgiftsposterna, boende, resor och mat för styrelsen är uppräknade med 3 % till
105tkr fördelade på 40tkr, 35tkr respektive 40tkr. 10tkr mindre på boende, 6tkr mer på resor
och 7tkr mer på mat. Detta för att spegla utfallet 2014.
Ny utgiftspost för året är lokalkostnad som budgeteras till 4tkr. Finansieras genom att
minska kostnaderna för förbrukningsmaterial, postbefordran, redovisningstjänst samt
kostnader för uppvaktning/avtackning med 1tkr per post.
Kostnaden för auktorisationskommittéen räknas upp från 3tkr till 5tkr så att de tydligare kan
bära sina kostnader.
ICCFR är vi inte längre medlemmar i.
Redovisningstjänster budgeteras med 1tkr för säkerhetsskull med hopp om att vi klarar det
själva.
Studiedagarna räknar med en omsättning på 342tkr 2015 jämfört med budgeten för 2014 då
vi räknade med en omsättning på 417tkr. 75tkr lägre omsättning vilket motsvarar 18 %. Det
beror främst på att vi har lagt en budget som går plus minus noll med 80 istället för 100
betalande deltagare.
Malmö 141126
Karin Wulff, kassör KFR
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MOTION FRÅN STYRELSEN

Motionen gäller ändring i stadgarna gällande att byta ut beskrivningen av KFR från
intresseförening till yrkesförening.
Bakgrund:
I KFR:s stadgar beskrivs föreningen som en intresseförening. Ända sedan föreningen startade på 60talet har de professionella frågorna varit i fokus genom årliga studiedagar, institutionen med
introduktionshandledning, framtagande av Policydokument och föreningens auktorisation av erfarna
familjerådgivare.
Efter att familjerådgivning blev en kommunal skyldighet har arbetet med professionsfrågorna blivit
än viktigare genom att frågor kring kompetens, kvalitet och organisation kan tolkas på många olika
sätt av de ansvariga kommunerna.
Styrelsen menar att termen yrkesförening ger en bättre beskrivning av KFR:s uppdrag och inriktning.
KFR representerar de flesta yrkesverksamma kommunala familjerådgivarna och är det forum som
samlar, utvecklar och beskriver yrket utifrån den samlade erfarenheten i kåren.
På årsmötet 2014-05-14 fattades beslutet att ändra i stadgarna så att begreppet intresseförening
byts mot begreppet yrkesförening. Eftersom det är en stadgeändring krävs att beslutet tas av två
årsmöten efter varandra.
Styrelsen föreslår därför årsmötet att åter besluta:
Att ändra i föreningens stadgar så att begreppet intresseförening byts mot begreppet yrkesförening
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