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Mål och uppgifter 
Enligt socialtjänstlagen kap.5 § 3 skall kommunen sörja för att familjerådgivning kan 
erbjudas dem som begär det. Familjerådgivningens mål är att bidra till goda familjerelationer 
vilket är en viktig del i ett hälsosamt liv. 
Familjerådgivningen är den enda instans i samhället som har parbehandling som specialitet. 
 
Behandlingsarbete 
Par/familjer kan få hjälp att i samtal: 
 

• Lyssna på och tala med varandra på ett bättre sätt 
• Bättre förstå och acceptera sig själva och varandra 
• Finna nya möjligheter att hantera problem och konflikter 
 

Detta för att uppnå ett bättre liv tillsammans eller för att vid en ev. separation underlätta för de 
vuxna att ta ett fortsatt gemensamt föräldraansvar. Barnens välbefinnande efter en separation 
står i högsta grad i relation till hur föräldrarna hanterar det fortsatta samarbetet kring barnen. 
 
Förebyggande arbete 
Familjerådgivningen skall utöver rådgivning och behandling bedriva förebyggande och 
utåtriktat arbete med syfte att bidra till en ökad folkhälsa. Arbetet kan bestå av medverkan i 
föräldrautbildning, konsultation/ handledning till angränsande yrkesgrupper, föreläsningar 
/utbildning och förmedling av kunskaper och erfarenheter till politiker och tjänstemän.  På 
grund av långa väntetider har vi endast i ringa omfattning kunnat bedriva ett förebyggande 
arbete. 
 
Sekretess 
För familjerådgivningen gäller särskilt sträng sekretess, s k ”absolut sekretess”enligt 
Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap 3§. De som vänder sig till familjerådgivningen skall 
erbjudas en trygg ram för samtalet. Den stränga sekretessen innebär att de sökande har rätt till 
anonymitet och det förekommer ingen journalföring. 
Anmälningsskyldighet föreligger om familjerådgivare i sin verksamhet får kännedom om att 
ett barn utnyttjas sexuellt, utsätts för fysisk eller psykisk misshandel eller bevittnar våld i 
hemmet. Anmälningsskyldighet föreligger också om vi får kännedom om allvarliga brott. 
  
Organisation 
Filipstad, Forshaga, Grums, Hammarö och Kils kommuner har tecknat ett treårsavtal med 
Karlstads kommun. Detta förlängs med 3 år i taget om det ej sägs upp 1 år innan avtalstidens 
utgång.  
Familjerådgivningen tillhör Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Familjeavdelningen, 
Familjerättsenheten. 
 



Ekonomi 
Kostnaderna för Familjerådgivningen fördelas mellan värdkommunen och avtalskommunerna 
baserat på befolkningsunderlaget i varje kommun. 
Familjerådgivningens budget för 2013 uppgick till 2,181 milj. Klienterna betalar 120 kr/besök 
med ett högkostnadsskydd på 1200 kr/år. 
 
Personal 
Under året har följande personal tjänstgjort: 
Ulla Michel 100%  
Eva Cederström 100% 
Birgitta Nordström var tjänstledig fram till 1 april och slutade sin anställning 31 augusti. 
Jeanette Barrulf vik. 100 % 1 januari t o m 31mars. 
Jan Nyberg 100% fr om 1 oktober. 
 
Personalgruppen består sedan 1 oktober av 2 socionomer och 1 beteendevetare, samtliga är 
legitimerade psykoterapeuter. En är auktoriserad familjerådgivare. 
Sofia Engström har tjänstgjort som chef för familjerättsenheten under året. 
 
 
Lokaler 
Familjerådgivningen blev under året uppsagda från lokalen på Fredsgatan och fick några 
månader under våren låna tillfälliga lokaler på Norra Kyrkogatan. 22 maj flyttade 
verksamheten till Karolinen, Våxnäsgatan 10 till nyrenoverade, ändamålsenliga lokaler. 
Filialverksamhet bedrivs på vårdcentralen i Filipstad. Ulla Michel har tjänstgjort där ca två 
dagar per månad. 
Familjerådgivningens lokaler är av sekretesskäl fristående från övrig verksamhet inom 
socialtjänsten. 
 
Tillgänglighet 
Familjerådgivningen har telefontid en timme per dag. Därutöver förekommer rådgivning och 
akuta krissamtal per telefon på annan tid. 
Målsättningen är att alla par rings upp samma vecka som de ringt till Familjerådgivningen och 
får besked om när de kan få komma för ett första samtal. Detta för att det ger en trygghet att 
så snart som möjligt få veta när tiden blir även om den ligger en bit in i framtiden. P g a stor 
anhopning av nyanmälningar har besked om första tid inte kunnat meddelas förrän efter 2-3 
veckor under några perioder under året som gått. Vi har fortsatt försökt prioritera par vid 
graviditet ,med små barn eller vid våld då vi fått återbud. 
Målet är att alla som önskar ska kunna erbjudas tid inom två veckor.  
 
Metod 
Familjerådgivningen arbetar företrädesvis med vuxna som har problem i par- eller 
familjerelationer. Samtalsbehandlingen fokuserar på relationen och utgår från parternas behov 
och bådas engagemang. 
 
Samtalen har olika karaktär; 
 

• Utredande och klargörande samtal 
• Krisbearbetning 
• Kortare kontakter med begränsat fokus 



• Längre bearbetande samtalsserier 
• Samtal kring fortsatt föräldrasamarbete efter separation 

 
Familjerådgivaren har ett självständigt behandlingsansvar. Det innebär att bedömningar måste 
göras på vilket sätt familjerådgivning bäst ska kunna vara till nytta för varje par/individ som 
kommer. Familjerådgivarnas grundutbildning, som socionomer eller motsvarande, ger 
arbetssättet en psykosocial prägel. Psykoterapiutbildning motsvarande steg 1 ger en 
psykodynamisk grund och våra legitimationsgrundande utbildningar är systemteoretiskt 
inriktade. 
 
Varje fas av familjeliv och föräldraskap innebär olika påfrestningar. De problem vi möter är 
ofta en kombination av traumatisk kris och utvecklingskris. Det är viktigt att normalisera 
utvecklingskriserna, som något som ingår i livet, men ändå kan innebära svårigheter. 
 
Exempel på önskemål att få hjälp med: 
 

• Konflikthantering 
• Förbättrad kommunikation 
• Samarbetet kring barnen efter skilsmässa 
• Ansvars- och arbetsfördelning i hemmet 
• Styvfamiljsproblematik 
• Akuta kriser, t ex vid otrohet 
• Svartsjukeproblematik 
• Sexuell problematik 
• Våld i familjen 
• Relationssvårigheter inom familjen till följd av exempelvis stress, missbruk, 

ekonomiska problem, arbetslöshet, barn med funktionsnedsättningar, 
långtidssjukskrivning eller kronisk sjukdom. 

 
Förutsättningen för behandling är att det skapas en förtroendefull relation mellan de sökande 
och behandlaren. Uppgiften är att arbeta med vägledning och psykologisk förändring, inte att 
fatta beslut för paret. 
Det betonas i början av första samtalet att det finns minst två bilder, vilka är lika giltiga. Vårt 
arbete är inte att vara domare, utan att hjälpa till att tydliggöra och underlätta i dialogen, så att 
parterna så småningom kan fatta egna beslut kring sin relation. 
I slutet av första samtalet gör vi en överenskommelse om hur den fortsatta kontakten skall se 
ut vilket kan variera från par till par. Vi undersöker noga önskat tillstånd/uppdrag för var och 
en i paret. Vi anpassar vår metodik för att nå det önskade tillståndet och blandar ofta inslag 
från olika behandlingsmodeller. Grundläggande i vårt synsätt är att se till parets resurser och 
arbeta med salutogena faktorer och positiva omformuleringar. Vår fördjupning i EFT, 
Emotionally Focused Couple Therapy under flera år, har gett oss ett ökat focus på parets 
samspelsmönster i ett ankytningsperspektiv. Genom ”sammanhangsmarkering”, d v s att 
regelbundet kolla av med klienten att det vi gör tillsammans är meningsfullt för dem, strävar 
vi efter att ge vårt arbete en god etisk inramning. 
 
Metodutveckling sker via handledning, fortbildning, interna metodkonferenser och 
kvalitetsutvecklingsarbete. 
 



Utåtriktat arbete 
Målsättningen med Familjerådgivningens utåtriktade arbete är att nå människor i ett tidigt 
skede för att förebygga att ohälsosamma familjerelationer utvecklas, då det finns ett klart 
samband mellan familjeliv och hälsofaktorer. Familjerådgivningen förmedlar kunskap utifrån 
sin speciella kompetens och informerar om samlevnad.  
 
Under hela 2013 har vi fortsatt med vårt ”Öppet hus” (också kallat ”Håll kärleken levande”) 
två gånger per vecka. Dessa besök, som vi erbjudit sedan år 2000, är fortsatt populära och 
välbesökta. Vi vänder oss till Barnmorskemottagningarna och deras föräldragrupper med  
par som väntar sitt första barn. Studiebesöket på Familjerådgivningen innebär att dels få se 
våra lokaler, dels få information om familjerådgivning samt en miniföreläsning om vad som 
främjar goda relationer när man får sitt första barn.  
 
Övrigt utåtriktat arbete: 
 

- Träff med Familjefamnen, förening för kvinnor från andra kulturer 
- Träff med KFR:s mångfaldsgrupp i Eskilstuna 
- KFR:s studiedagar i Stockholm  
- Utbytesdag med familjerådgivarna i Norrköping ang. våld i nära relationer 
- Utbildningsdag med Scott Wolley om otrohet i ett EFT-perspektiv i Lund 
- Utbildningsdag om ”Hur motivera män som använder våld?” föreläsning anordnad av 

länsstyrelsen med föreläsare från Utväg Skaraborg 
- Medverkat i TV4:s regionala nyheter 
- Intervju i Karlstad tidningen ang. vårt arbete med våld i nära relationer 
- Intervju i Hyresgästföreningens tidning för Örebro/Värmland 
- Träff med våra avtalskommuner 

 
 
Internt arbete 
Vi har haft fortlöpande administrativa konferenser varje vecka där vår enhetschef också 
deltagit varannan vecka. Innehållet är här av mer strukturell art såsom information, planering 
och ärendefördelning. Vi har haft en ambition att varje vecka också ha metodik-diskussioner 
där vi framförallt har diskuterat de ärenden med våld som är aktuella. 
 
Varannan vecka har vi deltagit i enhetens informationsmöte. 
Arbetsplatsträff har hållits en gång per månad. 
 
För den långsiktiga planeringen av verksamheten har vi haft 3 planeringshalvdagar för att 
utarbeta aktivitetsplan och övrig planering av året. 
 
Vi har deltagit i 2 halvdagskonferenser för Familjeavdelningen. Vid höstens halvdag föreläste 
en familjerådgivare på ämnet ”Att samtala med barn”. Vi har också deltagit på en halv 
erfarenhetsdag som var för hela förvaltningen. 
 
Vi har informerat socialnämnden om vårt arbete där vi bl a presenterade svar på öppna frågor 
i brukarundersökningen från 2012 som visade på stor nöjdhet i flertalet aspekter. 
 
Vi har haft invigning av våra nya lokaler. 
 
Deltagit i introduktionsutbildning för kommunen och familjeavdelningen, totalt 2,5 dagar. 



 
Utbildats i Windows 7 och Office 2012. 
 
Under året har gruppen haft Gerd Elliot som handledare vid sammanlagt 6 heldagar och 
tillsammans med familjerådgivarna i Arvika har vi haft kollegiehandledning vid 6 tillfällen, 
totalt 40 timmar. 
 
Familjerådgivarna i Värmland (kommunernas och kyrkans) har haft yrkesträffar en dag per 
termin.  
 
Förstaårshandledning har getts till vikarie och nyanställd medarbetare under året. 
 
Våld i nära relationer 
Under 2013 har vi avslutat 22 ärenden där våld förekommit vilket utgör 9,7% av samtliga 
avslutade ärenden under året (totalt 225). 140 av totalt 1113 genomförda samtal under året har 
varit i ärenden med våld, vilket motsvarar 12,5 % av samtalen. 
I 16 ärenden stod mannen ensam för våldet, i 2 ärenden hade båda parter använt någon form 
av våld och i 4 ärenden var kvinnan ensam förövare. I 3 ärenden var kvinnan gravid när paret 
sökte hjälp.  
47 barn under 19 år och ett antal unga hemmaboende unga vuxna barn var direkt eller indirekt 
berörda av våldet. Andelen styvfamiljer var 41 % ( i totalstatistiken är 15,3% styvfamiljer). 
Våldet från man till kvinna var kraftigt överrepresenterat liksom tidigare år och det är också 
männen som står för den största delen av och det grövsta fysiska våldet. Männen ensamma 
står för det sexuella våldet. 
Sedan maj 2009 fråga vi alla vid tidsbeställningen om det har förekommit ”hot eller 
våldsamheter” i relationen. Detta för att kunna göra en säkerhetsbedömning redan i telefonen.  
Vi gör även en säkerhetsbedömning vid fördelningen av ärenden och återkopplar alla 
våldsärenden till behandlingskonferensen för gemensam bedömning av behandlingsarbetet 
enligt den processbeskrivning för våldsärenden som vi arbetat fram under åren och 
”färdigställt” under 2011. Det betyder att i princip alla ärenden med våld är gruppens 
gemensamma ansvar. Under året har vi gjort 1 anmälan där barn varit utsatt för och/eller varit 
vittne till våld. 
Sedan januari 2010 tillfrågar vi alla de män som vi anser behöver hjälp för sin aggressivitet, 
svartsjuka etc om vi får förmedla mannens namn och telefonnummer till Krismottagningen 
för män, förutsatt att de är bosatta i någon av de kommuner som har avtal med nämnda 
mottagning. Ett relativt stort antal män har accepterat förslaget och flertalet gör 
återkopplingen att de är nöjda med den kontakten.  
Under året har vi ändrat utformningen av enkäten och lagt till två frågor; dels om vi hänvisat 
mannen till Krismottagningen för män, dels om vi hänvisat den våldsutsatta/våldsutsatte till 
Stödcentrum eller motsvarande. Vi har även tagit bort frågan om drogåverkan för den 
utsatta/utsatte.  
Under året har vi besökt familjerådgivarna i Norrköping för kollegialt utbyte kring arbetet 
med våld samt medverkat i tidningsartikel i Karlstadtidningen om vårt arbete med våld i nära 
relationer. 
 
 
Utvecklingsarbete/fortbildning 
Som grund för vårt utvecklingsarbete och vår fortbildning ligger aktivitetsplanen för 2013. 
Aktiviteter beskrivna i verksamhetsberättelsen härrör därför i allt väsentligt från denna. 
 



Ett fortsatt dominerande tema i vårt utvecklingsarbete har varit våld i nära relationer. Vi har 
sedan 2003 anonymt dokumenterat alla ärenden där någon form av våld förekommit samt 
gjort en bedömning av vår insats i ärendet.  
 I den processbeskrivningen som färdigställdes 2011 har vi lyft upp våldet till att vara hela 
gruppens ansvar, d v s att vi både när vi fördelar ärenden med känt våld och efter 
bedömningssamtal tar en diskussion i gruppen om fortsatt behandlingsupplägg och ev. 
anmälan. 
 
Under året har vi också fortsatt fördjupa oss i den evidensbaserade behandlingsmetoden 
Emotionally Focused Couple Therapy EFT, framförallt genom handledning i metoden med 
Gerd Elliot, men också genom en föreläsning i Lund med Scott Wolley om otrohet i EFT-
perspektiv. 
 
Övrigt utvecklingsarbete/fortbildning: 

- KFR:s studiedagar i Stockholm om familjerådgivningens juridiska ramar och 
nätverksmöten kring våld i nära relation samt mångfaldsfrågor. 

 
 

Statistik 
Trots stora förändringar i personalgruppen med lägre bemanning under en månad och flytt två 
gånger under året har det producerats 1113 samtal under året.  
 
Medelväntetiden har under året ökat från 21 till 31 dagar. 
 
Behandlingskontaktens omfattning ligger i genomsnitt på 4 samtal med en variation på 2 – 8 
samtal i huvudsak.  
 
Den trend vi tidigare sett med unga par (under 30 år) har i år delvis brutits med en liten 
minskning liksom par med små barn (0-6 år) som i år är 47,1% men är ändå en stor ökning 
jämfört med år 2000 då vi startade Öppet Hus. 
Den största gruppen är dock fortfarande par med en medelålder på 30 – 39 år och en relation 
som varat i 5-9 år. 
 
Bland de speciella problemen är otrohet i särklass störst liksom föregående år. 
 
Andelen av våra besökande som är födda i Sverige är liksom tidigare år stor, 93% vilket ju 
inte speglar hur samhället ser ut. 
Under året har vi i vår statistik lagt till fler variabler under rubriken födelseland för att få en 
bättre bild av vilka grupper som söker familjerådgivning. Det blir dock inte synligt förrän i 
kommande års statistik. 
 
 
 
 
 
Eva Cederström familjerådgivare  eva.cederstrom@karlstad.se,      054-540 49 05 
Ulla Michel familjerådgivare ulla.michel@karlstad.se,            054-540 49 03 
Jan Nyberg familjerådgivare  jan.nyberg@karlstad.se,             054-540 4904 
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