
 
 
 

Familjerådgivare, Barn- och ungdomsavdelningen 

Familjerådgivningen är en del av barn- och ungdomsavdelningen på sektor socialtjänst. Familje-
rådgivningen är en viktig del i arbetet för att stärka goda relationer och främja barns uppväxtvillkor 
genom att stödja föräldrar.  
 
Skövde kommun ansvarar för familjerådgivning i samverkan med kommunerna Hjo, Tibro, Karls-
borg, Mariestad, Töreboda och Gullspång. Familjerådgivningen finns i fristående, ändamålsenliga 

lokaler centralt i Skövde. Viss mottagning sker också i Mariestad.  

 
Arbetsuppgifter 
 
Familjerådgivarna utgör en grupp på fyra som huvudsakligen arbetar med samtal för att med-
verka till bearbetning av relations- och samlevnadsproblem främst i par- och familjerelationer. I 
tjänsten ingår också telefonrådgivning till allmänheten och utåtriktat arbete i frågor rörande relat-
ioner, konflikter, familjeliv, samlevnadsfrågor och separationer.  
 
Tjänsten som familjerådgivare innebär stora möjligheter att vara med och utveckla förebyggande 
föräldrastöd. Familjerådgivarna har goda förutsättningar för att nå ut till familjer och bidra till gynn-
samma uppväxtförhållanden för barn. Viktiga arenor är våra familjecentraler. I tjänsten ingår 
gruppverksamhet som exempelvis arbete med metoden BIFF (barn i föräldrars fokus) som riktar 
sig till föräldrar som har separerat.  
 
Arbetsgruppen erbjuds regelbunden extern handledning samt nätverksträffar tillsammans med 
familjerådgivare i Skaraborg.  
 
Familjerådgivarna utgör en dynamisk och positiv arbetsgrupp som är öppen för idéer och utveckl-
ing. Vi har många intressanta projekt igång och hittar gärna nya vägar inom ramen för vårt upp-
drag. Relationer är bland det viktigaste vi människor har och det gör arbetet som familjerådgivare 
både spännande och viktigt.  
 
 

Kvalifikationer 
 
Socionomexamen  
 



Psykoterapiutbildning motsvarande steg 1 eller annan adekvat vidareutbildning. 
 
Tidigare erfarenhet av familjerådgivning eller annat behandlingsarbete med par/familjer är merite-
rande liksom tidigare utbildning inom sexologi och kunskaper inom det familjerättsliga området.  
 
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Anställningens omfattning 

Anställningsform: Tillsvidare 
 
Omfattning:   Heltid 
 
Tillträde 1 juni eller enligt överenskommelse. 
 

Ansökan 

Ansök senast: 4 april  
 

Anställning 

• Antal annonserade arbetstillfällen:   1 

 

Kontakt 

Kontaktpersoner 
 
Eva Häljestam, enhetschef 0500-49 76 80 
 
Åsa Tivemo, samordnande familjerådgivare, 0500-49 87 04  

Övrigt 

Skövde Kommun arbetar aktivt för att utveckla jämställda och jämlika verksamheter riktade till 
kvinnor och män, pojkar och flickor oavsett bakgrund och tillhörighet samt arbetsplatser fria från 
diskriminerande strukturer. 
 
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna an-
nons. 

 

 
 
 
 


