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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
KFR:s styrelse redovisar följande verksamhetsberättelse för tiden 16 maj
2013 – 14 maj 2014
Styrelsens sammansättning
Ordförande
Karin Lübeck, Mora
Vice ordförande
Annika Lindén, Halmstad
Sekreterare
Elise Bonde Lyngsö, Stenungsund
Kassör
Karin Wulff, Malmö
Ledamöter
Irene Malmborg, Södertälje
Barbro Thorsell, Gävle
Margareth Melin, Stockholm
Suppleanter
Kari Markkula, Linköping
Birgit Ahlgren, Trosa
Revisorer
Åse Anjou, Luleå
Erika Edfast, Luleå
Revisorssuppleanter Britt-Marie Olofsson, Kramfors
Gunilla Andersson, Sundsvall
Valberedning
Håkan Larsson, Lund
Anna-Lena Norrström, Sundsvall
Susanne Lundkvist, Härryda
Styrelsens arbete
Styrelsen har sammanträtt vid 5 tillfällen under sammanlagt 9 dagar. För
att få mer utrymme för övergripande diskussioner och långsiktigt arbete
har styrelsen fortsatt att träffas två dagar i rad. Mycket av styrelsens
arbete har också skett via mejl och telefonkontakt. Styrelsen har träffats i
Stockholm men möteslokalen har varierat.
Sverige är ett avlångt land och tyvärr har styrelsen saknat representation
från de norra delarna.
Eftersom villkoren för familjerådgivningsarbetet ser mycket olika ut har
det varit av stort värde att styrelsen har haft medlemmar som arbetar i
upphandlade verksamheter och som arbetar som kommunalt anställda.
Enligt uppdrag från årsmötet har en suppleant adjungerats till styrelsen
och efter kontakt från valberedningen accepterade revisorerna och en
revisorssuppleant fortsatt uppdrag.
Några stora frågor har präglat styrelsens arbete under året - samarbetet
med SSR ang. kompetens- och kvalitetskriterier, samarbetet med Malmö
högskola gällande sexologiutbildning, fortsatt utveckling av hemsidan och
sammanställning av det juridiska dokumentet från studiedagen 2013.
En begäran om tillsyn har skickats till IVO rörande resurstilldelningen i en
kommun. Styrelsearbetet har varit mycket konstruktivt och stimulerande.
Protokollen har lagts ut till medlemmarna på föreningens hemsida:
www.kfr.nu
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Medlemsutveckling
Antalet medlemmar 2013-01-01 var 275 personer. 2013-12-31 är
medlemsantalet 260 personer. Det har tillkommit 28 nya medlemmar
under året och 43 personer har lämnat föreningen. Den främsta orsaken
till att man lämnar föreningen är pensionering.
7 medlemmar har fått auktorisation 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
inkommer och lägga fram förslag för beslut i styrelsen.
Auktorisationskommittén har också bidragit till förslaget om krav på
sexologikompetens för auktorisation. Man har närvarat vid två
styrelsemöten. Arbetsgruppen gör ett viktigt arbete för föreningen och
styrelsen tackar dem för deras stora engagemang och väl utförda arbete.
Läs mer under §17
Hemsidan
Nuvarande ansvarig för hemsidan, Irene Malmborg, har varit igång det
senaste året. Styrelsen har använt hemsidan för att göra arbetet inom
styrelsen synligt för medlemmarna. Ordföranden har skrivit personligt om
nyheterna i styrelsearbetet under ”Ordförandens rader”. Många
medlemmar har hört av sig med nyheter och information om kurser,
föreläsningar och lediga tjänster. Under året har t ex 9 lediga
familjerådgivartjänster runt om i landet utannonserats på hemsidan.
Hemsidan har använts som ett forum så att en viss fråga har lyfts och
medlemmar ute på familjerådgivningarna har kunnat lämna synpunkter
eller svar på dessa frågor. T ex genereradeen rundfråga angående
väntetider och förturer 25 svar och gav en bra bild av hur det kan se ut i
olika verksamheter.
De olika nätverken inom KFR, om våld, mångfald och förebyggande
arbete, har sin egen plats på hemsidan, där mötesprotokoll mm finns att
läsa.
Även andra än familjerådgivare hittar till KFR:s hemsida. När en
tidningsartikel om familjerådgivning publicerades i Östergötland, hade
journalisten hämtat information från hemsidan.
Samarbete med SSR – gällande kompetens och kvalitetsfrågor
Bilaga 1
Vi har fortsatt vårt samarbete med SSR angående kompetens och
kvalitetsfrågor. Styrelsens representanter har varit Karin Lybeck och
Annika Lindén. Det har tagit lång tid att få till stånd en träff med aktörer
som på olika vis borde ha intresse och ansvar för hur det står till med
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kvalitén på familjerådgivningarna och hur den säkras upp. Till sist
genomfördes en träff med SSR som inbjudare. Deltog gjorde en
representant för socialstyrelsen, tre från socialdepartementet, två från
KFR och en från det kommunala bolaget Vårljus. Dessutom bevakades
mötet av tidningen Akademikern med en artikel i marsnumret som följd.
Detta får ses som en startpunkt på ett långsiktigt arbete med att säkra
kvalitetfrågorna. Vi har arbetat för att en ordentlig utvärdering görs av
vad som hänt efter kommunaliseringen samt att strukturer och riktlinjer
skapas för hur en familjerådgivning med kvalitet ska se ut. Vi har också
arbetat för att vårt dokument ”Kompetens och kvalitetskrav för kommunal
familjerådgivning av god kvalitet”, ska bli vägledande för kommuner när
de formar sina familjerådgivningar oavsett om det sker i egen eller
upphandlad regi. Läs mer i Bilaga 1.
Kontaktpersoner har varit Karin Lübeck och Annika Lindén.

Sexologiutbildning för familjerådgivare
Redan förra verksamhetsåret tog styrelsen kontakt med Malmö högskola
med syfte att undersöka möjligheten att ordna sexologiutbildning särskilt
för familjerådgivare. Detta har vi sedan arbetat med under året som gått.
Det blev tidigt klart att de inte kunde ge en kurs i sitt vanliga utbud utan
det fick bli en kurs som de tar betalt för. KFR var med i den inledande
planeringen och lämnade önskemål om viktiga områden att belysa från ett
familjerådgivarperspektiv. Erbjudande har gått ut till alla våra medlemmar
och vi har också informerat KYFA. Hösten 2014 kommer en utbildning att
genomföras. Utbildningen ger 7,5 högskolepoäng och ges på distans för
att underlätta för så många som möjligt att gå utbildningen. Vi hoppas på
att det blir en riktigt bra utbildning.
Kontaktperson har varit Annika Lindén.

Statistikgruppen och Socialstyrelsen
Kontakten med Socialstyrelsens statistikenhet har återupptagits för att
belysa Nuläget, Nyttan och Syftet med Familjerådgivningens statistik.
Vi har under verksamhetsåret träffat Maria Öman, Cajsa Anufrijeff Röhr,
Jesper Hörnblad och Susanne Holland vid ett tillfälle, men räknar med att
ha fortsatt kontakt för att dryfta för oss angelägna frågor gällande
Socialstyrelsens statistik. Förhoppningen är att den ska kunna återkomma
med någon slags kontinuitet i framtiden.
Kontaktpersoner har varit Margareth Melin och Barbro Thorsell.
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Rapport från nätverksgrupper:
Nätverket ”Våld i nära relationer”
Vid studiedagarna 2013 tog tre familjerådgivare på sig att under året ta
initiativ till att bjuda in till ett möte med nätverket ”Våld i nära relationer”.
Det gick ut en inbjudan till ett möte i Örebro i november där alla
intresserade var välkomna. Tyvärr så var intresset så begränsat att de
som hade tagit på oss att anordna detta tog beslutet att ställa in det hela.
Om Fågel Fenix kommer att resa ur askan får väl framtiden visa.
Kontaktpersoner har varit Kari Markkula och Birgit Ahlgren.

Mångfaldsnätverket
Mångfaldsnätverket har haft två möten, i september 2013 träffades vi 11
deltagare i Örebro och i mars träffades 9 personer i Borlänge. Vi har
fortsatt att diskutera och tipsa varandra om sätt att nå ut till olika
inflyttade grupper på orten. Vi har också arbetat med att utveckla ett
enhetligt informationsmaterial om familjerådgivning översatt till olika
språk, som vi kan dela med varandra inom nätverket. En liten flyer med
kort information på arabiska har färdigställts.
Inom nätverket har vi också delat erfarenheter av litteratur och föreläsare
som kan fördjupa ämnet. Det har varit värdefullt att träffas kring dessa
frågor och nätverket planerar för fortsatta regelbundna möten.
Kontaktperson har varit Irene Malmborg.

Uppdatering av uppgifter i Arbetsförmedlingens yrkesregister
Arbetsförmedlingen centralt önskade uppdatera uppgifter om
familjerådgivare i sitt yrkesregister och vände sig till föreningen. Efter att
ha tittat på det hittillsvarande dokumentet konstaterades att tidens tand
gjort att ändringar behövde göras. Styrelsen gav förslag på ny och mer
tidsenlig skrivning.
Kontaktperson har varit Kari Markkula.

Studiedagarna 2013
Styrelsen beslutade i början av året att själva stå som arrangör för
studiedagarna då ingen byrå ansett sig kunna ta detta ansvar. Eftersom
det under lång tid inom föreningen uttryckts behov av information om och
klargöranden kring den juridik som reglerar verksamheten vid kommunal
familjerådgivning bestämdes att detta skulle vara huvudtema för
studiedagarna. Den ekonomiska kalkylen visade att intäkterna inte skulle
komma att täcka kostnaderna för studiedagarna. Styrelsen beslutade
emellertid att detta var en situation där det var lämpligt att använda

8

tidigare överskott för att kunna genomföra studiedagen. Styrelsen
önskade att den kunskap som förmedlades på studiedagarna skulle kunna
dokumenteras och presenteras på föreningens hemsida till nytta för
medlemmarna vid behov. Medlemmarna uppmanades att i förväg skicka in
frågeställningar så att programmet kunde möta reella behov hos
familjerådgivarkollektivet.
Studiedagarna hölls 16-17/5 på Piperska muren i Stockholm. Sammanlagt
drygt 60 familjerådgivare hade mött upp. Socionomen Ulrika Ekebro från
JP Infonet var vidtalad att hålla den första dagens föreläsning om
”Familjerådgivningens juridiska ramar” vilket hon gjorde med stor
kunskap och förmåga att engagera. Alla närvarande var eniga i att detta
var en riktig ”höjdare”. Senare på eftermiddagen avhölls föreningens
årsmöte och på kvällen en festmiddag i Piperska murens lokaler.
Andra dagens morgon rapporterade SSR:s Titti Fränkel om resultaten i
den enkät som man låtit familjerådgivare svara på om sin arbetssituation.
Därefter delade deltagarna in sig efter intresse och informerade varandra
om och diskuterade frågor i anknytning till två av föreningens nätverk,
”Våld i nära relation” samt ”Mångkulturellt arbete”. Studiedagarna
avslutades med en gemensam lunch.
ICCFR - International Commission on Couple and Family Relations
KFR är medlemmar i ICCFR som är en är en internationell förening och
nätverk för att samla och sprida information och kunskap runt familjer och
familjerelationer. Styrelsen anser att det är viktigt att fortsätta att vara
medlem i ICCFR. Det ger möjligheter till ett internationellt kontaktnät och
information. Deltagande i deras konferenser är öppet för alla intresserade.
Se mer information om ICCFR och deras konferens via länk från KFR:s
hemsida (www.kfr.nu).
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Kassaredogörelse för 2013
Föreningens resultat 2013 blev en förlust på 82tkr. Det beror i huvudsak på att intäkterna för
studiedagarna endast uppgick till 136tkr jämfört med budgeterade 250tkr. Årets totala
intäkter uppgick till 261tkr varav 117tkr utgjordes av medlemsavgifter. Årets kostnader
uppgick till 344tkr och blev därmed 28tkr lägre en budgeteret. För de exakta siffrorna på
respektive konto se bilaga (Resultatrapport).
I budgeten för 2013 ser det ut som att vi räknade med att göra en förlust på 38tkr vad gäller
föreningens övriga verksamhet. I detta var alltså inte studiedagarnas ekonomi inräknad. Den
förlusten skulle enligt budget täckas av en vinst från studiedagarna med 38tkr. För en
översikt av budgeten för 2013 och utfallet 2013 se bilaga (Ekonomisk översikt inför 2014).
Kostnaden för resor, boende och mat stannade på 97tkr mot budgeterade 129tkr. De stora
utgifterna är hotell och resekostnader. Att årets förlust inte blir större beror framförallt på
att resekostnaderna blivit lägre än budgeterat. Resorna kostade 33tkr jämfört med
budgeterade 52tkr. Det beror bland annat på att styrelsens sammankomster nu är två dagar
varannan månad istället för en dag varje månad. Hotell och mat budgeterades som en post
2013 och beräknades till 77tkr men uppgick vid årets slut till 64tkr.
Årets kostnader för hemsidan slutade på 22tkr jämfört med budgeterade 12tkr. Det är
satsningen på att skapa en välfungerande och aktuell hemsida som har krävt konsultation,
support och kostnad för övergång till ny webdomän. Framöver räknar vi med att kostnaden
för hemsidan ska stanna på 5tkr per år.
Föreningens tillgångar vid årets slut uppgick till 180tkr. 120tkr av dessa kommer från
överskott från tidigare års arrangerade studiedagar. I början av året var det totala
överskottet 190tkr men av dessa beslutade styrelsen flytta över 70tkr för att täcka förlusten
av studiedagarna 2013. Tillgångarna i räntefonden bokfördes under det gångna året.
Föreningens totala tillgångar vid årsskiftet är fördelat enligt följande. 103tkr är placerat i
räntefond, 17tkr på företagskonto och 59tkr i kassan. För exakta siffror se bilaga
(Balansrapport).
Malmö 140428
Karin Wulff, kassör KFR
Bilagor
Resultatrapport, bilaga 2
Balansrapport, bilaga 3
Ekonomisk översikt inför 2014, bilaga 4

Bilaga 2

Resultatrapport 2013

Intäkter
Medlemsavgifter
Auktorisationsavgifter
Studiedagarsavgifter
Återbetalning resa
Lämnade kassarabatter
Summa intäkter
Kostnader
Bredband
Lokalhyra
Hotell
Styrelsemöte mat
Auktorisationskommitte
Förbrukningsmaterial
Studiedagar kostnad
Resekostnader
Återbet medlemsavgift
Uppvaktning, avtackning
Studiedag, avtackning etc
Trycksaker
Datakostnader
Postbefordran
KFR Hemsida
Redovisningstjänster
Bankkostnader
Summa kostnader

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

117 050,00
7 800,00
136 000,00
176,00
-90,00
260 936,00

-1 398,00
-1 600,00
-46 056,00
-18 229,68
-2 410,00
-588,00
203 789,00
-33 063,00
-400,00
-225,00
-2 462,40
-3 188,00
-3 960,60
-1 571,95
-21 695,00
-150,00
-2 403,00
343 189,63
-82 253,63

168,21
1 406,94
1 575,15
-80 678,48
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Bilaga 3

Balansrapport

Ingående balans

Perioden

Utgående balans

1820 Obligationer, fonder

168 193,89

-65 093,06

103 100,83

Summa kortfristiga placeringar

168 193,89

-65 093,06

103 100,83

1930 Checkräkningskonto

35 132,52

24 010,37

59 142,89

1940 Bank, övriga tillgångar

21 140,31

-3 895,79

17 244,52

Summa Kassa och bank

56 272,83

20 114,58

76 387,41

224 466,72

-44 978,48

179 488,24

2061 Eget kapital/inbetalda insatser

-224 466,72

0,00

-224 466,72

Summa eget kapital

-224 466,72

0,00

-224 466,72

2972 Förutbetalda medlemsavgifter

0,00

-15 700,00

-15 700,00

2973 Förutbetalda studiedagarsavgifter

0,00

-20 000,00

-20 000,00

Summa kortfristiga skulder

0,00

-35 700,00

-35 700,00

-224 466,72

-35 700,00

-260 166,72

0,00

-80 678,48

-80 678,48

TILLGÅNGAR
Kortfristiga placeringar

Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Skulder
Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Beräknat resultat

Bilaga12
4

Ekonomisk översikt inför 2014 (tkr)
Budget 2013
Intäkter
3050 Medlemsavgifter
3051

Auktorisationsavgifter

3052

Studiedagarsavgifter

3053

Studiedagar sökta medel
Summa intäkter

Kostnader
5010 Lokalhyra

Utfall 2013

Budget 2014

117

117,0

117

5

7,8

5

250

136,0

390

0

0

32

372

260,8

544

0

1,6

0

77

46,0

50

18,2

18

5050

Hotell

5060

Styrelsemöte mat

5070

Auktorisationskommitté

3

3,7

3

5460

Förbrukningsmaterial

2

0,6

2

5500

Studiedagar kostnad

212

203,8

417

5800

Resekostnader

52

33,0

34

5940

Medlemskap ICCFR

6073

Uppvaktning, avtackning

6150

1
2,6

2

Trycksaker

3,2

2

6214

Dator

4,0

0

6215

Bredbandskostnad

1,4

0

6250

Postbefordran

1,6

2

6490

Hemsidan

12

21,7

5

6570

Bankkostnad

4

2,4

3

372

343,8

539

0

-83

+5

Summa kostnader
Resultat
Årets resultat
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Boende och Styrelsemöte mat budgeterades som en post 2013. Uppvaktning, Bredband och
Postbefordran budgeterades som en post 2013.
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Bilaga 1
KOMMUNAL FAMILJERÅDGIVNING
Kompetens- och kvalitetskrav för kommunal familjerådgivning av
god kvalitet

Värdegrund
Kommunal familjerådgivning bygger på värderingen att goda och trygga
familjerelationer byggs bäst på principer om jämställdhet och
demokratiska grundvärderingar. Samhället och familjerådgivaren har ett
särskilt ansvar att motverka förtryck och värna om en svagare part, t.ex.
barnen. FN:s barnkonvention och deklaration om mänskliga rättigheter
utgör grund i familjerådgivningens verksamhet. Familjerådgivningen
välkomnar människor oavsett etnisk bakgrund, religion och sexuell
läggning. Familjerådgivningen värnar individens rätt att göra egna livsval.
Policydokument
Arbetsuppgifter
Familjerådgivningens huvuduppgift är att genom terapisamtal medverka
till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter i par- och andra
familjerelationer.
Förebyggande arbete (information, utbildning, konsultation etc.) ingår i
arbetsuppgifterna.
Prop. 93/94:4
Syfte
Syftet för samlevande par är ”att bistå dem så att de kan hantera sina
konflikter, problem och krissituationer på sådant sätt att de kan fortsätta
leva tillsammans”
För par som separerar ”..är det viktigt att få hjälp att minska konflikterna
och att underlätta ett gemensamt föräldraskap”.
Den kommunala familjerådgivningen har ett förebyggande syfte och skall
bidra till föräldrautbildning, fortbildningsverksamhet för andra
personalgrupper och liknande.
Prop. 93/94:4
Verksamheten
Kommunal familjerådgivning är en frivillig insats som kommunen är
skyldig att erbjuda den som begär det. Beslut om familjerådgivning kan
därför inte bli föremål för biståndsbedömning eller beslut. Av detta följer
också att insatsens omfattning och utformning faller inom ramen för
familjerådgivarens professionella ansvar och beslut. Familjerådgivningens
sekretessregler verkar i samma riktning genom att sakna skaderekvisit
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s.k. ”absolut sekretess”. Sekretessen innebär även att det faktum att
någon sökt hjälp är sekretessbelagt.
SOL 5, 3§
Lokaler, inklusive väntrum, ska vara avskilda från annan verksamhet på
ett sådant sätt att besökares anonymitet rimligen kan upprätthållas.
Meddelandeblad
17/94
Familjerådgivningen skall gå att nå via direkttelefon för tidsbeställning och
telefonrådgivning.
Tidsbeställning vid nybesök innebär ett kvalificerat bedömningsarbete och
skall utföras av familjerådgivare.
Policydokument
Betalningsrutiner (där sådan förekommer) skall utformas så att
besökarens anonymitet skyddas. Om en kommun väljer att ta ut
besöksavgift får avgiften inte vara så hög att den avhåller personer från
att söka familjerådgivning. Familjerådgivningens ställning som frivillig
insats (ej biståndsbedömning) och med s.k. ”absolut sekretess” gör att
alla eventuella beslut om avgiftsbefrielse och liknande skall ske inom
familjerådgivningens ram.
Prop. 93/94:4

Handledning skall ske av handledare med handledarutbildning om lägst 30
högskolepoäng och endast med andra familjerådgivare med
familjerådgivningssekretess.
Kontinuerlig fortbildning skall ske. Fortbildningen kan gälla - studiedagar
arrangerade av Sveriges Kommunala Familjerådgivare (KFR) och andra för
professionen relevanta utbildningar.
Policydokument

Regelbunden systematisk utvärdering skall ske av verksamheten. Analys
skall göras av vilka grupper familjerådgivningen når med sin verksamhet
och med fokus på särskilt utsatta grupper.
Prop. 93/94:4
SOSFS
Familjerådgivarna arbetar med självständigt behandlingsansvar. Det
innebär att alla beslut som fattas faller under familjerådgivarens
professionella ansvar.
Meddelandeblad 17/94
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Familjerådgivartjänst skall inte kombineras med annan tjänst som innebär
annan sekretess eller på annat sätt motverkar familjerådgivningens
självständiga ställning eller allmänhetens förtroende.
JO dnr 3500-1997
Personal
En mottagning för kommunal familjerådgivning bör vara organiserad så
att minst två familjerådgivare finns i verksamheten
Grundkompetensen för arbetet som familjerådgivare är:
– socionom, eller motsvarande högskoleutbildning med beteendeinriktning
– grundläggande psykoterapiutbildning motsvarande steg 1 (inklusive
egenterapi och handledning)
– flerårig erfarenhet av familjeterapeutiskt arbete eller
relationsbehandling

På en mottagning för kommunal familjerådgivning bör minst en
familjerådgivare uppfylla kraven motsvarande auktorisation genom KFR
(Sveriges Kommunala Familjerådgivare) eller KYFA (Föreningen Kyrkans
Familjerådgivare)
Familjerådgivaren skall vara väl insatt i den lagstiftning som omgärdar
verksamheten

Styrelsen för KFR
2014 04 25

Bilaga 6
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RAPPORT FRÅN KFR:s AUKTORISATIONSKOMMITTÉ 1/1 2013-31/12 2013.
KFR (dåvarande KLFR) beslutade införa auktorisation av familjerådgivare fr.o.m.
1/1 1994.
Arbetsgruppen har under 2013 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 två gånger för
att göra bedömningsunderlag till styrelsen vid auktorisationsansökningar.
Föredragningar vid styrelsens sammanträde har skett vid två 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 87 arbetstimmar och 32 restimmar.
Vid årsmötet 2006-05-10 beslutades om ändrade kriterier för auktorisation
fr.o.m. 2006-06-01:
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 2010-03-26 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 2013 har 9 ansökningar inkommit. 7 ansökningar har
bifallits och två har fått kompletteringsbesked.
Totalt har 306 familjerådgivare auktoriserats under åren 1994 – 2013. Under
samma tid har 59 familjerådgivare fått kompletteringsbesked och av dessa har
senare 33 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 2013 varit 3.710:-.
Intäkterna som avser auktorisationsavgifter har varit 7.800:-.
Sedan starten 1994 har auktorisationskommitténs kostnader varit 124.268:- och
intäkter 143.700:-, varför arbetet har varit ekonomiskt självbärande.
KFR:s auktorisationskommitté Trelleborg 2014-03-06

Joanna Davidsson

Per Landberg

Åsa Wallander
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VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

Styrelsens basala uppgift kommer även fortsättningsvis att vara 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.
Mer riktade insatser kommer att ske på följande områden:
Tillsammans med Akademikerförbundet SSR ska vi fortsätta
kvalitetsarbetet med utgångspunkt från både vårt och deras dokument om
kvalitetssäkring av familjerådgivning på kommunalt uppdrag.. Vårt mål är
att dessa ska bli vägledande när kommunerna formar sina
familjerådgivningar. Vi vill också få till stånd en ordentlig utvärdering av
vad som skett med familjerådgivning i Sverige efter kommunaliseringen
1995.
Vårt samarbete med högskolan i Malmö har resulterat i att en
distansutbildning om 7,5 högskolepoäng i sexologi nu genomförs hösten
2014. Vi ska följa upp utfallet av den och utvärdera möjligheten för om
den kan genomföras kontinuerligt i framtiden.
Hemsidan är på väg att bli den levande mötesplats för kommunal
familjerådgivning som vi vill att den ska vara men det återstår fortfarande
en del arbete med det.
Vi ska fortsätta de nyupptagna kontakterna med socialstyrelsens
statistikenhet för att värna om att nationell statistik om familjerådgivning
har en självklar plats även fortsättningsvis och att den utformas på ett
meningsfullt sätt.
Vi behöver också lägga ner tid på att sammanställa innehåll, ordningar
och arbetsgång för styrelsens arbete. Detta för att underlätta för nya
styrelsemedlemmar att genomföra sitt uppdrag.
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Budget 2014 (tkr)

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 100 betalande deltagare. Ambitionen är att under året ta fram ekonomiska
riktlinjer som stöd och hjälp till de som arrangerar studiedagarna.
Utmaningen 2014 är att hålla kostnader för boende och resor nere samtidigt som kvalitet
och aktivitet i föreningsarbetet upprätthålls. Kostnaderna för hemsidan bör bli betydligt
lägre jämfört med föregående år då stora satsningar gjordes. 2014 är kostnaden budgeterad
till 5 000kr.

Intäkter
Medlemsavgifter
Auktorisationsavgifter
Studiedagarsavgifter
Studiedagar sökta medel
Summa intäkter

Budget 2014
117
5
390
32
544

Kostnader
5050 Hotell
5060 Styrelsemöte mat
5070 Auktorisationskommitté
5460 Förbrukningsmaterial
5500 Studiedagar kostnad
5800 Resekostnader
5940 Medlemskap ICCFR
6073 Uppvaktning, avtackning
6150 Trycksaker
6250 Postbefordran
6490 Hemsidan
6570 Bankkostnad
Summa kostnader

50
18
3
2
417
34
1
2
2
2
5
3
539

3050
3051
3052
3053

Resultat
8999 Årets resultat

5
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Bilaga 9
MOTIONER TILL KFR:s ÅRSMÖTE 2014

1 Styrelsens motion till årsmötet
Ändra beskrivningen av KFR i föreningens stadgar från intresseförening till
yrkesförening
Bakgrund:
I KFR: stadgar beskrivs föreningen som en intresseförening. Ända sedan
föreningen startade på 60-talet 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.
Styrelsen föreslår därför årsmötet:
att ändra i föreningens stadgar så att begreppet intresseförening byts mot
begreppet yrkesförening
Eftersom det gäller en stadgeändring skall detta beslut tas av två
årsmöten efter varandra
2014-04-25
Styrelsen för KFR
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2 Styrelsens motion till årsmötet
Motion om att införa krav på sexologisk kompetens i auktorisationen för
familjerådgivare
Bakgrund:
Arbetet som familjerådgivare innebär att vi har särskild kompetens på
parets dynamik. Det som särskilt urskiljer parets relation från andra
relationer är det gemensamma mötet i sexualiteten. Resultatet från den
genomlysning av vad och hur vi arbetar med sexologiska frågeställningar
som gjordes på studiedagarna i Jönköping 2011 visar tydligt att vi i stor
omfattning arbetar med många olika områden av människors sexualitet.
Det är också tydligt att de utbildningar som ligger till grund för att arbeta
som familjerådgivare, socionom- och psykoterapiutbildningar, har näst
intill obefintligt sexologiskt innehåll. Det innebär en risk för trovärdigheten
i vår professionalitet.
Auktorisationen ska vara vår kompetens- och kvalitetsstämpel. Det är
därför en rimlig konsekvens att vi för till krav på sexologisk kompetens till
de nuvarande kraven för auktorisation.
En svårighet har tidigare varit brist på kortare kvalitetsutbildningar i
ämnet. Vi är därför glada över att samarbetet med Malmö högskola nu
resulterar i en sexologiutbildning om 7,5 högskolepoäng på distans särskilt
riktad till familjerådgivare som en möjlighet att skaffa kompetensen.
Styrelsen föreslår därför årsmötet:
att följande krav läggs till de redan tidigare beslutade kraven för att
erhålla auktorisation
att sökanden skall ha minst motsvarande7,5 högskolepoäng sexologisk
utbildning
Detta krav skall träda i kraft 1/1 2018.
2014-04-25
Styrelsen för KFR
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Bilaga 10
MOTIONER FRÅN MEDLEMMAR TILL ÅRSMÖTET 2014

1
KFR bör undersöka i vilken utsträckning de olika
familjerådgivningskontoren följer KFR:s riktlinjer när det gäller att
verksamheterna ska bygga på evidensbaserad praktik samt hur detta
återspeglas i verksamheten. Syftet är att inventera vad som finns och att
andra kan ta lärdom av hur man har implementerat detta i sitt arbete.
Tommy Waad
Styrelsens svar:
Styrelsen anser att KFR inte skall ha en kontrollerande funktion i
förhållande till medlemmarnas verksamheter. KFR:s riktlinjer skall kunna
användas för att bygga familjerådgivning med god kvalitet. I två fall kan
styrelsen ha en kontrollfunktion, den ena genom att begära tillsyn hos IVO
och den andra genom att dra tillbaka en utfärdad auktorisation om
missförhållanden uppdagas. Det är kommunerna som huvudmän som har
kvalitetsansvar och IVO är tillsynsmyndighet.
Enligt KFR:s Policydokument innehåller den teoretiska grunden för arbetet
ett flertal teorier och KFR betonar vikten av bredd i den teoretiska
referensramen för att familjerådgivningen skall kunna möta klienternas
behov (sid 7). Vad gäller klienternas mångfacetterade behov menar KFR
att det ställer krav på familjerådgivningen att erbjuda en bredd i
arbetsmetoderna (sid 8).
Styrelsens målsättning är att hemsidan skall vara en kanal för
medlemmarna till ökad debatt och informationsutbyte och bjuder in
medlemmarna att dela med sig av kunskap och erfarenhet. En ny ”flik” på
hemsidan för evidensbaserad praktik kan bli ett forum där alla
medlemmar kan ge bidrag om vad de använder för redskap som är
evidensbaserade t.ex. PREP, EFT, FIT (srs/ors). Styrelsen uppmuntrar och
stöttar också medlemmarna att bilda nätverk för att tillsammans utveckla
viktiga ämnesområden.
Styrelsen föreslår därför årsmötet att avslå motion om att undersöka i
vilken utsträckning familjerådgivningskontoren använder evidensbaserad
praktik
2
För att bli auktoriserad familjerådgivare bör det finnas med att man har
någon form av parterapiutbildning. Som det är idag krävs ingen trots att
detta är vår kärnverksamhet.
Tommy Waad
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Styrelsens svar:
Styrelsen anser att relationsinriktade utbildningar och däribland
parterapiutbildning är lämpliga utbildningar som underlag till
auktorisation. Därför finns parterapiutbildning nämnt som ett av exemplen
som kan leda till auktorisation. Vi anser dock inte att det i nuläget skall
vara ett krav för auktorisation. Vi hänvisar till Policydokument där
föreningen betonar vikten av en bredd i kompetensen för att möta
klienternas varierande behov.
Styrelsens föreslår årsmötet att avslå motionen

3
KFR bör verka för att hitta lösningar så att man kan arbeta under sin
legitimation. Idag tillhör det legitimationsgrundande psykoterapeutiska
arbetet sjukvården trots att det (troligtvis) bedrivs mycket kvalificerat
psykoterapeutiskt arbete ute på mottagningarna. Personal som är
legitimerade bör kunna arbeta utifrån sin utbildningsnivå.
Tommy Waad
Styrelsens svar:
Motionen pekar på ett viktigt strukturellt problem. Inom hälso- och
sjukvård bedrivs behandling/psykoterapi med tydliga kompetensregler och
tillsynssystem medan socialtjänstens behandlingsarbete bedrivs med
mindre tydliga regler. Organisationen i sig – hälso- och sjukvård eller
socialtjänst - används för att definiera om arbetet är psykoterapi eller
socialt arbete. Det är styrelsens uppfattning att familjerådgivare är
utbildade för att arbeta med förändring med hjälp av olika psykologiska
och terapeutiska teorier och metoder, alltså psykoterapi. Dessutom
behöver socialtjänstens klienter och familjerådgivningens par och familjer
den kvalificerade kompetensen för att få korrekt och verksam hjälp.
I det relativa tomrum som socialtjänstens behandlingsarbete verkar har
KFR konsekvent arbetat för att beskriva och ställa upp kvalitets- och
kompetenskrav för kommunal familjerådgivning. Det har skett genom
bl.a. systemet med auktorisation, Policydokument och nu med att påverka
SSR att anta KFR:s kvalitets- och kompetenskrav som sina.
Det är styrelsens långsiktiga mål att påverka de centrala institutionerna,
Socialdepartement, Socialstyrelse, SKL, SSR m.fl. att skapa riktlinjer i
form av kompetenskrav, system för kvalitetssäkring och tillsyn vad det
gäller socialtjänstens behandlingsarbete, inkluderat kommunal
familjerådgivning.
Att verka för möjligheten att ”arbeta under sin legitimation” skulle leda till
krav på journalföring och diagnostisering och enligt styrelsen leda till
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oacceptabla konsekvenser vad gäller familjerådgivningens grundläggande
regelverk och ”absoluta sekretess”.
Styrelsens föreslår därför årsmötet att avslå motionen att KFR bör arbeta
för att familjerådgivare skall kunna arbeta ”under sin legitimation”

4
KFR bör arbeta för att få en sammanhängande bild av vad KFR menar
med evidensbaserad praktik i förhållande till parterapiområdet. KFR bör
kunna ge exempel på metoder som kan vara vägledande i arbetet.
Tommy Waad
Styrelsens svar:
I KFR: s policydokument finns en definition av evidensbaserad praktik som
styrelsen ställer sig bakom. Det är inte KFR: s uppgift att välja ut
särskilda metoder som vägledande. Däremot finns det inom KFR:s ram
möjlighet för våra medlemmar att sprida kunskap, t ex via hemsidan, om
teorier och metoder som man funnit verksamma, intressanta böcker,
kurser, forskning mm. Vi uppmuntrar också medlemmarna att skapa
nätverk kring viktiga frågor. Ett exempel på detta är arbetet som
nätverket mot våld i nära relation och styrelsen genomförde. Detta
genererade projektpengar från SoS för en kartläggning.
Styrelsens förslag till årsmötet:
att KFR inte ytterligare specificerar begreppet evidensbaserad praktik och
att KFR inte beslutar över vilka metoder som ska vara vägledande
Styrelsens föreslår därför årsmötet att avslå motionen.

5
KFR bör verka för att parterapi/parbehandling blir en mer central fråga.
Som det är nu finns det i stort sett inga diskussioner när det gäller
inriktning eller innehåll.
Tommy Waad
Styrelsens svar:
Styrelsen välkomnar debatt och erfarenhetsutbyte inom KFR. På KFR:s
studiedagar, våra arbetsplatser och på hemsidan förs idag diskussioner
och erfarenhetsutbyte om inriktning, innehåll, metoder, ramar, teorier,
kompetens och kvalitet. Det är genom medlemmarnas aktiva deltagande i
KFR:s arbete som föreningens inriktning och innehåll påverkas.
Styrelsen föreslår därför årsmötet:
att lämna motionen utan bifall
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6
Att KFR har gemensamma konferenser med KYFA.
Tommy Waad
Styrelsens svar:
De konferenser som KFR anordnar är årliga studiedagar. I många år har
det varit öppet för KFR:s och KYFA:s medlemmar att delta i varandras
studiedagar och det är en öppenhet som styrelsen uppskattar. KFR:s
studiedagar är ju också öppna för den som inte är medlem i föreningen.
Många yrkesmässiga frågeställningar är gemensamma men att slå
samman föreningarnas studiedagar anser styrelsen skulle vara direkt fel.
KFR representerar en lagstadgad, kommunal verksamhet och den kan
därför inte ha en koppling till en organisation med en uttalat konfessionell
värdegrund
Styrelsen föreslår därför årsmötet:
att avslå motionen

