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Dnr 2009/138-756

Familjerådgivningen i Luleå – Verksamhetsberättelse 2008
Bilagor: Familjerådgivningen i Luleå, en verksamhetsberättelse 2008

Ärendebeskrivning
Verksamhet gällande familjerådgivning är lagstadgat i 5 kap. 3 §
Socialtjänstlagen. Den förskriver att kommunen ska ansvara för att
familjerådgivning genom kommunens försorg eller annars genom lämplig
rådgivare kan erbjudas den som begär det. Med familjerådgivning avses, i
denna lag, en verksamhet som bedrivs av det allmänna eller yrkesmässigt av
enskild och som består i samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i
parförhållanden och familjer.
Familjerådgivningen i Luleå kommun
Socialförvaltningen har bedrivit familjerådgivning sedan 1995-01-01.
Upptagningsområdet är hela Luleå kommun. Verksamheten bedrivs i lokaler
fristående från socialförvaltningen där andra verksamheter finns. Att det finns
andra verksamheter i fastigheten ökar möjligheten till anonymitet.
Resurser
Familjerådgivningen har 3,5 tjänster till förfogande. Under 2008 har
5 personer varit anställda på partiell tjänstgöringsgrad i verksamheten.
Metod
Huvuddelen av arbetet utgör att samtala med paren för att återupprätta
kommunikationen och genom det ge hjälp till att se nya möjligheter. Detta
leder indirekt till att barn får bättre och tryggare uppväxtmiljö och förebygger
konflikter där barn kan komma i kläm.
De flesta har behov av 2 – 4 samtal. Medelväntetiden är ca 3,5 veckor. För att
få ner väntetiderna har alla par erbjudits återbudstider. Förtur ges vid
särskilda behov; t.ex. när man väntar barn, par som har barn under ett år eller
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där det förkommer våld i relationen. Andelen par med behov av tolkhjälp ser
ut att öka.
Kompetensutveckling
Kompetensen upprätthålls genom intern handledning varje vecka. Utöver det
har externa handledare med psykoanalytisk kompetens anlitats under året och
en specialdesignad utbildning i sexologi för familjerådgivare har utförts.
Data om besökande
Alla samhällsgrupper och yrkesgrupper är representerade. Åldersmässigt
ligger de flesta inom åldersgrupperna 30 – 39 år (35%).
En sammanfattning av statistiska data:
• Under 2008 påbörjades 250 st ärenden av vilka 245 st var på
klientens egen begäran.
• Den totala genomströmningen 2008 utgjorde 1 331 samtal.
• Majoriteten av relationerna hade varat 5 – 9 år (71 st)
och 1 – 4 år (66 st).
• Familjer med 2 barn (91 st) och 1 barn (70 st) var mest
förekommande.
• Umgängesbarn och växelvis boende barn fördelade på ålder
utgjorde 0 – 6 år = 43 st, 7 – 12 år = 37 st, 13 –17 år = 39 st.
Behandlingsinnehåll - under året avslutade ärenden
Kartläggning/klargörande samtal,
information/ bedömningssamtal eller
tydliggörande av problemen
Reparationsarbete
Separationsarbete
Överenskommelse i vårdnads- och
umgängesfrågor i samband med separation
Redan separerade med vårdnads- och umgängesproblem
Övriga problem i parrelationen
Problem i övriga relationer
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Antal ärenden

93
93
41
2
3
3
13
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Utvecklingsarbete under året
En sexologiutbildning har företagits.
Administrativa konferenser med avdelningschef vid 10 tillfällen och med
familjerätten vid 1 tillfälle.
Intern handledning inkl. administrativt arbete och ärendefördelning ca 3
tim/vecka.
Extern handledning vid 6 st tillfällen med 8 timmar/tillfälle.
Introduktionshandledning för nyanställd 12 gånger med 1 tim/gång.
Utåtriktat arbete har skett dels genom introduktion för nyanställda
socialsekreterare vid 1 tillfälle och medverkan i TV 4 vid 1 tillfälle. För övrigt
har familjerådgivningen kontaktats av olika media när man velat skriva om
eller göra program om samlevnad.

Förvaltningens förslag till beslut
_____

med godkännande lägga verksamhetsberättelsen gällande
familjerådgivningens verksamhet under 2008 till handlingarna.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
-

i enlighet med förvaltningens förslag.

_____

Socialnämnden beslutar
-

med godkännande lägga verksamhetsberättelsen gällande
familjerådgivningens verksamhet under 2008 till handlingarna.

_____

Beslutsexpediering
Verksamhets- och enhetschefer stab

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

