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FÖRORD
SVENSKA KYRKANS FAMILJERÅDGIVNING

Svenska kyrkans familjerådgivning utgör en del av det som i kyrkoordningen 
benämns församlingens grundläggande uppgift. Svenska kyrkans familjeråd- 
givningsarbete bedrivs på omkring 30 mottagningar runt om i Sverige (2013).  
Omkring 60 familjerådgivare arbetar inom verksamheten. Svenska kyrkans familje-
rådgivning har sin nationella samordningsfunktion på kyrkokansliet i Uppsala.

Riktlinjer för Svenska kyrkans familjerådgivare har tillkommit för att tydlig-
göra ramar och riktlinjer för Svenska kyrkans familjerådgivning med referens till 
kyrkoordningen, generell lagstiftning och den erfarenhet som finns sedan mer än 
sextio år inom Svenska kyrkans familjerådgivning.

Dokumentets första upplaga utgavs av Nämnden för Diakoni och samhälls-
ansvar och arbetsgruppen för familjerådgivning 1987. Därefter har dokumentet 
reviderats vid studiedagarna i oktober 2007. Den senaste revidering skedde 2013, 
med anledning av ändringar i kyrkoordningen. 

Den senaste revideringen har genomförts i samverkan mellan föreningen 
Svenska kyrkans familjerådgivares intresse –och kamratförening. (KYFA) och  
den nationella samordnaren för Svenska kyrkans familjerådgivning. KYFA är  
en intresse- och kamratförening för dem som är yrkesverksamma vid kyrklig/eku-
menisk familjerådgivningsbyrå eller har uppdrag att utföra familjerådgivning för 
Svenska kyrkans räkning. Arbetet inom KYFA syftar till att tillvarata medlem-
marnas intressen, stärka gemenskapen mellan medlemmarna och arbeta för att 
kvalitetssäkra bland annat utbildning och auktorisation.

Stockholm i april 2014

Jan Sjögerud

Nationell samordnare Svenska kyrkans  
familjerådgivning, handläggare för diakonal 
utveckling, kyrkoliv och samhällsansvar
E-POST: jan.sjogerud@svenskakyrkan.se
TELEFON DIREKT: 018-16 98 17 
MOBIL: 070-280 95 11
FAX DIREKT: 018-16 96 18

Margareta Ericsson

Verksamhetsledare och familjerådgivare 
Ordförande Svenska kyrkans familjerådgivares 
intresse –och kamratförening (KYFA)
E-POST: margareta.ericsson@svenskakyrkan.se
TELEFON DIREKT: 019-154548
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SVENSKA KYRKANS  
FAMILJERÅDGIVNING
SAMMANFATTNING 

Svenska kyrkans familjerådgivning utgör en del av det som benämns församling-
ens grundläggande uppgift. I 2 kap 1 § kyrkoordningen står det att: ”Försam-

lingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt 

utöva diakoni och mission”. Svenska kyrkans familjerådgivning är ett sätt att 
visa omsorg om människor med samlevnadssvårigheter och i livskriser och är ett 
uttryck för det kristna kärleksbudskapet. 

Familjerådgivningens viktigaste uppgift är samtalsbehandling med familjer, par 
och enskilda med fokus på relationer. I samtalen kommer familjerådgivare inom 
kyrkan ofta i kontakt med frågor som uppstår i existentiella kriser. Förutom en 
adekvat grundutbildning och relevant psykologisk kunskap har en auktoriserad 
familjerådgivare i Svenska kyrkan en särskild kompetens att arbeta med tros- och 
livsåskådningsfrågor i en relationskonflikt.

Förutom par- och familjesamtal bedrivs inom Svenska kyrkans familjerådgivning 
utåtriktat arbete i olika omfattning. Handledning, seminarier och gruppverksam-
het förekommer också i mån av resurser. 

Svenska kyrkans familjerådgivning upprättas och drivs av församling eller pas-
torat. På de flesta platser har flera församlingar gått samman i en ekonomisk lös-
ning för att finansiera en familjerådgivning. Det finns olika slags organisatoriska 
lösningar t.ex. stiftelseform eller ekonomisk förening. 

På några platser har annan huvudman än Svenska kyrkan åtagit sig det adminis-
trativa ansvaret för att driva Svenska kyrkans familjerådgivning i samråd med 
de församlingar som finansierar familjerådgivningen. I dessa fall bör det tydligt 
framgå att verksamheten har en kyrklig profil och att det är en angelägenhet som 
är direkt kopplad till en eller flera församlingar. Riktlinjerna för verksamheten 
skall överensstämma med kraven för familjerådgivning inom Svenska kyrkan. 
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Medarbetarna i sådana samordnade verksamheter ska också vara införstådda 
med de fortbildningskrav som är gemensamma för kyrkans familjerådgivare.
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INLEDNING
Familjerådgivning har blivit ett ovärderligt samhällsinslag när det gäller möj-
ligheten att stödja människor i samlevnadssvårigheter. Fungerande relationer 
främjar samtliga livsbetingelser och familjerådgivning kan därför betraktas som 
ett kurativt folkhälsoarbete vilket kan bidra till förbättrad hälsa för par, enskilda 
och och familjer.

VERKSAMHETSIDÉ 

Svenska kyrkans familjerådgivning ingår i församlingens grundläggande 
uppgift och kan både ses som en uppföljning av de kyrkliga handlingarna 
vigsel, dop, konfirmation och begravning och som del av församlingarnas 
diakonala arbete. Det är ett sätt att manifestera kyrkans omsorg om männ-
iskor i samlevnadssvårigheter och livskriser och är ett uttryck för det kristna 
kärleksbudskapet.

Kyrkans familjerådgivning är till för människor med svårigheter i nära 
relationer. Med det professionella samtalet som instrument erbjuder familje-
rådgivningen en trygg plats för reflektion, dialog och terapeutisk bearbetning 
under sträng sekretess.

Den specifika terapeutiska kompetensen är relationsbearbetning, men också 
kunskap att möta tros- och livsåskådningsfrågor som kan aktualiseras i sam-
band med relationsproblem. Kompetensen kan också tas till vara för handled-
ning, föredrag och gruppsamtal i relationsfrågor. (Dokumentet ”Verksam-
hetsidé” är upprättat efter förarbetet på studiedagarna oktober 2005 och med 
underlag från därpå följande diskussioner inom familjerådgivningsbyråerna)

FAMILJERÅDGIVNING – VAD INNEBÄR DET? 

Familjerådgivning definieras begreppsmässigt av bestämmelserna i Socialtjänstla-
gen 2001:453 enligt följande;

”Med familjerådgivning avses … en verksamhet som bedrivs av det all-
männa eller yrkesmässigt av enskild och som består av samtal med syfte 
att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer…”
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Begreppet ”familjerådgivning” är således reserverat för sådan familjerådgiv-
ning som bedrivs av det allmänna, kommunen eller annan lämplig yrkesmässig 
verksamhet. Med ”yrkesmässigt” avses en rådgivning som ges av professionell 
rådgivare, exempelvis Svenska kyrkans familjerådgivning. Med ”enskild” avses 
alla typer av enskilda rättssubjekt; bolag, föreningar, stiftelser etc. Det kan också 
vara frågan om exempelvis stiftelser eller bolag vars huvudmän utgörs av organ 
inom Svenska kyrkan eller andra trossamfund. Vidare krävs att följande kriterier 
är uppfyllda: att verksamheten är av varaktig karaktär samt att den riktar sig till 
ett större antal personer.
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FAMILJERÅDGIVNING  
– ETT SAMHÄLLELIGT OCH 
KYRKLIGT VERKSAMHETSFÄLT
HISTORIK

Familjerådgivningens historia i Sverige liknar i många avseenden utvecklingen 
i andra länder. Det var under tiden mellan 1930 och 1950 som denna rådgiv-
ningsform etablerades. Det var främst läkare, präster och socialarbetare som tog 
initiativet till att etablera rådgivningsbyråer. Oavsett om det var kyrkosamfund, 
kommuner, privata stiftelser eller frivilliga organisationer som organiserade råd-
givningen, har syftet och i viss mån metoderna liknar varandra.

Familjemedling har traditioner som härstammar från 1920-talet då det lagstifta-
des om medling vid skilsmässa. Det innebar i praktiken att par som skulle skiljas 
fick samtal med en präst innan hemskillnad för skilsmässa beviljades. Den ur-
sprungliga kyrkliga medlingsverksamheten kompletterades i slutet av sextiotalet 
med en borgerlig medling. Den obligatoriska medlingen – kyrklig och kommunal- 
avskaffades 1974.

Detta markerade en skillnad i synen på äktenskapskonflikter. Från att ha varit 
en fråga som samhället haft en viss kontroll över, blev det en angelägenhet för 
individer att själva ta ansvar för. Redan innan medlingsverksamheten upphörde, 
etablerades familjerådgivningsverksamhet inom Svenska kyrkan. Den första 
och äldsta kyrkliga mottagningen startades i Uppsala 1954. Verksamheten har 
därefter byggts ut över hela landet i såväl kyrklig som kommunal regi, den senare 
lagstadgad sedan 1995. Inom de nordiska grannländerna har kyrklig familjeråd-
givning länge haft en framträdande roll.

ÄR FAMILJERÅDGIVNING EN UPPGIFT FÖR KYRKAN?

Under senare delen av nittiotalet riktades kritik mot samhällets brist på varia-
tion i utbudet av sociala tjänster. Familjerådgivning har blivit en etablerad 
verksamhet där kyrkans är ett alternativ för dem som av olika skäl inte vill gå 
till  kommunens, som själva har en tro eller som vill prata om tro i sin livskris. 



8 RIKTLINJER FÖR SVENSKA KYRKANS FAMILJERÅDGIVNING RIKTLINJER FÖR SVENSKA KYRKANS FAMILJERÅDGIVNING 9

Svenska  kyrkan har en lång tradition av rådgivningsverksamhet som etablerades 
i samband med medlingsverksamheten och senare som mer professionell rådgiv-
ning.

I 2 kap 1 § kyrkoordningen står det att: ”Församlingens grundläggande uppgift 

är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission”. 
Svenska kyrkans familjerådgivning är ett sätt att visa omsorg om människor med 
samlevnadssvårigheter och i livskriser. Det är ett uttryck för det kristna kärleks-
budskapet. 

Inom Svenska kyrkans familjerådgivnings egen befattningsutbildning betonas de 
existentiella frågorna. Det handlar inte enbart om att via livsåskådningsperspek-
tivet förhålla sig till det kristna budskapet utan också om nödvändigheten att ha 
ett forum som relaterar till samhällets ökade intresse för dessa frågor och den 
egna förmågan att möta människor när frågorna ställs. På det sättet fortsätter 
kyrkan sitt engagemang som medlare/förmedlare av hopp.

Svenska kyrkans familjerådgivning är också en avlastning för annan personal i 
kyrkan när de hamnar i samtal där den egna kompetensen inte räcker till. Att 
arbeta med frågor där man inte har en trygghet i sin kompetens och en trygg ram 
att luta sig mot kan vara väldigt pressande. Då är det bra att ha möjligheten att 
slussa vidare dem som med förtroende vänt sig till kyrkan med sin relationspro-
blematik.

FAMILJERÅDGIVNING – PASTORALT PERSPEKTIV OCH DIAKONAL HANDLING

Familjerådgivning utgör en del av församlingens grundläggande uppgift och är ett 
sätt att visa att de kyrkliga handlingarna hör ihop med kyrkans omsorg om dem 
som behöver ett professionellt stöd i olika slags relationer. 

Många par väljer att viga sig i kyrkan. Vigselakten som kyrklig handling får en 
djupare innebörd genom att kyrkan också ger stöd om det blir svårigheter i rela-
tionen. På det sättet visar kyrkan sitt engagemang och förmedlar hopp. 

Familjerådgivning är ett sätt att erbjuda kyrkans resurser till människor mitt i 
livet, en målgrupp som kyrkan annars har svårt att nå. Många som fått hjälp av 
Svenska kyrkans familjerådgivning är nöjda och tacksamma och det är inte ovan-
ligt att man efteråt väljer att bli medlem i Svenska kyrkan.
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FAMILJERÅDGIVNINGEN VERKAR FÖR EN PRIORITERAD MÅLGRUPP.

Kyrkans arbete är på många områden inriktat på barn och de har lyfts fram som 
en prioriterad målgrupp. I familjerådgivningen stöds bland annat de vuxna i sitt 
föräldraskap, vilket innebär att många barn indirekt berörs av verksamheten.

Alla barn har, enligt Barnkonventionen, rätt att få växa upp ”i en familjemiljö; i en 

omgivning av lycka, kärlek och förståelse”. För att barn ska må bra och utvecklas 
som de ska är det helt avgörande för dem att omges av närvarande, kärleksfulla 
vuxna i någorlunda balans. Många av dem som söker familjerådgivning hos 
Svenska kyrkan är föräldrar som upptas av en relationskris eller konflikt av något 
slag. Det är vanligt att de uttrycker en oro över hur barnen påverkas av situationen 
och att de är angelägna om att få hjälp att lösa problemen. Familjerådgivningen er-
bjuder de vuxna möjlighet att ta itu med de relationssvårigheter och konflikter som 
upptar dem, så att de kan ägna sig åt att skapa ett tryggt och stabilt uppväxtklimat 
för sina barn. Familjerådgivning inom Svenska kyrkan är således en verksamhet 
som i högsta grad påverkar barns livsvillkor.

VAD ERBJUDER DEN KYRKLIGA FAMILJERÅDGIVNINGEN?

Familjerådgivningens viktigaste uppgift är samtalsbehandling med  familjer, 
par och enskilda med fokus på nära relationer. I mån av resurser bedrivs också 
utåtriktat arbete i olika omfattning. Kompetensen kan exempelvis tas till vara 
för handledning, föredrag och gruppverksamhet. 

I samtalen kommer familjerådgivare i kontakt med frågor som uppstår i exis-
tentiella kriser. Förutom en adekvat grundutbildning och relevant psykologisk 
kunskap har en auktoriserad familjerådgivare i Svenska kyrkan därför en särskild 
kompetens att arbeta med tros- och livsåskådningsfrågor. 

VEM KAN VÄNDA SIG TILL FAMILJERÅDGIVNINGEN?

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för dem som har problem i sina nära 
relationer. 

I Sverige ingås ca 50 000 äktenskap årligen (enligt statistik 2010, SCB) varav 
hälften i Svenska kyrkan. För många par, inte minst där det finns barn, är det 
svårt att få livet att gå ihop med arbete, barn, egen tid, tid för parrelationen med 
mera. Den grupp som i störst utsträckning söker sig till familjerådgivningen är 
par i åldern 30–50 år (enligt 2010 års statistik). 
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De flesta människor känner till att familjerådgivning kan behövas för par som 
funderar på att separera. Många vet också om att det kan vara bra att söka 
familjerådgivning i ett tidigt skede, innan problemen har blivit så stora att separa-
tion upplevs som den enda lösningen. Det finns emellertid också andra situationer 
i livet som kan innebära en belastning i nära relationer. Det är exempelvis vanligt 
att omställningen från singelliv till föräldraliv kan utlösa oro och bekymmer. 
Tillkomsten av ett barn innebär en stor förändring där föräldrarna ibland kan 
behöva hjälp att finna konstruktiva vägar att hantera föräldraskapet. Andra 
vanliga svårigheter man önskar bearbeta är till exempel hur man relaterar till sina 
tonåringar, svärföräldrar eller andra anhöriga, hur man får ihop styvfamiljen, 
hur man förhåller sig till att leva i storstadsisolering utan släktkontakter eller hur 
man handskas med kulturskillnader inom äktenskapet.

RAMAR KRING SAMTALEN 

Till familjerådgivningen kommer par, familjer och enskilda. I samband med 
 anmälan om behov av rådgivning, uppmuntras den sökande att komma tillsam-
mans med sin partner eller någon annan i familjen som är berörd av problemet.

Några mottagningar praktiserar förtur för par med mycket små barn. En del  
mottagningar har förtur för personal inom Svenska kyrkan.

Omfattningen av samtal varierar vanligen mellan två till tolv samtal. Avvikelser 
åt båda hållen förekommer. Kostnaden för samtalen varierar mellan byråerna.  
På alla mottagningar bör man vara uppmärksam på om en besökare inte har 
möjlighet att betala. Avgiftsreducering är ofta möjlig.

För gemensamma samtal, det vill säga med ett par eller en familj, reserveras 
 vanligtvis 90 minuter och för individuella samtal 45 minuter. Antalet samtal 
 bestäms genom den överenskommelse mellan familjerådgivaren och besökarna 
som görs vid uppläggningen av varje ärende (behandlingskontrakt).
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VERKSAMHETEN REGLERAS AV 
FÖLJANDE BESTÄMMELSER
Dessa bestämmelser gäller för samtliga som är anställda som familjerådgivare i 
Svenska kyrkan oavsett om man i sin grundutbildning är socionom, psykolog, 
präst och skulle ha andra bestämmelser och lagar om man hade en annan anställ-
ning. Exempelvis är inte samtal inom kyrkans familjerådgivning att betrakta som 
bikt eller själavårdssamtal. Det är därför viktigt att den som är familjerådgivare 
och präst tydliggör för konfidenten vad det är för typ av samtal som sker inom 
ramen för familjerådgivning. 

TYSTNADSPLIKT

Inom Svenska Kyrkans familjerådgivning råder förbud mot att röja uppgift enligt 
54 kap 4e § i kyrkoordningen (=KO) ”I kyrkans familjerådgivning gäller förbud 

mot att röja uppgifter som en enskild har lämnat i förtroende eller som har 

inhämtats i samband med rådgivningen. Av socialtjänstlagen (2001:453) fram-

går att förbud mot att röja uppgifter också gäller i familjerådgivning enligt den 

lagen”. 

”Förbud mot att röja uppgifter enligt 4e§ gäller inte i förhållande till den enskil-

da personen själv och kan i övrigt helt eller delvis efterges av honom eller henne. 

Förbud mot att röja uppgifter enligt 4e § hindrar inte heller att uppgifter lämnas 

– av den som inom familjerådgivning får kännedom om att ett barn utnyttjas 

sexuellt eller utsätts för fysiks eller psykisk misshandel i hemmet för en anmälan 

till socialtjänsten, - till polismyndighet om uppgiften behövs för att förhindrar ett 

förestående brott, eller – om det föreligger uppgifts-, informations- eller anmäl-

ningsskyldighet enligt lag” (kap 54:15a § i KO). (Se bilaga 1 eller www.svenska-
kyrkan.se/kyrkoordningen.)

ANMÄLNINGSSKYLDIGHET

”Den som i kyrkans verksamhet får kännedom om något som kan innebära att 

socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd är skyldig att genast anmäla 

detta till socialnämnden. Anmälningsskyldigheten gäller inte i fråga om uppgifter 
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som biskop eller präst har fått veta under bikt och enskild själavård enligt 54 

kap. 1§ första stycket” (kap 54:13a § i KO). Se kyrkoordningen.

VITTNESPLIKT

Enligt 36 kap. 5 § rättegångsbalken får bl.a. familjerådgivare enligt socialtjänst-
lagen och psykoterapeuter bara höras som vittnen om något som i deras yrkesut-
övning anförtrotts dem eller som de har erfarit där endast om det är medgivet i 
lag eller om den till vars förmån tystnadsplikten gäller samtycker till det. Om det 
är frågan om allvarliga brott bryts frågeförbudet och de måste alltså vittna även 
om saker som anförtrotts dem i yrkesutövningen eller som de har erfarit där. Se 
närmare vilka brott det gäller i 10 kap. 21 och 23 §§ offentlighets- och sekretes-
slagen (2009:400) 

(se bilaga 3)

PERSONUPPGIFTSLAGEN 

Alla uppgifter om person som inkommer till familjerådgivningen skall hanteras 
enligt personuppgiftslagen 

(se bilaga 4)

MINNESANTECKNING 

Minnesanteckningar är oftast inte offentliga, och behöver därför inte lämnas 
ut. Om de däremot innehåller sådant som är av betydelse för avgörandet av ett 
ärende eller om de är utformade som protokoll så kan de ändå vara offentliga. 
Minnesanteckningarna från samtal med konfidenter i familjerådgivning skall 
makuleras när ärendet är avslutat. (Se bilaga 5)

ANONYMITET

Den som vänder sig till familjerådgivningen har möjlighet att vara anonym om så 
önskas.

MEDDELARRÄTT

I Svenska kyrkans kollektivavtal finns föreskrifter om meddelarrätt för Svenska 
kyrkans anställda, det vill säga rätten att, trots tystnadsplikt, muntligen lämna 
uppgifter till tidningar, radio och tv. Det finns dock vissa begränsningar i denna 
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frihet. En arbetstagare får till exempel inte uppsåtligen lämna ut handlingar med 
uppgifter som omfattas av förbud i 54 kap. kyrkoordningen.
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ORGANISATION
STRUKTUR

Svenska kyrkans familjerådgivning upprättas och drivs av en församling eller 
pastorat. På de flesta platser har flera församlingar gått samman i en ekonomisk 
lösning för att finansiera en familjerådgivning. Det finns olika slags organisato-
riska lösningar för detta. Stiftelseform eller ekonomisk förening är några exempel 
på organisation. 

På några platser har annan huvudman än Svenska kyrkan åtagit sig det adminis-
trativa ansvaret för att driva Svenska kyrkans familjerådgivning i samråd med 
de församlingar som finansierar familjerådgivningen. I dessa fall bör det tydligt 
framgå att verksamheten har en kyrklig profil och att det är en angelägenhet som 
är direkt kopplad till en eller flera församlingar. Riktlinjerna för verksamheten 
skall överensstämma med kraven för familjerådgivning inom Svenska kyrkan. 
Medarbetarna i sådana samordnade verksamheter ska också vara införstådda med 
de fortbildningskrav som är gemensamt för Svenska kyrkans familjerådgivare.

DET NATIONELLA UPPDRAGET

Den samordnande funktionen på nationell nivå för Svenska kyrkans familje-
rådgivning finns på avdelningen för Kyrkoliv och samhällsansvar, kyrkokansliet 
i Uppsala. Det nationella uppdraget innefattar utbildnings-, utvecklings- och 
organisationsfrågor för Svenska kyrkans familjerådgivning. Uppdraget sköts av 
en nationell samordnare. 

I alla frågor som rör organisation och nyetablering ansvarar samordnaren för att 
ge information så att verksamheten utformas enligt de riktlinjer som finns för en 
familjerådgivning inom Svenska kyrkan. Tjänsten som samordnare omfattar 20% 
tjänst och är administrativt knuten till kyrkokansliet i Uppsala. 
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I DEN NATIONELLA SAMORDNARTJÄNSTEN INGÅR

•  Samordna verksamheten inom Svenska kyrkans familjerådgivning med sär-
skild tonvikt på kompetens- och kvalitetssäkring och verka för utveckling i 
metod och innehåll samt nyetablering av mottagningar

•  Anordna utbildningar som ingår i befattningsutbildningen för 
 auktorisation som Kyrkans familjerådgivare 

•  Stå till förfogande för att ge information och stöd i de frågor som rör 
 organisation och start av kyrklig familjerådgivningsverksamhet 

•  Stå till förfogande vid anställning av familjerådgivare vid kyrkans 
 familjerådgivningsbyråer. 

• Stå till förfogande för byråer om problem uppstår
• Kontinuerligt kommunicera med familjerådgivningsbyråerna 
• Kommunicera med företrädare för nationell nivå 
• Kommunicera i relevanta frågor med Socialstyrelsen 
• Kommunicera med nordiska kollegor på nationell nivå 
• Samverka med Kyrkans familjerådgivares förening (KYFA)

UPPDRAGET PÅ FÖRSAMLINGSNIVÅ

När en eller flera församlingar vill starta familjerådgivning är det efter att ha 
uppmärksammat de mänskliga behov som tydliggörs genom församlingsarbetet. 
För att bygga upp en verksamhet behöver man upprätta en organisationsplan för 
huvudmannaskap, verksamhetens omfattning och dess fysiska miljö (se bilaga 6).

Oavsett var mottagningen finns i förhållande till församlingen, är det viktigt att 
tydliggöra att familjerådgivningen är en del av församlingens verksamhet.

Tillsättning av familjerådgivartjänster ska ske enligt den överenskommelse om 
kompetens som fastslagits på det rikskyrkliga planet och som är förenlig med 
familjerådgivarkompetens i samhället i övrigt. 

Det finns exempel på att Svenska kyrkans familjerådgivning anlitar andra aktörer 
utanför kyrkan för att bedriva familjerådgivningsverksamhet. De grundkrav som 
finns för Svenska kyrkans familjerådgivning måste i alla dessa sammanhang upp-
fyllas för att verksamheten ska kallas Svenska kyrkans familjerådgivning.
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HUR SKALL VERKSAMHETEN 
 UTFORMAS?
Vid nyetablering är huvudmannaskapet en viktig fråga. Vidare skall fastslås 
 vilken omfattning verksamheten skall ha och hur många församlingar som är 
villiga att gå samman i en verksamhet. För mindre landsortsförsamlingar kan 
det finnas skäl att undersöka möjligheten att samordna familjerådgivning med 
närmast belägna större mottagning.

Det centrala i familjerådgivningen är samtal med relationer som utgångspunkt. 
Förutom relationsbearbetning kan behov av utåtriktad verksamhet föreligga, 
vilket kan växla från tid till annan. Om mottagningens uppdragsgivare har spe-
ciella önskemål beträffande utåtriktad verksamhet, bör de klargöras vid byråns 
uppbyggnad och vid anställning av nya medarbetare.

Enligt sekretesslagens bestämmelser måste verksamheten vid en samtalsmottag-
ning utformas så att besökarnas anonymitet är skyddad. 

ARBETSTID

Arbetstiden för en familjerådgivare disponeras enligt en fördelning mellan råd-
givningssamtal/utåtriktad verksamhet och egen påfyllning såsom handledning, 
studiedagar och övrig fortbildning i vilket ingår deltagande i befattningsutbild-
ning. Till detta kommer tid för administration såsom telefontid, handläggning av 
statistik och övriga skrivärenden. Viktigt är att notera att handledning och studie-
dagar betraktas som obligatoriska moment för att upprätthålla kompetensen som 
familjerådgivare. Där av följer att den totala arbetstiden för en familjerådgivare 
aldrig bör understiga 50 % av heltid.

REDOVISNINGSSKYLDIGHET

Familjerådgivningsbyrån bör årligen inlämna sin verksamhetsberättelse till 
huvudman. Utvärdering av verksamheten bör göras av familjerådgivaren och 
huvudman tillsammans, dels efter ett inledningsskede, dels med något års mel-
lanrum med ledning av verksamhetsberättelserna. Vid utvärderingen klargörs om 
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verksamheten är dimensionerad efter aktuella behov och om någon särskild del 
av arbetet behöver prioriteras.

FÖRESTÅNDARE/VERKSAMHETSLEDARE

En medarbetare vid familjerådgivningen ansvarar för samordningen av verksam-
heten. Vissa mottagningar tillämpar inte begreppet föreståndare men har delege-
rat samordningsansvaret till en medarbetare. Detta gäller även mottagningar med 
endast en familjerådgivare.

FÖRESTÅNDARENS/ VERKSAMHETSLEDARENS SÄRSKILDA UPPGIFTER:

• upprätta en verksamhetsplan
•  leda byråns arbete samt svara för dess inriktning, kompetens och 

 metodutveckling
•  sammankalla arbetslaget och, på uppdrag av ordföranden även  huvudman, 

till överläggningar om verksamheten
• regelbundet till huvudman avge rapport om verksamheten
• bereda budget och personalfrågor till huvudman
• svara för byråns annonsering och utåtriktade kontakter
• sammanställa statistik och verksamhetsberättelse 
•  ansvara för byråns verksamhet inför huvudman och vara föredragande vid 

dess sammanträden 
•  ansvara för kontakt med kyrkans övriga verksamheter på lokal-, stifts- och 

riksplan

ANSVAR

Familjerådgivaren handlägger ärenden under självständigt behandlingsansvar i 
nära samarbete med handledare och arbetslag och med ansvar inför styrelse/hu-
vudman.
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PRAKTISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR BYRÅNS ARBETE
ANMÄLAN OCH TELEFONTID

Mottagningsverksamheten sker endast efter tidsbeställning. 

SAMTALSAVGIFTER

Samtalsavgiften bestäms lokalt i samråd med huvudman. I samråd med huvud-
man skall också beslutas om vilken betalningsprincip som skall praktiseras för 
besökare utan församlingstillhörighet. Det är viktigt att vara öppen för att den 
avgift som tillämpas inte skall utgöra något hinder för att söka kyrkans familje-
rådgivning.

BUDGET

Om man startar familjerådgivning är det viktigt att kunna erbjuda en stabil och 
långsiktig verksamhet. Därför är det nödvändigt att redan från början göra ett 
noggrant budgetarbete. Ett förslag på budgetposter bifogas. (Bilaga 7)

LOKALER, UTRUSTNING

Familjerådgivningsmottagningen skall vara lättillgänglig och så belägen att besö-
kare inte känner sig observerade, när de kommer till, under eller när de lämnar 
samtalet.

Mottagningen behöver innehålla samtalsrum, väntrum och skrivplats. Inredning-
en av lokalerna bör familjerådgivaren själv utforma i samråd med huvudman, ef-
tersom olika arbetssätt medför olika krav. Allmänt kan sägas att samtalsrummet 
skall fungera för både enskilda samtal och samtal med barn och vuxna samtidigt. 
Möblerna behöver därför vara både bekväma och lätta att flytta. God ljudisole-
ring är mycket viktig.

Telefonen bör ha egen linje och inte gå via en växel.
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FAMILJERÅDGIVARENS ARBETE
RIKTLINJER FÖR BEDÖMNING AV UTBILDNING OCH MERITER FÖR 
 FAMILJERÅDGIVARE INOM SVENSKA KYRKAN

Grundutbildning  Socionom
    Psykolog
    Präst
   Annan likvärdig akademisk examen

Vidareutbildning: 
Sökande skall ha relevant vidareutbildning (om minst 45 högskolepoäng för den 
som inte har detta i sin grundutbildning). Vidareutbildningen kan vara utbildning 
i psykosocialt behandlingsarbete, grundläggande psykoterapiutbildning, parterapi- 
utbildning, familjeterapiutbildning eller annan jämförbar utbildning, med 50 tim-
mars egenterapi. 

Arbetslivserfarenhet:
Flera års erfarenhet från behandlingsarbete inom relevant yrkesområde

Personligt:
I samband med anställningsintervju bedöms den personliga lämpligheten som 
kyrkans familjerådgivare. Medlemskap i Svenska kyrkan erfordras

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Relationsbearbetning med par, familjer och enskilda
• Regelbunden mottagning och telefontider 
• Utåtriktad verksamhet i mån av tid och efterfrågan
• Administration

TILLSÄTTNING AV TJÄNST

Vid tillsättning av familjerådgivartjänster är det viktigt att följa de riktlinjer för 
kompetens och utformning av arbetet, som utarbetats på nationell nivå. Om 
 tjänster tillsätts på andra grunder, kan församlingarna inte räkna med tillgång till 
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fortbildningskurser för familjerådgivaren och stöd från nationell samordnare vid 
utformning av verksamheten.

Genom familjerådgivningen kan ett samarbete etableras med församlingarna i 
relationsfrågor. Förebyggande familjerelationsarbete av olika slag kan ingå både 
i diakoni- barn- och familjearbetet. Det kan också innebära samarbete mellan 
familjerådgivning och andra verksamhetsgrenar.

Annonsering av lediga tjänster bör ske i fackpressen (t ex SSR-tidningen, 
 Psykologtidningen), Kyrkans Tidning samt eventuellt i lokal dagstidning. Förslag 
till utformning av annons bifogas. (Se bilaga 8) 

Den nationella samordnaren kan utgöra en resurs i frågor som rör meritvärdering 
och intervjuer av sökande.

ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Vid tjänstgöring på deltid rekommenderas minst halvtidstjänst och 20 vecko-
timmar. Högst en kvällstjänst per vecka och familjerådgivare bör förekomma. 
Kvällstjänst är inte alltid nödvändig.

Samtalstiden utgör ungefär hälften av arbetstiden - alltså c:a 20 timmar à 45 min 
– för en heltidsanställd och c:a 10 timmar för en halvtid. Särskilda regler måste 
gälla för föreståndare och för anställda, som har lång resväg till sin handledning.

Det är önskvärt att en familjerådgivningsbyrå har minst tre anställda. En större 
enhet ger frihet att arbeta med olika slags metodik och möjlighet till idéutbyte. 
Det ökar också byråns samlade kompetens. Naturligtvis eftersträvas heltidstjäns-
ter men det behöver inte vara en nackdel att två personer delar en heltidstjänst 
om detta är möjligt för de enskilda familjerådgivarna. En liten mottagning med 
endast en familjerådgivare bör ansluta sig till flera andra byråer för handledning 
och kollegialt utbyte.

Församlingar kan gå samman gemensamt i en familjerådgivningsbyrå. Försam-
lingar som inte har underlag för att driva en egen byrå kan på detta sätt få till-
gång och vara delaktiga i en familjerådgivningsverksamhet. En större mottagning 
kan också utgöra moderbyrå för flera filialverksamheter.
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PROJEKTVERKSAMHET

Erfarenheten har visat att ett inrättande av familjerådgivning som projekt inte 
är lämpligt. Behandlingsarbetet skall kunna planeras med hänsyn till de sökande 
paren eller familjerna, vilket blir svårt att administrera om verksamheten läggs 
ner efter kort tid.

Det tar i allmänhet minst tre år för att arbeta upp en familjerådgivningsverksam-
het. Om inrättandet av en mottagning är villkorat genom projektformen, bör 
projekttiden vara minst fem år.

BEFATTNINGSBESKRIVNING

Befattningsbeskrivning och arbetsinstruktion bör upprättas för familjerådgivare 
och föreståndare.

Förslag på befattningsbeskrivning som Svenska kyrkans  familjerådgivare:
Fastställd av:    Datum:
Befattning: Familjerådgivare  Namn:
Funktion: Familjerådgivning Enhet:

Arbetsuppgifter – detaljerad beskrivning

Huvudfunktion: Familjerådgivarens huvuduppgift är samtalsbehandling med par, 
familjer och enskilda personer med relationsproblem

Familjerådgivaren arbetar under självständigt behandlingsansvar

Familjerådgivaren skall delta i regelbunden handledning som tillhandahålles på 
arbetsgivarens bekostnad.

Fortbildning: Familjerådgivaren kan beredas möjlighet att delta i studiedagar för 
Kyrkans familjerådgivare som arrangeras en gång om året.

Familjerådgivaren skall beredas möjlighet att delta i befattningsutbildning för 
auktorisation samt fortlöpande i kursveckor i ämnet livsåskådning.

Utåtriktat arbete: I mån av tid skall familjerådgivaren kunna erbjuda informa-
tion, undervisning och handledning.
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KOMPETENS OCH  FORTBILDNING
INTRODUKTIONSHANDLEDNING

Under de två första anställningsåren skall en familjerådgivare ha introduktions-
handledning av en familjerådgivare auktoriserad inom Svenska kyrkan. Även 
i fortsättningen kan tillfälligtvis enskild handledning behövas. Introduktions-
handledning skall omfatta 60 timmar för auktorisation (20 timmar om man är 
auktoriserad kommunal familjerådgivare). (bilaga 9)

GRUPPHANDLEDNING

Det är önskvärt att ärendehandledning i medarbetarteamet ges varannan vecka. 
Av geografiska skäl kan ibland medarbetarteam och grupphandledning finnas på 
olika håll. I grupphandledningen samarbetar handledare och övriga deltagare för 
att hjälpa en familjerådgivare att bearbeta samspelet mellan olika personer i aktu-
ella familjerådgivningsärenden. På så vis kan nya infallsvinklar komma fram som 
belyser det aktuella ärendet. Grupphandledningen ger också familjerådgivaren en 
möjlighet att spegla sitt eget arbetssätt mot kollegernas.

STÖD OCH UTVECKLING

Alla familjerådgivare behöver tillgång till ett medarbetarteam, grupphandledning 
och/eller individuell handledning. Familjerådgivaren arbetar med sina kunskaper 
och sin personliga inlevelse som instrument. Handledningen är det viktigaste red-
skapet för att komma tillrätta med den känslomässiga förslitning, som kan upp-
stå i arbetet. Det är viktigt att hitta en handledare som är utbildad i pararbete.

STUDIEDAGAR

Varje år arrangeras kyrkans familjerådgivares studiedagar. En eller flera mottag-
ningar kan stå som arrangörer. Alternativt ansvarar nationell samordnare och/
eller KYFA (Kyrkans familjerådgivares förening) för studiedagarna, som tar upp 
angelägna teman och är en viktig träffpunkt för samråd. KYFA brukar också ha 
sitt årsmöte under studiedagarna och det ger tillfälle att ta upp frågor som är ak-
tuella inom kåren. Dessa dagar bör inplaneras i byråns årsbudget och skall anses 
som obligatorisk vidareutbildning.
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BEFATTNINGSUTBILDNING

För Svenska kyrkans familjerådgivare anordnas en befattningsutbildning.  
Utbildningen innehåller fyra internatsveckor under fem år. Kurserna är: Kyrka  
och tro, parpsykoterapi, familjerekonstruktion samt tro- och  livsåskådning. 
Denna utbildning är obligatorisk för auktorisation och bör skrivas in i 
 befattningsbeskrivningen.

AUKTORISATIONKRAV (bilaga 10)

ANSÖKNINGSHANDLINGAR FÖR AUKTORISATION (bilaga 11)
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BILAGA 1

TYSTNADSPLIKT
Inom kyrkans verksamhet råder förbud mot att röja uppgift enligt 54 kap 4e § 
i kyrkoordningen. ”I kyrkans familjerådgivning gäller förbud mot att röja upp-

gifter som en enskild har lämnat i förtroende eller som har inhämtats i samband 

med rådgivningen. Av socialtjänstlagen (2001:453) framgår att förbud mot att 

röja uppgifter också gäller i familjerådgivning enligt den lagen. 

Meningen med kyrkoordningens regler är att skyddet för uppgifter inom familje-
rådgivning som en församling bedriver ska ha samma nivå oavsett om verksam-
heten har en kommunal koppling eller sker helt i egen regi.

Tystnadsplikten innebär förbud mot att lämna ut handlingar och uppgifter som 
rör enskilda funktioner och personer. Man behöver alltså inte göra en prövning 
av om ett röjande av uppgift skulle leda till att personen i fråga, eller någon när-
stående till denna, skulle lida skada eller men. Uppgiften är hemlig i och med att 
det har lämnats i förtroende eller har inhämtats i samband med rådgivning.

KO 54 kap 15 a §: Förbud mot att röja uppgifter enligt 4 e § gäller inte i förhål-

lande till den enskilda personen själv och kan i övrigt helt eller delvis efterges av 

honom eller henne.

Förbud mot att röja uppgifter enligt 4 e § hindrar inte heller att uppgiften lämnas 

 – av den som inom familjerådgivningen får kännedom om att ett barn utnyttjas 

sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet för en anmälan 

till socialtjänsten,

– till polis- och åklagarmyndighet om uppgiften angår misstanke om brott mot 

en person som är under 18 år och brottet rör 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken eller 

lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor,
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– till polismyndighet om uppgiften behövs för att förhindra ett förestående brott, 

eller – om det föreligger uppgifts-, informations- eller anmälningsskyldighet enligt 

lag.

Om en församling eller annan kyrklig enhet bedriver familjerådgivning på 
kommunens uppdrag regleras verksamheten av socialtjänstlagen. Socialtjänstla-
gen (2001:453) 15 kap 2 §: ”Den som är eller har varit verksam inom enskild 

familjerådgivning får inte obehörigen röja en uppgift som en enskild har lämnat i 

förtroende eller som har inhämtats i samband med rådgivning”. Den som bryter 
mot denna lagstadgade tystnadsplikt kan dömas för brott mot tystnadsplikt enligt 
brottsbalken (böter eller fängelse i högst ett år, se 20 kap. 3 § brottsbalken). 

Brott mot tystnadsplikten för de som är anställda i Svenska kyrkan finns reglerad 
i kollektivavtalet.  Kollektivavtalet hänvisar dock inte specifikt till kyrkoordning-
ens bestämmelser om familjerådgivning vilket innebär att man i stället får tolka 
kollektivavtalets avsikt. I Svenska kyrkans avtal 12, protokollsanteckning 21, 
står ”Alla arbetstagare har tystnadsplikt om uppgifter som erhållits, vid försam-

lings- och personalvård avseende personliga och känsliga uppgifter om det inte 

står klart att uppgiften kan röjas utan att personen i fråga eller någon närstående 

lider men”. Tidigare har man sagt att skillnaden mellan kollektivavtalet och 
kyrkoordningen (där KO 54 kap 4 – 4 e §§ saknas i kollektivavtalet) antagligen 
inte varit avsedd. Avsikten med kollektivavtalets skrivningar är att alla anställda 
ska omfattas av en tystnadsplikt i motsvarande mån som det finns ett förbud mot 
röjande av uppgifter i kyrkoordningens 54 kap. På så sätt finns också ett skydd 
för uppgifter som lämnats i samband med familjerådgivning. En arbetstagare som 
bryter mot kollektivavtalet kan enligt lag ådra sig skadeståndsskyldighet. Vidare 
finns disciplinpåföljd i form av skriftlig varning och ytterst uppsägning eller 
avskedande. 

Kyrkans avtal finns att hämta på http://www.svenskakyrkan.se/default.
aspx?di=643284

Andra relevanta dokument: 

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2011:1, där det står om familje-
rådgivning och anmälningsskyldighet på s. 6-7: http://svenskakyrkan.se/default.
aspx?id=817148
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BILAGA 2

ANMÄLNINGSSKYLDIGHET
Efter beslut i kyrkomötet 2011 infördes en generell anmälningsskyldighet, för 
alla i kyrkans verksamhet, i 54 kap. 13 a § i kyrkoordningen. I paragrafens första 
stycke står följande: ”Den som i kyrkans verksamhet får kännedom om något 

som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd är skyl-

dig att genast anmäla detta till socialnämnden.” Anmälningsskyldigheten gäller i 
alla fall utom i fråga om uppgifter som biskop och präst har fått veta under bikt 
och enskild själavård enligt 54 kap. 1 § första stycket (se 54 kap. 13 a 2 st).

Skyldigheten att anmäla är en av orsakerna till att den familjerådgivare som är 
präst skall tydliggöra att samtalet är familjerådgivning och inte bikt eller enskild 
själavård. 
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BILAGA 3

VITTNESSKYLDIGHET
För den som bedriver familjerådgivning på kommunalt uppdrag gäller följande:

Rättegångsbalken 36 kap 5 §: ”Den som till följd av 15 kap. 1 eller 2 §, 16 

kap. 1 § eller 18 kap. 5, 6 eller 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

eller någon bestämmelse, till vilken det hänvisas i något av dessa lagrum, inte får 

lämna en uppgift får inte höras som vittne om uppgiften utan att den myndighet, 

i vars verksamhet uppgiften har inhämtats, har gett sitt tillstånd. 

Advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer, psykote-

rapeuter, familjerådgivare enligt socialtjänstlagen (2001:453) och deras biträden 

samt auktoriserade patentombud och deras biträden såvitt avser patenträttsliga 

angelägenheter enligt 2 § 1 lagen (2010:1052) om auktorisation av patentombud, 

får höras som vittnen om något som i denna deras yrkesutövning anförtrotts dem 

eller som de i samband därmed har erfarit, endast om det är medgivet i lag eller 

den till vars förmån tystnadsplikten gäller samtycker till det. …Den som till följd 

av 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen inte får lämna uppgifter som 

avses där får höras som vittne om dem endast om det är medgivet i lag eller den 

till vars förmån sekretessen gäller samtycker till det”. 

För de som arbetar på Svenska kyrkans familjerådgivning och är legitimerad 
psyko terapeut bör lagen gälla lika som för den som arbetar privat. För de som  
ej är legitimerad psykoterapeuter gäller allmän vittnesplikt.
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BILAGA 4

PERSONUPPGIFTSLAGEN 
(1998:204) § 9
Den personuppgiftsansvarige skall se till att

a) personuppgifter behandlas bara om det är lagligt,

b) personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed,

c)  personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och 

 berättigade ändamål,

d)  personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det 

för vilket uppgifterna samlades in,

e)  de personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till 

ändamålen med behandlingen,

f)  inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med hänsyn till ända-

målen med behandlingen,

g)  de personuppgifter som behandlas är riktiga och, om det är nödvändigt,  aktuella,

h)  alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller utplåna sådana person-

uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålen med 

behandlingen, och

i)  personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med 

hänsyn till ändamålen med behandlingen. 

I fråga om första stycket d) gäller dock att en behandling av personuppgifter för 
historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål inte skall anses som oförenlig 
med de ändamål för vilka uppgifterna samlades in. 

Personuppgifter får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål 
under längre tid än som sagts i första stycket. Personuppgifterna får dock i så-
dana fall inte bevaras under en längre tid än vad som behövs för dessa ändamål. 

Personuppgifter som behandlas för historiska, statistiska eller vetenskapliga 
ändamål får användas för att vidta åtgärder i fråga om den registrerade bara 
om den registrerade har lämnat sitt samtycke eller det finns synnerliga skäl med 
hänsyn till den registrerades vitala intressen.
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BILAGA 5

TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN  
2 KAP 9 §
Hos myndighet tillkommen minnesanteckning som ej har expedierats skall ej 

heller efter den tidpunkt då den enligt 7 § är att anse som upprättad anses som 

allmän handling hos myndigheten, om den icke tages om hand för arkivering. 

Med minnesanteckning förstås promemoria och annan uppteckning eller upptag-

ning som har kommit till endast för ärendes föredragning eller beredning, dock ej 

till den del den har tillfört ärendet sakuppgift.

Utkast eller koncept till myndighets beslut eller skrivelse och annan därmed jäm-

ställd handling som ej har expedierats anses ej som allmän handling, såvida den 

icke tages om hand för arkivering. Lag (1976:954).

Reglerna i tryckfrihetsförordningen gäller egentligen inte Svenska kyrkan – som 
inte är någon myndighet. Det finns inte heller någon motsvarande regel i kyrko-
ordningen. Däremot är det sannolikt att ÖN (= Svenska kyrkans överklagande-
nämnd) skulle bedöma minnesanteckning på samma sätt som står i bestämmel-
serna i tryckfrihetsförordningen.
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BILAGA 6

HUVUDMANNASKAP
Om verksamheten bedrivs av en församling eller pastorat bör ansvaret för familje- 
rådgivningen ligga på kyrkoråd och ingå i kyrkoherdens ledningsansvar.

Genom församlingsinstruktionen kan man reglera förhållandena mellan försam-
lingar för att markera samverkan.

INLEDNING

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation svarar på frågor om organisation, avtal 
mellan församlingar och arbetsrättliga frågor kring familjerådgivning. Adress: 
Medborgarplatsen 3. Box 4312, 102 67 Stockholm. Telefonnummer 08 7377000. 
Telefax 08 6403605. E-post: arbetsgivare@svenskakyrkan.se  
www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

KYRKOORDNINGEN SOM UTGÅNGSPUNKT

I 2 kap 1§ kyrkoordningen om församlingens uppdrag fastställs att: 
 ”Församlingen är det lokala pastorala området. Församlingens grundläg-
gande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni 
och  mission. Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla 
som vistas i församlingen”. Familjerådgivningen kan hänvisas som en del av 
 församlingens uppdrag. 

Av kyrkoordningen kan man dra slutsatsen att det är församlingarna som 
 bedriver familjerådgivningen. Detta kan församlingar göra med egna resurser, 
med stöd från andra församlingar eller på entreprenad för en kommun. 

BORGERLIG ANGELÄGENHET

Enligt 12a§p2 socialtjänstlagen 2001:453 skall kommunen sörja för att familje-
rådgivning genom kommunens försorg eller annars genom lämplig rådgivare kan 
erbjudas dem som begär det. Detta kan innebära att en församling eller kyrklig 
samfällighet kan träffa avtal med den borgerliga kommunen om att svara för hela 
eller vissa delar av den lagstadgade familjerådgivningen. Verksamheten bedrivs 
då på entreprenad med grund i ett avtal mellan församlingen och den borgerliga 
kommunen. 
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Läs mer om Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om Valfrihet 
(LOV) på Konkurrensverkets hemsida:  
http://www.konkurrensverket.se/t/Page4662.aspx

Det allra vanligaste torde dock vara att Svenska kyrkan bedriver familjerådgiv-
ning som ett alternativ jämsides med den borgerliga verksamheten.

Kraven på tydlig kyrklig förankring och profil på Svenska kyrkans familjerådgiv-
ning har sannolikt stärkts i och med att familjerådgivning blivit en obligatorisk 
angelägenhet för de borgerliga kommunerna. 

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

Enligt 57 kap. 5§ kyrkoordningen skall det i varje församling finnas en försam-
lingsinstruktion. Det är viktigt att de församlingar som bedriver familjerådgivning 
direkt eller indirekt har med denna verksamhet i församlingsinstruktionen. Detta 
beskrivs exempelvis i det pastorala programmet för församlingens  verksamhet. 
Genom församlingsinstruktionen ges familjerådgivningen en stadga och kopp-
las till övriga delar av församlingens grundläggande uppgifter. Församlings-
instruktionen utfärdas av domkapitlet efter godkännande av församlingens 
kyrkoråd och kyrkoherden var för sig.

PRIVATRÄTTSLIG SAMVERKAN

Eftersom familjerådgivning präglas av stor professionalism och fordrar särskild 
kompetens och bemanning är det vanligt att församlingar vill samverka på detta 
område. I princip är det en församling som är arbetsgivare. Svenska kyrkans ar-
betsgivarorganisation liksom samordnaren på nationell nivå för Svenska  kyrkans 
familjerådgivare kan vara behjälplig vid upprättande av sådana avtal och följande 
punkter bör finnas med i ett avtal:

• Familjerådgivningsbyråns bemanning
• Vilket organ kyrkoråd/kyrkonämnd som är arbetsgivare
• Grunderna för ekonomisk fördelning
• Särskild styrelse för insyn och budgetberedning
• Avtalslängd och uppsägningsklausuler
• Tvisters lösande 
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När det gäller avtalstider finns det starka skäl som talar för att man har relativt 
långa avtalsperioder, dels för att man har personal anställd, dels för att man har 
kostnader för lokaler och administrativa rutiner. En utgångspunkt för avtalsti-
derna kan vara tre till fem år.

En lösare form av samarbete är att en församling åtar sig att betala en överens-
kommen avgift om den egna församlingens tillhöriga besöker familjerådgiv-
ningen. Nackdelen med en sådan samverkansform är att utföraren kan känna en 
osäkerhet om hur mycket verksamheten kan komma att efterfrågas.

Ytterligare en form av samverkan kan vara att en eller flera församlingar väljer 
att köpa familjerådgivningstjänsten från utomstående institution. Det som är 
 aktuellt skulle kunna vara en diakoniinstitution, kyrklig förening eller stiftelse.
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BILAGA 7

FÖRSLAG TILL BUDGETPOSTER 
FÖR FAMILJERÅDGIVNINGSBYRÅ
POSTER: 

Löner och sociala avgifter

Resor och kostnadsersättningar

Tekniska hjälpmedel såsom datautrustning och skrivare samt telefon

Skrivmaterial, tidskrifter, böcker

Annonser, broschyrer

Befattningsutbildning, studiedagar, kurser, konferenser

Handledning

Hyra, el samt övriga lokalkostnader

Städning

Inventarier

Sammanträdesarvoden

Representation

Oförutsedda utgifter
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BILAGA 8

FÖRSLAG TILL INNEHÅLL I 
 ANNONS
Svenska kyrkans Familjerådgivning 

i 

söker Familjerådgivare %

Arbetsuppgifter: Verksamheten har sin tyngdpunkt i relationsbehandling vid 
samlevandsproblem i par –och familjerelationer. I familjerådgivarens uppdrag 
ingår även utåtriktat arbete.

Kvalifikationer: Grundutbildning: Socionom, psykolog, präst, annan likvärdig 
akademisk examen med vidareutbildning (om minst 45 högskolepoäng för den 
som inte har detta i sin grundutbildning). Vidareutbildningen kan vara utbildning 
i psykosocialt behandlingsarbete, grundläggande psykoterapiutbildning, partera-
piutbildning, familjeterapiutbildning eller annan jämförbar utbildning

Arbetslivserfarenhet: Flera års erfarenhet från behandlingsarbetet inom rele-
vant yrkesområde. I samband med anställningsintervju bedöms den personliga 
lämpligheten som kyrkans familjerådgivare.

Medlemskap i Svenska kyrkan erfordras och sökande skall även vara beredd 
att arbeta med tros –och livsåskådningsfrågor.

Tillträde…
Upplysningar…
Sista ansökningsdag…
Välkommen med din ansökan till…
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BILAGA 9

KRAV FÖR INTRODUKTIONS-
HANDLEDNING
MÅL:

•  Att få kunskap, vägledning och förståelse för att bedriva familjerådgivning 
inom Svenska kyrkans ram.

INNEHÅLL:

•  Att få övergripande kunskaper om Svenska kyrkans organisation, och dess 
verksamheter.

• Fokus ligger på parrelationen och kontextens betydelse.
• Ärendehandledning.
•  Reflektion kring den egna yrkesrollen, samarbete och gränsdragningar 

gentemot övriga yrkeskategorier i den kyrkliga organisationen.
•  Information och samtal om sekretess, och tystnadsplikt inom kyrkan, samt 

inom Kyrkans familjerådgivning.

RAMAR:

•  Individuell handledning i 60 timmar, (20 timmar för auktoriserad  
kommunal familjerådgivare). 

•  Introduktionshandledning skall ges under de två första anställningsåren.
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BILAGA 10

KYFA:S AUKTORISATIONSKRAV 
FÖR FAMILJERÅDGIVARE
SYFTE:

•  Att genom auktorisation tillförsäkra konfidenterna en kvalitativt 
 kompetent familjerådgivning inom Svenska kyrkans ram.

•  Att tydligöra att familjerådgivning är ett kvalificerat behandlingsarbete 
med krav på speciell kompetens.

INNEBÖRD:

•  Auktorisering som familjerådgivare innebär att KYFA står som garant för 
att familjerådgivaren har formell kompetens, praktisk erfarenhet, samt 
lämplighet för yrket.

•  En auktoriserad familjerådgivare är en officiell representant för yrket och 
föreningen. Det ställer krav på att verka så att förtroendet för yrkeskåren 
upprätthålls.

•  Auktorisationen har bara giltighet när man har anställning som familjeråd-
givare i Svenska kyrkan.

KRAV FÖR AUKTORISATION:

• Sökande skall vara medlem i KYFA sedan minst fyra år.
•  Ha grundutbildning som socionom, psykolog, präst eller annan likvärdig 

akademisk examen.
•  Sökande skall ha varit anställd inom Svenska kyrkan under minst 5 år och 

huvudsakligen arbetat med par, samt ha minst 50 % tjänstgöringsgrad.
•  Sökande skall ha relevant vidareutbildning om minst 45 poäng. Vidareut-

bildningen kan vara utbildning i psykosocialt behandlingsarbete, grundläg-
gande parpsykoterapiutbildning, steg 1, parterapiutbildning, familjeterapi-
utbildning eller annan jämförbar utbildning.

• Sökande  skall ha 50 timmars egenterapi.
•  Sökande skall ha genomgått kyrkans egen befattningsutbildning för famil-

jerådgivare som omfattar fyra kursveckor, innehållande, Kyrka och tro, 
parterapi, familjerekonstruktion, samt livsåskådning.
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• Sökande skall ha haft handledning inom ramen för familjerådgivning i 
minst 140 timmar, dessutom 60 timmars individuell introduktionshandled-
ning av en auktoriserad familjerådgivare inom kyrkan. Introduktionshand-
ledningen skall ske under de första två anställningsåren. För auktoriserad 
kommunal familjerådgivare gäller 20 timmars introduktionshandledning.

BESLUT:

Inkommen ansökan behandlas av auktorisationskommittén som är utsedda 
av KYFA:s styrelse, därefter fattar KYFA:s styrelse beslut om auktorisation. 
Auktorisation kan endast utfärdas efter individuell prövning. Även om sö-
kande uppfyller de formella kraven kan styrelsen undantagsvis avslå ansökan.

ETIK:

Auktoriserad familjerådgivare är bunden av de etiska förhållningssätt som 
genomsyrar ”Riktlinjer för Svenska Kyrkans familjerådgivare”.

ÅTERTAGANDE:

Beslut om återtagande av auktorisationen kan tas av styrelsen, till vilken 
konfident eller annan som får kännedom om missförhållanden kan vända sig. 
Vid utträde ur KYFA återtages auktorisationen.

OMPRÖVNING:

I de fall styrelsen ej beviljar eller återtager auktorisationen finns möjlighet att 
överklaga till föreningen årsmöte. Skriftligt överklagande skall vara styrelsen 
tillhanda senast en månad före årsmötet. Den som ej beviljas auktorisation 
eller som fått sin auktorisation indragen, har möjlighet att få sitt ärende om-
prövat efter en tid av 2 år.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER:

Styrelsen har att på förslag av auktorisationsgruppen lägga fast riktlinjer 
vad gäller ekvivalering och dispenser. Ex: Vid utbildningsfrågor och vid 
 godkännande av introduktionshandledare.
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BILAGA 11

TILL DIG SOM SÖKER 
 AUKTORISATION HOS KYFA  
(SVENSKA KYRKANS INTRESSE –OCH KAMRATFÖRENING)

Vid KYFA:s årsmöte 1995 beslutades att införa auktorisation av familjerådgivare 
som arbetar inom Svenska kyrkan. Detta för att säkra och vara en garant gent-
emot konfidenterna, för ett kvalitativt och kompetent bemötande.

Till detta brev bifogas ansökningsblankett och regler för auktorisation.

Auktorisationskommittén utses av, och har ett nära samarbete med, KYFA:s  styrelse.

Ansökan med vidimerade bilagor skickas till någon i auktorisationskommittén. 
Information om aktuella personer och adresser finns på KYFA:s hemsida,  
www.kyfa.se.

Kostnaden för ansökan är för närvarande 1000 kronor. Pengarna skall ha 
 inkommit på plusgiro: 92 00 86-6 innan ansökan kan behandlas.

Ansökningshandlingar återsändes lättast till dig genom att du bifogar ett franke-
rat kuvert med ditt namn och adress.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
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ANSÖKAN OM AUKTORISATION FÖR KYRKANS FAMILJERÅDGIVARE

Namn: ...................................................................................................................

Personnummer: .....................................................................................................

Adress, bostaden:  .................................................................................................

Telefon, privat:  .....................................................................................................

Arbetsplats: ...........................................................................................................

Telefon, arbetsplats:  .............................................................................................

Mailadress: ............................................................................................................

Jag är medlem i KYFA sedan år:  .....................................................................

Grundutbildning: ................................................... år: ................ bil.nr: ..........

Vidareutbildning: ................................................... år: ................ bil.nr: ..........

Egen terapi, timmar: ................................................................... bil.nr: ..........

Grupp, timmar: .......................................................................... bil.nr: ..........

Svenska kyrkans egen befattningsutbildning

Kyrka och tro, år: ....................................................................... bil.nr: ..........

Tros- och livsåskådning, år: ........................................................ bil.nr: ..........

Parpsykoterapi,år ....................................................................... bil.nr: ..........

Familjerekonstruktion, år: .......................................................... bil.nr: ..........
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Jag har arbetat  ............år som FR  
(exkl. föräldraledighet och tjänstledighet)

Tjänstgöringsgrad ........%

Tjänstgöringsintyg från nuvarande arbetsgivare bifogas. bil.nr: .......................

Handledning inom ramen för tjänsten som FR ...... tim. bil.nr: ........................

Introduktionshandledning år ................................. antal timmar bil.nr: ..........

Handledarens namn: .......................................................................................

Ansökningsavgiften betald den .............................. kvitto/kopia bil.nr: ...........

Ort och datum: .....................................................................................................

Namnteckning: ......................................................................................................
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Auktorisationskommitténs kommentarer och förslag till beslut:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

För auktorisationskommittén:

Ort och datum: .....................................................................................................

Namn: ...................................................................................................................

Underskrift: ...........................................................................................................
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KYFA´s styrelsebeslut: ...........................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Ort och datum: .....................................................................................................

Namn: ...................................................................................................................

Underskrift: ...........................................................................................................





svenska kyrkan
postadress: 751 70 Uppsala

besöksadress: Sysslomansgatan 4
telefon: 018-16 95 00

fax: 018-16 96 40
www.svenskakyrkan.se




