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1. Uppdrag 
Cura Individutveckling har i uppdrag att anordna familjerådgivning för kommunerna 
Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Familjerådgivningen är en fristående 
verksamhet som bygger på frivillighet och omgärdas av högt sekretesskydd så kallad 
förtroendesekretess (7 kap. 4 §, andra stycket SoL). I denna verksamhet skall inga 
journaler föras och de som önskar vara anonyma skall kunna vara det.  
Huvuduppgiften är att genom samtal medverka till bearbetning av samlevnadsproblem 
och konflikter, främst i par och familjerelationer.  
 

2. Mål och utvärdering för verksamheten 

Mål: 

• Vi ska ha en god tillgänglighet och kunna erbjuda ett första besök inom två veckor.  
 

• Vårt arbete ska präglas av god kvalitet och minst 90 procent av klienterna ska tycka att 
familjerådgivningen har underlättat för dem att samtala om sina relationsproblem. 
 

Utvärdering: 
 

• Genom tidsbokning får vi en direkt överblick över eventuella väntetider vilka 
sammanställs en gång per år. 
 

• I slutet av första samtalet efter bedömningssamtalet, tillfrågas klienterna om de tycker 
att familjerådgivningen har underlättat för dem att samtala om sina relationsproblem. 
Sammanställning görs en gång per år. 
 

a. Mål 
Genom att inför varje arbetsplatsträff se över i vilken kommun, klienterna ökar 
eller minskar och vara flexibel i var vi erbjuder samtalen. Vidare under året 
diskutera hur vi undviker avbokningar i sista stund. Eftersom frågan ”om 
samtalen har underlättat att samtala om sina relationsproblem” ställs efter varje 

Sammanfattning 

• Att genomföra och slutföra steg-1 PDT utbildningen i december för en av 
familjerådgivarna.   

• Att i september starta rekrytering för att ersätta en av en familjerådgivarna som går 
i pension. 

• Att starta nätverksträffar med familjerådgivningen i Karlskrona. 
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avslut får familjerådgivaren ett kvitto på måluppfyllelsen regelbundet under 
året och kan därigenom se om kvaliteten sjunker.  

b. Utvärdering 
Genom tidsbokning får vi en direkt överblick över eventuella väntetider vilka 
sammanställs en gång per år och i slutet av första samtalet efter 
bedömningssamtalet, tillfrågas klienterna om de tycker att familjerådgivningen 
har underlättat för dem att samtala om sina relationsproblem. Sammanställning 
görs en gång per år. 
 

3. Verksamhetsåret 2019 
Familjerådgivningen kommer att fokusera på steg 1 utbildning för en av 
familjerådgivarna. Eftersom utbildning kräver energi och tid kommer rådgivarna att 
lägga kraften på utbildningen och grunduppdraget till kommunerna. Vi har även 
förhoppningar om att starta erfarenhetsutbyte med familjerådgivningen i Karlskrona 
under året.  
 

4. Ekonomi 
Inga förändringar under 2019 som kommer att påverka budget. 

  
5. Personal 

Verksamheten omfattar två rådgivare, en kvinna och en man. En av rådgivarna 
kommer att gå i pension i slutet av året. Med anledning av detta kommer rekrytering 
att starta efter sommaren.  

 
6. Strategisk kompetensutveckling 

Båda rådgivarna uppfyller kravprofilen vad gäller utbildningsnivå, båda har i botten en 
socionomexamen. Därutöver har en av dem en steg 1 utbildning i psykodynamisk 
terapi. Den andra har en pågående utbildning i steg 1 och som kommer att vara 
fullföljd under året. Utbildning i sexologi är önskvärt och vid nyrekrytering kommer 
detta att vara eftersträvansvärt.  

a. Kompetensutvecklingsbehov utifrån SWOT 
Sexologi och orosanmälan utifrån särskilda regler för familjerådgivning.  

b. Handledning 
Handledning planeras in under året med 1 gång per månad.  Handledningen 
bidrar till utveckling i yrket genom att diskutera händelser och känslor. 

 
7. Systematiskt arbetsmiljöarbete  

Vi har punkten arbetsmiljö på vår arbetsplatsträff där familjerådgivarna har möjlighet 
att ta upp arbetsmiljön för diskussion. Vi diskuterar också arbetsmiljö enskilt vid 
utvecklingssamtal och uppföljningssamtal. Arbetsbelastningen gås igenom vid varje 
arbetsplatsträff och dokumenteras. Sjukfrånvaro, arbetsskador, trivsel, kränkande 
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särbehandling diskuteras vid de medarbetarsamtal och uppföljningssamtal som sker 
två gånger om året. Är sjukfrånvaron hög i gruppen samt om arbetsskador 
förekommit tas detta upp både på arbetsplatsträffen och enskilt. Skyddsronder på 
arbetsplatsen sker två gånger per år. Vid förändringar av verksamheten diskuteras 
detta tillsammans med arbetsplatsombudet och en riskbedömning görs. Eftersom 
gruppen är liten så går vi igenom resultat av personalenkät tillsammans i 
konsultgruppen och gör en handlingsplan för hela konsultgruppen. Denna 
handlingsplan görs på första konsultgruppsträffen i mars och uppföljning vid andra 
konsultgruppsträffen i slutet på året. Båda rådgivarna har larm att använda vid kontakt 
med klienterna. Under 2019 kommer inbrottslarm att installeras i familjerådgivarnas 
lokaler på Länsmansvägen.  
 

8. Utvecklingsprojekt 
Att starta erfarenhetsutbyte med Karlskrona familjerådgivning under året.  
 

9. Systematiskt kvalitetsarbete 
Kvalitetsansvarig i gruppen planeras gå på kvalitetsträffar på vilka handboken 
diskuteras och revideras efter de nya direktiv som kvalitetsgruppen fastslår. 
Information om klagomål och synpunkter fortsätter att genomföras vid första träffen 
med klienten och broschyren, klagomål och synpunkter, kommer att placeras ut på de 
övriga lokalerna i kommunerna under 2019. Vi kommer att gå igenom Lex Sara vid 
konsultgruppsträffarna som kommer att genomföras i mars och i slutet på året. 
punkten egenkontroll kommer att införas på dagordningen vid arbetsplatsträffarna för 
att kunna se att vi följer egenkontrollplanen. Vidare kommer punkten verksamhetsplan 
att finnas med på dagordningen för konsultgruppträffarna för att stämma av. Under 
2019 kommer vi att titta över hur riskanalysen vid klientbesök görs för 
familjerådgivningen.  

 
10. Samverkan 

a. Extern samverkan 
I planen ligger att kontakta Karlskrona familjerådgivning för erfarenhetsutbyte 
under 2019.  

b. Intern samverkan 
Konsultgruppen kommer att ha gemensamma personalkonferenser två gånger               

 under 2019. Samverkan inom organisationen fortlöper genom kvalitetsgrupp och 
 miljögrupp. 

 
11. Miljöarbete  

Vi fortsätter att sopsortera på Länsmansvägen och vi kommer att bli bättre på att 
tanka etanol. Vid personalkonferensen i december 2018 gå igenom miljöpolicyn 
för att arbeta efter denna under 2019. 
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