
 

Socialvårdens stödformer för barnfamiljer  

 
Hemservice  

Socialvårdslagen § 19 

Familjearbete 
 Socialvårdslagen § 18 

Intensifierat familjearbete/ barnskydd  
Barnskyddslagen § 36 

Verktyg:  

– Bedömning av servicebehov: 

Socialvårdslagen § 36 

– Klientplan:  

Socialvårdslagen § 39 

Verktyg:  

– Bedömning av servicebehov:  

§ Socialvårdslagen 36) 

– Klientplan: 

Socialvårdslagen § 39 

Verktyg:  

– Kartläggning av behov  

– Klientplan: Barnskyddslagen § 30, Socialvårdslagen § 

39 

Med hemservice avses stöd för att klara de 

uppgifter och funktioner som hör till:  

– boende, 

– vård och omsorg,  

– upprätthållande av funktionsförmåga, 

– vård och fostran av barn,  

– uträttande av ärenden,  

– funktioner som hör till det övriga dagliga 

livet  

 

Hemservice kan beviljas personer som p.g.a. 

sjukdom, förlossning, skada, 

funktionsnedsättande orsak, eller särskild 

familje- eller livssituation behöver hjälp.  

 

En vanlig funktionsnedsättande orsak är 

utmattning och vanliga familjesituationer som 

avses är t.ex. skilsmässa mellan föräldrarna 

eller en familjemedlems svåra sjukdom eller 

död.  

Med familjearbete avses att stöda 

personers/ familjers välfärd genom:  

– social handledning 

– nödvändig hjälp i situationer där 

stöd och handledning behövs för att 

stärka enskildas och familjens 

resurser och ömsesidiga interaktion.  

 

Målsättningen med familjearbete är  

– trygga hälsan och utvecklingen 

hos barn/ unga som behöver särskilt 

stöd,  

– stödja barnfamiljers livshantering 

och att de tar i bruk sina egna 

resurser,  

– stärka barnfamiljernas möjlighet 

att klara sig i vardagen  

 

 

 

Intensifierat familjearbete är intensivt stöd, och till viss 

del kontroll, för familjer i krissituationer. Familjer kan 

förpliktas att delta i familjearbetet på initiativ av 

barnskyddet.  

 

För en familj som är klient inom barnskyddet ska sådana 

stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård ordnas som 

beaktar barnets och familjens behov (baserar sig på 

klientplanen) 

– stöd för utredning av barnets och familjens 

problemsituation  

– ekonomiskt eller annat stöd för barnet i dess skolgång,  

– stöd för anskaffning av yrke och bostad,  

– stöd av fritidsintressen,  

– upprätthållande av relationer,  

– tillgodoseendet av personliga behov  
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Källa: Sammanställningen är gjord av Korsholms kommuns socialavdelning, modifierad för användning inom Vasa sjukvårdsdistrikt.  

Hemservicens stödtjänster är t.ex. måltids-, 

klädvårds- och städservice samt tjänster som 

främjar socialt umgänge.  

 

Barnfamiljer har rätt att få sådan service som 

är nödvändig för att trygga familjens 

omsorgsuppgift, om det p.g.a. sådana 

omständigheter som omnämns i 

Socialvårdlagen inte är möjligt att trygga 

barnets välfärd.  

Familjearbete innebär bl.a.  

– stöd för föräldraskapet,  

– handledning i vård och uppfostran 

av barn,  

– handledning i hemmets vardag och 

vardagsrutiner,  

– stärkande av familjens 

funktionsförmåga i nya situationer,  

– stöd för familjens interaktiva 

färdigheter, 

– utvidgning av familjens sociala 

nätverk,  

– förebyggande av marginalisering.  

 

Familjearbete kan utföras som 

förebyggande eller s.k. korrigerande 

arbetsinsatser, och utförs vanligtvis i 

kontakt med socialvård, rådgivning, 

dagvård och skola.  

 

Familjearbete bör inledas i rätt tid 

för att förhindra att problemen i 

familjen tillspetsas och att 

problemen hopar sig.   

 

Familjearbetet är ett avgiftsfritt, 

övergripande och långsiktigt stöd för 

barnfamiljer.  

 

Familjearbete avser hjälp som ges i familjens hem och är 

ofta en kombination av psykosocialt stöd och praktisk 

hjälp, t.ex. samtalsstöd och stöd i olika vardagsrutiner. 

Genom familjearbetet kan man stödja föräldrarna i deras 

fostran av barnen, bedöma föräldraskapet och ordna 

verksamhet som stöder barnets välfärd.  

 

Barnskyddets socialarbetare och familjen kommer 

tillsammans överens om arbetet, bl.a. intensitet, 

varaktighet, uppföljning och bedömning av perioder med 

intensifierat familjearbete. Aktuell situation och behov 

utvärderas regelbundet tillsammans med familjen.  

 

Familjearbetet sker nära familjen och stöder familjens 

egna resurser. Målsättningen är att trygga barnets 

intressen.  

 

 

 

 


