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KST = kommunernas socialtjänst (som också kan kallas socialvården)
Tidigt stöd för barn och familj / barnskyddet = den avdelningen på KST som 
trä�ar barn och familjer om det finns en oro för något.
Socialarbetare och socialhandledare = så kallas de som jobbar på 
Tidigt stöd och barnskyddet.
Klient = blir du då du har en kontakt till socialvården.
Barnskyddsanmälan = då en vuxen har en oro för ett barn kan den vuxna 
göra en barnskyddsanmälan så att socialtjänsten kan utreda vilket stöd 
barnet eller familjen behöver. Barn och ungdomar kan också lämna in en 
barnskyddsanmälan.
Personal= Kan vara någon som jobbar med dig och trä�ar dig ofta, 
som till exempel en lärare eller personal på dagis eller eftis.
Utredning = En utredning betyder att en socialarbetare samlar in information 
om hur barnet har det för att kunna avgöra om barnet eller familjen behöver 
stöd. Utredningen handlar mest om vad barnet behöver för att må bra. Men 
eftersom vårdnadshavare (föräldrar) är ansvariga för sina barn behöver den 
också handla om hur de vuxna mår och vad de behöver.
Utredningsplan = En plan för hur utredningen skall gå till, vad som skall 
utredas,  när ni skall trä�a socialvården och vem som socialvården kommer 
att prata med.
Beslut = När utredningen är klar kan socialarbetaren föreslå att du 
eller din familj behöver stöd. Då kan socialarbetaren göra ett beslut så 
att ni har rätt att få detta.
Hjälp och stöd = att ta emot hjälp och stöd är alltid frivillig på Tidigt stöd. 
Ibland vill inte mammor och pappor ha stöd från socialvården och säger då nej. 
Barn har också rätt att säga sin åsikt.
Tvingande insatser = då socialarbetaren har så stor oro för dig att du och din 
familj inte får bestämma själv om ni vill ta emot hjälp eller inte. 
Klientplan = När du och/eller din familj tackat ja till hjälp och stöd skrivs en 
klientplan tillsammans med dig. I klientplanen står varför man behöver hjälp, 
vem som skall ge hjälpen, vilka mål som skall uppnås, vem som är din kontakt-
person och hur länge du kommer att få hjälp.
Målsättning = Man jobbar alltid för att allt skall bli bra och därför behöver man 
ha en målsättning, vilket betyder att det skall finnas ett syfte med hjälpen och att 
man jobbar utifrån att uppnå ett mål (ett resultat).

Kontakt
På vår hemsida
www.kst.ax
hittar du personalens 
kontaktuppgifter 

Du kan besöka oss på: 
Skarpansvägen 30
22100 Mariehamn
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