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Uppgiftsbeskrivning barnatillsyningsman 

Yrkesbenämning: Barnatillsyningsman 

Anställningsform: Tjänsteförhållande 

Lönepunkt: 04SOS04A 

Behörighetskrav 

Socialarbetare eller annan för uppgiften lämplig examen från universitet eller högskola som omfattar 

minst fyra års heltidsstudier. 

Arbetsuppgifternas syfte och väsentliga innehåll 

Rådgivning och information till föräldrar gällande familjerättsfrågor. Bistår föräldrar att göra upp avtal om 

vårdnad, boende, umgänge och underhåll samt fastställer avtalen som har ingåtts. 

Centrala uppgiftshelheter som ingår i arbetet 

- Medling i familjerättsfrågor och samarbetssamtal. 

- Utreder föräldraskap. 

- Bistår föräldrar att göra upp avtal om vårdnad, boende och umgänge samt fastställer avtalen som 

har ingåtts. 

- Fastställer avtal om stöttat och övervakat umgänge och övervakade byten samt utser övervakare    

till övervakande umgängen mellan barn och föräldrar. Verkställer beslut från domstol gällande 

övervakade umgängen. 

- Utreder och fastställer avtal om underhåll.  

- Gör vårdnadsutredningar till domstol. 

- Utreder barns åsikt i enlighet med 39 § lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt (FFS 

361/1983). 

- Anhängiggör ärenden samt för barnets talan i domstol i ärenden som gäller vårdnad om barn och 

umgängesrätt samt underhåll. 

- Deltar i planering och utveckling av barnatillsynsverksamheten tillsammans med ledande  

- socialarbetare och områdeschef.  

- Samverkar med övriga myndigheter och samarbetsparter. 

- Ger utlåtanden i individärenden, till exempel gällande adoptionsärenden samt utfärdande och 

indragning av pass för minderåriga.  

- Anhängiggör ärenden om intressebevakare samt ger utlåtanden i enlighet med lagen om 

förmyndarverksamhet (FFS 442/1999). 
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Kunnande som behövs i arbetet  

Kunskaper och färdigheter 

Socialarbetare eller en person som har någon annan för uppgiften lämplig examen från universitet 

eller högskola som omfattar minst fyra års heltidsstudier.  

Frågorna som behandlas är mycket komplicerade. Det behövs goda kunskaper om socialvård och 

mycket goda kunskaper om gällande lagstiftning inom det specifika verksamhetsområdet. 

Omdöme  

Mycket gott omdöme behövs för att i varje enskilt fall avgöra vad som är den rätta lösningen 

utgående från barnets bästa. Problemlösningsförmåga och mycket god förmåga att kunna medla 

behövs. Beslutsfattandet kräver mycket gott omdöme. 

Arbetets verkningar och ansvar  

Omfattning och varaktighet av arbetets verkningar 

Arbetet med utredningar har mycket stora personliga konsekvenser för enskilda klienter. Kraven på 

noggrannhet är mycket höga. 

Inverkan på verksamhetsförutsättningarna 

Arbetet har viss inverkan på verksamhetsförutsättningarna.  

Samarbetsförmågan som behövs i arbetet 

Krav på växelverkan  

Mycket höga krav ställs på växelverkan. Det är nödvändigt att vara bra på att medla samt förklara 

innebörden av avtal och komplicerade rättsregler för enskilda personer med olika förutsättningar. 

Krav på social kompetens 

Mycket hög social kompetens krävs för att nå enighet mellan vårdnadshavare i frågor gällande 

barnen.  
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Arbetsmiljön  

Fysisk arbetsmiljö 

Till största del normal fysisk arbetsmiljö. Klientarbetet kan medföra hembesök och arbetsresor.  

Psykisk arbetsmiljö 

Krävande psykisk arbetsmiljö. Klienternas situation kan vara mentalt betungande för personalen. Det 

föreligger stor risk för negativ kritik från klienter och deras anhöriga. 

 


