
   
 

UPPGIFTSBESKRIVNING OCH BEDÖMNING AV VÄRDERINGSFAKTORER 

 

Tjänsteförhållande 

Socialarbetare med ansvar för vård utom hemmet (barnksyddet) 

Lönepunkt 

04SOS04A (3478,56 euro per månad)  
 

 
Arbetsuppgifternas syfte och väsentliga innehåll 

Handledning för familjehem och enskilda familjemedlemmar i syfte att trygga 

familjehemsplaceringen och utvecklingen hos barn som behöver särskilt stöd. Beslutsfattande 

rörande förmåner för familjehem, rekrytering och utbildning av familjehem. I utbildning enligt 

PRIDE-konceptet har personen en nyckelroll i att planera och verkställa kursen samt fungera som 

kursdragare tillsammans med en familjehemsrepresentant. Samma uppgifter rörande stödpersoner 

och stödfamiljer/avlastningsfamiljer. Ansvarig för rekrytering och matchning av också andra 

placeringsplatser (institutionsvård, professionell familjevård och dylikt) samt utredning, 

godkännande och kvalitetsuppföljning av dem.  

De centrala uppgiftshelheterna som ingår i arbetet 

- Tillgodoser att familjehemmen och övriga placeringsplatser på ett kvalitativt vis levererar och 

tillgodoser grundbehoven hos de boende samt ger dem omvårdnad och arbetar utifrån 

klientplanen. 

- Ger professionell och högkvalitativ handledning åt familjehemmen och övriga samarbetspartners 

- Hjälper familjehemmen tillvarata sina rättigheter och förstå sina skyldigheter. 

- Är kontaktperson för familjehem samt kontaktperson för övriga placeringsplatser.  

- Är ansvarig för familjevården och tillsynen av denna inom Kommunernas socialtjänst. 

- Är ansvarig för att andra placeringsplatser såsom institutionsvård och professionell familjevård 

uppfyller lagens krav. Detta gäller också placeringar i barnskyddets eftervård.  

- Är ansvarig för att familjehemmen erhåller sina lagstadgade rättigheter såsom avlastning. 

Verkställer avlastningen och hjälper till att rekrytera avlastningsfamiljer inom i första hand 

familjehemmets eget nätverk.  

- Är ansvarig för familjevårdarnas minderåriga barn, som är bosatta i hemmet, och deras behov av 

delaktighet och stöd beaktas. 

- Utvecklar familjevården. 

- Vid behov utföra andra arbetsuppgifter inom barnskyddet. 

 

Kunnande som behövs i arbetet  

Kunskaper och färdigheter 



   
 

Behörighetskraven är socialarbetarbehörighet enligt landskapslag om yrkesutbildade personer inom 

socialvården 24/2020 (8 §).  

 

Det behövs kunskaper om socialvård och handledning samt goda kunskaper om familjevård och 

barnskydd. 

Omdöme  

I vissa situationer ställs höga krav på omdöme. En del av arbetet följer ett givet mönster och det är 

ofta möjligt att få råd och anvisningar av kollegor och chefer, men det förekommer olika situationer 

där det krävs flexibilitet och kreativitet. Utvecklingsarbetet är eftersatt och det finns mycket stor 

utvecklingspotential. 

Arbetets verkningar och ansvar  

Omfattning och varaktighet av arbetets verkningar 

Arbetet kan ha mycket stora personliga konsekvenser för enskilda klienter. 

Inverkan på verksamhetsförutsättningarna 

Begränsad inverkan på verksamhetsförutsättningarna. 

 

Samarbetsförmågan som behövs i arbetet 

Krav på växelverkan  

För att handledningen ska kunna fungera, krävs god social förmåga att kunna förklara och motivera 

personer att arbeta på ett visst sätt. Också inom arbetet med rekrytering och utbildning av 

familjehem finns krav på växelverkan och god samarbetsförmåga.  

Krav på social kompetens 

Mycket höga krav ställs på social kompetens (särskilt empati, taktfullhet och smidighet) gentemot 

familjehem, personer som är intresserade av att eventuellt bli familjehem, andra myndigheter och 

samarbetsparter samt klienter och deras anhöriga. 

 

Arbetsmiljön  

Fysisk arbetsmiljö 

Normal fysisk arbetsmiljö. Hembesök/platsbesök ingår. Hembesök/platsbesök på Åland, i fastlandet 

(Österbotten) samt i Sverige.  

Psykisk arbetsmiljö 

Tidvis mycket krävande psykisk arbetsmiljö. Familjehemmens/klientens/föräldrarnas situation kan 

vara mentalt betungande för personalen. 


