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Uppgiftsbeskrivning socialarbetare med specialistkunskap 

Yrkesbenämning: Spec. socialarbetare 

Anställningsform: Tjänsteförhållande 

Lönepunkt: 04SOS04A 

Behörighetskrav 

Socialarbetarbehörighet i enlighet med 8 § landskapslag (2020:24) om yrkesutbildade personer 

inom socialvården samt tilläggsexamen på specialnivå med inriktning barn och familjer.  

Arbetsuppgifternas syfte och väsentliga innehåll 

Tillhandahålla socialvård i enlighet med gällande lagstiftning, god praxis och etiska principer. 

Socialarbetaren fungerar som expert inom sitt specialiseringsområde och innehar en 

konsulterande funktion rörande analys och insatser. 

Centrala uppgiftshelheter som ingår i arbetet 

- Verkar inom specialområdet barn och unga. Har en central roll i det sociala arbetet som 

bl.a. berör utrednings- och bedömningsarbete med barnet/den unga i fokus.  

- Har en konsulterande funktion rörande analys och insatser. 

- Ingår i barnskyddets expertgrupp (14 § barnskyddslagen FFS 417/2007) och fungerar 

som sammankallare av den. Samverkar även i övrigt med barnskyddet. 

- Ansvarar för det dialogiska samarbetet med professionella, klienter och deras nätverk i 

team. Fungerar som expert inom sitt specialiseringsområde i övriga sammanslutningar 

och nätverk.  

- Har en central roll i att lyfta det klientcentrerade arbetet och utveckla det. 

- Utför utredningar och servicebedömningar i enlighet med gällande lagstiftning.  

- Sammanställer klientplaner i samarbete med klienter, deras nätverk och övriga 

professionella.  

- Fattar myndighetsbeslut och verkställer dem. 

- Arbete i socialjour ingår i uppgifterna. 

  



 

Kommunernas socialtjänst k.f. TELEFON   E-POST  WEBBPLATS  

Skarpansvägen 30 +358 18 532 800 info@kst.ax www.kst.ax 

22100 Mariehamn     

 

Bedömning av värderingsfaktorer 

Kunnande som behövs i arbetet  

Kunskaper och färdigheter 

Legitimerad socialarbetare. Erfarenhet av klientarbete med barn och unga samt tilläggsexamen 

på specialnivå med inriktning barn och familjer. 

Det behövs särskilt kunnande som gäller barns, ungas och familjers samhälleliga ställning, 

levnadsförhållanden och välfärd samt förmåga att identifiera deras problem.  

Frågorna som behandlas är komplexa. Krävs förmåga att behärska den vetenskapliga 

specialkompetensen i yrket som en expertroll förutsätter samt dess kopplingar till omgivningen. 

Det behövs mycket goda kunskaper om socialvård och systemteoretiskt synsätt, om bemötande 

av människor i kris, nätverksarbete, samarbetsparters service och arbetssätt samt gällande 

lagstiftning inom det specifika verksamhetsområdet. 

Omdöme  

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

Arbetssituationen kan förändras kraftigt under dagens lopp. Problemlösningsförmåga och 

mycket god förmåga att kunna prioritera behövs. Beslutsfattandet kräver mycket gott omdöme. 

Arbetets verkningar och ansvar  

Omfattning och varaktighet av arbetets verkningar 

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

är mycket höga. 

Inverkan på verksamhetsförutsättningarna 

Stor inverkan på verksamhetsförutsättningarna i teamet, rätt insats i rätt tid. 
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Samarbetsförmågan som behövs i arbetet 

Krav på växelverkan  

Mycket höga krav ställs på växelverkan. Det är nödvändigt att vara bra på att samla in 

information och att förklara komplicerade sammanhang för enskilda personer med olika 

förutsättningar.  Arbetet förutsätter ett gott samarbete med andra instanser och myndigheter. 

Krav på social kompetens 

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

gentemot klienter och deras anhöriga.  

 

Arbetsmiljön  

Fysisk arbetsmiljö 

Normal fysisk arbetsmiljö. 

Psykisk arbetsmiljö 

Den psykiska arbetsmiljön är mycket krävande. Stressiga situationer uppkommer ofta. 

Klienternas situation kan vara mentalt betungande för personalen. Det föreligger stor risk för 

negativ kritik från klienter och deras anhöriga. 
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