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Det centrala målet med hemservice för barnfamiljer är att stärka familjens egna resurser. 

Detta sker genom att familjen ges handledning i barn- och hemvård samt genom att stärka 

vardagsfärdigheter. Hemservicen för barnfamiljer och beviljandet av den baserar sig på defi-

nitionen i 18 a § i socialvårdslagen. 

Hemservice ges på grund av sjukdom, förlossning, handikapp eller av någon annan motsva-

rande orsak som försämrar funktionsförmågan. Hemservice ges också på basis av en ex-

ceptionell familje- eller livssituation. Tillsammans med familjen planerar och utreder man be-

hovet av hemservice separat i fråga om varje familj. Hemservice erbjuds som tillfällig eller 

långvarigare service. Hemservicen för barnfamiljer samarbetar vid behov med andra yrkesut-

bildade som stöder familjen.  

Verksamheten baserar sig på förtrolighet och ett gott samarbete mellan klienten, hemser-

vicen och övriga hjälpande aktörer. Hemservicen är som bäst en effektiv förebyggande ar-

betsform. 

Grunder för beviljande av hemservice är: 

- I familjen finns minderåriga barn 

- Barnets förälder har en funktionsnedsättning eller har en långvarig sjukdom 

- En förälder har insjuknat plötsligt eller familjen har drabbats av någon annan kris 

- En förälder är utmattad 

- En svår livssituation 

- Plötsliga förändringar i livet 

- Handledning gällande barnens vård och uppfostran 

- Kontroll över och stärkande av familjens vardagsrutiner 

- Stöd för familjens egen funktionsförmåga i en förändringssituation 

- Stöd för förälderns och barnets kommunikation i en förändringssituation 

- Stöd och handledning för familjer som löper risk för utslagning 

- Ett barns funktionsnedsättning och långvariga sjukdom 
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Begränsningar i fråga om beviljande av hemservice (service beviljas inte): 

- För vården av ett barn som insjuknat plötsligt om föräldern har rätt att stanna hemma och 

sköta sitt barn 

- Enbart för städning 

- Långvarig, daglig vård av ett barn 

- På grund av distansarbete hemma, studier eller hobbyer 

- Vid behov av personlig assistans 
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