Hemservice

Hemservice för barnfamiljer är till
för att trygga barn välfärd vid en
särskild familje- eller livssituation

Vem är servicen till för och vad innebär
den?

Hemservice för
barnfamiljer – vem
är det till för?

 Barnfamiljer har rätt att få sådan
hemservice som är nödvändig för att trygga
familjens omsorgsuppgift, om det p.g.a.
sjukdom, förlossning, skada eller liknande
funktionsnedsättning inte är möjligt att
trygga barns välfärd utan hemservice.
 Målinriktad verksamhet med målet att
stärka familjens egna resurser.
 Tidsbundet stöd för föräldraskapet i
vardagen, vilket utförs tillsammans med
familjen och samarbetsaktörer.

Hemservice för barnfamiljer kan vara:

Vörå kommun, hemservice

 Stöd vid speciella familjesituationer i
samråd med hemserviceledare.
 Förebyggande barnskyddsarbete eller
barnskyddsarbete i samråd med socialarbetare.

Allmänna kriterier
Hemservice för barnfamiljer beviljas inom
budgeterande medel i följande situationer:







Familj med barn under 18 år
Graviditet och förlossning
Behov av hemhjälp vid tvilling eller flerbarns
födslar
Barns/syskons/förälders skada eller sjukdom
Förälderns nedsatta funktionsförmåga,
utmattning eller depression
Krissituationer i familjen p.g.a. olycka, sjukdom
eller dödsfall

Verksamhetens riktlinjer
Socialvårdslagen.
 Kommunens kriterier för hemvård &
stödtjänster.
 Individuell behovsbaserad bedömning av
hemserviceledare/socialarbetare.


Vörå hemservice

Hur mycket och hur länge kan hemservice
beviljas?


Hemservice erbjuds i regel 2-4 h/gång
1gång/vecka under vardagar i högst 3
månader.

Hemservice arbetar för en
klientinriktad, högklassig och
jämlik service.
Kontakta oss

Hur ansöker du om hemservice för
barnfamiljer?
 Ansök via hemvårdsledaren på
omsorgskansliet.
 Bedömningen av er familjs servicebehov
sker utgående från er helhetssituation.

För att din familj och dina barn skall få
bästa möjliga hemservice, så hoppas
vi på ett bra och nära samarbete med
dig och din familj

Hemservicens avgifter?
Hemservicens tjänster är avgiftsbelagda och
baserar sig på er familjs inkomster och
hemservicens
besöksintervall.
Endast
i
undantagsfall kan socialarbetare bevilja avgiftsfri
hemservice och då handlar det om hemservice
som en del av barn-skyddsarbete.

Handläggare av hemservice och stödtjänster
Hemvårdsledare
Tel. (06) 3821 421,
Bäst nåbar mån-fre kl. 9-10
Ansvarig närvårdare (Vörå-Maxmo)
Tel. 050 5716 080, mån-fre kl. 8-14
Ansvarig närvårdare (Oravais)
Tel. 050 4359 590, mån-fre kl. 8-14
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