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Allmänt 
 

Stödperson eller stödfamilj kan sättas in som en stödåtgärd inom handikappservicen eller 

missbrukarvården. 

 

Stödpersoner är människor som frivilligt, utöver sitt förvärvsarbete, åtar sig att ställa upp för 

sina medmänniskor. I vissa fall kan det vara aktuellt att en hel familj ställer upp som 

stödfamilj. 

 

Socialförvaltningen betalar arvode till de stödpersoner/familjer som engagerats för 

kommunens invånare. Stödpersonen/familjen behöver inte vara bosatt i Jomala. 

 

Stödpersonsförhållandet är frivilligt för såväl stödperson som ”klient” och kan upphävas på 

någondera partens initiativ. 

 

Stödpersonsverksamhet utgör en viktig förebyggande verksamhet. 

 

Stödpersonerna har tystnadsplikt! Stödpersonen utses av socialförvaltningen och om det 

uppstår problem i stödpersonförhållandet eller i klientens liv är det viktigt att socialarbetaren 

blir informerad.  

 

För stödpersonerna kan anordnas handledning enligt behov på socialkansliet, psykiatrin eller 

annan lämplig handledare. I mån av möjlighet erbjuds stödpersonerna möjlighet till 

fortbildning och gemensamma träffar. 

 

För vem anordnas stödperson/familj? 

 
 Barn, unga och vuxna personer med handikapp 

 Som avlastning åt föräldrar med handikappade barn eller ungdomar 

 Isolerade personer 

 Personer som annars är i behov av stöd för att reda sig i det dagliga livet 

 

Verksamhetens karaktär och innehåll 
 

Stödpersoner har till uppgift att ge stöd åt familj eller ensamstående, barn, ungdom eller 

vuxen som är i behov av en medmänniskas aktiva stöd. Stödpersonen/familjen skall underlätta 

men inte ta över. 

 

Det finns människor som saknar anhöriga eller nära vänner som har tid och möjlighet att 

rycka in och hjälpa till någon gång ibland. En stödperson/stödfamilj kan uppfylla en sådan 

funktion.  

 

Ett barn eller en ungdom kan till exempel bo hos stödperson/stödfamilj någon helg i månaden. 

Föräldrarna får då avlastning, samtidigt som barnet/ungdomen får en positiv kontakt utanför 

hemmet. Barnet/ungdomen kan även delta i olika aktiviteter med stödpersonen/familjen. 

Aktiviteter väljs med ett beaktande av den unges handikapp.  

 

En stödperson kan fungera som ett stöd till en annan vuxen människa genom att till exempel 

finnas till för att prata med, någon som engagerar den vuxne till olika aktiviteter etc. 
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En stödperson kan fungera som: 

 Frivillig kontaktperson som stöder ett barn, ungdom, förälder eller annan vuxen. 

 En modell för ett förtroendefullt och positivt förhållande 

 En länk mellan den som behöver stöd och samhället samt dess olika serviceformer. 

 En ”ersättare” för en människolrelation, som saknas.  

 

Stödet kan bestå i: 

 Att praktiskt hjälpa till med anskaffning av arbete, bostad, kläder eller mat. 

 Att tillsammans delta i olika fritidssysselsättningar. 

 Att stöda till att få andra positiva sociala kontakter. Att vid behov hänvisa till 

vårdinstanser, såsom socialkansli, psykiatrin eller institutionsvård. 

 Att finnas till hands, lyssna och acceptera. 

 

Önskade egenskaper hos stödperson 
 

 Förmåga till medkänsla (empati) 

 Tålamod 

 Uthållighet 

 Ansvarskänsla 

 

Stödpersonens rättigheter 

 

 Stödpersonen utses av socialförvaltningen och har rätt till ett arvode. Arvodet fastställs i 

förhållande till stödinsatsen. 

 Stödpersonen bör få ersättning för kostnader som föranletts av verksamheten. 

Socialförvaltningen skall dock kontaktas innan kostnaderna har uppstått. 

 Stödpersonen skall ha möjlighet att träffa andra stödpersoner för att utbyta erfarenheter. 

 Vid val av stödperson skall både den som behöver stöd och stödpersonen på förhand få 

påverka valet. 

 Stödpersonsförhållandet skall kunna avslutas då någondera parten vill det eller om 

problemsituationen har klarats upp. 

 

Missbrukarvården 

Enligt § 7 i lagen om missbrukarvård (FFS 1986/41) bör service inom missbrukarvården 

erbjudas på grundval av behovet av hjälp, stöd och vård hos personen själv, hans familj och 

övriga närstående individer.   

 

Genom köp av tjänster från Mariehamns stad kan personer med missbruk, hans familj och 

övriga närstående anlita Alkohol och drogmottagningen som en stödåtgärd inom den öppna 

vården.   

 

Handikappservice 

Enligt § 15 i förordningen om service och stöd på grund av handikapp (FFS 1987/759) hör 

främjande av den sociala funktionsdugligheten hos den handikappade och personer i hans 

närmaste omgivning till anpassningsträning. 

 

Kontaktperson 

Emelie Börman tel. 329 145, kl. 9-10.00, e-post: emelie.borman@jomala.ax 


