
Personaldimensioneringen inom barnskyddets sociala arbete 1.1.2022 

Genom en ändring av 13 b § i barnskyddslagen (417/2007) som träder i kraft den 1 januari 2022 
föreskrivs en personaldimensionering för barnskyddet. Enligt paragrafen får en socialarbetare med 
ansvar för barnens ärenden ansvara för högst 30 barn. Dimensioneringen träder dock i kraft först den 
1 januari 2024. Åren 2022 och 2023 får en socialarbetare med ansvar för barnens ärenden ansvara 
för högst 35 barn enligt paragrafen. 
 
Syftet med personaldimensioneringen är att barnskyddet ska ha bättre förutsättningar att tillgodose 
barnets rättigheter och att garantera att målen för barn och familjer uppfylls inom barnskyddet. För att 
uppnå målet föreskrivs en personaldimensionering som ska minska socialarbetarnas arbetsbörda så 
att de får bättre möjligheter att sätta sig in i barnets angelägenheter och utföra socialarbetet så att 
barnets bästa förverkligas så bra som möjligt. 
 
Begränsningen av maximiantalet kunder gäller de barn i åldern 0–17 som står i ett kundförhållande till 
det barn- och familjespecifika barnskyddet. Barnskyddslagens bestämmelser om socialarbetare som 
ansvarar för barnets angelägenheter och om socialarbetarnas uppgifter och ansvar gäller inte de 
myndiga kunderna inom barnskyddets eftervård. 
 
För att kunna uppnå målen för personaldimensioneringen ska den socialarbetare som ansvarar för 
barnets angelägenheter inte ha andra kunder om socialarbetaren redan har det maximiantal kunder i 
åldrarna 0–17 som föreskrivs i lagen. I praktiken får alltså en socialarbetare inte ha flera barnkunder 
än det maximiantal som förskrivs i lagen när socialarbetaren samtidigt ansvarar också för sådana 
kunder som inte omfattas av personaldimensioneringen. Dimensioneringen av personalen gäller allt 
socialarbete inom barnskyddet, oberoende av hur arbetet är organiserat. 
 
Den personaldimensionering som träder i kraft gäller maximiantalet kunder, och avvikelser från det får 
göras nedåt vid behov. Vid bedömningar av maximiantalet kunder bör man beakta att varje 
kundförhållande är unikt vad gäller den arbetsmängd som behövs, och att kundantalet ska ställas i 
proportion till detta behov. Det kan till exempel ofta vara motiverat att tillämpa rekommendationen om 
högst 25 kunder enligt den nationella kvalitetsrekommendationen för barnskyddet. Maximiantalet ska 
ställas i proportion till den arbetstid som den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter 
har, så att en socialarbetare som arbetar på deltid har en faktisk möjlighet att sköta barnets ärenden 
och uppfylla målen för lagändringen. 
 
Kommunerna och de blivande välfärdsområdena ska regelbundet följa upp socialarbetarnas 
kundantal bland annat genom egenkontroll, och dimensionera kundmängden så att socialarbetarna 
har möjlighet att trygga barnets bästa, garantera barnets rättigheter och säkerställa att tjänsterna 
inom barnskyddet är av god kvalitet. 
 
Social- och hälsovårdsutskottet har i sitt betänkade om propositionen ställt ett krav på att man ska 
följa upp och utvärdera de konsekvenser som personaldimensioneringen inom barnskyddet får för 
tillgången och genomförandet av barnskyddstjänsterna och de övriga tjänsterna inom socialvården. 
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