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11. Socialjourens tillgång till verksamhetssystem (SN 2021.045)
Förslag till beslut
Socialnämnden ger uppdrag till socialförvaltningen att fortsätta utreda frågan och återkoppla 
till socialnämnd under hösten 2021.

Ärendebeskrivning
Socialjouren har inte tillgång till de olika kommunernas journalsystem. Frågan kring att ha 
tillgång till varje kommuns journalsystem har undersökts tidigare och det har då funnits legala 
hinder för att medarbetarna i socialjouren ska kunna ta del av information i flera kommuners 
journalsystem. Dock finns en väl etablerad rutin för informationsöverföring av ett pågående 
ärende. Sedan socialjourens start 2012 har inga avvikelser uppmärksammats som tyder på 
brister i kvalitet eller att brist på information lett till att ett barn eller ungdom har farit illa. 
Förvaltningen har konsulterat jurist på SKR kring om de legala hindren kvarstår, frågan är 
fortfarande oklar. Förvaltningens förslag är att de får fortsatt uppdrag att utreda frågan.

Handlingar
 §38 SN AU Socialjourens tillgång till verksamhetssystem
 Socialjourens tillgång till verksamhetssystem
 §29 SN AU Förslag från (V) Jour
 §4 Förslag från (V) jour
 Förslag från (V) Jour
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2021-04-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38
Socialjourens tillgång till verksamhetssystem (SN 2021.045)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden ger uppdrag till socialförvaltningen 
att fortsätta utreda frågan och återkoppla till socialnämnd under hösten 2021.

Ärendebeskrivning
Socialjouren har inte tillgång till de olika kommunernas journalsystem. Frågan kring att ha 
tillgång till varje kommuns journalsystem har undersökts tidigare och det har då funnits legala 
hinder för att medarbetarna i socialjouren ska kunna ta del av information i flera kommuners 
journalsystem. Dock finns en väl etablerad rutin för informationsöverföring av ett pågående 
ärende. Sedan socialjourens start 2012 har inga avvikelser uppmärksammats som tyder på 
brister i kvalitet eller att brist på information lett till att ett barn eller ungdom har farit illa. 
Förvaltningen har konsulterat jurist på SKR kring om de legala hindren kvarstår, frågan är 
fortfarande oklar. Förvaltningens förslag är att de får fortsatt uppdrag att utreda frågan.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Socialjourens tillgång till verksamhetssystem
 §29 SN AU Förslag från (V) Jour
 Förslag från (V) Jour
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Tjänsteskrivelse

Socialjourens tillgång till 
verksamhetssystem

Förslag till beslut
Socialnämnden ger uppdrag till socialförvaltningen att fortsätta utreda frågan och 
återkoppla till socialnämnd under hösten 2021. 

Sammanfattning av ärendet
Socialjouren har inte tillgång till de olika kommunernas journalsystem. Frågan kring 
att ha tillgång till varje kommuns journalsystem har undersökts tidigare och det har 
då funnits legala hinder för att medarbetarna i socialjouren ska kunna ta del av 
information i flera kommuners journalsystem. Dock finns en väl etablerad rutin för 
informationsöverföring av ett pågående ärende. Sedan socialjourens start 2012 har 
inga avvikelser uppmärksammats som tyder på brister i kvalitet eller att brist på 
information lett till att ett barn eller ungdom har farit illa. Förvaltningen har 
konsulterat jurist på SKR kring om de legala hindren kvarstår, frågan är fortfarande 
oklar. Förvaltningens förslag är att de får fortsatt uppdrag att utreda frågan. 

Bakgrund
Sedan 2012 har de sju nordostkommunerna Vallentuna, Norrtälje, Österåker, 
Vaxholm, Täby, Danderyd och Lidingö en gemensam socialjour. Vallentuna kommun 
är huvudman för socialjouren och ansvarig för verksamheten genom ett 
samverkansavtal mellan kommunerna.  

Socialjouren verkar inom socialtjänstens ansvarsområde under icke kontorstid och 
genomför risk- och skyddsbedömningar vid akuta situationer där barn/ungdomar 
riskerar att fara illa, akuta ärenden kring LVU och LVM samt våld i nära relationer 
eller akut ärenden som rör vuxna eller äldre. Vidare ger socialjouren råd och stöd till 
invånarna i de aktuella kommunerna samt är en viktig samarbetspartner för polis, 
sjukvård med flera. 

Vänsterpartiet (V) har i sitt förslag beskrivit att Vallentunas socialjour är en av dem 
som inte har tillgång till information från socialtjänstens ordinarie system med 
uppgifter om ett aktualiserat barn i en akt. Det kan vara orosanmälningar, uppgifter 
från polis och skola eller information om misshandel i hemmet. Vänsterpartiet (V) 
skriver vidare att det innebär att socialjouren fattar beslut om barn som riskerar att 
fara illa utan någon bakgrundskunskap. Vänsterpartiet (V) vill att socialnämnden 
beslutar om att verka för att socialjouren får tillgång till akterna hos dem aktuella 
klienterna dygnet runt. 
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Socialjouren har inte tillgång till de olika kommunernas journalsystem. Dock finns en 
väl etablerad rutin för informationsöverföring av ärende. Rutinen innebär att 
socialsekreterare rapporterar över information via fax samt muntligt vid ärenden där 
det bedöms finnas en oro utanför kontorstid. På så vis har socialjouren information i 
pågående ärenden. Vidare finns en rutin för att alltid skydda mer än mindre vilket 
innebär att om det inte finns tillräcklig information genomförs en skyddsbedömning 
utifrån att skydda barnet eller ungdomen i större utsträckning. Sedan socialjourens 
start har inga avvikelser uppmärksammats som tyder på brister i kvalitet eller att brist 
på information lett till att ett barn eller ungdom har farit illa. 

Frågan kring att ha tillgång till varje kommuns journalsystem har undersökts tidigare 
och det har då funnits legala hinder vad gäller sekretess enligt offentlighet- och 
sekretesslag (2009:400) för att medarbetarna i socialjouren ska kunna ta del av 
information i flera kommuners journalsystem. 

Socialjourens möjligheter till att ta del av flera kommuners journalsystem undersöks 
redan på nytt och frågan har ställts till jurister på SKR, Sveriges kommuner och 
regioner om de legala hindren kring sekretess kvarstår.

David Gyllenstråle Ann-Sophie Holgersson
Socialchef Avdelningschef myndighet

Expedieras till:
Akten



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2021-03-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29
Förslag från (V) Jour (SN 2021.045)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till nästa arbetsutskott i väntan på svar 
från SKR.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet (V) har väckt en motion där de skriver att socialjouren fattar beslut om barn 
som riskerar att fara illa utan någon bakgrundskunskap. Vänsterpartiet (V) vill att 
socialnämnden beslutar om att verka för att socialjouren får tillgång till akterna hos dem 
aktuella klienterna dygnet runt.

Socialjouren har inte tillgång till de olika kommunernas journalsystem. Dock finns en väl 
etablerad rutin för informationsöverföring av ärende. Sedan socialjourens start har inga 
avvikelser uppmärksammas som tyder på brister i kvalitet eller att brist på information lett till 
att ett barn eller ungdom har farit illa.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar att socialnämndens arbetsutskott återremitterar 
ärendet till nästa arbetsutskott i väntan på svar från SKR.
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Förslag från (V) Jour
 Socialjourens tillgång till verksamhetssystem - svar på motion från (V) angående jour
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Socialnämnden 2021-02-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4
Förslag från (V) Jour
Beslut
Socialnämnden beslutar att överlämna ärendet till socialnämndens arbetsutskott för beredning.

6 / 28

Comfact Signature Referensnummer: 11790SE



"Vallentunas socialförvaltning har en socialjour genom Socialjour Nordost. Där handhas 
ärenden som bland annat innefattar barn som far illa. Det har nu visat sig att Vallentunas 
socialjour är en av dem som inte har tillgång till information från  socialtjänstens ordinarie 
system med uppgifter om ett aktualiserat barn i en akt. Det kan vara 
orosanmälningar, uppgifter från polis och skola eller information om misshandel i 
hemmet.

Det innebär att socialjouren på övrig tid som bemannas av socialjouren, får fatta 
beslut om barn som riskerar att fara illa utan någon bakgrundskunskap.

 Detta är ett onödigt hot mot rättssäkerhetenI åtta av länets 26 kommuner finns 
möjligheten för socialjouren att komma in i verksamhetssystemen och se 
barnets akt. Det är alltså inte något som hindras av sekretess eller 
lagstiftning

Vänsterpartiet yrkar att socialnämnden beslutar

 att ta upp problemet med Socialjouren Nordost och verkar där för att socialjouren får 
tillgång till  akterna för hos dem aktuella klienter dygnet runt.

Vallentuna 23/2 2021
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