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8. Socialjourens tillgång till verksamhetssystem (SN 2021.045)
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Socialjouren har idag 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 fick i uppdrag av socialnämnden att utreda om de legala hindren kvarstår. 
Utredningen har visat att det är möjligt att socialjouren kan ta del av sekretessbelagd 
information genom en uppdatering av samverkansavtal med rådande bestämmelser enligt 
9.kap 37 § KL samt 2 kap. 1 § OSL.
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Förslag från (V) Jour (SN 2021.045)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Socialjouren har idag 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 fick i uppdrag av socialnämnden att utreda om de legala hindren kvarstår. 
Utredningen har visat att det är möjligt att socialjouren kan ta del av sekretessbelagd 
information genom en uppdatering av samverkansavtal med rådande bestämmelser enligt 
9.kap 37 § KL samt 2 kap. 1 § OSL.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse

Socialjourens tillgång till 
verksamhetssystem

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Socialjouren har idag 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 fick i 
uppdrag av socialnämnden att utreda om de legala hindren kvarstår.  Utredningen 
har visat att det är möjligt att socialjouren kan ta del av sekretessbelagd information 
genom en uppdatering av samverkansavtal med rådande bestämmelser enligt 9.kap 
37 § KL samt 2 kap. 1 § OSL. 

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. 

Förvaltningen har fått i uppdrag av socialnämnden att utreda om de legala hindren 
till att inte ha tillgång till respektive kommuns journalsystem kvarstår. Frågan har 
undersökts med jurister på SKR, Sveriges kommuner och regioner. Genom ett 
förändrat samverkansavtal där ansvaret tydliggörs hos uppdragsgivande kommun kan 
medarbetarna på socialjouren omfattas av sekretess. På det sättet får de anställda hos 
uppdragstagare elektronisk tillgång till sekretessreglerade uppgift hos 
uppdragsgivande kommun. Förekommande uppgifter som omfattas av sekretess hos 
uppdragsgivaren och som lämnas till uppdragstagaren är då sekretessreglerade 
genom bestämmelserna i 26 kap. OSL. Uppgifterna omfattas av en primär 
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sekretessbestämmelse hos uppdragstagaren. Uppdragstagarens tjänstemän som med 
stöd av 9 kap. 37 § KL har extern delegation enligt samverkansavtalet och de 
samverkande kommunernas delegationsordningar, är skyldiga att iaktta 
socialtjänstens sekretess för uppgifter de får tillgång till hos uppdragsgivande 
kommun enligt 2 kap. 1 § 2 st. OSL.

Ett nytt samverkansavtal har tagits fram och kommunicerats med de samverkande 
kommunerna. Samverkansavtalet tydliggör tillämpning av sekretessbestämmelser och 
ansvar för behandling av personuppgifter. En plan för införande av tillgång till 
journalsystem tas fram. Under slutet av 2021 förväntas socialjouren ha tillgång till 
journalsystemet i Vallentuna kommun. 

Konsekvenser för barn
Förändringen i samverkansavtalet som ger socialjouren möjlighet att hämta 
information i journalsystemet i ett pågående ärende, ger positiva konsekvenser för 
barn- och unga. Det ökar möjligheten för att göra en adekvat bedömning av en akut 
situation samt förväntas öka rättssäkerheten. 

David Gyllenstråle                                                  Ann-Sophie Holgersson
Socialchef                                                                 Avdelningschef myndighetsavdelningen

Expedieras till:
Akten
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