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§ 101 Dnr 305311  
 
Närvaro 

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd noterar närvaron.      
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§ 102 Dnr 299668  
 
Val av justerare 

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd väljer Tomas Thornell (S) att justera 
protokollet.     
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      

 



 Sammanträdesprotokoll 
Nämnden för arbete och 
välfärd 
2021-06-23 

 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   8 (73) 

 

§ 103 Dnr 304108  
 
Fastställelse av föredragningslistan 

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd fastställer föredragningslistan enligt 
följande:             
 
Bakgrund 
§ 101 Närvaro  
§ 102 Val av justerare  
§ 103 Fastställelse av föredragningslistan  
§ 104 Allmänhetens frågestund  
§ 105 Information från nämndens ordförande  
§ 106 Information från förvaltningen till nämnden  
§ 107 Inkomna skrivelser och meddelande till nämnden för arbete 

och välfärd  
§ 108 Redovisning av delegationsbeslut  
§ 110 Återrapportering av åtgärder kopplade till Lex Sarah-

anmälan  
§ 111 Återrapportering av åtgärder kopplade till Lex Sarah-

anmälan  
§ 112 Information om Lex-Sarah-utredning från Nytida  
§ 132 Beslut om anmälan i samband med utredning av rapport om 

missförhållande eller påtagliga risker för missförhållande 
enligt 14 kap 3 § SoL (lex Sarah)  

§ 133 Beslut om anmälan i samband med utredning av rapport om 
missförhållande eller påtagliga risker för missförhållande 
enligt 14 kap 3 § SoL (lex Sarah) 

§ 114 Svar till skrivelse till Nämnden för arbete och välfärd - Att 
inleda en extern utredning i NAV från Tomas Thornell (S) 

§ 115 Svar till skrivelse till Nämnden för arbete och välfärd - 
Hantering av inkomna fax under beredskap från Tomas 
Thornell (S)  

§ 116 Svar till skrivelse till Nämnden för arbete och välfärd - Om 
behovet att göra en översyn av nämndens 
delegationsordning från Elisabeth Flennemo (V) och Jonna 
Ahlqvist (V) 

§ 118 Beslut om förändringar i förfrågningsunderlag avseende 
upphandling av drift av boende  

§ 109 Budgetuppföljning maj  
§ 120 Beslut om riskanalys och internkontroll för 2022  
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§ 117 Svar på medborgarförslag om ekonomiskt bistånd till 
papperslösa barnfamiljer 

§ 119 Beslut avseende loggningskontroll  
§ 121 Beslut om förändringar i delegationsordningen för Lex 

Sarah  
§ 122 Beslut om förändringar i delegationsordningen för 

Familjerätten.  
§ 113 Information om Länsstyrelsen redogörelse för mäns våld 

mot kvinnor 2021 
§ 123 Beslut om anmälan om nytt dataskyddsombud för 

Nämnden för arbete och välfärd från och med 13 augusti 
2021.  

§ 124 Fyllnadsval till Nämndens arbetsutskott  
§ 125 Beslut om ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten, TBV AB, org nr 556757-0535, serveringsställe 
Bella Vista  

§ 126 Information från Individutskottet  
§ 127 Individärende: Utredning avseende föräldraskap, do 
§ 128 Individärende: Uppdrag anmälan om behov av särskilt 

förordnad vårdnadshavare 6 kap 8§ (eller 9§) FB HF 
§ 129 Individärende: Utredning avseende föräldraskap TR 
§ 130 Övrigt  
§ 131 Individärende: Överflyttning av vården på grund av 

varaktigt förhinder att utöva vårdnad 6 kap 8a § FB  
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§ 104 Dnr 2021-00015  
 
Allmänhetens frågestund  

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd noterar att ingen allmänhet närvarar på 
mötet.      
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§ 105 Dnr 2021-00011  
 
Information från nämndens ordförande  

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen.       
 
Bakgrund 
Nämndens ordförande Pernilla Tornéus informerar om sin introduktion 
hos förvaltningen. 
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§ 106 Dnr 2021-00012  
 
Information från förvaltningen till nämnden  

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen.       
 
Bakgrund 
Förvaltningschef Per Sandberg lämnar följande information: 

- Tertialrapport BRÅ-rapport 
- Inför sommaren 
- Pandemiinformation 
- Upphandling av socialadministrativt verksamhetssystem  

 
      
 
      
 
      
 
      

 



 Sammanträdesprotokoll 
Nämnden för arbete och 
välfärd 
2021-06-23 

 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   13 (73) 

 

§ 107 Dnr 2021-00010  
 
Inkomna skrivelser och meddelande till nämnden för 
arbete och välfärd  

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd tar del av inkomna skrivelser och 
meddelande.        
 
Bakgrund 
Datum Beskrivning 
2021-05-31 Atrium: "Arbete och välfärd har gjort business av vår 

verksamhet" 
2021-05-26 De tar inte hand om hela mig 2021-05-24 
2021-05-17 E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2021 
2021-05-26 Nordström Förvaltningsrätten Beslut 
2021-05-26 SV För kännedom-Anna.Sjodin@ivo.se 
2021-05-26 nordström 
2021-04-30 Beslut-202000025-KR-§ 71 
2021-04-30 Grundläggande granskning för nämnderna Växjö efter sista 

komplettering 
2021-04-30 Missiv Grundläggande granskning nämnderna och styrelsen 
2021-05-25 Beslut-202100265-KS-§ 106 
2021-05-25 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till 

nämnderna och VKAB för 2020 
2021-04-29 Beslut-202100138-KS-§ 59 
2021-04-29 Förslag. Plan för forskning och kunskapsutveckling-Växjö 

kommun som lärande organisation 
2021-05-20 Inbjudan och program Jämställd etablering 11 juni 2021 
2021-04-12 LSG 2021-04-12 vuxna 
2021-05-07 Ett Sverige som håller ihop 
2021-05-07 Följebrev regeringens handlingsplan för att minska och 

motverka segregation 
2021-04-30 Beslut-202100235-KS-§ 40 
2021-04-30 Revisionsberättelse för 2020 
2021-04-30 Protokollsutdrag 2021-04-20 § 40 Revisionsberättelse för 
2020 för Växjö kommun 
2021-04-30 Beslut-202100003-KS-§ 39 
2021-04-30 Arsredovisning 2020 Vaxjo kommun 
2021-04-29 Beslut-201900589-KS-§ 61 
2021-04-29 Riktlinjer för resor 
2021-04-29 Resepolicy för Växjö kommuns förvaltningar bolag samt 

Värends räddningstjänst 
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2021-04-08 LSG 2021-04-08 förvaltningskontoret 
2021-02-04 LSG 2021-02-04 förvaltningskontoret 
2021-02-15 LSG 2021-02-15 vuxna 
2021-04-19 FSG 2021-04-19 
2021-03-15 LSG 2021-03-15 vuxna 
2021-04-01 LSG 2021-04-01 barn och familj 
2021-04-29 Beslut-201900542-KS-§ 60 
2021-04-29 Policy alkohol droger spel - slutversion 
2021-04-29 Beslut-201900649-KS-§ 57 
2021-04-29 Klimatanpassningsplan för Växjö kommunkoncern 
2021-04-29 Beslut-202100004-KS-§ 56 
2021-04-29 Uppföljning privata utförare 2020 
2021-04-23 Medborgarunders. Växjö Rapport 2020 
2021-04-23 Tjänsteskrivelse.doc 
2021-04-23 Beslut-202000765-KS-§ 159 
2021-04-22 Vägledning vid brottsmisstanke 2021-02-25 
2021-04-22 Tjänsteskrivelse 
2021-04-22 Beslut-202000746-KS-§ 141 
2021-04-22 Beslut-202000650-KS-§ 131 
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§ 108 Dnr 2021-00013  
 
Redovisning av delegationsbeslut  

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd godkänner redovisningen.        
 
Bakgrund 
Nämnden för arbete och välfärd har överlåtit sin beslutanderätt till 
utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen 
delegeringsordning.  
Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att 
nämnden kan ändra i de redovisade besluten. Däremot står det 
nämnden fritt att när som helst återkalla den givna beslutanderätten.  
Frågor gällande särskilt delegeringsbeslut ställs på arbetsutskottet och 
besvaras på nämnden alternativt skickas till förvaltningssekreteraren 
senast 2 dagar innan nämndens sammanträde.   
Redovisningen av delegeringsbesluten är uppdelade i två delar. En av del 
avser delegeringsbeslut fattade i individärenden och i den andra 
redovisas övriga delegeringsbeslut. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2021-04-23 – 2021-05-31 
Redovisning av delegationsbeslut fattade i individärenden i 
verksamhetssystemen VIVA och Procapita för perioderna: 

- 2021-04-01 – 2021-04-30 
- 2021-05-01 – 2021-05-31 
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§ 109 Dnr 2021-00014  
 
Budgetuppföljning maj 

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd noterar i månadsrapporten per maj 
2021 och skickar den till Kommunstyrelsen.         
 
Bakgrund 
Verksamhetsavdelningarna prognostiserar sammantaget en positiv 
budgetavvikelse. Nämndens totala prognos visar en positiv 
budgetavvikelse på plus 20,1 miljoner kronor, vilket delvis är hänförbart 
till förväntade tillskott i form av externa medel, samtidigt som pågående 
effektiviseringsåtgärder inom ramen för Balans-22 bedöms ge minst 
önskad effekt under året.  
 
Beslutsunderlag 
Månadsrapport per maj 2021 
 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Via Stratsys till Kommunstyrelsen 
 
För kännedom 
Förvaltningen arbete och välfärd 
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§ 110 Dnr 2020-00282  
 
Återrapportering av åtgärder kopplade till Lex 
Sarah-anmälan 

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd tar del av återrapporteringen om 
vidtagna åtgärder till följd av lex Sarah-utredningar.       
 
Bakgrund 
I december 2020 rapporterades hanteringen av två 
barnavårdsutredningar inom avdelning barn och familj som 
missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 
kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Rapporterna utreddes enligt 
lex Sarah och avslutades med ställningstagandet att det inträffade 
bedömdes utgöra påtagliga risker för allvarliga missförhållanden. 
 
Nämnden för arbete och välfärd beslutade att anmäla det inträffade till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Förvaltningen gavs i uppdrag 
att vidta de åtgärder inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet 
gällande de brister och förbättringsområden som uppmärksammades i 
lex Sarah-utredningarna samt att återrapportera vidtagna åtgärder till 
nämnden i juni 2021.  
 
Rapportering av vidtagna åtgärder 
De rapporterade händelserna avser två barnavårdsutredningar som 
rapporterades och utreddes var för sig. Såväl händelseförloppen som de 
bakomliggande orsaker som identifierades har emellertid flera likheter. 
Det innebär att även flera av de beslutade åtgärderna återkommer i båda 
ärendena. Samtliga åtgärder syftar också till att komma tillrätta med 
brister på strukturell nivå och är inte avhängiga ett enskilt 
barnavårdsärende. Nedan redogörs således för samtliga åtgärder som 
beslutades till följd av de två lex Sarah-utredningarna. Förvaltningschef 
är ansvarig för den åtgärd som rör dokumenthantering, nummer 10 i 
stycket nedan. För övriga åtgärder ansvarar avdelningschef för 
avdelning barn och familj.  
 
1. Vidta åtgärder för att avsluta aktuella barnavårdsutredningar 
Barnavårdsutredningarna har hanterats, kommunicerats och avslutats. 
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2. Information om lex Sarah-utredningarna till samtliga enheter inom 
avdelning barn och familj  
Enhetschefer inom avdelning barn och familj fick information om lex 
Sarah-utredningarna från förvaltningschef, avdelningschef och utredare 
i samband med att utredningarna slutfördes i mars 2021. Enhetschefer 
har därefter informerat medarbetare om utredningarna på APT.   
 
3. Strukturerat och avdelningsgemensamt arbetssätt för 
ärendegenomgångar och handledning 
Rutin för ärendegenomgångar och handledning inom avdelning barn och 
familj har upprättats och beslutats i chefsgrupp. Rutinen innehåller 
uppgifter om enhetschefens ansvar och kontinuiteten av 
ärendegenomgångar och handledning. Ärendegenomgångens tre 
huvudsyften beskrivs och ansvaret efter genomförd ärendegenomgång 
tydliggörs. Enhetschefer har gått igenom rutinen på APT. Rutinen är 
inlagd i ledningssystemet.  
 
4. Strukturerat och avdelningsgemensamt arbetssätt för 
utredningstider  
Rutinen för ärendegenomgångar inom avdelningen inkluderar ett 
arbetssätt för att genomföra utredningar inom lagstadgad utredningstid. 
 
5. Information om dokumentationsskyldigheten 
Dokumentationsskyldigheten har påtalats på APT i samband med 
redogörelse av aktuella lex Sarah-utredningar. Skyldigheten påtalas 
fortlöpande vid ärendegenomgångar mellan enhetschef och 
medarbetare. 
 
6. Strukturerat och avdelningsgemensamt arbetssätt för 
semesterperioder  
Rutinen för ärendegenomgångar inom avdelningen inkluderar ett 
arbetssätt vid medarbetares planerade frånvaro. Arbetssättet innebär att 
enhetschef ansvarar för att tillsammans med medarbetaren säkerställa 
att ärende i möjligaste mån avslutas innan planerad frånvaro och om så 
inte är möjligt att annan medarbetare utses som ansvarig i ärendet.  
 
7. Se över behov av utbildningsinsatser i BBIC 
Rutinen för ärendegenomgångar inom avdelningen inkluderar ett 
arbetssätt för enhetschefer och specialist att kontrollera och säkerställa 
att medarbetare uppfyller kompetenskraven på rättssäker 
myndighetsutövning samt påtala behov av större utbildningsinsatser. 
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8. Se över behov av kompetenshöjande insatser vid enskilds flytt 
under utredningstiden 
Enhetschefer och specialist har getts i uppdrag att se över behovet av 
utbildningsinsatser inom arbetsgrupper och enskilda medarbetare. 
Uppdraget ska återrapporteras med förslag till beslut och genomförande 
till avdelningens ledningsgrupp senast oktober 2021. 
 
9. Se över behov av avdelningsgemensamt arbetssätt avseende 
medhandläggare 
Enhetschefer och specialist har getts i uppdrag att ta fram en för 
myndighetsutövningen nedtecknad och gemensam bild av huvud- och 
medhandläggares ansvar i utredningar. Uppdraget ska återrapporteras 
med förslag till beslut och genomförande till avdelningens 
ledningsgrupp senast oktober 2021. 
 
10. Strukturerat och avdelningsgemensamt arbetssätt för hantering av 
personakter 
Arkivansvarig, tillika enhetschef för enheten för verksamhetsstöd, har 
getts i uppdrag att ta fram ett strukturerat arbetssätt för den samlade 
dokument- och arkivhanteringen på förvaltningen, att upprätta rutin för 
hantering av personakter samt att genomföra kontinuerliga 
uppföljningar av arkiv- och dokumenthanteringen på förvaltningens 
enheter. Uppdragen återrapporteras till förvaltningens ledningsgrupp 
senast oktober 2021.  
 
Beslut från IVO 
Lex Sarah-utredningarna anmäldes till IVO i mars 2021 som påtagliga 
risker för allvarliga missförhållanden. IVO har enligt beslut bedömt att 
nämnden har fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet i 
enlighet med 14 kap. 6-7 §§ SoL 
Enligt bedömningen innehåller nämndens respektive utredning de 
uppgifter som ska dokumenteras enligt 5 kap. 1-5 §§ Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex Sarah. 
Utredningarna visar att nämnden har vidtagit åtgärder för att utan 
dröjsmål avhjälpa eller undanröja missförhållandena, identifierat 
bakomliggande orsaker till det inträffade samt vidtagit och planerat att 
vidta åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen. IVO har 
avslutat ärendena och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.  
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Beslutsunderlag 
- Utredning om missförhållande eller påtagliga risker för 

missförhållande enligt 14 kap. 6 § SoL (lex Sarah), dnr. 2020-
00282 

- Utredning om missförhållande eller påtagliga risker för 
missförhållande enligt 14 kap. 6 § SoL (lex Sarah), dnr. 2020-
00284 

- Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (2021-05-04), dnr. 
2020-00282 

- Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (2021-05-04), dnr. 
2020-00284 

- Protokollsutdrag 2021-03-18 dnr. 2020-00282 
- Protokollsutdrag 2021-03-18 dnr. 2020-00284 
- Rapportering av missförhållande bof dnr. 2020-00282 
- Rapportering av missförhållande bof dnr. 2020-00284 

 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Nämnden för arbete och välfärd 
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§ 111 Dnr 2020-00284  
 
Återrapportering av åtgärder kopplade till Lex 
Sarah-anmälan 

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd tar del av återrapporteringen om 
vidtagna åtgärder till följd av lex Sarah-utredningar.       
 
Bakgrund 
I december 2020 rapporterades hanteringen av två 
barnavårdsutredningar inom avdelning barn och familj som 
missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 
kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Rapporterna utreddes enligt 
lex Sarah och avslutades med ställningstagandet att det inträffade 
bedömdes utgöra påtagliga risker för allvarliga missförhållanden. 
 
Nämnden för arbete och välfärd beslutade att anmäla det inträffade till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Förvaltningen gavs i uppdrag 
att vidta de åtgärder inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet 
gällande de brister och förbättringsområden som uppmärksammades i 
lex Sarah-utredningarna samt att återrapportera vidtagna åtgärder till 
nämnden i juni 2021.  
 
Rapportering av vidtagna åtgärder 
De rapporterade händelserna avser två barnavårdsutredningar som 
rapporterades och utreddes var för sig. Såväl händelseförloppen som de 
bakomliggande orsaker som identifierades har emellertid flera likheter. 
Det innebär att även flera av de beslutade åtgärderna återkommer i båda 
ärendena. Samtliga åtgärder syftar också till att komma tillrätta med 
brister på strukturell nivå och är inte avhängiga ett enskilt 
barnavårdsärende. Nedan redogörs således för samtliga åtgärder som 
beslutades till följd av de två lex Sarah-utredningarna. Förvaltningschef 
är ansvarig för den åtgärd som rör dokumenthantering, nummer 10 i 
stycket nedan. För övriga åtgärder ansvarar avdelningschef för 
avdelning barn och familj.  
 
1. Vidta åtgärder för att avsluta aktuella barnavårdsutredningar 
Barnavårdsutredningarna har hanterats, kommunicerats och avslutats. 
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2. Information om lex Sarah-utredningarna till samtliga enheter inom 
avdelning barn och familj  
Enhetschefer inom avdelning barn och familj fick information om lex 
Sarah-utredningarna från förvaltningschef, avdelningschef och utredare 
i samband med att utredningarna slutfördes i mars 2021. Enhetschefer 
har därefter informerat medarbetare om utredningarna på APT.   
 
3. Strukturerat och avdelningsgemensamt arbetssätt för 
ärendegenomgångar och handledning 
Rutin för ärendegenomgångar och handledning inom avdelning barn och 
familj har upprättats och beslutats i chefsgrupp. Rutinen innehåller 
uppgifter om enhetschefens ansvar och kontinuiteten av 
ärendegenomgångar och handledning. Ärendegenomgångens tre 
huvudsyften beskrivs och ansvaret efter genomförd ärendegenomgång 
tydliggörs. Enhetschefer har gått igenom rutinen på APT. Rutinen är 
inlagd i ledningssystemet.  
 
4. Strukturerat och avdelningsgemensamt arbetssätt för 
utredningstider  
Rutinen för ärendegenomgångar inom avdelningen inkluderar ett 
arbetssätt för att genomföra utredningar inom lagstadgad utredningstid. 
 
5. Information om dokumentationsskyldigheten 
Dokumentationsskyldigheten har påtalats på APT i samband med 
redogörelse av aktuella lex Sarah-utredningar. Skyldigheten påtalas 
fortlöpande vid ärendegenomgångar mellan enhetschef och 
medarbetare. 
 
6. Strukturerat och avdelningsgemensamt arbetssätt för 
semesterperioder  
Rutinen för ärendegenomgångar inom avdelningen inkluderar ett 
arbetssätt vid medarbetares planerade frånvaro. Arbetssättet innebär att 
enhetschef ansvarar för att tillsammans med medarbetaren säkerställa 
att ärende i möjligaste mån avslutas innan planerad frånvaro och om så 
inte är möjligt att annan medarbetare utses som ansvarig i ärendet.  
 
7. Se över behov av utbildningsinsatser i BBIC 
Rutinen för ärendegenomgångar inom avdelningen inkluderar ett 
arbetssätt för enhetschefer och specialist att kontrollera och säkerställa 
att medarbetare uppfyller kompetenskraven på rättssäker 
myndighetsutövning samt påtala behov av större utbildningsinsatser. 
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8. Se över behov av kompetenshöjande insatser vid enskilds flytt 
under utredningstiden 
Enhetschefer och specialist har getts i uppdrag att se över behovet av 
utbildningsinsatser inom arbetsgrupper och enskilda medarbetare. 
Uppdraget ska återrapporteras med förslag till beslut och genomförande 
till avdelningens ledningsgrupp senast oktober 2021. 
 
9. Se över behov av avdelningsgemensamt arbetssätt avseende 
medhandläggare 
Enhetschefer och specialist har getts i uppdrag att ta fram en för 
myndighetsutövningen nedtecknad och gemensam bild av huvud- och 
medhandläggares ansvar i utredningar. Uppdraget ska återrapporteras 
med förslag till beslut och genomförande till avdelningens 
ledningsgrupp senast oktober 2021. 
 
10. Strukturerat och avdelningsgemensamt arbetssätt för hantering av 
personakter 
Arkivansvarig, tillika enhetschef för enheten för verksamhetsstöd, har 
getts i uppdrag att ta fram ett strukturerat arbetssätt för den samlade 
dokument- och arkivhanteringen på förvaltningen, att upprätta rutin för 
hantering av personakter samt att genomföra kontinuerliga 
uppföljningar av arkiv- och dokumenthanteringen på förvaltningens 
enheter. Uppdragen återrapporteras till förvaltningens ledningsgrupp 
senast oktober 2021.  
 
Beslut från IVO 
Lex Sarah-utredningarna anmäldes till IVO i mars 2021 som påtagliga 
risker för allvarliga missförhållanden. IVO har enligt beslut bedömt att 
nämnden har fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet i 
enlighet med 14 kap. 6-7 §§ SoL.  
Enligt bedömningen innehåller nämndens respektive utredning de 
uppgifter som ska dokumenteras enligt 5 kap. 1-5 §§ Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex Sarah. 
Utredningarna visar att nämnden har vidtagit åtgärder för att utan 
dröjsmål avhjälpa eller undanröja missförhållandena, identifierat 
bakomliggande orsaker till det inträffade samt vidtagit och planerat att 
vidta åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen. IVO har 
avslutat ärendena och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.  
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Beslutsunderlag 
- Utredning om missförhållande eller påtagliga risker för 

missförhållande enligt 14 kap. 6 § SoL (lex Sarah), dnr. 2020-
00282 

- Utredning om missförhållande eller påtagliga risker för 
missförhållande enligt 14 kap. 6 § SoL (lex Sarah), dnr. 2020-
00284 

- Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (2021-05-04), dnr. 
2020-00282 

- Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (2021-05-04), dnr. 
2020-00284 

- Protokollsutdrag 2021-03-18 dnr. 2020-00282 
- Protokollsutdrag 2021-03-18 dnr. 2020-00284 
- Rapportering av missförhållande bof dnr. 2020-00282 
- Rapportering av missförhållande bof dnr. 2020-00284 

 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Nämnden för arbete och välfärd 
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§ 112 Dnr 2021-00116  
 
Information om Lex-Sarah-utredning från Nytida 

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen.       
 
Bakgrund 
Nytida har gjord en Lex Sarah-utredning på en händelse som inträffat i 
deras enhet Källreda 14 januari 2021 och avslutades 1 april. Utredning 
kom till förvaltningen den 14 april. 
Den har tidigare delgivits till nämnden som en inkommen skrivelse i 
samband med nämndens möte 12 maj. 
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§ 113 Dnr 2021-00017  
 
Information om Länsstyrelsen redogörelse för mäns 
våld mot kvinnor 2021 

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen.          
 
Bakgrund 
Enhetschef Monika Nielsen redogör för rapporten som ID har 
sammanställt på uppdrag av Länsstyrelsen om mäns våld mot kvinnor 
2021. 
 
Rapporten har även tidigare redovisats som en inkommen skrivelse till 
nämndens möte 12 maj som Kartläggning MVK Kronoberg 2021.  
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§ 114 Dnr 2021-00121  
 

Svar till skrivelse till Nämnden för arbete och 
välfärd - Att inleda en extern utredning i NAV från 
Tomas Thornell (S) 

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd beslutar godkänna svar på skrivelse. 
 
Reservation 
Tomas Thornell (S) reserverar sig till förmån till sitt eget förslag. Ann-
Mari Häggsgård (S), Marie-Louise Gustafsson (S), Fitim Krasniqi (S) och 
Allan Nilsson instämmer i reservationen. 
 
Pernilla Wikelund (SD) reserverar sig till förmån för ett yrkande. 

Sverigedemokraterna har i dagens mötespunkt 14 (§114) och 16 (§116) 
yrkat avslag till svaret.  

Förslaget till svar och förändrad rutin, som kan läsas i nedan citat, 
innehåller ett informationsflöde som innebär att rutinen inte 
säkerställer att nämndens alla ledamöter i detta fall 
Sverigedemokraterna utan plats i presidium, ges tillgång till 
informationen vid samma tidpunkt.    

”Förändring av rutinerna kring hantering av lex Sarah Rutinerna för 
hantering av missförhållanden enligt lex Sarah har setts över och 
framledes kommer följande ordning att gälla:  

- Utredning av missförhållande eller påtaglig risk för 
missförhållande lyfts efter färdigställande eller då allvarligt 
missförhållande konstaterats till presidieberedningen för 
information. När informationen har lyfts med nämndens 
presidium fattar förvaltningschefen beslut på delegation utifrån 
utredningens bedömning.  

- När delegationsbeslutet är fattat tas ärendet upp för redovisning 
i arbetsutskottet och nämnden. Information om den 
rapporterade händelsen, utredningen samt föreslagna åtgärder 
ges vid detta tillfälle. Information lämnas oavsett om ärendet 
anmälts till (IVO) eller ej.  

- Om ärendet anmäls till IVO gör myndigheten en granskning. När 
IVO bedömer att den som bedriver verksamheten har fullgjort 
sina skyldigheter avslutas ärendet med ett beslut. Detta beslut 
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redovisas när det inkommit till förvaltningen. Vid detta tillfälle 
återkopplas även verkställigheten av de beslutade åtgärderna.”. 

 
Bakgrund 
Tomas Thornell (S) har i skrivelse till Nämnden för arbete och välfärd 
föreslagit att en extern utredning av förvaltningen bör utföras 
omgående. Bakgrunden är en artikelserie i Smålandsposten kring 
allvarliga problem inom Arbete och välfärd. I Tomas Thornells förslag 
framgår att utgångspunkten för utredningen ska vara att gå till botten 
med varför dessa incidenter har kunnat inträffa, men också att 
utredningen ska ge nämnden förslag på åtgärder för att förhindra att 
liknande händelser sker igen.  
 
Bedömning  
Nämndens ordförande Pernilla Tornéus (M) har efter det att skrivelsen 
från Tomas Thornell (S) inkom bjudit in till dialog gällande 
förvaltningens arbete och rutinerna kring hanteringen av lex Sarah. 
Dialogen har bland annat rört behov av förändrad delegation kring 
anmälan av lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg samt behov 
av nya rutiner för ökad transparensen och delning av information för att 
säkerställa nämndens insyn i arbetet kring lex Sarah.  
 
Följande förändringar är initierade kring hantering av lex Sarah:  
 
Föreslagen revidering av Nämnden för arbete och välfärds 
delegationsordning 

- Förslaget omfattar ändringen att beslut om att anmäla allvarligt 
missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande 
delegeras till förvaltningschef.  

 
Föreslagen förändring av Nämnden för arbete och välfärds 
delegationsordning syftar till att minska tiden från att ett 
allvarligt missförhållande konstateras till att anmälas görs. Det 
kan idag dra ut på tiden beroende på nämndens sammanträde. 
Anmälas ska göras snarast, vilket Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) även i beslut har uppmärksammat nämnden på.   

 
Förändring av rutinerna kring hantering av lex Sarah  
Rutinerna för hantering av missförhållanden enligt lex Sarah har setts 
över och framledes kommer följande ordning att gälla: 
 

- Utredning av missförhållande eller påtaglig risk för 
missförhållande lyfts efter färdigställande eller då allvarligt 
missförhållande konstaterats till presidieberedningen för 
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information. När informationen har lyfts med nämndens 
presidium fattar förvaltningschefen beslut på delegation utifrån 
utredningens bedömning. 

 
- När delegationsbeslutet är fattat tas ärendet upp för redovisning 

i arbetsutskottet och nämnden. Information om den 
rapporterade händelsen, utredningen samt föreslagna åtgärder 
ges vid detta tillfälle. Information lämnas oavsett om ärendet 
anmälts till (IVO) eller ej.  

 
- Om ärendet anmäls till IVO gör myndigheten en granskning. När 

IVO bedömer att den som bedriver verksamheten har fullgjort 
sina skyldigheter avslutas ärendet med ett beslut. Detta beslut 
redovisas när det inkommit till förvaltningen. Vid detta tillfälle 
återkopplas även verkställigheten av de beslutade åtgärderna.  

 
Beslutsunderlag 
Förslag till svar på skrivelse  
Skrivelse från Tomas Thornell (S) 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Tomas Thornell         
 
Yrkanden 
Bifall till arbetsutskottets förslag: 
Iréne Bladh (M) 
Ricardo Chavez (KD) 
Kenneth Quick (M) 
Annika Stacke (L) 
Marita Bengtsson (MP) 
Pia Philipsson (M) 
Birger Johnsson (C) 
 
Bifall till Tomas Thornells skrivelse: 
Marie-Louise Gustafsson (S) 
Elisabet Flennemo (V) 
 
Yrkar bifall på avslag på arbetsutskottets svar: 
Pernilla Wikelund (SD)  
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§ 115 Dnr 2021-00148  
 

Svar till skrivelse till Nämnden för arbete och 
välfärd - Hantering av inkomna fax under 
beredskap från Tomas Thornell (S) 

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
1. Nämnden för arbete och välfärd beslutar att bifalla skrivelsen och 

understryker vikten av att förvaltningen fortsätter det pågående 
arbetet med utvecklingen av en digital lösning för fax. 

2. Ärendet återrapporteras på nämndens sammanträde i oktober.        
 
Bakgrund 
Tomas Thornell (S) har i skrivelse till nämnden för arbete och välvärd 
föreslagit att nämnden för arbete och välfärd tillsammans med berörda 
avdelningar, till exempel IT-avdelningen, tar fram en plan och genomför 
den för att minimera risken att ett mänskligt misstag sätter barn i en 
eventuell fara. Bakgrunden till förslaget är att orosanmälningar som 
faxas till socialtjänsten under helger riskerar att bli liggandes till 
nästkommande vardag om den mänskliga faktorn gör att polisen inte 
ringer ett kompletterande telefonsamtal till socialsekreterare i 
beredskap. Nu finns digitala lösningar som skulle kunna lösa detta 
problem, till exempel att faxet går vidare som e-post till personen i 
beredskap.  
 
Bedömning  
Som svar på skrivelsen lämnas här en redogörelse över det arbete som 
pågår kring utvecklingen av en digital lösning för fax.  
 
Förvaltningens digitaliseringsteam har ett pågående arbete för att se 
över möjliga digitala lösningar för inkommande fax. Arbetet sker 
tillsammans med mottagningsenheten på avdelning barn och familj, 
social beredskap på avdelning vuxna, enheten för verksamhetsstöd på 
förvaltningskontoret samt IT-avdelningen.  
 
Leverantören bakom den digitala lösning som finns är densamma som 
används för säkra digitala möten. Lösningen innebär att handlingar som 
skickas till socialtjänstens fax omvandlas och hamnar i en gemensam e-
post-brevlåda. Den personal som beslutas ha behörighet till brevlådan 
får en notifikation i sin ordinarie e-post-brevlåda när en ny handling har 
inkommit. För att komma åt den gemensamma brevlådan loggar 
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personalen in med säker inloggning. För varje personal med behörighet 
krävs köp av licens.   
 
Inför beslut och implementering av den digitala lösningen pågår arbete 
för att se över frågor om bevakning och hantering av e-posten, såväl 
under beredskapstid som under ordinarie arbetstid. Eftersom lösningen 
innebär att allt som faxas till förvaltningen omvandlas till e-post pågår 
en kartläggning av antalet fax som inkommer i snitt under en vecka, vad 
de handlar om och vem som är avsändare. Vidare inväntas svar från IT-
avdelningen om det är möjligt att i e-post-brevlådan markera vilka av 
inkommande ärenden som är hanterade.  
 
Inför implementering behöver beslut fattas om godkännande av 
kostnader och antal licenser. Vidare behöver behovsbeskrivning tas fram 
och riskbedömning samt utbildning till personal med behörighet 
genomföras. Beräkningen är att den digitala lösningen kan vara möjlig 
att implementera under hösten.   
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Tomas Thornell (S) 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Nämnden för arbete och välfärd 
 
För kännedom 
Tomas Thornell (S)          
 
Yrkanden 
Bifall till yrkande: 
Tomas Thornell (S) 
Elisabet Flennemo (V) 
Pernilla Tornéus (M) 
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§ 116 Dnr 2021-00151  
 

Svar till skrivelse till Nämnden för arbete och 
välfärd - Om behovet att göra en översyn av 
nämndens delegationsordning från Elisabeth 
Flennemo (V) och Jonna Ahlqvist (V) 

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd beslutar godkänna svar på skrivelse. 
 
Reservation 
 Pernilla Wikelund (SD) reserverar sig till förmån för ett yrkande. 
Sverigedemokraterna har i dagens mötespunkt 14 (§114) och 16 (§116) 
yrkat avslag till svaret.  

Förslaget till svar och förändrad rutin, som kan läsas i nedan citat, 
innehåller ett informationsflöde som innebär att rutinen inte 
säkerställer att nämndens alla ledamöter i detta fall 
Sverigedemokraterna utan plats i presidium, ges tillgång till 
informationen vid samma tidpunkt.    

”Förändring av rutinerna kring hantering av lex Sarah Rutinerna för 
hantering av missförhållanden enligt lex Sarah har setts över och 
framledes kommer följande ordning att gälla:  

- Utredning av missförhållande eller påtaglig risk för 
missförhållande lyfts efter färdigställande eller då allvarligt 
missförhållande konstaterats till presidieberedningen för 
information. När informationen har lyfts med nämndens 
presidium fattar förvaltningschefen beslut på delegation utifrån 
utredningens bedömning.  

- När delegationsbeslutet är fattat tas ärendet upp för redovisning 
i arbetsutskottet och nämnden. Information om den 
rapporterade händelsen, utredningen samt föreslagna åtgärder 
ges vid detta tillfälle. Information lämnas oavsett om ärendet 
anmälts till (IVO) eller ej.  

- Om ärendet anmäls till IVO gör myndigheten en granskning. När 
IVO bedömer att den som bedriver verksamheten har fullgjort 
sina skyldigheter avslutas ärendet med ett beslut. Detta beslut 
redovisas när det inkommit till förvaltningen. Vid detta tillfälle 
återkopplas även verkställigheten av de beslutade åtgärderna.”   
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Bakgrund 
Elisabet Flennemo (V) och Jonna Ahlqvist (V) har i skrivelse till Nämnden 
för arbete och välfärd föreslagit att Nämnden för arbete och välfärds   
delegationsordning ska vara föremål för översyn, analys och eventuell 
revidering. Vidare framförs att det främst är ledamöternas möjligheter 
till insyn, delaktighet och att kunna agera enligt nämndens uppdrag som 
ska ses över. Utgångspunkten ska vara att alla nämndens ledamöter har 
ansvar och ska ha goda möjligheter att ta det ansvaret.  
 
Bedömning  
Som svar på skrivelsen lämnas här en redogörelse för de förändringar 
kring hantering av lex Sarah som är initierade:  
 
Föreslagen revidering av Nämnden för arbete och välfärds 
delegationsordning 

- Förslaget omfattar ändringen att beslut om att anmäla allvarligt 
missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande 
delegeras till förvaltningschef.  

- Föreslagen förändring av Nämnden för arbete och välfärds 
delegationsordning syftar till att minska tiden från att ett 
allvarligt missförhållande konstateras till att anmälas görs. Det 
kan idag dra ut på tiden beroende på nämndens sammanträde. 
Anmälas ska göras snarast, vilket Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) även i beslut har uppmärksammat nämnden på.   

 
Förändring av rutinerna kring hantering av lex Sarah  
Rutinerna för hantering av missförhållanden enligt lex Sarah har setts 
över och framledes kommer följande ordning att gälla: 
 

- Utredning av missförhållande eller påtaglig risk för 
missförhållande lyfts efter färdigställande eller då allvarligt 
missförhållande konstaterats till presidieberedningen för 
information. När informationen har lyfts med nämndens 
presidium fattar förvaltningschefen beslut på delegation utifrån 
utredningens bedömning. 

 
- När delegationsbeslutet är fattat tas ärendet upp för redovisning 

i arbetsutskottet och nämnden. Information om den 
rapporterade händelsen, utredningen samt föreslagna åtgärder 
ges vid detta tillfälle. Information lämnas oavsett om ärendet 
anmälts till (IVO) eller ej.  

 
- Om ärendet anmäls till IVO gör myndigheten en granskning. När 

IVO bedömer att den som bedriver verksamheten har fullgjort 
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sina skyldigheter avslutas ärendet med ett beslut. Detta beslut 
redovisas när det inkommit till förvaltningen. Vid detta tillfälle 
återkopplas även verkställigheten av de beslutade åtgärderna.  

 
 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till svar på skrivelse  
Skrivelse från Elisabet Flennemo (V) och Jonna Ahlqvist (V) 
 
 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Elisabet Flennemo 
Jonna Ahlqvist  
      
 
Yrkanden 
Bifall till arbetsutskottets förslag: 
Elisabet Flennemo (V) 
 
Bifall för att avslå arbetsutskottets förslag: 
Pernilla Wikelund (SD) 
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§ 117 Dnr 2021-00130  
 
Svar på medborgarförslag om ekonomiskt bistånd 
till papperslösa barnfamiljer 

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd avslår medborgarförslaget om 
ekonomiskt bistånd till papperslösa med hänvisning till att det idag görs 
nödprövningar, utifrån individuella bedömningar med barnperspektivet i 
fokus samt att kommuner inte har skyldighet att ge ekonomiskt bistånd 
till personer som saknar uppehållsrätt.        
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag (ärendenummer 63077) inkom till Växjö kommun 
den 29 april 2021. Medborgarförslaget föreslår att Växjö 
kommun ska anta riktlinjer för försörjningsstöd som tydliggör att 
tjänstepersoner har rätt att bevilja ekonomiskt bistånd till papperslösa 
barnfamiljer samt att beslut alltid ska fattas med barnens bästa som 
högsta prioritet, i enligt med barnkonventionen.  
   
Bedömning   
Medborgarförslaget föreslås avslås mot bakgrund av att det i arbete och 
välfärds riktlinjer framkommer att det i varje enskilt fall ska göras en 
individuell bedömning, för att den enskilde ska undvika nöd, om behovet 
inte kan tillgodoses på annat sätt. Detta ska då särskilt göras med 
bedömning utifrån barnperspektivet. Vad som är akut nödbistånd finns 
inte reglerat, men det är ett tillfälligt bistånd för akuta åtgärder, så att 
den enskilde kan undvika nöd. 
 
Medborgarförslaget föreslås också avslås mot bakgrund av att Högsta 
förvaltningsdomstolen (HFD 2017 ref 33 ”Den som håller sig gömd i syfte 
att undandra sig verkställighet av ett avvisningsbeslut har inte rätt till 
försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen”) har slagit fast att det inte finns 
någon skyldighet för kommuner att ge bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL, inte 
heller för att undgå en akut nödsituation.  
 
Konsekvensanalys 
 
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr) - 
Finansiering inom ram (ja/nej), 
ange det som saknar 
finansiering 

- 
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Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

- 

  
Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 
 

Påverkan på miljön (ja/nej) Nej 
Påverkan på mångfald (ja/nej) Nej 
Påverkan på folkhälsa (ja/nej) Nej 
Påverkan på tillgänglighet 
(ja/nej) 

Nej 

Påverkan på barn (ja/nej) Ja 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Barnrättsbaserat beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Förslagsställaren 
 
Yrkande 
Bifall till arbetsutskottets förslag: 
Pia Philipsson (M) 
Pernilla Wikelund (SD) 
Tomas Thornell (S) 
Elisabet Flennemo (V)      
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§ 118 Dnr 2019-00256  
 
Beslut om förändringar i förfrågningsunderlag 
avseende upphandling av drift av boende 

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd godkänner föreliggande förändringar i 
förfrågningsunderlag avseende upphandling av drift av boende och 
uppdrar till förvaltningschefen att genomföra upphandlingen.      
 
Reservation 
Tomas Thornell (S) reserverar sig till förmån till sitt eget förslag. Ann-
Mari Häggsgård (S), Marie-Louise Gustafsson (S), Fitim Krasniqi (S) och 
Allan Nilsson instämmer i reservationen. 
 
Bakgrund 
2019-11-29 beslutade nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott att 
godkänna föreliggande förfrågningsunderlag avseende upphandling av 
drift av boende i Ingelstad och uppdrog till förvaltningschefen att 
genomföra upphandlingen. Upphandling ersätter de platser som 
kommunen driver i egen regi i Ingelstad, Haneforsvägen och 
Tingshusvägen, totalt 12 platser. 
 
Upphandlingen annonserades 2021-02-01. Sista anbudsdag var 2021-03-
29. Vid anbudsöppning konstaterades att inga anbud inkommit. 
Förvaltningschefen beslutar därför att avbryta upphandlingen samt att 
undersöka varför inga anbud inkom. 
 
Förvaltningen har under våren 2021 haft dialog med ett antal presumtiva 
anbudsgivare. Efter dialogen konstaterades att den största anledningen 
till att inga anbud inkom är oklarheter kring målgrupp och att tillstånd 
troligtvis inte beviljas från IVO. Detta då underlaget antyder att 
målgruppen på boendet är personer med både SoL-beslut och LSS-
beslut. Målgrupp måste vara tydlig, även personkrets (eftersom inte 
heller sammanblandning av olika personkretsar godkännes av IVO). Även 
antalet lägenheter (12 st) kan medföra problem med att få tillstånd från 
IVO. 
 
Med anledning av de synpunkter som inkom under dialogen har 
förvaltningen tagit fram ett förslag till förändringar i 
förfrågningsunderlaget för att säkerställa att anbud inkommer.  
 
Förändringarna i förfrågningsunderlaget framgår av bifogat underlag.  
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Beslutsunderlag 
Förändringar i förfrågningsunderlaget 
 
      
 
Yrkanden 
Bifall till arbetsutskottets förslag: 
Iréne Bladh 
 
Tomas Thornell (S) yrkar även på ett tillägg att nämnden ska uppdra åt 
förvaltningschefen att ta fram ett anbud så att kommunen kan prövas på 
samma villkor som övriga parter i upphandlingen. 
 
Bifall till Tomas Thornells (S) tilläggsyrkande: 
Elisabet Flennemo (V) 
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§ 119 Dnr 2021-00109  
 
Beslut avseende loggningskontroll  

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd tar del av rapport från genomförd 
loggningskontroll.        
 
Bakgrund 
Loggningskontroll i verksamhetssystem ska enligt rutin genomföras två 
gånger per år. Syftet med kontrollerna är att granska att den enskildes 
integritet säkerställs, att regelverket följs och att ingen olämplig 
användning av systemen sker. Efter genomförd granskning 
sammanställs resultatet och rapporteras till nämnden för arbete och 
välfärd samt förvaltningens ledningsgrupp.  
 
Genomförande 
Loggningskontroll har genomförts i verksamhetssystemen Viva och 
Procapita och omfattat ett slumpmässigt urval på totalt 30 användare 
(medarbetare). Urvalet har gjorts av systemförvaltare i samverkan med 
utredare. I respektive verksamhetssystem har en aktivitetslogg skapats 
som visar vilka ärenden som användaren har tagit del av under februari 
2021. I Viva har 20 användare inkluderats i urvalet, i Procapita har 10 
användare inkluderats.  
 
Resultat 
Av 20 användare i Viva har 18 aktivitetsloggar granskats. I ett fall saknas 
återrapportering från ansvarig chef, i ett fall saknas innehåll i loggen och 
denna har därför inte kontrollerats. Av 10 användare i Procapita har sju 
aktivitetsloggar granskats, i resterande tre fall saknas innehåll i loggen.  
 
Av kontrollerade loggar har ingen olämplig åtkomst upptäckts och inga 
vidare åtgärder har varit nödvändiga att vidta. 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Nämnden för arbete och välfärd 
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§ 120 Dnr 2021-00147  
 
Beslut om riskanalys och internkontroll för 2022 

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd beslutar att följande risker granskas och 
ingår i interkontrollplanen för 2022: 

1. Kommuninvånare lämnas utan beslut om insats 
2. Utredningarna hålls ej inom lagstadgad/rimlig tid 
3. Loggningskontroller/obehöriga medarbetare kommer åt känslig 

information 
4. Bristande hantering av avvikelser 
5. Hotfulla situationer i kommunhuset och i Willans Park samt vid 

myndighetsbeslut          
 
Bakgrund 
Förvaltningens ledningsgrupp har sammanställt risker som kan utgöra 
underlag för intern kontroll 2022. Riskanalysen ska behandlas av 
nämnden för arbete och välfärd för ställningstagande, eventuella 
kompletteringar och beslut om kontrollområden.  
Nämnden förändrade år 2019 rutin för riskanalys med anledning av att 
revisionen tidigare har påpekat att nämnden borde vara mer delaktig. 
Förvaltningen har därmed berett rekommendationer som har antagits i 
nämndens arbetsutskott, inför beslut av nämnden.  
 
Riskanalys 
Riskanalys har genomförts av förvaltningens ledningsgrupp. En 
värdering har gjorts på fem risker som bedöms utgöra en risk i 
verksamheten. Dessa föreslås granskas och ingå i internkontrollplan 
2022, enligt nedan. 

1. Kommuninvånare lämnas utan beslut om insats 
2. Utredningar hålls ej inom lagstadgad/rimlig tid 
3. Loggningskontroller/Obehöriga medarbetare kommer åt känslig 

information 
4. Bristande hantering av avvikelser 
5. Hotfulla situationer i nya kommunhuset och i Willans Park, samt 

vid myndighetsbeslut  
 
Beslutsunderlag 
Riskanalys och internkontrollplan 2022 
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Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Förvaltningen arbete och välfärd 
 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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§ 121 Dnr 309854  
 
Beslut om förändringar i delegationsordningen för 
Lex Sarah 

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
1. Nämnden för arbete och välfärd godkänner förslag till revidering 

av Nämnden för arbete och välfärds delegationsordning. 
 

2. Nämnden för arbete och välfärd beslutar om att uppföljningen av 
delegationsordningen sker i december 2021 för att göra en 
bedömning av att den fungerar enligt det nya beslutet        

 
Bakgrund 
Föreslagen förändring av Nämnden för arbete och välfärds 
delegationsordning syftar till att minska tiden från att ett allvarligt 
missförhållande konstateras till att anmälas görs. Det kan idag dra ut på 
tiden beroende på nämndens sammanträde. Anmälas ska göras snarast, 
vilket IVO även i beslut har uppmärksammat nämnden på.   
 
Genomstruken text = Ta bort 
Röd text = Lägg till 

Lex Sarah 
 
Nr Ärende  Anvisning Delegat Kommentar  
13.1  Beslut om 

anmälan till 
IVO 

14 kap. 7 § SoL 
24 f § LSS 

Nämnden  
Förvaltningschef 
 

I de fall nämndens 
nästa sammanträde 
inte kan inväntas: KL 
brådskande ärende. 

13.2 Beslut att inte 
anmäla till 
IVO 

 Förvaltningschef  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Förvaltningschef 
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Yrkanden 
Bifall till arbetsutskottets förslag: 
Elisabet Flennemo (V) 
Pernilla Tornéus (M) 
Pernilla Wikelund (SD) 
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§ 122 Dnr 2019-00148  
 
Beslut om förändringar i delegationsordningen för 
Familjerätten. 

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd godkänner förslag till revidering av 
Nämnden för arbete och välfärds delegationsordning.        
 
Bakgrund 
Familjerätten, Avdelning barn- och familj, har lämnat förslag till nedan 
beskrivna förändringar i Nämnden för arbete och välfärds 
delegationsordning.  
 
De föreslagna förändringarna föreslås mot bakgrund av organisatoriska 
förändringar på familjerättsenheten samt att enheten vid översyn har 
uppmärksammat behov av korrigeringar med anledning av lagstöd och 
uppdaterade föreskrifter samt att det saknats delegation för något 
beslut. 
 
Genomstruken text = Ta bort 
Röd text = Lägg till 
 
1.1  Beslut om att inte inleda 

utredning och avsluta 
utredning utan insats   

11 kap. 1 § 
SoL  

Enhetschef BF, 
samordnare BF med 
myndighetsutövning, 
enhetschef område 
myndighet V, 
handläggare och 
socialsekreterare inom 
ekonomiskt bistånd, 
Specialist socialrätt på 
familjerättsenheten 

 
9.1  Godkännande av 

faderskapsbekräftelse 
när föräldrarna inte 
sammanbor/där 
föräldrarna sammanbor 

1 kap. 4 § 1 
st. FB  

Administratör/ 
socialsekreterare på 
familjerättsenhet 
Administratör/ 
socialsekreterare 
familjerättsenhet och 
administratör på 
enheten för 
verksamhetsstöd som 

Se SOSFS 
2011:2 
Se HSLF-FS 
2017:49 
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har ansvar för 
arbetsuppgiften. 
 

 
 
 
9.4  Beslut om att inleda 

utredning om 
fastställande av 
föräldraskap  

2 kap. 8 a § FB 
2 kap. 1 § 
föräldrabalken  

Socialsekreterare 
familjerättsenhet 
Administratör/ 
socialsekreterare 
familjerättsenhet och 
administratör på 
enheten för 
verksamhetsstöd som 
har ansvar för 
arbetsuppgiften. 
 

 Se HSLF-FS 
2017:50 

9.5  Beslut om att 
återuppta nedlagd 
utredning  

2 kap. 1 § och 2 
kap. 8 a § FB  

Enhetschef 
familjerättsenhet 
Enhetschef/ 
Specialist socialrätt 
familjerättsenheten 

  

9.6  Beslut om 
rättsgenetisk 
undersökning  

2 kap. 6 § FB  Enhetschef 
familjerättsenhet 
Enhetschef/ 
Specialist socialrätt 
familjerättsenheten 

  

9.7  Beslut om att inleda 
utredning om någon 
annan man än den som 
är gift med barnets 
moder kan vara far till 
barnet  

2 kap. 9 § 1 st. 
FB  

Enhetschef 
familjerättsenhet 
Enhetschef/ 
Specialist socialrätt 
familjerättsenheten 

Nämnden 
beslutar i 
ärenden om 
att ej påbörja 
utredning 
eller att lägga 
ned en 
påbörjad 
sådan. 

9.8  Beslut om att inleda 
utredning om det kan 
antas att en kvinna ska 
anses som barnets 
förälder enligt 1 kap. 9 
§ i stället för den man 

2 kap. 9 § 1 st. 
FB  

Enhetschef 
familjerättsenhet 
Enhetschef/ 
Specialist socialrätt 
familjerättsenheten 
(På alla ovan= 9.5, 9.6, 

Ett sådant fall 
kan 
undantagsvis 
aktualiseras 
om barnet har 
kommit till 
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som är gift med 
barnets moder  

9.7, 9.8) genom 
assisterad 
befruktning 
enligt 1984 
eller 1988 års 
lag och 
barnets mor 
ingår 
äktenskap 
innan barnet 
föds, prop. 
2004/05:137, 
s.58.  

 
9.15  Beslut att utse 

utredare i vårdnads-, 
boende- och 
umgängesärenden  

6 kap. 19 
§ 3 st.  
FB  

Enhetschef familjerättsenhet  
Enhetschef/ Specialist 
socialrätt familjerättsenheten 
 

 
10.2  Beslut att utse 

utredare 
i adoptionsärende 

4 kap. §§ 
14 och 15 
FB 

Enhetschef 
Familjerättsenheten 
Enhetschef/ Specialist 
socialrätt familjerättsenheten 
 

 
18.7 Yttrande enligt 

namnlagen  
45 och 46 
§§ 
namnlage
n  

Enhetschef familjehems- och 
familjerättsenhet  
Enhetschef familjehem, 
Enhetschef/ Specialist 
socialrätt familjerättsenheten 
 

 
18.10 Yttrande beträffande 

äktenskapsdispens  
15 kap. 1 § 
Äktenska
psbalk 
(1987:230
)  

Enhetschef familjerättsenhet  
Enhetschef/ Specialist 
socialrätt familjerättsenheten 
 

 
18.11 Yttrande till Åklagare 

angående 
äktenskapsskillnad    

5 kap. 5 §  
Äktenska
psbalk   

Enhetschef familjerättsenhet  
Enhetschef/ Specialist 
socialrätt familjerättsenheten 
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18. 12 
 

Yttrande om umgänge 
med umgängesstöd 

6 kap. 15 
c § 2 st 
FB 

Enhetschef/ Specialist 
socialrätt familjerättsenheten 

 
 
Konsekvensanalys 
 
 

 

Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 
 

Påverkan på miljön (ja/nej) Nej 
Påverkan på mångfald (ja/nej) Nej 
Påverkan på folkhälsa (ja/nej) Nej 
Påverkan på tillgänglighet 
(ja/nej) 

Ja 

Påverkan på barn (ja/nej) Ja 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Barnrättsbaserat beslutsunderlag 
 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Familjerätten 
 
För kännedom 
Avdelningschef Barn- och familj 
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§ 123 Dnr 2021-00153  
 
Beslut om anmälan om nytt dataskyddsombud för 
Nämnden för arbete och välfärd från och med 13 
augusti 2021. 

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd utser Marcus Holmqvist till 
dataskyddsombud enligt artikel 37 dataskyddsförordningen, EU 
2016/679 (GDPR), för nämndens personuppgiftsbehandling från och 
med 13 augusti 2021.  
Nämnden för arbete och välfärd noterar att Maria Wellmerts uppdrag 
som dataskyddsombud upphör den 13 augusti 2021.        
 
Bakgrund 
Nämnden för arbete och välfärd är personuppgiftsansvarig för de 
personuppgiftsbehandlingar som görs inom myndigheten. En 
personuppgiftsansvarig ska utse ett dataskyddsombud. 
 
Bedömning  
Nuvarande dataskyddsombud slutar den 12 augusti. I avvaktan på 
rekrytering av ersättare föreslås säkerhetschef Marcus Holmqvist som 
nytt dataskyddsombud. 
 
Beslutet att utse nytt ombud ska anmälas till 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).   
 
Konsekvensanalys 
 
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr) - 
Finansiering inom ram (ja/nej), 
ange det som saknar 
finansiering 

- 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

- 

  
Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 
 

Påverkan på miljön (ja/nej) Nej 
Påverkan på mångfald (ja/nej) Nej 
Påverkan på folkhälsa (ja/nej) Nej 
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Påverkan på tillgänglighet 
(ja/nej) 

Nej 

Påverkan på barn (ja/nej) Nej 
 
 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Integritetsskyddsmyndigheten, genom webbformulär 
 
För kännedom 
Marcus Holmqvist 
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§ 124 Dnr 2018-00251  
 
Fyllnadsval till Nämndens arbetsutskott  

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd beslutar enligt följande: 
Entlediga Tomas Thornell (S) som ledamot i Nämnden för arbete och 
välfärds arbetsutskott från och med 30 juni 2021. 
Välja Martin Edberg (S) som ledamot i Nämnden för arbete och välfärds 
arbetsutskott från och med 1 juli 2021.          
 
Bakgrund 
Tomas Thornell (S) avslutar sitt uppdrag i Nämnden för arbete och 
välfärd och i arbetsutskottet. Mot bakgrund av detta behöver fyllnadsval 
genomföras till Nämnden arbete och välfärds arbetsutskott. 
 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kansliet 
 
För kännedom 
Martin Edberg 
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§ 125 Dnr 2021-00145  
 
Beslut om ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten , TBV AB, org nr 
556757-0535, serveringsställe Bella Vista 

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd beviljar TBV AB med 
organisationsnummer 556757-0535 stadigvarande tillstånd enligt 8 kap. 
2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl och vin till allmänheten 
vid Trummens Bella Vista, Anna Koskullsgata 3G, 352 22 Växjö. 
Serveringstillståndet är avsett att gälla alla dagar året runt med 
serveringstid 11:00 - 22:00          
 
Bakgrund 
TBV AB har hos förvaltningen arbete och välfärd, Växjö kommun, ansökt 
om stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen för 
servering till allmänheten vid Trummens Bella Vista. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen bedömer i bifogad utredning att TBV AB uppfyller 
samtliga krav enligt alkohollagen avseende stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten och att ansökan därför bör bifallas. 
  
 
Beslutsunderlag 

- Utredning med bilagor 
- Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd vid Trummens 

Bella Vista 
 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
TBV AB   
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§ 126 Dnr 2021-00020  
 
Information från Individutskottet  

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen.     
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§ 130 Dnr 2021-00019  
 
Övrigt  

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Tomas Thornell (S) har avsagt sig uppdraget i Nämnden för arbete och 
välfärd och tackar för sig. 
Pernilla Tornéus (M) och Ricardo Chavez (KD) tackar Tomas för hans 
insatser i Nämnden och önskar honom lycka till.  
Förvaltningschef Per Sandberg tackar Tomas för hans stora engagemang 
och önskar honom lycka till.   
 
Ordförande Pernilla Tornéus (M) önska samtliga en skön och 
avkopplande sommar.   
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§ 132 Dnr 2021-00136  
 
Beslut om anmäla i samband med utredning av 
rapport om missförhållande eller påtagliga risker 
för missförhållande enligt 14 kap 3 § SoL (lex Sarah)  

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd anmäler ärendet till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) då det inträffade bedöms utgöra en påtaglig risk 
för ett allvarligt missförhållande.        
 
Bakgrund 
Utredningen avser två rapporter enligt lex Sarah, upprättade 21-05-10 
av socialsekreterare på mottagningsenheten, avdelning barn och familj. 
Rapporterna mottogs av enhetschef dagen därpå och lämnades till 
enhetschef för utvecklingsenheten 21-05-14. Utredare tilldelades 
rapporterna 2021-05-17 och utredning inleddes 21-05-19.  
De rapporterade händelserna avser en och samma händelse men har 
orsakat konsekvenser för två enskilda, vilket innebär att två rapporter 
har upprättats. Eftersom händelserna har stora likheter utreds de i en 
och samma utredning.    
Rapporterna avser ett syskonpar som är 11 respektive två år gamla. En 
orosanmälan för barnen inkom till socialtjänsten per fax efter att polisen 
hade gripit barnens ena förälder. Händelsen inträffade på en lördag 
vilket innebar att den faxade orosanmälan inte kom den sociala 
beredskapen tillhanda. I lex Sarah-rapporten beskrivs att polisen inte 
följde rutinen att underrätta socialtjänsten per telefon vid orosanmälan 
under helger. Händelsen medförde att socialtjänsten inte tog del av 
orosanmälan förrän på måndagen och därför inte omedelbart kunde 
säkerställa barnens skydd.  
 
Den rapporterade händelsen avser: 
  
Aktuell enhet/organisation 
• Mottagningsenheten, avdelning barn och familj (avd. BF) 
• Social beredskap, avdelning vuxna (avd. V) 
 
Utredningsförfarande/metodik 
Till utredningen har information inhämtats genom samtal med följande 
personer.  
• Socialsekreterare mottagningsenheten, avd. BF (rapportör), 
21-05-21 
• Enhetschef mottagningsenheten, avd. BF, 21-05-21 
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• Enhetschef sociala beredskapen, avd. V, 21-05-21 
• Avdelningschef, avd. V, 21-06-21 
 
Förtydligande angående omedelbart vidtagna åtgärder har i 
utredningens inledning skett per e-post med avdelningschef, avd. V. 
Utredare har också deltagit på ett möte om möjligheten att införa en 
digital lösning för inkommande fax, 21-06-01. På mötet deltog två 
systemadministratörer (utvecklingsenheten, förvaltningskontoret), två 
socialsekreterare (mottagningsenheten) samt enhetschef (social 
beredskap). Därtill har enhetschef (social beredskap) meddelat utredare 
allteftersom beslut har fattats om ändringar i den sociala beredskapens 
arbetssätt.  
 
Händelsebeskrivning 
21-05-08 kl. 12.44 inkommer en orosanmälan från Polismyndigheten till 
socialtjänsten i Växjö kommun. Anmälan inkommer som fax och avser 
ett syskonpar som är 11 respektive två år gamla. I anmälan beskrivs att 
polisen har gripit barnens ena förälder och att 11-åringen har bevittnat 
våld samt utsatts för hot om våld från den gripna föräldern. I samband 
med ingripandet beskrivs 11-åringen som mycket rädd. Det framkommer 
i orosanmälan att det var 11-åringen som tillkallade polis och att 
föräldern ska ha uttryckt ilska på den som ringde polisen.  
 
Händelsen inträffar på en lördag. Enligt samverkansöverenskommelse 
mellan polisen och socialtjänsten ska polisen underrätta socialtjänsten 
per telefon vid insatser från socialtjänsten som gäller skyddsbedömning 
avseende minderåriga under helger. Rutinen följs inte vilket innebär att 
den faxade orosanmälan inte omedelbart kommer till den sociala 
beredskapens kännedom. Eftersom socialsekreterare i beredskap utgår 
från hemmet och inte kontrollerar faxen utan anledning, upptäcks 
orosanmälan först av mottagningsenheten på måndagen. Händelsen 
innebär att socialtjänsten inte uppfyller skyldigheten att omedelbart 
säkerställa barnens skydd.  
 
Vidtagna åtgärder 
I direkt anslutning till att händelsen uppmärksammades på måndagen 
upprättades rapporter enligt lex Sarah av socialsekreterare på 
mottagningsenheten. Rapporterna kompletterades med skriftlig 
information om följande åtgärder från avdelningschef, avd. V.  
 
• 21-05-11 Enhetschef för mottagningsenheten informerade 
kommunpolisen om det inträffade. Informationen gavs i samband med 
”tisdagsmötet”, dvs. det veckovisa samverkansmötet mellan polisen och 
socialtjänsten. Polisen informerades om att gällande överenskommelse i 
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fråga om att polisen ska kontakta socialtjänsten per telefon vid behov av 
insatser under helger inte hade följts.  
• 21-05-14 Avdelningschef, avd. V, ringde vakthavande befäl 
vid polisen för att påminna om gällande överenskommelse.   
• Sedan tidigare har åtgärder vidtagits i form av utredning 
och implementering av en teknisk lösning för att faxen ska kopplas 
digitalt till den sociala beredskapens e-post, telefoni eller annan digital 
lösning. Syftet är att inkommande fax omedelbart ska komma till 
beredskapens kännedom.  
 
Konsekvenser för de enskilda 
De enskilda avser två barn som är 11 respektive två år gamla. I 
orosanmälan framkommer att 11-åringen har bevittnat den ena föräldern 
utsatt den andre för våld och själv blivit utsatt för hot om våld.  
I 11 kap. 1 a § socialtjänstlagen (SoL) regleras socialnämndens krav på 
omedelbar skyddsbedömning. Bestämmelsen innebär att när en anmälan 
enligt 1 § SoL rör barn eller unga ska socialnämnden genast göra en 
bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. 
I propositionen till lagen (prop. 2012/13:10) förtydligas att 
skyddsbedömningen ska göras samma dag som anmälan kommer in  
eller senast dagen efter om anmälan kommer in sent den dagen. 
Att orosanmälan inte kom till den sociala beredskapens kännedom och 
att skyddsbedömning inte omedelbart gjordes, innebär att barnen 
utsatts för rättsförlust.   
 
I samtal med socialsekreterare framkommer att föräldern som greps 
hölls kvar av polisen under helgen och att en skyddsbedömning därför 
hann göras innan föräldern släpptes. Föräldern hade dock kunnat 
släppas innan mottagningsenheten hade upptäckt och hanterat 
orosanmälan vilket innebar en risk för att barnen försattes i en utsatt 
situation. I samtal med socialsekreterare beskrivs att om den sociala 
beredskapen hade fått orosanmälan till sig under lördagen hade även 
insatser i form av en stödjande kontakt kunnat vara aktuellt under 
helgen.  
 
Det inträffade innebär således att enskilda (två barn) har försatts i risk 
för sin egen säkerhet. Utifrån åldersskillnaden mellan barnen är 
bedömningen att 11-åringen genom att ha bevittnat våld, utsatts för hot 
om våld samt varit mycket rädd, också har orsakats konsekvenser för sin 
psykiska hälsa samt risk för sin fysiska hälsa. 
 
Identifierade orsaker 
• Procedur, rutiner, riktlinjer 
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Medarbetare i den sociala beredskapen utgår från sitt hem och går in i 
arbete på förekommen anledning. Genom arbetssättet säkerställs inte 
att det görs en bedömning av inkommande orosanmälningar, det finns 
exempelvis ingen rutin som säger att personalen ska vittja faxen under 
beredskapen. För att personalen ändå ska få information om 
inkommande orosanmälningar finns en överenskommelse med 
Polismyndigheten om att anmälningar som faxas utanför ordinarie 
arbetstider ska kompletteras med ett telefonsamtal. En av de två 
personal som är i beredskap tar emot samtal på larmtelefonen. 
Överenskommelsen med polisen finns inte i skriftligt format utan bygger 
på ett muntligt avtal mellan förvaltningschef och lokalpolisområdeschef. 
Överenskommelsen beskrivs dock som allmänt känd i förvaltningen.  
 
• Organisation, arbetsmiljö, omgivning 
I rapporteringen av händelsen beskrivs att orsaken till det inträffade är 
att polisen inte har följt gällande överenskommelse i fråga om att 
underrätta socialtjänsten per telefon vid insatser gällande 
skyddsbedömning av minderåriga under beredskapstid. En handling har 
dock kommit in till en myndighet den dag som handlingen når 
myndigheten eller en behörig befattningshavare, enligt 22 § 
förvaltningslagen. Samma dag som orosanmälan inkommer till 
förvaltningens fax är den alltså att betrakta som inkommen. Det måste 
säkerställas att nämnden uppfyller sin skyldighet att omedelbart 
genomföra skyddsbedömning när orosanmälan har kommit in utan att 
arbetssättet bygger på att en annan myndighet anpassar sitt 
tillvägagångssätt. Det är också en väldigt sårbar lösning att polisen ska 
använda två kommunikationsvägar för att socialtjänsten ska underrättas 
om orosanmälningar. Utan att gå in i frågan om polisens arbetssätt och 
arbetsmiljö kan den mänskliga faktorn antas utgöra en betydande risk 
för att telefonsamtalet uteblir och att barn i behov av skydd far illa.  
Att medarbetare i beredskap ska ta emot telefonsamtal varje gång 
polisen faxar in en orosanmälan lyfts i samtal också som en fråga om 
arbetsmiljö eftersom anmälningar kan inkomma dygnet runt.  
 
• Utrustning, teknik, apparatur 
I den kompletterande informationen från avdelningschef, avd. V, i 
samband med att händelsen rapporterades nämns utredning och 
implementering av en teknisk lösning för inkommande fax. I 
föreliggande utredning visar det sig att frågan om en teknisk lösning 
förvisso varit uppe för diskussion tidigare men att någon utredning eller 
implementering inte var pågående vid tiden för rapporteringen. I 
samband med lex Sarah-rapporterna lyfts behovet igen och arbete 
inleds för att förvaltningen i samverkan med IT-avdelningen ska 
implementera en teknisk lösning.  
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Utifrån det inträffade kan det ifrågasättas varför beslut om en teknisk 
lösning inte har fattats tidigare. I genomförda samtal framkommer att 
problemet med att faxen inte vittjats under kvällar och helger är känt 
sedan tidigare. Ingen liknande händelse har tidigare rapporterats enligt 
lex Sarah men det beskrivs att handlingar har blivit liggandes även 
tidigare, dock utan kännedom om att någon enskild har blivit drabbad. 
 
• Information, kommunikation 
Att problemet med faxen är känt sedan tidigare men inte har åtgärdats 
kan i utredningen kopplas till brister i kommunikationen mellan berörda 
enheter. Från mottagningsenheten på avd. BF har ansvaret för hur 
orosanmälningar hanteras under kvällar och helger överlåtits till 
enhetschefen för social beredskap på avd. V. Från den sociala 
beredskapens sida har frågor gällande barn i allmänhet överlåtits till avd. 
BF och orosanmälningar i synnerhet till mottagningsenheten. Från 
respektive enhet har det funnits en föreställning om att den andra 
flaggar för om det finns problem som behöver lösas gemensamt. I 
utredningen framkommer dock att det i själva verket saknas ett 
ansvarstagande för helheten. Att det inte säkerställs att 
orosanmälningar hanteras under kvällar och helger och att anmälningar 
istället har fått tas omhand på nästkommande vardag, har inte lyfts från 
någondera håll och därmed inte varit möjligt att åtgärda gemensamt.  
 
 
Bifynd/Andra upptäckta risker 
I utredningen framkommer att det inte heller säkerställs att 
orosanmälningar som inkommer via kommunens e-tjänst når den 
sociala beredskapen. Anmälningar som inkommer via e-tjänsten hamnar 
som e-post-meddelanden i inkorgen till de socialsekreterare som 
arbetar på mottagningsenheten, avd. BF. Precis som för andra 
kommunikationsmedel gäller att en handling är att betrakta som 
inkommen så fort den är tillgänglig för myndigheten – i det här fallet 
som ett e-post-meddelande. Från den stund som anmälan är tillgänglig 
gäller alltså socialtjänstlagens krav om omedelbar skyddsbedömning. I 
informationen om e-tjänsten på såväl Insidan som kommunens 
webbplats står att alla orosanmälningar hanteras inom 24 timmar. 
 
Den sociala beredskapen utgörs av de medarbetare som hör till 
mottagningsenheten men också av två socialsekreterare från en annan 
av avdelningens enheter samt åtta medarbetare från avd. vuxna. Av 16 
personal saknar således 10 tillgång till orosanmälningar som inkommer 
via e-tjänsten. Personalen arbetar i par med en från respektive 
avdelning. Vid arbete enligt schema innebär det att ärenden som 
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inkommer via e-tjänsten inte kan kontrolleras på två av åtta helger. I 
utredningen framkommer dock att det inte heller säkerställs att de 
medarbetare som har tillgång till inkommande ärenden via e-tjänsten 
kontrollerar dessa under beredskapen. Det har samma orsak som att 
faxen inte kontrolleras, det vill säga att det inte finns ett arbetssätt som 
säkerställer att medarbetare i beredskap kontrollerar inkommande 
orosanmälningar.   
 
Utredningens bedömning 
Den rapporterade händelsen, liksom utredningens bifynd om 
bevakningen av e-tjänsten för orosanmälningar, innebär att nämnden 
inte har uppfyllt skyldigheten om omedelbar skyddsbedömning för barn 
och unga enligt 11 kap. 1 a § SoL. Händelsen kategoriseras som brist i 
rättssäkerhet.  
 
I det aktuella fallet ska skyddsbedömningen enligt lagstiftningen ha 
genomförts samma dag som anmälan kom in. Förvaltningen saknar 
skriftliga rutiner för vilken tidsgräns som gäller men i genomförda 
samtal och i informationen till e-tjänsten för orosanmälningar anges 
tidsgränsen 24 timmar. 
 
Med den tidsgränsen som utgångspunkt innebär det att 
skyddsbedömningen i det aktuella fallet skulle ha genomförts innan kl. 
12.44 på söndagen. Att bedömningen gjordes först på måndag morgon 
innebär en fördröjning på omkring 20 timmar. Om tidsgränsen istället 
följer vad som anges i propositionen till bestämmelsen i 
socialtjänstlagen skulle skyddsbedömning ha genomförts på lördagen. 
Det innebär i sådana fall en fördröjning på minst 32 timmar.  I det 
aktuella fallet förelåg med facit i hand lyckligtvis inte någon omedelbar 
fara för barnen och det fanns därför inte grund för ett akut ingripande. 
Vid oro för barn kan dock tidsaspekten vara avgörande. 
 
Utredningens bedömning är att det inträffade utgör en påtaglig risk för 
ett allvarligt missförhållande och att händelsen ska anmälas till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Att en skyddsbedömning inte 
omedelbart genomfördes bedöms ha riskerat att orsaka två barn 
allvarliga konsekvenser i fråga om deras liv, säkerhet eller fysiska eller 
psykiska hälsa. Vidare är bedömningen att det är allvarligt att nämnden 
inte tidigare har säkerställt att skyddsbedömningar omedelbart 
genomförs för de barn som det anmälts oro för utanför ordinarie 
arbetstid, och att bristen varit känd men inte åtgärdats. Åtgärder för att 
komma tillrätta med bristerna vidtogs dock så fort den rapporterade 
händelsen kom ansvariga chefer tillkänna.  
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Bedömning av om något liknande skulle kunna inträffa igen 
I utredningen har brister identifierats i hanteringen av orosanmälningar 
under beredskapstid. Det befintliga arbetssättet innebär att anmälningar 
som inkommer per fax eller via e-tjänst riskerar att bli liggandes fram till 
nästkommande vardag. Bedömningen är därför att om åtgärder inte 
vidtas säkerställs inte att nämnden uppfyller gällande lagkrav och att 
något liknande därför skulle kunna inträffa igen.  
 
Åtgärdsförslag 
I samband med genomförandet av lex Sarah-utredningen har åtgärder 
vidtagits för att undvika att en liknande händelse inträffar igen. Som 
nämnt har arbete initierats för att tillsammans med IT-avdelningen få 
till en digital lösning för inkommande fax. Lösningen innebär att 
handlingar som skickas till socialtjänstens fax omvandlas och hamnar i 
en gemensam e-post-brevlåda. Den personal som beslutas ha 
behörighet till brevlådan får en notifikation i sin ordinarie e-post-
brevlåda när en ny handling har inkommit. För att komma åt den 
gemensamma brevlådan loggar personalen in med säker inloggning.  
 
Inför beslut och implementering av den digitala lösningen pågår arbete 
för att se över frågor om bevakning och hantering av e-posten, såväl 
under beredskapstid som under ordinarie arbetstid. Eftersom lösningen 
innebär att allt som faxas till förvaltningen omvandlas till e-post pågår 
en kartläggning av antalet inkommande fax, vad de handlar om och vem 
som är avsändare. Vidare inväntas svar från IT-avdelningen om det är 
möjligt att i e-post-brevlådan markera vilka av inkommande ärenden 
som är hanterade. Inför implementering ska behovsbeskrivning tas fram 
och riskbedömning samt utbildning till personal med behörighet 
genomföras. Beräkningen är att den digitala lösningen kan vara möjlig 
att implementera under hösten.   
 
Till dess att en digital lösning är på plats har beslutats att den sociala 
beredskapen med start 21-06-15 ska åka in till kontoret och kontrollera 
faxen en gång per dag under beredskapstid. Syftet är att säkerställa att 
skyddsbedömning enligt 11 kap 1 a § SoL kan göras inom 24 timmar.  
 
Gällande bifyndet om orosanmälningar som inkommer via e-tjänsten 
har beslutats att samtliga åtta medarbetare i den sociala beredskapen 
som har sin organisatoriska tillhörighet i avd. BF, ges behörighet till 
inkorgen för e-tjänsten med start 21-06-15. Under helger ska inkorgen i 
likhet med faxen vittjas en gång per dag. Skälet till att behörigheten inte 
ges till samtliga medarbetare inom beredskapen är att arbetet sker i par 
med en från varje avdelning och att det därför inte är nödvändigt att 
även medarbetare tillhörande avd. V ges behörighet. 
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Som nämnt har en påminnelse om att komplettera användningen av fax 
med ett telefonsamtal getts till Polismyndigheten i samband med 
rapporteringen enligt lex Sarah. Vidare har en uppmaning getts till 
polisen om att istället använda e-tjänsten vid orosanmälningar.  
 
Vad gäller bristerna som i utredningen har identifierats med koppling till 
kommunikation och information mellan berörda enheter ska nämnas att 
en organisationsförändring beräknas träda i kraft 1 januari 2022. 
Förändringen innebär att en gemensam mottagningsenhet ska inrättas 
inom förvaltningen. Enheten ska ha till uppdrag att ta emot och göra en 
bedömning av alla inkommande ärenden. Under chefen för den nya 
enheten ska även den sociala beredskapen organiseras. Förändringen 
innebär att motsvarande mottagningsenheten på avd. BF och sociala 
beredskapen på avd. V kommer att tillhöra samma avdelning och ha en 
gemensam chef. Ett av målen med förändringen är att säkerställa 
helhetsperspektivet inom organisationen och alltså komma tillrätta med 
de brister som har identifierats avseende detta i utredningen.  
 
Utöver redan vidtagna åtgärder och initierade utvecklingsarbeten 
lämnar utredningen inga ytterligare åtgärdsförslag.  
 
Återkoppling 
Utredningen återkopplas till förvaltningschef, berörda avdelningschefer 
och enhetschefer samt tjänstepersoner som varit del av utredningen. 
För information återkopplas utredningen därtill till förvaltningens 
ledningsgrupp samt presidiet.   
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§ 133 Dnr 2021-00137  
 
Beslut om anmälan i samband med utredning av 
rapport om missförhållande eller påtagliga risker 
för missförhållande enligt 14 kap 3 § SoL (lex Sarah)  

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd anmäler ärendet till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) då det inträffade bedöms utgöra en påtaglig risk 
för ett allvarligt missförhållande.        
 
Bakgrund 
Utredningen avser två rapporter enligt lex Sarah, upprättade 21-05-10 
av socialsekreterare på mottagningsenheten, avdelning barn och familj. 
Rapporterna mottogs av enhetschef dagen därpå och lämnades till 
enhetschef för utvecklingsenheten 21-05-14. Utredare tilldelades 
rapporterna 2021-05-17 och utredning inleddes 21-05-19.  
De rapporterade händelserna avser en och samma händelse men har 
orsakat konsekvenser för två enskilda, vilket innebär att två rapporter 
har upprättats. Eftersom händelserna har stora likheter utreds de i en 
och samma utredning.    
Rapporterna avser ett syskonpar som är 11 respektive två år gamla. En 
orosanmälan för barnen inkom till socialtjänsten per fax efter att polisen 
hade gripit barnens ena förälder. Händelsen inträffade på en lördag 
vilket innebar att den faxade orosanmälan inte kom den sociala 
beredskapen tillhanda. I lex Sarah-rapporten beskrivs att polisen inte 
följde rutinen att underrätta socialtjänsten per telefon vid orosanmälan 
under helger. Händelsen medförde att socialtjänsten inte tog del av 
orosanmälan förrän på måndagen och därför inte omedelbart kunde 
säkerställa barnens skydd.  
 
Den rapporterade händelsen avser: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Aktuell enhet/organisation 
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• Mottagningsenheten, avdelning barn och familj (avd. BF) 
• Social beredskap, avdelning vuxna (avd. V) 
 
Utredningsförfarande/metodik 
Till utredningen har information inhämtats genom samtal med följande 
personer.  
• Socialsekreterare mottagningsenheten, avd. BF (rapportör), 
21-05-21 
• Enhetschef mottagningsenheten, avd. BF, 21-05-21 
• Enhetschef sociala beredskapen, avd. V, 21-05-21 
• Avdelningschef, avd. V, 21-06-21 
 
Förtydligande angående omedelbart vidtagna åtgärder har i 
utredningens inledning skett per e-post med avdelningschef, avd. V. 
Utredare har också deltagit på ett möte om möjligheten att införa en 
digital lösning för inkommande fax, 21-06-01. På mötet deltog två 
systemadministratörer (utvecklingsenheten, förvaltningskontoret), två 
socialsekreterare (mottagningsenheten) samt enhetschef (social 
beredskap). Därtill har enhetschef (social beredskap) meddelat utredare 
allteftersom beslut har fattats om ändringar i den sociala beredskapens 
arbetssätt.  
 
Händelsebeskrivning 
21-05-08 kl. 12.44 inkommer en orosanmälan från Polismyndigheten till 
socialtjänsten i Växjö kommun. Anmälan inkommer som fax och avser 
ett syskonpar som är 11 respektive två år gamla. I anmälan beskrivs att 
polisen har gripit barnens ena förälder och att 11-åringen har bevittnat 
våld samt utsatts för hot om våld från den gripna föräldern. I samband 
med ingripandet beskrivs 11-åringen som mycket rädd. Det framkommer 
i orosanmälan att det var 11-åringen som tillkallade polis och att 
föräldern ska ha uttryckt ilska på den som ringde polisen.  
 
Händelsen inträffar på en lördag. Enligt samverkansöverenskommelse 
mellan polisen och socialtjänsten ska polisen underrätta socialtjänsten 
per telefon vid insatser från socialtjänsten som gäller skyddsbedömning 
avseende minderåriga under helger. Rutinen följs inte vilket innebär att 
den faxade orosanmälan inte omedelbart kommer till den sociala 
beredskapens kännedom. Eftersom socialsekreterare i beredskap utgår 
från hemmet och inte kontrollerar faxen utan anledning, upptäcks 
orosanmälan först av mottagningsenheten på måndagen. Händelsen 
innebär att socialtjänsten inte uppfyller skyldigheten att omedelbart 
säkerställa barnens skydd.  
 
Vidtagna åtgärder 
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I direkt anslutning till att händelsen uppmärksammades på måndagen 
upprättades rapporter enligt lex Sarah av socialsekreterare på 
mottagningsenheten. Rapporterna kompletterades med skriftlig 
information om följande åtgärder från avdelningschef, avd. V.  
 
• 21-05-11 Enhetschef för mottagningsenheten informerade 
kommunpolisen om det inträffade. Informationen gavs i samband med 
”tisdagsmötet”, dvs. det veckovisa samverkansmötet mellan polisen och 
socialtjänsten. Polisen informerades om att gällande överenskommelse i 
fråga om att polisen ska kontakta socialtjänsten per telefon vid behov av 
insatser under helger inte hade följts.  
• 21-05-14 Avdelningschef, avd. V, ringde vakthavande befäl 
vid polisen för att påminna om gällande överenskommelse.   
• Sedan tidigare har åtgärder vidtagits i form av utredning 
och implementering av en teknisk lösning för att faxen ska kopplas 
digitalt till den sociala beredskapens e-post, telefoni eller annan digital 
lösning. Syftet är att inkommande fax omedelbart ska komma till 
beredskapens kännedom.  
 
Konsekvenser för de enskilda 
De enskilda avser två barn som är 11 respektive två år gamla. I 
orosanmälan framkommer att 11-åringen har bevittnat den ena föräldern 
utsatt den andre för våld och själv blivit utsatt för hot om våld.  
I 11 kap. 1 a § socialtjänstlagen (SoL) regleras socialnämndens krav på 
omedelbar skyddsbedömning. Bestämmelsen innebär att när en anmälan 
enligt 1 § SoL rör barn eller unga ska socialnämnden genast göra en 
bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. 
I propositionen till lagen (prop. 2012/13:10) förtydligas att 
skyddsbedömningen ska göras samma dag som anmälan kommer in  
eller senast dagen efter om anmälan kommer in sent den dagen. 
Att orosanmälan inte kom till den sociala beredskapens kännedom och 
att skyddsbedömning inte omedelbart gjordes, innebär att barnen 
utsatts för rättsförlust.   
 
I samtal med socialsekreterare framkommer att föräldern som greps 
hölls kvar av polisen under helgen och att en skyddsbedömning därför 
hann göras innan föräldern släpptes. Föräldern hade dock kunnat 
släppas innan mottagningsenheten hade upptäckt och hanterat 
orosanmälan vilket innebar en risk för att barnen försattes i en utsatt 
situation. I samtal med socialsekreterare beskrivs att om den sociala 
beredskapen hade fått orosanmälan till sig under lördagen hade även 
insatser i form av en stödjande kontakt kunnat vara aktuellt under 
helgen.  
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Det inträffade innebär således att enskilda (två barn) har försatts i risk 
för sin egen säkerhet. Utifrån åldersskillnaden mellan barnen är 
bedömningen att 11-åringen genom att ha bevittnat våld, utsatts för hot 
om våld samt varit mycket rädd, också har orsakats konsekvenser för sin 
psykiska hälsa samt risk för sin fysiska hälsa. 
 
Identifierade orsaker 
• Procedur, rutiner, riktlinjer 
Medarbetare i den sociala beredskapen utgår från sitt hem och går in i 
arbete på förekommen anledning. Genom arbetssättet säkerställs inte 
att det görs en bedömning av inkommande orosanmälningar, det finns 
exempelvis ingen rutin som säger att personalen ska vittja faxen under 
beredskapen. För att personalen ändå ska få information om 
inkommande orosanmälningar finns en överenskommelse med 
Polismyndigheten om att anmälningar som faxas utanför ordinarie 
arbetstider ska kompletteras med ett telefonsamtal. En av de två 
personal som är i beredskap tar emot samtal på larmtelefonen. 
Överenskommelsen med polisen finns inte i skriftligt format utan bygger 
på ett muntligt avtal mellan förvaltningschef och lokalpolisområdeschef. 
Överenskommelsen beskrivs dock som allmänt känd i förvaltningen.  
 
• Organisation, arbetsmiljö, omgivning 
I rapporteringen av händelsen beskrivs att orsaken till det inträffade är 
att polisen inte har följt gällande överenskommelse i fråga om att 
underrätta socialtjänsten per telefon vid insatser gällande 
skyddsbedömning av minderåriga under beredskapstid. En handling har 
dock kommit in till en myndighet den dag som handlingen når 
myndigheten eller en behörig befattningshavare, enligt 22 § 
förvaltningslagen. Samma dag som orosanmälan inkommer till 
förvaltningens fax är den alltså att betrakta som inkommen. Det måste 
säkerställas att nämnden uppfyller sin skyldighet att omedelbart 
genomföra skyddsbedömning när orosanmälan har kommit in utan att 
arbetssättet bygger på att en annan myndighet anpassar sitt 
tillvägagångssätt. Det är också en väldigt sårbar lösning att polisen ska 
använda två kommunikationsvägar för att socialtjänsten ska underrättas 
om orosanmälningar. Utan att gå in i frågan om polisens arbetssätt och 
arbetsmiljö kan den mänskliga faktorn antas utgöra en betydande risk 
för att telefonsamtalet uteblir och att barn i behov av skydd far illa.  
Att medarbetare i beredskap ska ta emot telefonsamtal varje gång 
polisen faxar in en orosanmälan lyfts i samtal också som en fråga om 
arbetsmiljö eftersom anmälningar kan inkomma dygnet runt.  
 
• Utrustning, teknik, apparatur 
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I den kompletterande informationen från avdelningschef, avd. V, i 
samband med att händelsen rapporterades nämns utredning och 
implementering av en teknisk lösning för inkommande fax. I 
föreliggande utredning visar det sig att frågan om en teknisk lösning 
förvisso varit uppe för diskussion tidigare men att någon utredning eller 
implementering inte var pågående vid tiden för rapporteringen. I 
samband med lex Sarah-rapporterna lyfts behovet igen och arbete 
inleds för att förvaltningen i samverkan med IT-avdelningen ska 
implementera en teknisk lösning.  
 
Utifrån det inträffade kan det ifrågasättas varför beslut om en teknisk 
lösning inte har fattats tidigare. I genomförda samtal framkommer att 
problemet med att faxen inte vittjats under kvällar och helger är känt 
sedan tidigare. Ingen liknande händelse har tidigare rapporterats enligt 
lex Sarah men det beskrivs att handlingar har blivit liggandes även 
tidigare, dock utan kännedom om att någon enskild har blivit drabbad. 
 
• Information, kommunikation 
Att problemet med faxen är känt sedan tidigare men inte har åtgärdats 
kan i utredningen kopplas till brister i kommunikationen mellan berörda 
enheter. Från mottagningsenheten på avd. BF har ansvaret för hur 
orosanmälningar hanteras under kvällar och helger överlåtits till 
enhetschefen för social beredskap på avd. V. Från den sociala 
beredskapens sida har frågor gällande barn i allmänhet överlåtits till avd. 
BF och orosanmälningar i synnerhet till mottagningsenheten. Från 
respektive enhet har det funnits en föreställning om att den andra 
flaggar för om det finns problem som behöver lösas gemensamt. I 
utredningen framkommer dock att det i själva verket saknas ett 
ansvarstagande för helheten. Att det inte säkerställs att 
orosanmälningar hanteras under kvällar och helger och att anmälningar 
istället har fått tas omhand på nästkommande vardag, har inte lyfts från 
någondera håll och därmed inte varit möjligt att åtgärda gemensamt.  
 
 
Bifynd/Andra upptäckta risker 
I utredningen framkommer att det inte heller säkerställs att 
orosanmälningar som inkommer via kommunens e-tjänst når den 
sociala beredskapen. Anmälningar som inkommer via e-tjänsten hamnar 
som e-post-meddelanden i inkorgen till de socialsekreterare som 
arbetar på mottagningsenheten, avd. BF. Precis som för andra 
kommunikationsmedel gäller att en handling är att betrakta som 
inkommen så fort den är tillgänglig för myndigheten – i det här fallet 
som ett e-post-meddelande. Från den stund som anmälan är tillgänglig 
gäller alltså socialtjänstlagens krav om omedelbar skyddsbedömning. I 
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informationen om e-tjänsten på såväl Insidan som kommunens 
webbplats står att alla orosanmälningar hanteras inom 24 timmar. 
 
Den sociala beredskapen utgörs av de medarbetare som hör till 
mottagningsenheten men också av två socialsekreterare från en annan 
av avdelningens enheter samt åtta medarbetare från avd. vuxna. Av 16 
personal saknar således 10 tillgång till orosanmälningar som inkommer 
via e-tjänsten. Personalen arbetar i par med en från respektive 
avdelning. Vid arbete enligt schema innebär det att ärenden som 
inkommer via e-tjänsten inte kan kontrolleras på två av åtta helger. I 
utredningen framkommer dock att det inte heller säkerställs att de 
medarbetare som har tillgång till inkommande ärenden via e-tjänsten 
kontrollerar dessa under beredskapen. Det har samma orsak som att 
faxen inte kontrolleras, det vill säga att det inte finns ett arbetssätt som 
säkerställer att medarbetare i beredskap kontrollerar inkommande 
orosanmälningar.   
 
Utredningens bedömning 
Den rapporterade händelsen, liksom utredningens bifynd om 
bevakningen av e-tjänsten för orosanmälningar, innebär att nämnden 
inte har uppfyllt skyldigheten om omedelbar skyddsbedömning för barn 
och unga enligt 11 kap. 1 a § SoL. Händelsen kategoriseras som brist i 
rättssäkerhet.  
 
I det aktuella fallet ska skyddsbedömningen enligt lagstiftningen ha 
genomförts samma dag som anmälan kom in. Förvaltningen saknar 
skriftliga rutiner för vilken tidsgräns som gäller men i genomförda 
samtal och i informationen till e-tjänsten för orosanmälningar anges 
tidsgränsen 24 timmar. 
 
Med den tidsgränsen som utgångspunkt innebär det att 
skyddsbedömningen i det aktuella fallet skulle ha genomförts innan kl. 
12.44 på söndagen. Att bedömningen gjordes först på måndag morgon 
innebär en fördröjning på omkring 20 timmar. Om tidsgränsen istället 
följer vad som anges i propositionen till bestämmelsen i 
socialtjänstlagen skulle skyddsbedömning ha genomförts på lördagen. 
Det innebär i sådana fall en fördröjning på minst 32 timmar.  I det 
aktuella fallet förelåg med facit i hand lyckligtvis inte någon omedelbar 
fara för barnen och det fanns därför inte grund för ett akut ingripande. 
Vid oro för barn kan dock tidsaspekten vara avgörande. 
 
Utredningens bedömning är att det inträffade utgör en påtaglig risk för 
ett allvarligt missförhållande och att händelsen ska anmälas till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Att en skyddsbedömning inte 
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omedelbart genomfördes bedöms ha riskerat att orsaka två barn 
allvarliga konsekvenser i fråga om deras liv, säkerhet eller fysiska eller 
psykiska hälsa. Vidare är bedömningen att det är allvarligt att nämnden 
inte tidigare har säkerställt att skyddsbedömningar omedelbart 
genomförs för de barn som det anmälts oro för utanför ordinarie 
arbetstid, och att bristen varit känd men inte åtgärdats. Åtgärder för att 
komma tillrätta med bristerna vidtogs dock så fort den rapporterade 
händelsen kom ansvariga chefer tillkänna.  
 
Bedömning av om något liknande skulle kunna inträffa igen 
I utredningen har brister identifierats i hanteringen av orosanmälningar 
under beredskapstid. Det befintliga arbetssättet innebär att anmälningar 
som inkommer per fax eller via e-tjänst riskerar att bli liggandes fram till 
nästkommande vardag. Bedömningen är därför att om åtgärder inte 
vidtas säkerställs inte att nämnden uppfyller gällande lagkrav och att 
något liknande därför skulle kunna inträffa igen.  
 
Åtgärdsförslag 
I samband med genomförandet av lex Sarah-utredningen har åtgärder 
vidtagits för att undvika att en liknande händelse inträffar igen. Som 
nämnt har arbete initierats för att tillsammans med IT-avdelningen få 
till en digital lösning för inkommande fax. Lösningen innebär att 
handlingar som skickas till socialtjänstens fax omvandlas och hamnar i 
en gemensam e-post-brevlåda. Den personal som beslutas ha 
behörighet till brevlådan får en notifikation i sin ordinarie e-post-
brevlåda när en ny handling har inkommit. För att komma åt den 
gemensamma brevlådan loggar personalen in med säker inloggning.  
 
Inför beslut och implementering av den digitala lösningen pågår arbete 
för att se över frågor om bevakning och hantering av e-posten, såväl 
under beredskapstid som under ordinarie arbetstid. Eftersom lösningen 
innebär att allt som faxas till förvaltningen omvandlas till e-post pågår 
en kartläggning av antalet inkommande fax, vad de handlar om och vem 
som är avsändare. Vidare inväntas svar från IT-avdelningen om det är 
möjligt att i e-post-brevlådan markera vilka av inkommande ärenden 
som är hanterade. Inför implementering ska behovsbeskrivning tas fram 
och riskbedömning samt utbildning till personal med behörighet 
genomföras. Beräkningen är att den digitala lösningen kan vara möjlig 
att implementera under hösten.   
 
Till dess att en digital lösning är på plats har beslutats att den sociala 
beredskapen med start 21-06-15 ska åka in till kontoret och kontrollera 
faxen en gång per dag under beredskapstid. Syftet är att säkerställa att 
skyddsbedömning enligt 11 kap 1 a § SoL kan göras inom 24 timmar.  
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Gällande bifyndet om orosanmälningar som inkommer via e-tjänsten 
har beslutats att samtliga åtta medarbetare i den sociala beredskapen 
som har sin organisatoriska tillhörighet i avd. BF, ges behörighet till 
inkorgen för e-tjänsten med start 21-06-15. Under helger ska inkorgen i 
likhet med faxen vittjas en gång per dag. Skälet till att behörigheten inte 
ges till samtliga medarbetare inom beredskapen är att arbetet sker i par 
med en från varje avdelning och att det därför inte är nödvändigt att 
även medarbetare tillhörande avd. V ges behörighet. 
 
Som nämnt har en påminnelse om att komplettera användningen av fax 
med ett telefonsamtal getts till Polismyndigheten i samband med 
rapporteringen enligt lex Sarah. Vidare har en uppmaning getts till 
polisen om att istället använda e-tjänsten vid orosanmälningar.  
 
Vad gäller bristerna som i utredningen har identifierats med koppling till 
kommunikation och information mellan berörda enheter ska nämnas att 
en organisationsförändring beräknas träda i kraft 1 januari 2022. 
Förändringen innebär att en gemensam mottagningsenhet ska inrättas 
inom förvaltningen. Enheten ska ha till uppdrag att ta emot och göra en 
bedömning av alla inkommande ärenden. Under chefen för den nya 
enheten ska även den sociala beredskapen organiseras. Förändringen 
innebär att motsvarande mottagningsenheten på avd. BF och sociala 
beredskapen på avd. V kommer att tillhöra samma avdelning och ha en 
gemensam chef. Ett av målen med förändringen är att säkerställa 
helhetsperspektivet inom organisationen och alltså komma tillrätta med 
de brister som har identifierats avseende detta i utredningen.  
 
Utöver redan vidtagna åtgärder och initierade utvecklingsarbeten 
lämnar utredningen inga ytterligare åtgärdsförslag.  
 
Återkoppling 
Utredningen återkopplas till förvaltningschef, berörda avdelningschefer 
och enhetschefer samt tjänstepersoner som varit del av utredningen. 
För information återkopplas utredningen därtill till förvaltningens 
ledningsgrupp samt presidiet.   
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