
Särskilt utredningsuppdrag – hur kan vi möta ökade behov inom 

utredning/myndighetsutövning och försörjningsstöd inom befintliga 

resurser och hur kan IFO organiseras för att nå en högre stabilitet till en 

lägre kostnad. 
 

Disposition 

Undertecknad (Ut) har i utredningsuppdraget haft hjälp av socialstrateg Camilla Roshamn och 

myndighetschef Katarina Eriksson. De möjligheter, problem och förutsättningar som vi identifierat 

redovisas i avsnitt 1. Därefter redovisas i 2.1 Områden som föreslås avvisas. 2.2 Områden som bör 

utredas visare och 2.3 Områden som kan genomföras direkt. Här redovisas också de ytterligare 

åtgärder som vidtagits för att bedöma möjligheter och realism kring områden/förslag. I dessa 

bedömningar har Ut samarbetat med myndighetschef Katarina Eriksson. 

Uppdraget gällande särskilda åtgärder för att öka trivseln och minska personalomsättningen inom 

IFO, utreds separat och kommenteras därför inte närmare. 

1. Identifiering av förutsättningar, problem och möjligheter 
Identifierade områden som idag inte fungerar optimalt och som skulle ge stora besparingar om 

förändring skulle genomföras: 

- Eftersatt rekryteringsarbete gällande egna familjehem. Vi har idag få egna familjehem 

vilket ger stora kostnader för placeringar inom konsulentstödda verksamheter. Eget 

familjehem innebär en kostnad mellan 10 000-16 700 kronor per månad i arvode och 

omkostnad. Konsulentstött familjehem ligger på ca 60 000-80 000 kronor per månad. I 

dagsläget har vi sex konsulentstödda placeringar. Det skulle ge stora ekonomiska 

vinningar i att minska placeringar i konsulentstödda familjehem. 

 

- Vad erbjuder konsulentstödd verksamhet till familjehem som gör att de hellre är 

familjehem till dessa verksamheter än direkt till kommunen? 

1.  stöd dygnet runt 

2. handledning, oftast varje/varannan vecka samt vid behov 

3. utbildning och annan kompetensutveckling 

4.  forum för träffar med andra familjehem 

5. den ekonomiska ersättningen är inte alltid mer men det kan finnas uppgörelser som 

tex att viss ersättning utgår även om de i en period inte har uppdrag.  

 

- Det gemensamma familjehemsarbetet som inleddes 2014 med Vadstena och Boxholm 

fungerar inte som det är tänkt. Syftet med det var att kunna bygga upp en gemensam 

bank av egna familjehem samt anordna gemensamma utbildningstillfällen med våra 

uppdragstagare.  Ovanstående punkter skulle kunna göras gemensamt för att möta 

behov av stöd till familjehemmen. Tex på icke kontorstid gemensam jour några timmar 

per kväll/helg, gemensamma utbildningar, handledningsgrupper och andra forum för 

gemensamma träffar. 

 



- Eftersatt arbete med att använda egna avtal med konsulentstödda familjehem. Vi 

använder alltid verksamhetens egna avtal. Tex bör vi ha med i avtal att uppföljning ska 

ske varannan gång här för att minska våra resor, kortare uppsägningstid samt att 

familjehemmet ska övergå till att bli vårt egna ca ett år efter placeringen om inget annat 

talat emot det. Vi har idag små barn i konsulentstödda familjehem vilket ger mycket 

stora kostnader vid uppväxtplaceringar när vi inte får till vårdnadsöverflyttning.  

- Bedömning 

Förändringar enligt ovan skulle på sikt ge stora ekonomiska besparingar och arbete inom 

detta område bör omgående prioriteras. Möte med Boxholm och Vadstena bör bokas in 

så snart de är möjligt för att diskutera deras inställning till gemensamt arbete i frågan. 

Plan för rekrytering bör göras av familjehemssekreterare, arbetsledare och andra 

tjänstemän som tex kommunikatör i kommunen. Förslag på eget avtal bör tas fram av 

familjehemssekreterare, arbetsledare och andra tjänstemän inom kommunen med 

kunskaper kring avtal.  

- -Familjehemssekreterares arbetsuppgifter skulle kunna lämnas över till annan kommun 

via avtal exempelvis med Motala kommun som har jobbat mycket med rekrytering och 

handledning. De har redan en jourverksamhet vissa timmar på kvällar och helger.  

 

Identifierade områden som skulle kunna effektiviseras för att öka utredningskapacitet 

inom IFO: 

Försörjningsstöd: 

-Administrativ assistent – genomför första kontroll vid löpande ansökningar. Tex skicka ut om 

eventuell komplettering.  

-Administrativ assistent - handlägga enklare ärenden som inte kräver omfattande 

arbete/svåra bedömningar tex inväntar ersättning från FK.  

-Digital ansökan – skulle ta bort arbetsuppgift i form av att registrera ansökan.  

 

Ovanstående punkter skulle innebära tidsbesparing för handläggare som då skulle kunna 

rikta in sig mer på att utreda/följa upp insatser gentemot arbetsmarknad och öppenvård 

missbruk och övrigt. 

 

Barn och ungdom: 

-Taligenkänning – effektivisera dokumentationen vilket skulle ge mer tid till övrig 

handläggning. 

-FUS – vid utrymme vara mer behjälpliga vid insamling av information vid utredning, tex 

observationer och skattningar. Sedan jag började som mottagare har jag vid flertal tillfällen 

beviljat dem under utredningstiden då vid första kontakten varit tydligt att familjen behöver 

stöd. Utredningsarbetet har underlättats då FUS hjälpt till att samla in information via deras 

kartläggning. Det har också varit positiva effekter av att familjen fått stöd direkt och i ett par 

ärenden har insatsen kunnat avslutas i samband med att utredningen blev klar.  

 

Ovanstående punkter skulle innebära tidsbesparing för handläggare som då skulle kunna 

rikta in sig mer på att utreda/följa upp insatser. 

 

Faderskap: 

-I Motala behöver andragångsföräldrar inte komma in och skriva under och få bevittnat utan 



kan fylla i på egen hand och lämna in. Det skulle frigöra tid för administratör till andra 

arbetsuppgifter. Här handlar det om att ändra handläggningen av andragångsföräldrar. 

 

Identifierade områden inom organisationen och ledningen som kan förbättras: 

Fortsatt oklara roller inom ledningen på Socialkontoret. Blir ofta rörigt vilket ökar risken för 

missförstånd och missnöje. 

- Vem ska handläggarna gå till när samarbetet i enskilda ärenden inte fungerar mellan 

grupperna. Tex om behandlare FUS/missbruk och handläggare för socialpsykiatri inte tycker 

samarbetet fungerar med vuxen- och barnhandläggare. Tar de upp detta med 

myndighetschef, som är deras arbetsledare i det dagliga arbetet, så blir inte 1:e 

socialsekreterare lika snabbt involverad och det kan ge missförstånd eller dubbla budskap. 

- 1:e socialsekreterare har vissa personalfrågor (tex beviljar semester och annan ledighet) men 

inte alla vilket kan vara lite förvirrande när 1:e och myndighetschef ibland hänvisar till 

varandra.  

 

- Förslag: 

Att 1:e socialsekreterare är arbetsledare för myndighetsutövningen för IFO och 

socialpsykiatri. 

 

Att 1:e socialsekreterare är arbetsledare för behandlarna FUS och råd och stöd missbruk.  

 

Att myndighetschef har alla personalfrågor. 

 

- Fördelar: 

- Behandlare är redan regelbundet med vid socialsekreterarnas ärendegrupper för 

genomgång och planering av arbetet. Det skulle bli samordningsvinster med att det enbart är 

1:e socialsekreterare som handleder dem. Det uppstår både missförstånd och blir dubbla 

budskap när de handleds av myndighetschef och även av 1:e socialsekreterare på 

ärendegrupp. Upplevs rörigt och oklart. 

-Myndighetschef upplevs idag inte hinna med att driva det övergripande arbetet för 

socialkontoret vilket skulle bli skillnad på om viss arbetsledning tas bort från den rollen.  

-Arbetsledningen till behandlare skulle troligtvis bli mer effektiv om det gjordes av den som 

arbetsleder socialsekreterarna på vuxen och barn och unga. Borde inte öka 

arbetsbelastningen för 1:e socialsekreterare allt för mycket när man hittar rätt struktur för 

upplägget. 

 

Nackdelar: 

-Handläggare för socialpsykiatri skulle få två arbetsledare, en för socialpsykiatri och en för 

LSS/VoO. 

 

Ingen tydligt enad ledning för socialkontoret.  

Myndighetschef och 1:e socialsekreterare behöver vara ett team utåt även om de inte alltid tycker 

likadant.  

- Förslag: 

-Tid och former för att jobba ihop 1:e och myndighetschef. Månadsmöte med 1:e, 



myndighetschef och socialchef. Involvera 1:e mer i det övergripande för att lättare kunna 

bemöta personalens frågor i vardagen. 

 

Bedömning: 

Ovanstående är ett par av orsakerna till missnöje som kan ha lett till att personal slutat. 

 

Identifierade områden som kan behöva förändras inom befintliga resurser/verksamheter 

för att möta de ökande behoven: 

Gå tillbaka till grunduppdraget: 

Vad finns utöver som enheterna kan ta bort/minska? 

 

- Service via FUS – frågan är tidigare belyst och bedömningen är att minskning av deras 

servicedel skulle innebära ökad belastning på utredningssidan på myndighet samt ökad risk 

för att problematik förvärras utan tidig insats vilket ofta leder till större kostnader längre 

fram.  

 

- Biståndsbeslut FUS – frågan att istället köpa öppenvård av annan kommun/privata aktörer 

har setts över och bedöms inte medföra några besparingar då resekostnader för utförare 

tillkommer då stöd även sker i hemmen. Det är mycket svårt att få våra brukare att ta sig till 

annan ort för stöd tex BUP, BUH och för att möta nämndens mål om att förbättra barn- och 

ungdomars uppväxtvillkor bedöms det vara nödvändigt med att ge öppenvård på 

hemmaplan i Ödeshög. Bedömningen är densamma avseende biståndsbeslut råd och stöd 

missbruk. Arbetet är till stor del motiverande samtal och det bedöms inte vara möjligt att få 

målgruppen att ta sig till annan kommun för att få stödet. 

 

- Service via råd och stöd missbruk – sker idag framför allt i samarbete med skolan. För att 

möta nämndens mål om att förbättra barn- och ungdomars uppväxtvillkor bedöms det vara 

nödvändigt att tidigt kunna sätta in stöd och där ses service via råd och stöd missbruk som en 

viktig del som inte ska tas bort.  

 

- ÖS – inför att projektet eventuellt blir permanent förmodar jag att man ser över vilka delar 

av ÖS som är kommunens grunduppdrag och vad som ska ligga på andra myndigheter/ 

verksamheter. 

 

Bedömning: 

Kan inte se några delar inom socialkontoret som inte ingår i grunduppdraget som skulle 

kunna tas bort eller minskas. (Ej tagit ställning till ÖS.) 

 

Avtalssamverkan: 

Vilka möjligheter finns det att lämna över vissa arbetsuppgifter inom myndighetsutövning till annan 

kommun och vilka delar skulle kunna lämnas över, för- och nackdelar. 

Svar från Socialstyrelsen 

I 9 kap. 37 § KL regleras kommunal avtalssamverkan. En kommun eller ett landsting får enligt regeln 

ingå avtal om att dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller ett annat 



landsting (avtalssamverkan). Genom ett sådant avtal får en kommun eller ett landsting utföra 

uppgifter åt en annan kommun eller ett annat landsting utan att lokaliseringsprincipen hindrar det.  

Avtalssamverkan kan användas för att tillgodose en kommuns eller ett landstings behov av att anlita 

en annan kommun eller ett annat landsting för att utföra dess uppgifter på något specifikt område. 

Det kan exempelvis handla om utredning och beslutsfattande i olika ärenden som innefattar 

myndighetsutövning och som annars typiskt sett är delegerade till tjänstemän i den egna kommunen. 

Avtalssamverkan kan också tänkas användas som en samverkansform under en prövotid, för att 

undersöka om förutsättningarna finns för att institutionalisera samarbetet i t.ex. ett 

kommunalförbund eller en gemensam nämnd. Samverkan kan även användas för att hantera 

kortsiktiga behov. (Prop. 2017/18:151 s. 27 f.)1 

Vid avtalssamverkan får kommuner komma överens om att uppdra åt en anställd i den andra 

kommunen eller det andra landstinget att besluta på kommunen eller landstingets vägnar i ett visst 

ärende eller en viss grupp av ärenden (extern delegering). Vid extern delegering av beslutanderätt 

gäller bestämmelserna i kommunallagen om delegering, jäv, begränsningar av möjligheten till 

delegering, vidaredelegering, brukarmedverkan och anmälan av beslut. Det är bara möjligt att 

delegera beslutanderätt till anställda i den andra kommunen eller landstinget med stöd av dessa 

bestämmelser, inte till förtroendevalda eller till anställda i kommunala bolag (se prop. 2017/18:151 s. 

35). Regeln möjliggör endast att en nämnd kan delegera beslutanderätt den förfogar över till anställd 

i annan kommun och den externa delegeringen omfattas av samma begränsningar som delegering 

inom kommunen, t.ex. av de begränsningar som följer av 6 kap. 38 § KL samt av 10 kap. 3-6 §§ SoL.2 

Kommunen får enligt 2 kap. 5 § SoL, utöver kommunal avtalssamverkan, sluta avtal med annan om 

att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Genom ett sådant avtal får en kommun 

tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock 

inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till andra juridiska personer eller en enskild individ. 

Svar från SKL 

SKL uppger att de inte känner till någon kommun som använt nya lagen för avtalssamverkan. De 

hänvisar till att det kommer att komma en juridisk vägledning under hösten och deras ”tips” är att vi 

avvaktar detta. 

Svar från IVO  

IVO menar att vi enbart, via avtal om att ställa en viss person till nämndens förfogande, för att lämna 

över viss utredning. Arbetsledning ska fortsatt ske via oss och citeras enligt nedan: 

”Även om nämnden inte kan överlämna utredningsuppdrag till ett bolag eller annat privaträttsligt 

subjekt har nämnden möjlighet att träffa avtal med ett bolag om att ställa en viss person till 

nämndens förfogande. Enligt JO:s mening är det i så fall lämpligt att den som ska utföra en utredning 

på uppdrag av socialnämnden får någon form av förordnande av socialnämnden. Det finns alltså inte 

något som hindrar att nämnden anlitar uppdragstagare som är fysiska personer och som knyts till 

myndigheten på ett sådant sätt att de kan anses delta i myndighetens verksamhet. En sådan 

uppdragstagare förutsätts stå under myndighetens arbetsledning och utföra arbetsuppgifter som 

normalt ankommer på en anställd.” 

 

                                                           
1 Proposition, Regeringen, s 27 
2 Proposition, Regeringen, s 31 



Utifrån ovanstående finns det juridisk möjlighet att lämna över vissa uppgifter till annan kommun.  

Fördelar: 

- Om närliggande kommun vill åta sig utredningsuppdrag till mindre penning än vad egna 

socialsekreterare kostar ger det en besparing. 

-Det är svårt för ett litet kontor att upprätthålla kompetensen inom hela socialtjänstens 

område. Att lämna över detta till en annan kommun som gör arbetsuppgifter mer 

regelbundet skulle ge en ökad rättssäkerhet för den enskilde samt vara mer effektivt då det 

tar tid för socialsekreterare att sätta sig in i arbetsuppgifter som utförs sällan. Bedömningen 

är att det framför allt handlar om familjerättsliga ärenden där vi idag enbart har en 

handläggare som har kunskaper inom detta område samt handläggning av uppdragstagare 

där vi idag kommit en bit på väg men har mycket kvar att göra för att arbetet ska vara 

effektivt och ha god kvalitet. Det samma gäller handläggningen av familjehem och övriga 

uppdragstagare. 

 

Nackdelar: 

- Kommer familjer att ta sig till den kommun som ska genomföra utredningen? Stora risker att 

de mest utsatta barnen inte får rätt stöd då föräldrarna inte samverkar till utredningens 

genomförande. 

 

- Ökad frånvaro från skolan om möten sker under dagtid, pga restid. 

 

- Hur ska bemanningen i Ödeshög garanteras om arbetsuppgifter läggs på annan kommun. 

T.ex. färre anställda som enbart hanterar förhandsbedömningar och uppföljningar. 

-Risk att personal väljer att sluta om arbetsuppgifterna begränsas och inte omfattar tex 

utredningsarbetet.  

 

- Hur ordna med beredskap för akuta åtgärder på plats i Ödeshög? Det händer ofta akuta 

saker under utredningstiden. Vilka ökade risker blir det för utsatta personer pga. av avstånd? 

 

- Gränsdragningar – utredningar i pågående uppföljningsärenden etc. Vi måste behålla 

utredningskunskaper då det är mycket viktigt att det är den socialsekreterare som kan 

ärendet som gör eventuella LVU-utredningar i redan pågående placeringar.  För barnen har 

det tidigare blivit stora negativa konsekvenser om utredning genomförs av annan utredande 

socialsekreterare då denne inte haft tillräckliga kunskaper kring bakgrund och haft fokus att 

enbart kolla om föräldrarna är tillräckligt bra. Fokus på barnets anknytning missas då relativt 

ofta. 

 

- Hanteringen av pappersakter. Allt finns inte digitalt. 

 

- Det är svårt att få till bra samarbete/kommunikationer mellan enheter på större 

socialkontor. Hur få till ett fungerande samarbete när både de geografiska och 

organisatoriska avstånden ökar? 

 

- Barnkonventionen blir lag – barns delaktighet och inflytande måste stärkas ytterligare för att 

uppfylla lagen. Redan idag svårt att få ungdomar till att närvara på möten. Tveksamt att få 

dem till annan kommun för samtal. 

 



- Nämnden och dess beslutanderätt går inte att delegera. 

 

Bedömning: 

- Kan inte se att överlämning av utredningsarbete inom BoU är gångbart då 

nackdelarna/ökade svårigheter för närvarande överväger eventuella fördelar.  

 

- Däremot kan det finnas möjlighet att lämna över familjerätt och familjehemsdelen till annan 

kommun.  

 

- Familjerättsutredningar kan ta mycket tid och behöver ofta snabb handläggning. I nuläget är 

det sårbart då endast en handläggare har kunskaper inom familjerätten. Föräldrar i dessa 

ärenden är ofta mer motiverade till att samverka och delta i utredningen och det är troligt att 

det kommer att fungera med att få dem att åka till annan kommun.  

Rekrytering, utredning, utbildning och handledning av uppdragstagare (familjehem, 

kontaktperson/familj, HVB ) är inte lika knutet till Ödeshög och bör kunna hanteras av annan 

kommun. Finns mycket pengar att spara om vi får fler egna familjehem. 

Möjligheter inom digitalisering: 

- Faderskapsbekräftelse – möjlighet till digital informationsöverföring/digital underrättelse 

som gör att processen med att få faderskapet/föräldraskapet och gemensam vårdnad görs 

på en dag. (Ta kontakt med leverantören för befintligt IT-system och efterfråga digital 

underrättelse för faderskap och föräldraskap. Kommuner som har avtal med Tieto kan 

ansluta sig. Fler leverantörer kommer att kunna ansluta sig så snart avtal har nåtts med 

dessa. Hur har det gått?) 

- Digital ansökan – skulle ta bort arbetsuppgift i form av att registrera ansökan. 

- Taligenkänning – effektivisera dokumentationen vilket skulle ge mer tid till övrig 

handläggning. 

- Uppföljningar på distans – förekommer via telefon. Säkra IT-lösningar behöver ses över. Har 

inte hunnit fördjupa mig i detta men vet att Tranås börjat använda Skype. Skype har i alla fall 

tidigare bedömts inte vara säkert utifrån sekretess. Hur är det nu? 

 

Identifierade ”proppar” – vad som kan leda till tröghet i verksamheten/organisationen 

- Brist på uppdragstagare – ger merarbete då andra insatser kan bli aktuella i avvaktan.  

- Om resursansvarig/familjehemssekreterare inte är på plats behöver handläggarna själva 

leta plats/familjehem – ger merarbete för handläggare och ökar risken för att saker missas 

gällande exempelvis avtalsdiskussion.  

- Verksamhetssystemet har krånglat mer och mer sista tiden. Krävs många omstarter och 

upplevs trögt. 

- Juridisk påfyllning – behöver förstärkas på då det blir onödiga diskussioner på grund av 

osäkerhet kring tolkning av lagar. Gäller BoU, vuxen och Försörjningsstöd. 

- Samarbetet med skolan – har blivit bättre men behöver fortsatt arbete. Tidigare har det 

kommit många anmälningar för skolfrånvaro som enbart i sig själv inte är tillräckligt för att vi 

ska agera. Nu har vi arbete med orosmöte samt efterfrågar deras utredning/handlingsplan av 

orsaker till frånvaro innan vi går in i ärendet. 



2. Förslag på åtgärder för framtiden 
2.1 Områden, idéer som föreslås avvisas 

- Att de verksamheter som har lokal- och verksamhetsmässig anknytning till IFO:s 

myndighetsutövning, FUS och Råd och stöd missbruk skulle kunna avvecklas. Utredningen 

visar att man i huvudsak arbetar på uppdrag av socialsekreterare och inom områden där 

socialnämnden under senare tid haft stora volym- och kostnadsökningar. 

Alternativkostnaderna om även öppenvårdsbehandlingstjänster skulle köpas externt skulle 

sannolikt bli ännu större än kostnaderna för egenregilösningar. 

2.2 Områden/förslag att utreda vidare 

- Avtalssamverkan myndighetsutövning 

- Familjehem med mera. Då förslaget om att samarbeta med annan kommun avseende 

rekrytering, utbildning och administration kring avtal mm, bedöms ge förutsättningar för 

både kostnadsreduceringar och kvalitetsförbättringar har vi sonderat kring möjligheterna för 

samarbete med andra kommuner. Motala kommun har sedan 2014 haft en särskild 

arbetsgrupp ”Resurs och placering” Arbetsgruppen arbetar offensivt med rekrytering och 

utbildning av ”kommunala familjehem”, kontaktpersoner, stödfamiljer etc och erbjuder ett 

likartat stöd till utförarna som konsulentstödda familjehem kan erbjuda, ex kontakt utanför 

kontorstid. Då arbetsgruppen i Motala även ansvarar för familjerättsfrågor, finns möjligheten 

att eventuellt även ”köpa” stöd inom detta område. Samtalen med ansvariga chefer i Motala 

har varit positiva och vi har uttryckt önskemål om en kostnadsberäkning på avtalssamverkan 

inom detta område. Eventuellt skulle samarbete kunna starta redan efter årsskiftet 2020. 

 

- Delar av utredningsarbete inom barn och ungdom (BoU) 

För att utreda förutsättningarna inom detta område har samtal förts med representanter för 

Mjölby och Ydre. Sammantaget är bedömningen att det nog är möjligt, men förbundet med 

en hel del svårigheter som gör att det kan vara klokt ”att skynda långsamt”. Vi kommer 

därför att fortsätta träffas för att diskutera möjligheter och hinder, men en eventuell 

avtalssamverkan, för del av utredningsarbetet inom BoU, bedömer vi tidigast kan starta 

hösten 2020. De problem som bör beaktas är att ingen svensk kommun ännu prövat 

avtalssamverkan inom detta område, fast möjligheten funnits sedan juli 2018. SKL 

rekommenderar att intresserade kommuner avvaktar den juridiska vägledning för 

avtalssamverkan inom socialtjänsten som avses att publiceras inom en snar framtid. 

 

- Oklara roller inom ledningen på Socialkontoret 

Utred, konsekvensbeskriv och riskbedöm en renodling av rollerna som myndighetschef och 

1:e socialsekreterare: 

 Så att myndighetschef ansvarar för alla personalfrågor. Arbetsledning av biståndsbedömare 

för äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri samt administrativa assistenter. 1:e socialsekreterare 

arbetsleder all personal inom IFO, inklusive FUS och Råd och stöd missbruk.  

 

Översyn av roller och uppdragsbeskrivningar för social- och vård/omsorgsstrateg. 

 

Översyn av roller och uppdragsbeskrivningar för administrativa assistenter, där fokus skall 

vara handläggning av enklare ärenden och effektivisering. I Översynen innefattas samtliga 

förvaltningens assistenttjänster. 

 

 



2.3 Områden som kan genomföras direkt 

 

Månadsvisa möten där socialchef, myndighetschef, 1:e socialsekreterare och socialstrateg 

diskuterar utvecklingen av IFO i Ödeshög. 

 

Delta i upphandling av digital informationsöverföring/digital underrättelse för 

faderskap/föräldraskap. Gällande faderskapsbekräftelse har rutinen för andragångsföräldrar 

redan förändrats. 

 

Budgetera för digital utrustning för taligenkänning så att det finns tillgängligt för alla 

handläggare på socialkontoret. 

 

Budgetera för införande av digital ansökan inom försörjningsstöd.  

 

Intensifiera arbetet med uppföljningar av placeringar via Skype alternativt andra säkra 

digitalas distanslösningar. 

 

 

 

I tjänsten 

 

 

 

Åke Wännman 

Socialchef 

 

 

Källor 

Regeringens proposition om ny avtalssamverkan (Prop. 2017/18:151) 

 


