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Uppdragsbeskrivning Förvaltningssekreterare 

Detta är inte en befattningsbeskrivning. Det är en beskrivning/tydliggörande av vilka 
arbetsuppgifter som Förvaltningssekreteraren utför. Det är inte heller att betrakta som 
ett slutligt dokument. Arbetsuppgifter kan tillkomma/delegeras eller dras bort till/från 
enhetschef. Detta dokument bör revideras 1g/år. 

Översiktlig beskrivning:  

• Politiska ärendehanteringen för Socialnämnden och arbetsutskott i egenskap av 

nämndsekreterare, 

• Sammanställa kallelse och möteshandlingar samt skriva protokoll 

• Arvodeshantering.  

• Hanteringen av politiska ärenden är digitaliserat och kommunicerat inom 

förvaltningen. 

• Utveckla processer och rutiner för att säkerställa hög kvalitet i den politiska 

ärendehanteringen.  

• Arbete med förvaltningens administration 

• Ingår i kommunens sekreterarnätverk och andra projektgrupper i rollen som 

förvaltningssekreterare 

• Hantera frågor både av förtroendevalda och av tjänstemän.  

• Hantering av känslig information och stöd i utlämnande av handlingar. 

• Förvaltningschefens främsta stöd i administration och utför andra uppdrag som 

kan tillkomma som förvaltningschef tilldelar. 

• Ansvar för förvaltningens diarium.  

• Posthantering 
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 Service  

( i enlighet med KF vision och mål, SN mål)  
• Eftersträva omtanke, självtillit, samverkan och handlingskraft i arbetet och ha ett 
professionellt bemötande och skapa förtroendefulla relationer.  

• All handläggning och statistikbearbetning ska ske rättssäkert  
 

Ev. remisser inom verksamhetsområdet  

• Vara delaktig vid remissvar rörande ansvarsområdet  

 

Politik  

• Ta del av och följa kommunövergripande och socialnämndens målsättningar och delta i 
arbetet för att bryta ner målen till verksamhetsnära mål.  

• Ansvara för att lämna professionella och rättssäkra rapporter till Socialnämnden i de delar 
som berör ansvarsområdet. 

• Ansvarar för att handlingar diarieförs och expedieras enligt nämndens beslut. 
 

Arbetsmiljöansvar  

• Använda sig av befintliga hjälpmedel, personlig skyddsutrustning samt att följa upprättade 
riktlinjer gällande arbetsmiljö.  

• Ansvara för situationsbedömning i samband med hot och våldssituationer. Ansvara för 
rapportering av händelsen. Anmälan av detta slag ska ske genast om möjligt i annat fall så 
snart som möjligt.  

 

Personalfrågor  

• Följa Tibros personalpolitiska program gällande chefs-medarbetaransvar. 
• Tillsammans i ledningsgruppen planera jul-, påsk- och sommarsemester så verksamheten inte 

blir lidande. I de fall man inte kan komma överens inom gruppen vid sommarsemestrar är det 
förvaltningschef som beslutar.  

 

 

 


