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Rutin säkerställande för mottagande av 

inkommen anmälan via fax, post, telefon och 

e-post 

Som myndighet är det viktigt hantera inkomna handlingar rättsäkert. Nedan beskrivs hur 

anställda på socialkontoret i Tibro säkerställer att anmälningar där barn eller vuxen 

riskerar att fara illa mottages korrekt.  

  

Telefonjour 

 

Myndighetshandläggare har enligt ett uppgjort schema beredskap/ansvar att en 

viss dag ta emot inkommande, brådskande telefonsamtal. Beredskapen/ansvaret 

gäller alla vardagar kl. 8.00 - 12.00 samt 13.00 - 16.00. Myndighetshandläggare 

med ansvar för telefonjouren ska göra en bedömning av om ärendet är akut. Akuta 

ärenden ska omgående fördelas. 

 

 

Fax 

 

Den myndighetshandläggare som har ansvar för telefonjouren bevakar även fax 

under dagen. Dessutom har samtlig personal som upptäcker inkommen fax ansvar 

att säkerställa att aktuellt fax når rätt person. Akuta/brådskande uppgifter ges från 

hand till hand, ej i postfack. 

 

Då faxen är integrerad med kopieringsapparaten sker per automatik tillsyn av fax 

flera gånger per dag. 

 

 

Post 

 

Vid den dagliga postutdelningen läggs inkommen post till respektive enhetschef. 

Enhetschefer bevakar varandras postfack då någon av cheferna är frånvarande. 
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Är båda enhetschefer frånvarande från kontoret utses ansvariga handläggare av 

enhetschef att ansvara för postfack. 

 

E-post 

 

Alla myndighetshandläggare ansvara för att dagligen kontrollera sin e-postlåda de 

dagar som handläggaren är i tjänst. När handläggaren har semester eller annan 

frånvaro ska hon/han lägga in ett autosvar med information när handläggaren 

kommer vara åter. Autosvaret ska även innehålla information om växelns 

telefonnummer, socialjourens telefonnummer samt socialnämndens e-postadress. 

 

Alla myndighetshandläggare ansvarar för att ge kollegorna i arbetsgruppen 

behörighet att läsa och svara på inkomna mail. Detta för att säkerställa att en e-

postlåda kan bevakas vid eventuell oplanerad frånvaro. 

 

 

Socialjourens säkra plattform 

 

Enhetscheferna ansvarar för att varje morgon logga in på socialjourens säkra 

plattform för att kontrollera om något ärende/meddelande har inkommit från 

socialjouren. Är båda enhetschefer frånvarande från kontoret utses handläggare 

av enhetschef att ansvara för uppgiften. 

 


