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Inledning 

Denna riktlinje beskriver vad vi ska dokumentera inom Skövde kommun. Vilka rättigheter 

brukaren har och krav som finns på verksamheten. Riktlinjen tar upp personer som kan bli 

berörda på olika sätt av dokumentationen. Den utgår från socialtjänstlagen (SoL), 

förvaltningslagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Riktlinjen ger också att ge vägledning i hur dokumentationen ska förvaras och hanteras 

inom sektor vård och omsorg. 

Social dokumentation 
Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som 

omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS).  Alla som arbetar med handläggning och 

genomförande av insatser, utifrån SoL och LSS, har skyldighet att skriva och 

dokumentera. Detta finns angivet i 11 kap. 5§  SoL och 21a§ LSS. Handläggning av 

ärenden och beställningar av insatser – ”vadet”, gör biståndsenheten. 

Genomförandet av insatser - ”huret”, gör den verkställande enheten. 

 

Dokumentationen har också som syfte att säkerställa rättssäkerhet och att brukaren 

får sin hjälp enligt värdegrunden med delaktighet och inflytande över sin hjälp. 

Sektor vård och omsorg har dessutom tagit beslut om ett gemensamt förhållningsätt 

där trygghet, ansvar och respektfullt bemötande är grundläggande. 

Handläggningen startar med en aktualisering som dokumenteras och sedan går över 

i ansökan, utredning, beslut och beställning. 

 

Den sociala dokumentationen för utförare börjar alltid med ett introduktionssamtal. 

Vid samtalet deltar brukaren, anhöriga, enhetschef och kontaktman/ansvarig 

stödassistent, samt eventuellt andra yrkesgrupper. Under samtalet går man igenom 

insatserna, förväntningarna, presenterar verksamheten och tillsammans planerar 

genomförandet av insatserna. Detta samtal ska alltid dokumenteras och ses som en 

uppstart av genomförandeplanen. 

En genomförandeplan skrivs för att skapa tydlig struktur för det praktiska 

genomförandet och uppföljning av en beslutad insats. Den är också till för att 

säkerställa brukarens inflytande och delaktighet i utförandet av insatserna. 

 

Den sociala dokumentationen består av en personakt och en journal. 

- Personakten innehåller journalanteckningar och andra handlingar om en 

person som är eller har varit aktuell för en utredning/insats/uppföljning av 

ett ärende inom SoL eller LSS. 

- Journal är den del av personakten som anteckningar av betydelse för 

handläggning/genomförande/uppföljning av insatsen sker i tidsordning. 
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Varför ska vi dokumentera? 
Utöver lagkravet är social dokumentation ett arbetssätt som innebär att säkerställa 

trygghet och kvalitet för de brukaren som har insatser utifrån SoL/LSS.  

Vi ska dokumentera för att: 

 
 Ha ett bra beslutsunderlag där den verkställande enhetens dokumentation 

blir en hjälp när biståndsenheten/enhetschefen ska kunna följa 

upp/ompröva/ta nya beslut. 

 Brukarens rätt till insyn i sitt ärende ska vara möjlig. Vi ska alltid skriva så att 

brukare eller dennes företrädare ska kunna läsa dokumentationen. 

 All personal som ger insatserna ska få information om utförandet och andra 

viktiga delar kring brukaren. 

 Personalen ska kunna arbeta efter samma mål, sätt och metod som skapar ett 

lika arbete och ger kontinuitet. 

 Ge de anställdas rättssäkerhet, att till exempel kunna freda sig vid 

beskyllningar. 

 Ge brukaren rättssäkerhet, till exempel få den hjälp och det stöd som man 

behöver och har rätt till, kunna få sin sak rättsligt prövad, att kunna anmäla 

missförhållanden eller när man inte får överenskommen insats. 

 Utveckla och säkerställa kvalitet i vård- och omsorgsarbetet gentemot 

brukaren och för att kunna mäta kvalitén i insatsen. Men också kunna 

jämföra i nationella kvalitets studier och forskning. 

 I få undantagsfall kan det behöva skrivas objektiva omdömen av 

arbetsmiljöskäl. Kravet är då att detta sker på saklig grund och är av verklig 

betydelse för saken. Övriga arbetsmiljöfrågor hänvisas till chefen eller 

arbetsskadeanmälan. 

Det är viktigt att brukaren känner till att genomförandeplan och journalanteckningar 

skrivs (11 kp 6§ SoL, 21b LSS). Brukaren kan inte styra vad som skrivs i 

dokumentationen men det ska klart framgå om det finns en avvikande åsikt om en 

händelse. 

 

Hur går dokumentationen till? 
Enligt lagtexten framgår det att dokumentationen ska utformas med respekt för 

brukarens integritet. Dokumentationen ska innehålla tillräcklig, väsentlig och 

korrekt information och med detta menas: 

 
Tillräcklig – innebär att dokumentationen ska ge nödvändig information om 

brukarens bakgrund, aktuella insatser, planerade insatser, viktiga aktiviteter och 
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händelser som påverkat eller kommer att påverka brukaren. Anteckningarna ska 

skrivas korta. De ska vara så tydliga att andra förstår vad du menar. 

Väsentlig – innebär att dokumentationen inte ska vara onödigt detaljerad utan 

bara innehålla det som har betydelse för insatsen. Anteckningar ska exempelvis 

inte innehålla dagliga rutiner utan bara det som frångår från det normala och det 

som står angivet i genomförandeplanen eller det som påverkar beslut och 

utredningar. 

Korrekt – innebär krav på brukarens rätt till integritet. Exempelvis ska 

anteckningarna vara sakliga. De ska inte innehålla onödiga omdömen av allmänt 

nedsättande eller kränkande karaktär. Det ska vara skrivet på enkel svenska utan 

förkortningar. Utgå alltid från att brukaren ska kunna läsa och förstå det som 

skrivit.  

Regler som styr handläggning och dokumentation 
Regler för handläggning och dokumentation syftar till att garantera den enskildes 

rättssäkerhet. Avsikten med reglerna är att den enskilde ska få sin sak prövad och 

avgjord på ett sakligt och opartiskt sätt.  

De bestämmelser som reglerar handläggning och dokumentation återfinns 

framförallt i förvaltningslagen (FL) (1986: 223) SoL 11 kap 5 § samt LSS 21 §. De 

bestämmelser som reglerar dokumentation kompletteras dessutom med föreskrifter 

och allmänna råd från Socialstyrelsen (SOFS 2014:5). 

Tolk 
Tolk för annat modersmål eller teckenspråk ska övervägas i de fall där brukaren 

önskar detta, i samband med utredning, upprättande av genomförandeplan, 

uppföljning. Om personalen anser att brukaren behöver tolk ska de anlita lämplig 

auktoriserad tolk med tystnadsplikt och ta dess kostnader. Personalen ska vara 

övertygad om att brukaren förstår det som sägs eller skrivs för att inte använda tolk. 

Det är inte lämpligt att använda släkt och vänner speciellt yngre barn/ungdomar på 

grund av opartiskhet, svårighet att se och förstå nyanser i språket samt sekretess. Om 

tolk eller annat hjälpmedel behövs måste detta framgå i dokumentationen under 

personuppgifter – språk/kommunikation. 

Personer som kan ställföreträda/delta vid upprättande av 

genomförandeplan/uppföljningar 
 

Vårdnadshavare 

Den person som har ansvaret för den rättsliga vårdnaden. Oftast en eller båda 

föräldrarna till och med att barnet är 18 år. 
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Förmyndare 

En förmyndare för ett barn har uppgift att förvalta tillgångar och personliga 

angelägenheter. Ett barn som har en ålder av 15 år samt en mognad motsvarande den 

åldern har rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden som gäller SoL och LSS (11 

kap 10§ SoL/8 § LSS). 

 

God man  

Den enskilde kan, från och med 16 års ålder, ansöka om en god man. Ansökan kan 

även komma från anhöriga. Tjänstemän inom kommunens verksamhet kan anmäla 

behov av god man till överförmyndaren. Samtycke eller läkarintyg som styrker 

behovet av god man måste finnas. Det finn tre delar i uppdraget och en god man kan 

verka för någon eller alla tre delarna. Verksamheten ska delges vilka dessa är och 

dokumentera detta. 

 

1. Att bevaka någons rätt  

Det vill säga utöva någons rättsliga handlingsförmåga exempelvis 

söka insatser. 

2. Att förvalta egendom 

Innebär bland annat att sköta någons ekonomi. 

3. Att sörja för person 

Innebär att se till att någon exempelvis får den vård hon/han 

behöver.   

 

Brukaren behåller sin rättshandlingsförmåga och god man får bara agera inom sitt 

förordnande samt det som brukaren samtycker till. Samtycke krävs inte i händelse av 

att brukarens tillstånd inte medger detta. Samtycke behövs inte heller för den dagliga 

hushållningen. Om god man kräver ut handlingar är det inte att jämställa med att 

brukaren gör det. Utan då ska sekretessprövning göras mot uppdraget. 

 

Förvaltare  

En förvaltare har oftast samma uppgifter som en god man. Förvaltningsuppdraget 

ska anpassas till brukarens behov. Har inte tingsrätten gjort någon anpassning finns 

det heller ingen särskild begränsning. Vid förvaltningsuppdrag saknar brukaren rätt 

till rättslig handling och förvaltaren företräder ensam brukaren utan krav på dennes 

samtycke. 

God man eller förvaltare kan därmed inte samtycka till boende eller tvångsåtgärder 

utan samtycke. Man kan heller inte helt kringgå brukaren utan att denne får vara 

delaktig i största möjliga mån. 

 

Ombud  

Ett ombud är en person som har muntlig eller skriftlig fullmakt från brukaren att helt 

eller delvis föra talan för brukaren. Det gäller även vid brukarens frånvaro. Det är 

fritt att välja vem man vill ska vara ens ombud men nämnden har rätt att pröva ett 
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ombuds lämplighet (9§FL). Det är viktigt att det i dokumentationen framkommer 

vem/vilka som är ombud samt vad det omfattar. Den muntliga informationen om 

ombud lämnas av brukaren och ska dokumenteras (11 kap 5§ SoL och 21a §LSS). Vid 

tidigare lämnad fullmakt ska giltigheten kontrolleras vid varje ny kontakt. Om 

brukaren drabbas av nedsatt beslutsförmåga kan en tidigare utfärdad fullmakt inte 

räknas som giltig. 

 

Biträde  

Ett biträde är en person som hjälper och stödjer brukaren utan fullmakt att företräda. 

Biträden kan inte vidta några rättsliga handlingar. All kommunicering ska ske med 

brukaren och inte biträdet. 

 

Stödperson  

Anhöriga/vänner, kontaktperson, personlig assistent eller personligt ombud är ofta 

ett stort stöd och sällskap vid upprättande av genomförandeplan och uppföljningar. 

Det är då viktigt att tänka på sekretess i samtalen. Verksamheten kan inte neka 

stödpersoner att närvara. De har ingen roll som ombud att företräda om det inte 

finns fullmakt kring detta. 

 

Personligt ombud  

Ett personligt ombud är en kommunal resurs som har till uppgift att hjälpa psykiskt 

funktionsnedsatta med samordningen av insatser som genomförs för brukaren. Ett 

personligt ombud är inte jämförbart med god man eller förvaltare. 

Skyddad identitet 
Personuppgifter i folkbokföringsregistret är normalt sett allmän handling. Men i 

vissa fall, där det exempelvis kan finnas en hotbild mot en person, kan då denne ha 

skyddad identitet. Detta innebär att verksamheten ska ha hög säkerhet kring alla 

uppgifter som kan härledas till personen.  

Det finns tre grader av skyddade personuppgifter och det är därför viktigt att veta 

vilken grad brukaren har för att agera rätt. 

 

Sekretessmarkering  

Gäller för uppgifter om brukarens namn, personnummer, adress 

(tillfällig/stadigvarande), telefonnummer, e-post adress samt eventuellt anhöriga, 

om dessa kan vara utsatta för hot. 

Kvarskrivning 

Innebär att brukarens verkliga bostadsort och adress hålls hemlig. Brukaren är 

då skriven på en gammal adress men skatteverket ombesörjer eftersändning av 

post. Detta är oftast i kombination med sekretessmarkering och gäller högst tre 

år i taget. 
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Fingerade personuppgifter 

Är att byta identitet genom att använda andra personuppgifter än de verkliga. 

Detta beslutas av Rikspolisstyrelsen. 

Verksamhetssystemet visar när sekretessmarking är ifyllt. Viktigt att iaktta stor 

försiktighet vid telefonsamtal samt vid beslut, avgifter, genomförandeplaner och 

andra brev som ska gå till brukaren. 

Migrationsärende   
En person som kommer till Sverige och söker asyl har migrationsverket ansvar för. 

Om personen får uppehållstillstånd så får personen samma rättigheter som övriga 

medborgare. Alla som vistas i Sverige oavsett asyl eller medborgarskap omfattas av 

kommunens yttersta ansvar för akut hjälp och stöd (2 kap 1§ SoL) men har inte rätt 

till insatser enligt LSS. 

 

Migrationsverket har ansvar för försörjning, boende och eventuella insatser. Den 

enskildes rätt till bistånd enligt LMA är dock mer begränsade än rätten till bistånd 

enligt SoL. Alla biståndsbedömningar och insatser måste därför regleras genom avtal 

med migrationsverket. Avtalet ska tecknas mellan avdelningschef och 

migrationsverket och det ska klart framgå vad det innefattar när det gäller: 

- Tecknade parter 

- Omfattning 

- Ersättning 

- Kontaktpersoner 

 

Personer som söker asyl har inget svenskt personnummer utan de få ett så kallat 

LMA-kort. LMA-kort är inte det samma som ett id-kort utan har till uppgift att visa att 

personen är asylsökande under namnet som anges på kortet. 

Vid registrering sker detta under ett tillfälligt personnummer. Får personen 

uppehållstillstånd får de också ett svenskt personnummer. 

EU-medborgare 
EU har två grundläggande principer vilket innebär att det är fri rörlighet inom EU 

och att det gäller likabehandling. Det innebär att alla som bedöms ha uppehållsrätt i 

Sverige har rätt till akut bistånd under tiden de tillfälligt vistas i kommunen eller 

hjälp att ta sig hem enligt SoL. Däremot är inte rätten till likabehandling lika 

långtgående för alla EU-medborgare. Det innebär att rätten till bistånd nivå-bestäms 

och kan se olika ut beroende på vilket land man tillhör.  

Samtycke  
All verksamhet inom SoL och LSS bygger på frivillighet. Det är därför stora krav på 

att verksamheten hämtar in samtycke för det som skrivs och delas vidare till annan 

verksamhet eller annan verksamhetsgren inom kommunen. Alla de samtycken som 
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kommer in till verksamheten skriftligt eller muntligt skrivs in i verksamhetssystemet. 

Samtycke kan ges på flera sätt: 

 Uttryckligt samtycke är ett aktivt samtycke från brukaren som kan göra ett grundat 

ställningstagande. Ges muntligt, skriftligt eller till exempel genom en jakande nickning.  

 Konkluderat samtycke innebär att brukaren agerar så att han/hon visar att samtycke ges, till 

exempel genom att underlätta åtgärdens/insatsens genomförande.  

 Presumtivt samtycke förutsätter att det är förenligt med brukarens vilja om han eller hon hade 

kunnat uttrycka det, utan att samtycket har kommit till uttryck.  

 Hypotetiskt samtycke innebär att något samtycke faktiskt kommit från brukaren utan det gäller 

för att han eller hon antas skulle ha samtyckt till insatsen om han eller hon kunnat ta ställning i 

frågan.  

Om brukaren har lämnat samtycke till att handläggaren får ta kontakt med andra myndigheter eller 

personer i samband med utredningen ska detta dokumenteras men också om exempelvis om uppgifter 

från min berättelse får lämnas vidare till andra verksamheter som är involverade i brukaren. 

Sekretess/inre sekretess 
All personal och alla elever som är i verksamheten lyder under tystnadsplikt. 

Sekretessen gäller för alla de uppgifter som gäller brukarens personliga förhållanden 

såsom personuppgifter, hjälpbehov, släktskap/relationer, ekonomiska siutuation 

med mera. Uppgifter av detta slag får endast röjas om det står klart att de kan röjas 

utan att brukaren eller närstående till brukaren lider men, så kallad omvänd 

skaderekvisit (26 kap 1§ OSL). Med men menas olika kränkning av den personliga 

integriteten eller ekonomisk skada. Efter menprövning eller samtycke från brukaren 

kan vissa uppgifter lämnas ut. Samtycke till att anhöriga tar del av 

utredning/beslut/genomförandeplan ska följas upp under tiden för att se att det 

fortfarande gäller. Uppgifterna i utredning/beslut/genomförande får delges till god 

man/förvaltare som har uppdraget att bevaka någons rätt eller sörja för person. 

Sekretess gäller även mot avlidna. 

 

Verksamheter enligt SoL, LSS och Hälso och sjukvårdslagen (HSL) utgör olika 

verksamhetsgrenar inom sektor vård och omsorg. Det innebär att det finns en inre 

sekretess mellan dessa verksamheter. Olika professioner kan därför ha uppgifter om 

brukaren som inte är nödvändiga för andra professioner att känna till för att utföra 

sina uppgifter på ett bra och säkert sätt, dessa ska därför inte delas mellan 

verksamhetsgrenarna. 

Att uppgifter inte får delas fritt mellan verksamheterna innebär inte att man är 

förhindrad att samarbeta för brukarens bästa.  
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Handläggning 

Aktualisering 
Uppgift inkommer till biståndsenhetens/handläggarens kännedom vilket föranleder 

kontakt samt beslut om att inleda utredning eller beslut att inte inleda utredning. 

Handläggningstider 
Sektor vård och omsorg ansvarar för att handläggningen av ett ärende dokumenteras. 

Handläggningen av ett ärende ska dokumenteras fortlöpande och alla uppgifter som 

kan vara av betydelse för handläggningen bör utan oskäligt dröjsmål dokumenteras. 

Dokumentationen av ett ärende ska tydligt utvisa beslut och åtgärder som vidtas i 

ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. 

Varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och effektivt som möjligt utan att 

rättssäkerheten eftersätts (7 § FL). När en begäran om insats enlig SoL 11 kap 1§ eller 

9 § LSS inkommer ska en utredning inledas utan dröjsmål. 

Efter att erforderliga intyg inkommit samt att tillräckliga uppgifter erhållits för att 

kunna bedöma och ta ställning till beslut i frågan, är målsättningen i Skövde 

kommun att beslut ska meddelas inom tre veckor. 

Förhandsbedömning 
En förhandsbedömning är en bedömning av om biståndsenheten ska inleda 

utredning eller inte. Bedömningen innebär att handläggaren bildar sig en 

uppfattning om brukarens situation och inställning till att ta emot hjälp med 

utgångspunkt från de sakförhållanden som genom anmälan eller på annat sätt har 

kommit till biståndsenhets kännedom.  

Under förhandsbedömningen får biståndsenheten endast ta kontakt med brukaren 

eftersom det anses som en utredningsåtgärd att hämta uppgifter från andra. 

Ansökan 
Vid begäran om insats enligt 9 § LSS efterfrågas alltid en skriftlig ansökan vid första 

tillfället. Blanketten finns som elektronisk blankett på intranätet. Erforderliga 

intyg/utlåtanden av läkare, psykolog m.fl. bör lämnas i samband med begäran om 

insats. Vid begäran om insats enligt 9 § 2 samt 9 § 9 LSS efterfrågas även ADL-

bedömning från arbetsterapeut.  

 

Då en ansökan inkommer ska alltid en utredning genomföras och inledas utan 

dröjsmål. 

 

För ansökan om insatser i hemmet, dagverksamhet eller korttidsvistelse enligt SoL 

räcker en muntlig ansökan från brukaren. Biståndsbedömaren måste vara lyhörd för 

vad ansökan gäller. Vid ansökan om särskilt boende är det önskvärt att den enskilde 

ansöker skriftligt på särskild blankett. Ansökningsblanketten för särskilt boende 

finns på kommunens hemsida och som elektronisk blankett på intranätet.  
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Barnperspektiv 

När ett ärende som rör barn handläggs enligt SoL och LSS ska barnets bästa särskilt 

beaktas och finnas med i de överväganden som leder fram till ett beslut (6 a § LSS).  

 

Barn har enligt 8 § andra stycket LSS rätt att få relevant information samt möjlighet 

att framföra sina åsikter i frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska 

tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. 

 

Barnkonventionens fyra principer innebär att varje barn utan undantag har rätt att få 

del av sina rättigheter, att barnens bästa skall beaktas vid alla beslut som rör barn, att 

inte bara deras överlevnad utan också utveckling skall säkerställas till det yttersta av 

samhällets förmåga, samt att deras åsikter skall få komma fram och visas respekt.  

 

Utredning 
Utredningen skall genomföras tillsammans med brukaren och skrivas så att denne 

lätt kan läsa och förstå. Den så kallade officialprincipen innebär ett ansvar för 

nämnden att se till att utredningen blir så fullständig som krävs för att nämnden ska 

kunna fatta ett beslut i det aktuella ärendet. Samtidigt är det viktigt att utredningen 

inte görs mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i det aktuella 

ärendet.  

Eventuella handlingar (läkarintyg, utlåtande från psykolog, arbetsterapeut m.m.) 

som refereras till i utredningen ska förvaras i personakten.  

Bedömning  
Bedömningen ska grunda sig på de uppgifter som framkommer i utredningen och 

ska vara en motivering till beslutet både inom SoL och LSS. 

I bedömningen ska det framgå hur brukaren uppfattar sina behov, vilken bedömning 

handläggaren har gjort av brukarens behov samt på vilka grunder bedömningen 

gjorts.  

 

Om ansökan innehåller mer än en insats kan det vara en fördel att dela dem var för 

sig. 

 

Beskriv varför sökta insatser utifrån SoL behövs i förhållande till funktionsförmåga. 

Det ska framgå att en bedömning gjorts av brukarens egna resurser och möjligheter, 

vilka behov som inte kan tillgodoses av brukaren själv eller på något annat sätt, samt 

hur brukaren tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Syftet med insatsen ska framgå. 

Vid avslag är det viktigt att det framgår i bedömningen vad som varit avgörande för 

att ansökan inte beviljats. Motivera utifrån brukarens behov och insatsens syfte. Att 

en ansökt insats inte omfattas av begreppet skälig levnadsnivå kan också vara viktigt 

att ta med i bedömning och motivering till beslut om så är fallet. 
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Behjälplig med utredning vid flytt mellan kommuner 
En hemkommun/bosättningskommunen skyldig att bistå med den utredning som 

behövs för att inflyttningskommunen ska kunna pröva en ansökan. Finns redan ett 

ärende aktuellt kan en kopia av utredningen skickas till inflyttningskommunen om 

brukarens samtycker till det.  

 

Förhandsbesked  
Förhandsbesked = skriftligt beslut (För förhandsbesked enligt SoL gäller ingen 

tidsbegränsning när beslutet ska börja gälla) 

Beslut 
LSS 

Beslutet ska svara på den inkomna begäran om insats enligt LSS. 

Vid varje beslut om insats ska det göras en individuell bedömning av huruvida 

beslutet ska gälla för viss tid eller för obestämd tid/tills vidare. I de flesta 

förekommande fall, undantaget beslut om bostad med särskild service, läggs 

tidsbegränsade beslut då det är sannolikt att behovet kommer förändras över tid. 

Beslut om daglig verksamhet LSS beviljas som längst till och med 67 års ålder.  

 

SoL 

Beslutet enligt SoL ska svara på den inkomna ansökan och det ska tydligt framgå vad 

som bifallits respektive avslagits samt omfattning. För att biståndet ska kunna 

beviljas krävs att insatsen är nödvändig för att brukaren skall kunna tillförsäkras en 

skälig levnadsnivå. Behovet får inte heller kunna tillgodoses på annat sätt.  

 
 
I beslutet både inom LSS och SoL ska det framgå:  

- vad begäran avser 

- vem beslutet avser 

- vad som har beslutats; vilka insatser som har beviljats eller avslagits, helt eller 

delvis.  

- vilket lagrum som ligger till grund för beslutet 

- vilket/vilka skäl som ligger till grund för beslutet 

- Om beslutet är tidsbegränsat eller förenat med något annat förbehåll. 

- beslutsdatum och beslutsfattarens namn och titel  

 

Beslut meddelas alltid brukaren skriftligen. Vid beslut om går brukaren emot, helt 

eller delvis, bifogas en besvärshänvisning med information om hur beslutet kan 

överklagas. Meddelande om beslut som går brukaren helt eller delvis emot sänds 

alltid via rekommenderad post med mottagarbevis. Om beslutet överlämnas till 

brukaren personligen ska det kvitteras. Brukaren kan överklaga beslutet i tre veckor 

från det att beslutet delgetts honom eller henne.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 (21) 

I beslutet ska det också framgå att beslutet kan komma att omprövas om brukarens 

behov förändras under tiden och om beslutet löper på längre tid än ett år ska det 

även framgå att uppföljning sker minst en gång varje år. 

Överklagan/Besvärshänvisning 
Om det beslut som fattats går brukaren helt eller delvis emot kan han eller hon 

överklaga i enlighet med 22 § FL. Vid beslut om avslag eller delavslag bifogas 

information om hur brukaren kan överklaga beslutet i form av en besvärshänvisning. 

Överklagandet ska skriftligen inkomma till Vård- och omsorgsnämnden inom 3 

veckor från det att brukaren delgivits beslutet. Om överklagandet inkommer för sent 

ska den avvisas med undantag av omständigheter som beskrivs i 24 § FL.  

I det fall brukaren överklagar ett beslut ska handläggare först undersöka om det finns 

skäl att ompröva det fattade beslutet, såsom nya uppgifter eller omständigheter i 

ärendet. Om beslutet genom omprövning ändras i enlighet med brukarens önskan 

förfaller den överklagan om inkommit.  

Om handläggaren inte finner skäl för omprövning av beslutet, eller endast till viss del 

ändrar beslutet till brukarens fördel, ska brukarens överklagan inom en vecka från 

att det inkommit till nämnden sändas vidare till Förvaltningsrätten. Nämndens 

yttrande avseende brukarens överklagan samt utredningar och handlingar som rör 

ärendet bifogas försändelsen till Förvaltningsrätten. 

Beställning 
Beställningen ska innehålla uppgifter om: 

- brukarens namn, personnummer och kontaktuppgifter 

- brukarens vårdnadshavare i det fall han eller hon är minderårig 

- brukarens eventuella behov av tolk och kommunikationsstöd 

- om det eventuell finns god man, förvaltare samt vilka uppdrag denne har 

- om brukaren har skyddade personuppgifter genom sekretessmarkering i 

folkbokföringen 

 

Beställningen ska även innehålla information om: 

- vilken bedömning som har gjorts av brukarens behov 

- vad som ingår i uppdraget 

- vilket/vilka mål som gäller för insatsen 

- former för uppföljning 

- namn och kontaktuppgifter för ansvarig handläggare 

Uppföljning 
Biståndsenheten ska regelbundet följa upp att brukaren får den beviljade insatsen 

utförd i enlighet med aktuellt beslut och gällande författningar. Uppföljningen ska 

dokumenteras av handläggare. Av dokumentationen ska det framgå: 

- när och på vilket sätt insatsen följts upp 

- Brukarens upplevelse av insatsen i förhållande till behov och önskemål. 
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- om standardiserade bedömningsmetoder använts i uppföljningen och så fall 

vilka 

- biståndsbedömarens bedömning av om insatsen genomförts i enlighet med 

aktuellt beslut och gällande författningar 

- biståndsbedömarens bedömning av brukarens situation och om behov av 

åtgärder setts vid uppföljningen 

 

Uppföljning kan också göras genom deltagande vid de regelbundna team-träffarna 

inom verksamheterna. Inför deltagande på team-möte är det viktigt att efterfråga 

samtycke och informera brukaren eller dessa företrädare inför mötet. 

 

Individuell plan enligt LSS 
När en insats beviljas enligt LSS ska brukaren erbjudas en individuell plan där 

beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med brukaren. En brukare som 

tidigare fått insatser enligt LSS kan när som helst begära en individuell plan även om 

man tidigare har nekat erbjudandet.  

Syftet är att ge brukaren inflytande och överblick över åtgärder och insatser som rör 

honom eller henne. Planen kan underlätta samordningen mellan olika huvudmän 

som den enskilde får stöd av. Främst är det kommunala insatser som ska redogöras 

här exempelvis boende, skola med mera men även landsting kan efter samtycke 

informeras om planen. Handläggaren har samordningsansvaret över planen och den 

ska omprövas fortlöpande och revideras minst en gång per år. En genomförandeplan 

kan många gånger ersätta behovet av individuell plan. 

 

Domar  
Ett beslut av nämnden överklagas till Förvaltningsrätten. Vid överklagan av ett beslut 

om delavslag ska nämnden i väntan på Förvaltningsrättens dom verkställa beslutet i 

den del det beviljats brukaren.  

Förvaltningsrättens prövning kan leda till en dom som innebär att nämndens beslut 

fastställs eller ändras. Nämnden ska då verkställa den dom som meddelats. Om 

nämnden av någon anledning anser sig ha skäl att inte verkställa den dom meddelad 

av Förvaltningsrätten ska inhibition begäras hos rätten.  

Särskilt boende - SoL 
Biståndsenheten har utsedda biståndsbedömare som utreder och bedömer inkomna 

ansökningar om särskilt boende. Ansvarig biståndsbedömare handlägger ärendet 

enligt ovanstående handläggningsprocess. Under utredning genomförs en ADL-

bedömning av en arbetsterapeut som bidrar till underlaget för beslutet.  
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Parbogaranti 
Den som beviljats eller ansöker om särskilt boende har vid önskemål rätt till fortsatt 

medboende (sammanboende) med sin maka/make/partner enligt 

parboendegarantin. För att medboende ska kunna beviljas krävs att båda parter är 

överens om att de vill fortsätta bo tillsammans. Det ska framgå i biståndsbeslutet vad 

för service- och omvårdnadsinsatser som beviljats den sökande i det särskilda 

boendet så att inte ansvaret för insatserna faller på den medboende. Även 

medboendes eventuella behov av insatser ska biståndsbedömas innan inflyttningen. 

 

Biståndsbedömaren utreder, fattar beslut om insatser och skickar beställningen till 

det särskilda boendet. Dokumentationsskyldigheten avser inte den medboende om 

inte han/hon har beslutade insatser för egen del. 

 

Om den med biståndsbeslut om särskilt boende avlider har den medboende inte rätt 

att bo kvar om det inte är så att behovet har förändrats och den medboende nu har 

behov av särskilt boende. Ansökan och biståndsbeslut krävs och omvårdnads-

nämndens riktlinjer för biståndsbedömning ska gälla.  

Vid köp eller försäljning av boendeplatser 
Vid köp eller försäljning av platser så ska det upprättas ett avtal mellan 

bosättningskommunen och vistelsekommunen. Det ska i avtalet framgå vad som 

ingår och vad syftet med boendet är. Vistelsekommunen har ansvar för att 

dokumentera och följa upp insatserna som beslutats av bosättningskommunen enligt 

ordinarie förfarande. Vistelsekommunen ansvarar också för återkoppling till 

bosättningskommunen om hur insatser utförs och följs upp. 

Anmälningsplikt  
Myndigheter vars verksamhet berör barn och unga är skyldiga att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett 

barn far illa (14 kap. 1 c § SoL) 

Egenvård 
När brukaren eller dennes vårdnadshavare bedöms kunna förstå och ansvara för att 

ordinationen utförs på ett säkert sätt, fattas beslut om egenvård. Om brukare eller 

dennes vårdnadshavare inte kan förstå och inte kan ta ansvar för att utföra 

ordinationen ska bedömning göras med utgångspunkt från hur ordinationen kan 

utföras med hjälp av annan person, till exempel närstående eller personlig assistent. 

Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård ska göras 

av den som ordinerat behandlingen, det vill säga läkare eller annan legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal. 

Skriftligt Beslut om att en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård enligt 

SOSFS 2009:6, ska ligga till grund för utredning om insats enligt SoL eller LSS. 
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Begäran om insats utifrån LSS 
För att kunna begära en insats utifrån LSS ska den sökande vara folkbokförd i 

kommunen (16 § LSS)  

Bestämmelserna om förhandsbesked syftar till att den som tillhör personkretsen och 

vill flytta till en annan kommun har rätt att före flyttningen få besked av  

inflyttningskommunen om han/hon har rätt till insatser i kommunen. Avsikten att 

flytta till kommunen måste vara klar och bestämd. Brukare kan inte kräva 

förhandsbesked av flera kommuner för samma tid. Ansökan ska behandlas som om 

brukaren var bosatt i kommunen. Om insatser beviljas ska inflyttningskommunen 

utan dröjsmål planera för verkställighet av beviljad insats. Förhandsbeskedet gäller 

under sex månader, räknat från den dag då insatserna blev tillgängliga för brukaren. 

Brukare som redan är bosatt i en kommun kan ansöka om förhandsbesked enligt LSS 

i denna kommun under förutsättning att det är en annan kommun som har det 

ursprungliga ansvaret för de LSS-insatser som redan är beviljade. Kommunen har 

kvar ansvaret till dess att den nya bosättningskommunen, efter att ha meddelat 

förhandsbesked, börjar verkställa insatser för brukaren. Det räcker inte med att en 

ansökan om förhandsbesked har prövats utan brukaren måste även ha möjlighet att 

välja om han eller hon vill nyttja de erbjudna insatserna.  

Tillfällig vistelse i annan kommun av brukare med insatser av SoL 
Bosättningskommunen (den kommun brukaren bor i) har så långt som möjligt ett 

samlat ansvar för det stöd och hjälp som brukaren har behov av. Det innebär att 

bosättningskommunen ska utreda, besluta, verkställa och finansiera det stöd och 

hjälp som brukaren har oavsett vilken kommun som brukaren vistas i (2a kap 3§Sol). 

Detta gäller också om brukaren bara har behov av SoL insatser endast i en tillfällig 

vistelsekommun. Detta eftersom insatserna ska vara anpassade till den miljö och 

förutsättningar som gäller för där insatserna ska utföras. Det undantag som kan vara 

är om ett behov av hjälp uppstår akut under vistelsen i annan kommun då 

vistelsekommunen är den som ansvarar för beslut och att verkställa. 

Vistelsekommunen är skyldig att hjälpa bosättningskommunen med utredning och 

verkställa (2a kap 6§ SoL) och att ansvara för kvaliteten på insatserna. 

Bosättningskommunen ersätter kostnaderna för att verkställa och sköter 

avgiftshanteringen till brukaren. 

Tillfällig vistelse i annan kommun för brukare med insatser av LSS. 
Huvudregeln är att bosättningskommunen alltid ansvarar för att tillgodose brukarens 

behov. Detta ansvar gäller även vid vistelse i annan kommun. Det är endast vid akuta 

händelser som sker i vistelsekommunen och som leder till ett annat behov som 

vistelsekommunen ansvarar brukarens behov under vistelsen. 

Kronologiska pärmar 
Om personakt saknas och inte heller bör skapas på grund av att utredning inte inleds, 

måste handlingen på ett eller annat sätt diarieföras. Detta sker genom att sätta 
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handlingen i kronologisk ordning i en pärm. Varje pärm ska diarieföras, lämpligen 

årsvis. 

 

Social dokumentation utförare 

Genomförandeplan 
I genomförandeplanen tydliggörs både för brukaren och för personalen vad som ska 

göras, vem som ska göra vad, när, hur, varför och hur länge. Planen är grunden för 

den sociala dokumentationen hos utförare inom både SoL och LSS. 

Journalanteckningar 
Alla anställda har ansvar för att löpande skriva journalanteckningar i 

verksamhetssystemet. Anteckningarna ska ge information kring brukaren och är till 

för att kunna följa upp beslutade insatser, mål och metoder.  

Anteckningarna ska innehålla det som är betydelsefullt och är ett sätt att kunna följa 

”den röda tråden” i brukarens liv.  

Telefonförfrågningar 
Alla telefonsamtal från brukare och dess anhöriga som rör beslut eller utförandet, 

ska dokumenteras. Är samtalet mer av informerande karaktär exempelvis om vart 

man ska vända sig med frågor, ska detta inte dokumenteras. Det är viktigt att man 

alltid säkerställer vem man pratar med. Detta kan ske exempelvis genom att man ber 

att få ringa tillbaka och samtidigt kolla upp vilka samtycke brukaren gett till anhörig 

som ringer, innan man diskuterar sekretessbelagda uppgifter. 

Hantering av dokument och IT-stöd 

Utbildning/inloggning och behörighet 
All personal som arbetar i verksamhetssystemet ska få utbildning i vad, och hur man 

skriver, i samband med att de tilldelas inloggningsuppgifter. Personalen har bara rätt 

att läsa och skriva i de journaler som tillhör brukare de arbetar hos. Det finns IT-

utvecklare, kvalitetshandledare att tillgå för utbildning i verksamhetssystemet. 

 

Signering av text 
Genomförandeplanen ska signeras i samband med att den godkänts av enhetschef 

och brukare, inom 14 dagar, efter att den upprättats.  

Alla journalanteckningar ska signeras direkt i samband med att de skrivs in i 

verksamhetssystemet.   
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Rättelse 
Uppgifter i den sociala dokumentationen får inte tas bort eller göras oläslig. Vid 

rättelse ska texten felmarkeras. Det är, i första hand, den som upprättat den sociala 

dokumentationen som gör rättelsen. I andra hand vänder sig verksamheten sig till IT-

utvecklare på sektor vård och omsorg.  

Loggning 
Loggning av vilka som är inne i verksamhetssystemet och vilka som läser vad, sker 

systematisk vid flera tillfällen per år enligt sektor vård och omsorgs riktlinjer. 

Loggning kan även ske i de fall man misstänker att det finns en olovlig användning av 

systemet och dess uppgifter. 

Granskning 
Granskning av den sociala dokumentationen sker löpande av kvalitetshandledare och 

socialt ansvarig samordnare. Detta i syfte att säkra kvalitet och lagkrav.  Eventuella 

brister som upptäcks vid granskning, kan återkopplas till brukare och enhetschef vid 

behov.  

 

Vid ett tillfälle per år sker en större övergripande granskning av alla verksamheters 

dokumentation. Granskningen genomförs av socialt ansvarig samordnare i 

samarbete med kvalitetshandledare och verksamhetsutvecklare. 

Vid denna granskning ser man över: 

- att väsentliga detaljer i alla delar av genomförandeplanen finns med 

- att alla insatser från beställning och beslut finns med i hemvård och LSS 

- att det finns antecknat vilka som varit delaktiga vid upprättandet 

- att det finns minst en journalanteckning i månaden som visar den röda 

tråden i brukarens vardag  

Utlämnande av journal 
Brukaren har alltid rätt till sin egen dokumentation enligt SoL och LSS. Eventuella 

undantag från denna lagstiftning är reglerade i 15 kap 1 § SoL eller 29§ LSS. 

Social ansvarig samordnare ansvarar för överlämningen efter menprövning och 

beslut. Utlämnande av den sociala dokumentationen diarieförs alltid och 

överlämnandet sker alltid personligen till brukaren eller närstående av socialt 

ansvarig samordnare. Kvittens skrivs i samband med överlämnandet. 

 

Om uppgifterna inte kan lämnas ut efter menprövning och beslut av socialt ansvarig 

samordnare i samråd med sektorchef kan personen begära att få detta skriftligt för 

att sedan kunna överklaga detta beslut till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 (21) 

Utlämnande av den sociala dokumentationen till annan 

utförare/kommun  
Utlämning av den sociala dokumentationen i samband med flytt till annan kommun 

eller byte av utförare kan ske först efter samtycke från brukaren. Detta samtycke 

dokumenteras i anteckningarna. De kopior som skrivs ut från kommunen ska skrivas 

in i anteckningarna samt vilka delar som är överlämnade, när det skedde och till vem 

man skickade/lämnade kopiorna. 

Vid flytt eller byte av utförare ska detta framgå klart av dokumentationen. Socialt 

ansvarig samordnare är behjälplig i dessa frågor. 

Fax 
Fax som innefattar personuppgifter, genomförandeplaner eller andra uppgifter som 

är sekretessbelagda ska undvikas i möjligaste mån. En fax ska stå placerad så endast 

den personal som ska komma i kontakt med uppgifterna når dem. Låst utrymme 

rekommenderas. Förprogrammerade kortnummer som är tydligt uppmärkta ska 

användas.  

 

Arbetssätt vid användning av fax: 

- Kontakt via telefon eller meddelandefunktionen i verksamhetssystemet ska 

ske innan fax skickas. 

- Försättsblad ska alltid användas med uppgifter om avsändare och mottagare 

framgår, samt hur många sidor faxet innehåller inklusive försättsidan. 

- Sändningskvittot ska kontrolleras för att se att sändningen genomförts utan 

anmärkning. 

- Avsändaren och mottagaren ansvarar båda för att faxade dokument inte blir 

kvar i faxen.  

- Mottagaren ska bekräfta genom kontakt per telefon eller 

meddelandefunktionen i verksamhetssystemet att uppgifterna kommit fram. 

E-post 
Sekretessuppgifter får inte skickas via vanlig e-post utan endast via meddelande-

funktionen i verksamhetssystemet. Till sekretessuppgifter räknas personnummer, 

initialer, namn, adress eller andra uppgifter där det går att spåra vem personen är.  

Att svara på e-post från brukare eller anhöriga, som innehåller sekretessuppgifter, 

innebär ett sekretessbrott. Även om svaret inte innehåller nya uppgifter bidrar du 

med spridning av uppgifter. Svara alltid med ny e-post och undvik svar som 

innehåller sekretessuppgifter. 

Alla uppgifter som kommer in elektroniskt till utföraren via exempelvis sms eller e-

post och som rör beslut eller utförandet ska dokumenteras. Det ska framgå vem som 

tagit kontakten, i vilket syfte och vad som framkom. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 (21) 

 

Förvaring 
Beslut, anteckningar och genomförandeplaner ska hanteras och förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga, inklusive personal som tillhör arbetslaget men inte är hos 

brukaren, får tillgång till uppgifterna.  De ska vara skyddade mot förstörelse, skada 

eller stöld. Detta sker genom att de förvaras i verksamhetssystemet Procapita med 

personlig inloggning eller pappersform där de förvaras i låst rum och endast behörig 

personal har tillgång till lokalen. Det ska säkerställas att obehöriga inte har tillgång 

till dem eller via någon annan personals inloggning till datorn. Med brukarens 

samtycke kan genomförandeplan och andra viktiga dokument förvaras i bostaden 

där personal har tillgång till dem men avskilt från obehöriga. 

Bevarande 
Den sociala dokumentationen ska förvaras under fem år efter sista 

händelsen/dokumentationen sedan ska den förstöras. Undantag gäller för dem som 

är födda under dag 5, 15, 25 i varje månad eftersom det ska sparas för framtida 

forskning i centrala arkivet på stadshuset, Skövde kommun (10 § AL). 

All korrespondens och minnesanteckningar av mindre vikt kan gallras bort efter 2 år. 

Sektorns IT-utvecklare ansvarar för att skriva ut den digitala dokumentation som ska 

till arkivet. 

Scanning 
I händelse att man väljer att scanna in en inkommen eller upprättad handling ska 

detta skrivas i en journalanteckning. Skriv in vad den innehåller i korthet samt vart 

originalet förvaras (4 kap 9§ SOSFS 2014:5). Idag används denna funktion begränsat.  

Driftstopp 
Alla genomförandeplaner och anteckningar av vikt ska finnas hos personalen i 

pappersform, för att finnas tillgänglig även för den personal som inte är behörig att 

dokumentera och läsa i verksamhetssystemet. I händelse av driftstopp så är det 

viktigt att föra minnesanteckningar som snarast förs in i journalen efter att 

verksamhetssystemet åter är i drift. Skriv datum och tid för händelsen som 

dokumenteras. När detta är klart så ska minnesanteckningar i pappersform strimlas. 

 


