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Förord
Första upplagan
Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att dokumentera genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser.
Arbetet med handläggning och dokumentation styrs av bestämmelser i
grundlagarna, sekretesslagstiftningen, förvaltningslagen och speciallagstiftningen på socialtjänstens område. Bestämmelserna i lagar och förordningar kompletteras i vissa fall med föreskrifter och allmänna råd från
Socialstyrelsen.
Denna handbok syftar till att underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller på detta område. Den ska ses som ett komplement till
de föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av
ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS,
som Socialstyrelsen har utfärdat i mars 2006 (SOSFS 2006:5). Handboken
handlar därför främst om handläggning av ärenden och genomförande av
insatser med stöd av denna lagstiftning.
Innehållet bygger i huvudsak på lagstiftning, förarbeten, JO-uttalanden
och rättsfall samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Syftet är
att stärka den enskildes rättssäkerhet och att underlätta arbetet med tillsyn,
uppföljning och utvärdering av verksamheten.
Även om tyngdpunkten i denna handbok ligger på de rättsliga förutsättningarna och implikationerna för arbetet betyder det inte att andra aspekter är mindre viktiga vid handläggning av ärenden som rör enskilda inom
socialtjänsten. Den som handlägger ett ärende måste väga ihop lagstiftning,
etik, vetenskap och beprövad erfarenhet till en helhet i sitt arbete. Strävan
efter att kunna erbjuda insatser som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet ställer särskilda krav på att resultaten av socialtjänstens insatser för
enskilda följs upp och dokumenteras på ett systematiskt sätt. Hur denna del
av arbetet konkret bör bedrivas behandlas dock inte i detta sammanhang.
För arbetet med handboken har Socialstyrelsen haft en extern referensgrupp med representanter från några länsstyrelser, Sveriges Kommuner
och Landsting samt enskilda kommuner. Följande personer har ingått i den
externa referensgruppen: Evabritt Cederblad, Christina Foconi, Agneta
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Höckert, Birgith Molberg, Ellinor Englund och Ingela Steen. Det interna
arbetet har bedrivits i projektform med Marita Minell som projektledare.
Följande personer har deltagit i projektgruppens arbete: Helena Axestam,
Bitte Fritzson, Pernilla Krusberg, Helena Nordman, Monica Norrman,
Tora Nissen m.fl.
Kjell Asplund
Generaldirektör

Förord till tredje upplagan
Sedan den första upplagan av handboken publicerades i början av maj
2006 har flera lagändringar av betydelse för arbetet med handläggning och
dokumentation inom socialtjänsten trätt i kraft. I februari 2008 publicerades handboken i en andra upplaga. Vid denna tidpunkt kompletterades
handboken dels med uppgifter om nya eller ändrade lagbestämmelser som
trätt i kraft efter utgivningen av första upplagan, dels med uppgifter om
föreskrifter, allmänna råd, handböcker och Meddelandeblad som publicerats av Socialstyrelsen under samma period. Vidare redovisades av riksdagen beslutade lagändringar som trädde i kraft den 1 april 2008. Någon
genomgång av nya JO-uttalanden och rättsfall gjordes däremot inte vid
detta tillfälle.
Att Socialstyrelsen nu publicerar handboken i en tredje upplaga beror
på att den andra upplagan innehåller hänvisningar till lagar som ändrats
eller upphört att gälla och att den därför behöver uppdateras. Det gäller
framförallt hänvisningar till 1980 års sekretesslag som ersatts av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Andra förändringar gäller länsstyrelsernas ansvar för tillsyn och vissa andra uppgifter inom socialtjänsten, som
den 1 januari 2010 överfördes till Socialstyrelsen. Den tredje upplagan av
handboken innehåller även av riksdagen beslutade lagändringar som träder
i kraft den 1 januari 2011 samt nya JO-uttalanden och rättsfall liksom uppgifter om föreskrifter, allmänna råd, handböcker och Meddelandeblad som
publicerats av Socialstyrelsen efter utgivningen av den andra upplagan.
Stockholm i juni 2010
Anders Printz
Avdelningschef
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Läsanvisningar
I denna handbok ges ramar för handläggning av ärenden och dokumentation av insatser som rör enskilda inom socialtjänsten. Handboken har
disponerats i fyra delar.
Del 1 tar bl.a. upp allmänna förvaltningsrättsliga regler och principer
samt frågor om förhållningssätt och bemötande. Denna del innehåller
också en orientering om det regelverk som mera direkt styr arbetet med
handläggning och dokumentation. I denna del redovisas dessutom gemensamma utgångspunkter och regler för dokumentation vid handläggning av
ärenden och genomförande av insatser i ett eget kapitel.
Del 2 har strukturerats efter ett flödesschema och beskriver hur regel
verket ska tillämpas vid olika steg under handläggningen av ett ärende.
Del 3 har koncentrerats till frågor som gäller dokumentation under genomförandet av individuellt behovsprövade insatser.
Del 4 har disponerats som en uppslagsdel och syftar till att dels ge mer
fördjupade svar på frågor som också behandlas i andra delar av handboken,
dels ge en orientering om vad som gäller i vissa andra frågor.
Kopplingen mellan uppslagsdelen och andra delar av handboken innebär att svar på olika frågor kan behöva sökas på flera ställen i handboken.
Tanken är att hela handboken ska kunna användas som en uppslagsbok,
vilket förklarar vissa upprepningar i texten. I slutet av boken finns också
ett sakregister som syftar till att underlätta sökarbetet.
Med ”nämnd” i texten menas både förtroendevalda och de tjänstemän
som utför arbetet.
Eftersom denna handbok endast ger ramar för handläggning och dokumentation ger den inte svar på alla frågor som aktualiseras i detta arbete. För mer detaljerad information och vägledning hänvisas dessutom till
Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd, handböcker och andra publikationer inom olika sakområden, se Referenser.
Aktuell information om gällande föreskrifter och allmänna råd samt
handböcker finns på Socialstyrelsens webbplats med följande adress:
www.socialstyrelsen.se
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Förkortningar
AR
Bet.
BrB
FB
FL
FN
FPL
HSL
JO
KL
LMA
LOB
LPT
LPV
LSS
LVU
LVM
Not.
OSF
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PDL
Prop.
PuL
Ref.
RF
RÅ
SekrL
SFS
SoF
SoL
SoLPuL
SoLPuLF
SOSFS
SOU
TF

Allmänna råd
Betänkande från utskott i riksdagen
Brottsbalken
Föräldrabalken
Förvaltningslagen
Förenta nationerna
Förvaltningsprocesslagen
Hälso- och sjukvårdslagen
Justitieombudsmannen/Riksdagens ombudsmän
Kommunallagen
Lagen om mottagande av asylsökande m.fl.
Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m.
Lagen om psykiatrisk tvångsvård
Lagen om rättspsykiatrisk vård
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Notismål från Regeringsrätten
Offentlighets- och sekretessförordningen
Offentlighets- och sekretesslagen
Patientdatalagen
Proposition
Personuppgiftslagen
Referatmål från Regeringsrätten
Regeringsformen
Regeringsrättens årsbok
Sekretesslagen. Upphävd 2009-06-30
Svensk författningssamling
Socialtjänstförordningen
Socialtjänstlagen
Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
Förordningen om behandling av personuppgifter inom social
tjänsten
Socialstyrelsens författningssamling
Statens offentliga utredningar
Tryckfrihetsförordningen
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Aktuella lagar och förordningar

Arkivlagen (1990:782)
Brottsbalken (1962:700)
Delgivningslagen (1970:428)
Diskrimineringslagen (2008:567)
Folkbokföringslagen (1991:481)
Förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
Förvaltningslagen (1986:223)
Förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Föräldrabalken (1949:381)
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Jordabalken (1970:994)
Kommunallagen (1991:900)
Lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid
Lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Lagen (1962:381) om allmän försäkring
Lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter
Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra
utlänningar
Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lagen (1993:389) om assistansersättning
Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Lagen (1995:479) om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster
Lagen (1996:1030) om underhållsstöd
Lagen (1996:1620) om offentligt biträde
Lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.
Lagen (1998:204) om behandling av personuppgifter
Lagen (1999:1175) om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och
domstolar
Lagen (1999:1176) om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltnings
myndigheter och domstolar
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Lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn
Lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
Lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet
Lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering
Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Patientdataförordningen (2008:360)
Patientdatalagen (2008:355)
Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Personuppgiftsförordningen (1998:1191)
Personuppgiftslagen (1998:204)
Polislagen (1984:387)
Regeringsformen (1974:152)
Rättshjälpslagen (1996:1619)
Sekretessförordningen (1980:657) Upphävd 2009-06-30
Sekretesslagen (1980:100) Upphävd 2009-06-30
Skadeståndslagen (1972:207)
Skuldsaneringslagen (1994:334)
Socialförsäkringsbalken (2010:110) Träder i kraft 2011-01-01
Socialtjänstförordningen (2001:937)
Socialtjänstlagen (2001:453)
Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
Utlänningsförordningen (2006:97)
Ärvdabalken (1958:637)

Förklaring av vissa begrepp
Allmän handling

Barn
Behandlingsplan
Beslutsunderlag
Bosättningskommun
Delegera

Handling som har upprättats hos eller kommit
in till en myndighet och som förvaras hos
myndigheten.
Personer under 18 år.
Detaljerad plan över planerade
behandlingsinsatser.
Skriftlig sammanställning av de uppgifter som
bedöms ha betydelse för ett beslut.
Kommun där den enskilde kan anses vara bosatt.
Överflytta befogenhet att besluta från ett
överordnat till ett underordnat organ.
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Delgivning

Dokumentera
Familjehem

		
Folkbokföringskommun
Förvaltningsbesvär

Gallring
Genomförande
Genomförandeplan
Handling
		
Handläggning
Hemkommun
Insats		

Journal

		

Ett lagreglerat förfarande för underrättelse som
innebär att en person får del av en skriftlig
handling från en myndighet, t.ex. ett beslut, på
ett visst sätt. Delgivning kan ske på olika sätt, se
delgivningslagen (1970:428).
Att skriva, fotografera eller spela in på band.
Ett enskilt hem som på uppdrag av
socialnämnden tar emot barn för stadigvarande
vård och fostran och vars verksamhet inte
bedrivs yrkesmässigt.
Kommentar: Det förekommer också att vuxna
personer placeras i familjehem.
Kommun där den enskilde är folkbokförd.
Form för överklagande där domstolen kan pröva
såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet
och fatta annat beslut i stället.
Att förstöra allmänna handlingar enligt särskilda
föreskrifter efter en myndighets beslut.
Verkställighet av en beslutad insats.
Plan som beskriver hur en beslutad insats
praktiskt ska genomföras.
Framställning i skrift eller bild samt upptagning
som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt
uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.
Kommentar: En journalanteckning är att anse
som en handling.
Förfarande som börjar med att ett ärende väcks
och efter utredning utmynnar i ett beslut.
Den kommun där en person är stadigvarande
bosatt och bör vara folkbokförd.
Individuellt behovsprövat stöd eller individuellt
behovsprövad vård och behandling enligt SoL,
LVU, LVM samt insatser enligt 9 § LSS.
Den del av en personakt där anteckningar av
betydelse för handläggning av ärenden och
genomförande av insatser görs kontinuerligt och
i kronologisk ordning.
Kommentar: Journalen ska inte förväxlas
med den patientjournal som ska föras enligt
patientdatalagen (2008:355)		
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Kommunicering

Laglighetsprövning

Myndighetsutövning

Nämnd

Part 		

Personakt
		

Placeringskommun

Utredning

Vistelsekommun

Innan ett ärende avgörs ska en part i ett ärende
underrättas om det som tillförts ärendet av annan
och beredas tillfälle att yttra sig över det (17 §
förvaltningslagen).
Form för överklagande där domstolen enligt
kommunallagen kan pröva lagligheten av ett
beslut.
En myndighets befogenhet att för enskild
ensidigt bestämma om förmån, rättighet,
skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller
annat jämförbart förhållande.
Den eller de nämnder som
– enligt 2 kap. 4 § SoL fullgör kommunens
uppgifter inom socialtjänsten (socialnämnden),
– enligt 22 § LSS utövar ledningen av
landstingets eller kommunens verksamhet enligt
den lagen,
– avses i 3 kap. 3 a § kommunallagen, och
– avses i lagen om gemensam nämnd inom vårdoch omsorgsområdet.
Den som saken angår, t.ex. sökande, klagande
eller den som av annan anledning är föremål för
en utredning hos socialnämnden.
Akt som innehåller handlingar om en eller
flera personer som är eller har varit aktuella för
utredning eller insats inom socialtjänsten.
Kommentar: Personakten kan vara elektronisk
eller fysisk eller både och. Den kan innehålla
handlingar som har kommit in till eller
upprättats inom socialtjänsten.
Den kommun som placerar någon i ett
familjehem, ett hem för vård eller boende, ett
särskilt boende för service och omvårdnad till
äldre eller en bostad med särskild service för
personer med funktionshinder.
All den verksamhet som syftar till att göra det
möjligt för nämnden att fatta beslut i ett ärende
hos nämnden.
Den kommun där den enskilde vistas. Vistelsen
kan vara tillfällig eller av stadigvarande
karaktär.
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Del 1
Allmänna utgångspunkter
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Allmänna förvaltningsrättsliga regler
och principer
Grunden för den offentliga förvaltningen finns i grundlagarna. I 1 kap. 1 §
regeringsformen (RF) anges att all offentlig makt utövas under lagarna. Gemensamt för all statlig och kommunal förvaltning är den normstyrning som
innebär att riksdagen stiftar lagar, regeringen utfärdar förordningar och myndigheter – t.ex. Socialstyrelsen – utfärdar föreskrifter. En central förvaltningsmyndighet som Socialstyrelsen kan också ge ut allmänna råd som vägledning.
I detta kapitel redogörs kortfattat för några regler och principer som är
viktiga att iaktta inom socialtjänsten.

Offentlighetsprincipen
Offentlighetsprincipen innebär att myndigheternas verksamhet så långt
möjligt ska bedrivas i öppna former och under insyn av allmänhet och
massmedia. Enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) har varje
svensk medborgare, ”till främjande av ett fritt meningsutbyte och en all
sidig upplysning”, rätt att ta del av allmänna handlingar. En handling är en
framställning i skrift eller bild eller en upptagning som kan höras, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. En allmän
handling är en handling som upprättas hos eller kommer in till myndigheten och som förvaras hos myndigheten (se vidare del 4, kapitlet Offentlighet och sekretess).
Utländska medborgare har enligt 14 kap. 5 § TF samma rätt att ta del
av allmänna handlingar om inte något annat bestäms i tryckfrihetsförordningen eller i någon annan lag.

Objektivitetsprincipen
Enligt 1 kap. 9 § RF ska förvaltningsmyndigheter, liksom andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen, beakta allas likhet inför
lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet i sin verksamhet. Rättsordningen försöker på flera sätt garantera saklighet och opartiskhet i den offentliga
verksamheten genom bl.a. jävsbestämmelser (se del 4, kapitlet Jäv) och genom straffbestämmelser för tjänstefel (se del 4, kapitlet Tjänstefelsansvar)
och mutbrott.
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Den objektivitetsprincip som slås fast i regeringsformen innebär att en
myndighet i sin verksamhet inte får låta sig vägledas av andra intressen än
dem myndigheten är satt att tillgodose. En myndighet får inte heller grunda
sina avgöranden på andra omständigheter än sådana som enligt gällande
författningar ska beaktas vid prövningen av ett ärende. Det betyder att en
myndighet inte får låta sig påverkas av en önskan att gynna eller missgynna
vissa enskilda intressen eller ta hänsyn till ovidkommande omständigheter
t.ex. en sökandes härstamning eller politiska åskådning.

Likställighetsprincipen
Den s.k. likställighetsprincipen i kommunallagen (2 kap. 2 § KL) innebär
att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det
inte finns sakliga skäl för något annat.
Det finns tre olika grunder för medlemskap i en kommun (1 kap. 4 §
första stycket KL). Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i
kommunen, den som äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till
kommunalskatt där.
Det är inte tillåtet att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar på annat än objektiv grund. För att en kommun
ska kunna behandla sina medlemmar olika krävs att beslut om detta grundar sig på rationella hänsyn eller sakliga överväganden. Något godtycke
får inte förekomma.
En kommun kan också i speciallagstiftning ha fått befogenheter att under vissa förutsättningar behandla människor olika fastän de befinner sig
i en likartad situation. Ett sådant exempel är den lagstiftning som finns
på socialtjänstens område; socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i
vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Enligt SoL ska kommunen fatta beslut om bistånd efter en
individuell behovsprövning där hänsyn tas till den enskildes behov och
förutsättningar. Det ger kommunen möjlighet att besluta om olika insatser
för människor som befinner sig i likartade situationer. Samma sak gäller
vid prövning av rätten till insatser enligt LSS.

Myndigheternas serviceskyldighet
Förvaltningslagens bestämmelser (4–5 §§ FL) om myndigheternas service
skyldighet gäller både handläggning av ärenden och annan förvaltningsverksamhet. Enligt dessa bestämmelser ska varje myndighet lämna upplys19
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ningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör
myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning
som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp
och myndighetens verksamhet. Frågor från enskilda ska besvaras så snart
som möjligt oavsett om frågan ställs per brev, telefon eller på annat sätt.
Om någon av misstag vänder sig till fel myndighet bör myndigheten hjälpa
honom eller henne till rätta. Övriga bestämmelser handlar om skyldigheten
att ta emot besök och telefonsamtal, om öppettider och om skyldigheten att
lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten.
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Socialtjänstlagen
Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag som ger kommunerna stor frihet att utforma verksamheten med utgångspunkt från lokala förutsättningar
och behov.

Portalparagrafen
I portalparagrafen (1 kap. 1 § SoL) anges de övergripande målen och
grundläggande värderingarna för samhällets socialtjänst. Målen ger uttryck för principen om alla människors lika värde och lika rätt till social
trygghet, vård och omsorg.
I denna inledande paragraf sägs att samhällets socialtjänst på demokratins och solidaritetens grund ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vidare ska socialtjänsten under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla
enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt
för människors rätt till självbestämmande och integritet.
Portalparagrafen har sitt ursprung i 1980 års socialtjänstlag (1980:620).
I förarbetena till 1980 års lag framhålls att de övergripande målen i första
hand bör ses som politiska riktmärken för socialtjänstens långsiktiga utveckling.1 Under årens lopp har också nya bestämmelser tillkommit och
andra upphört att gälla utan att de övergripande målen och grundläggande
värderingarna har ifrågasatts. Alla ändringar i 1980 års lag gjorde att den
alltmer kom att förlora sin ursprungliga konstruktion och tydlighet. För att
göra lagen mer lättillgänglig och överskådlig ersattes den därför av en ny
socialtjänstlag (2001:453), som trädde i kraft den 1 januari 2002.2
De övergripande målen i portalparagrafen kompletteras med bestämmelser om mål och inriktning för arbetet med vissa grupper i samhället.
Det gäller barn och unga (5 kap. 1–3 §§ SoL), äldre människor (5 kap.
4–6 §§ SoL), människor med funktionshinder (5 kap. 7–8 §§ SoL), män1
2

Prop. 1979/80:1 Del A s. 138
Prop. 2000/01:80 s. 86
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niskor med missbruksproblem (5 kap. 9 § SoL), personer som vårdar eller
stödjer närstående (5 kap. 10 § SoL) och brottsoffer (5 kap. 11 § SoL).

Vägledande principer
I förarbetena till 1980 års socialtjänstlag redovisas vissa begrepp och principer som ska vara vägledande för individuellt inriktade insatser inom
socialtjänsten. Det gäller helhetssyn, frivillighet och självbestämmande,
normalisering, kontinuitet, flexibilitet och närhet.3 Dessa principer gäller fortfarande, vilket framgår av uttalanden i förarbetena till nu gällande
socialtjänstlag.4
Helhetssynen
En vägledande princip är att verksamheten ska präglas av en helhetssyn
i stället för symtomtänkande. Detta innebär bl.a. att en enskilds eller en
grupps sociala situation och de problem han eller gruppen har ska ses i
förhållande till hela den sociala miljön. Inte bara familjen och närmiljön
hör hit utan också den enskildes förhållanden i vidare mening. Det rör bl.a.
frågor om möjlighet att få arbete och bostad och att undvika utslagning,
segregation och fattigdom. Helhetssynen förutsätter ett samarbete över
sektorsgränserna.5
Frivillighet och självbestämmande
Frivillighet och självbestämmande ska vara vägledande vid handläggningen av enskilda ärenden. Detta innebär att den enskilde själv bestämmer om
han eller hon ska ta emot erbjudanden om en viss social tjänst. Det är den
enskilde som gör valet dock inom ramen för befintliga resurser. Frivillighet
och självbestämmande innebär inte att socialtjänsten ska vara kravlös. Till
socialtjänstens uppgifter hör att på olika sätt försöka motivera den enskilde
för en viss insats.6
Normalisering, kontinuitet, flexibilitet och närhet
Andra vägledande principer inom socialtjänsten är att stöd- och hjälp
insatser ska ”normaliseras” så att människor inte känner sig stämplade eller utpekade. Av närhetsprincipen följer att insatser i hemmet går före vård
utanför hemmet och att vården ska anordnas så nära hemmet som möjligt.
3
4
5
6
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Det får dock inte innebära att flexibiliteten går förlorad genom standardlösningar. Insatserna måste anpassas till den enskildes aktuella förutsättningar
och behov, vilket betyder att socialtjänsten måste förfoga över ett brett register av handlingsalternativ när det gäller individuellt inriktade insatser.7
För den enskilde är det också viktigt att insatserna så långt möjligt genomförs av samma personal, vilket följer av den s.k. kontinuitetsprincipen.

Värdigt liv i äldreomsorgen
Riksdagen har i maj 2010 beslutat om en nationell värdegrund för äldreomsorgen som kommer till uttryck genom tillägg i socialtjänstlagen. Den
nya bestämmelsen införs i 5 kap. 4 § SoL och träder i kraft den 1 januari
2011.8 Värdegrunden innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Vidare införs ett tillägg i 5 kap. 5 § SoL som anger att den äldre personen,
så långt det är möjligt, ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet
och annan lättåtkomlig service ska ges.

Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade
LSS är till skillnad mot SoL konstruerad som en utpräglad rättighetslag.
Den utgör ett komplement till SoL och annan lagstiftning och innebär inte
någon inskränkning i de rättigheter som den enskilde kan ha enligt SoL eller andra lagar. LSS syftar till att garantera personer med omfattande och
varaktiga funktionshinder stöd som kan undanröja svårigheter i den dagliga livsföringen. Vilka personer som omfattas av bestämmelserna i LSS
framgår av 1 § LSS. Personkretsen utgörs av personer:
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter
hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om dessa är stora och förorsakar
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

7
8

Bet. 2000/01: SoU18 s. 17
Prop. 2009/10:116, bet. 2009/10:SoU18
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Lagens mål – att leva som andra
Den verksamhet som bedrivs med stöd av LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som
andra (5 § LSS).
Innehållet i denna bestämmelse ger uttryck för de bärande principerna
i svensk handikappolitik, dvs. tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet.9 I detta avsnitt refereras till uttalanden i lagens förarbeten som kan ge vägledning vid handläggningen av
enskilda ärenden.
Målet för verksamheten bör vara att människor med omfattande funktionshinder ska kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra människors
som möjligt. Insatserna ska vara så utformade att de stärker den enskildes
möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv och att delta aktivt i
samhällslivet.10
De särskilda insatserna ska förebygga och minska följderna av funktionshinder. Genom insatserna ska barn och ungdomar ges förutsättningar
för god fysisk och psykisk utveckling och i övrigt sådana uppväxtvillkor
som betraktas som goda för alla barn och ungdomar. Insatserna till vuxna
personer ska grundas på behov som den enskilde själv finner angelägna
att få tillgodosedda för att kunna leva ett så självständigt och oberoende
liv som möjligt. Andra viktiga utgångspunkter är anhörigas behov av att
kunna leva ett aktivt och tryggt liv, ungdomars behov av frigörelse och
vuxnas behov av vuxenrelationer till sina närstående. Detta förutsätter att
den enskilde och dennes närstående får uttömmande och väl anpassad information som underlag för sina ställningstaganden.11

Självbestämmande, inflytande och integritet
Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes rätt till självbestämmande och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges (6 § första
stycket LSS).
Behov och önskemål om stöd och service varierar från person till person
och i livets olika skeden. Insatserna bör därför utformas så att de svarar mot
den enskildes aktuella situation. Den enskilde ska ha ett direkt inflytande,
både i planeringen och utformningen av insatsen och i genomförandet av
9
10
11
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den. Det finns emellertid personer som har mycket begränsade möjligheter
att ge uttryck för sin vilja och situationer då en funktionshindrad person
inte kan eller har svårt att utöva något inflytande. I vissa fall kan en person
således behöva stöd eller hjälp att fatta vissa beslut. I sådana fall krävs det
mycket stor lyhördhet och respekt för de önskemål som den enskilde ger
uttryck för. Andra situationer som bör uppmärksammas särskilt är då enskilda till följd av omfattande funktionshinder är mycket beroende av flera
stödinsatser.12
Stöd ska ges och utformas i samverkan med den berörde och, om det
gäller barn, med vårdnadshavare. Om den enskilde exempelvis begär att en
viss person ska anlitas för personlig assistans eller som kontaktperson bör
detta önskemål om möjligt tillgodoses.13

12
13

Prop. 1992/93:159 s. 50
Prop. 1992/93:159 s. 171
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Rätten till bistånd enligt SoL
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Det följer av 4 kap. 1 §
första stycket SoL.
Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut
avgifter för biståndet regleras i 8 kap. Det framgår av en ny bestämmelse i
4 kap. 1 § andra stycket SoL, som trädde i kraft den 1 mars 2010.
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att
leva ett självständigt liv (4 kap. 1 § tredje stycket SoL).
I 4 kap. 1 a § SoL finns också bestämmelser om hur hemmavarande
barns inkomster av eget arbete respektive hemmavarande skolungdomars
inkomster av eget arbete ska beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd
enligt 1 §.
Om det finns skäl för det får socialnämnden ge bistånd utöver vad som
följer av 1 § (4 kap. 2 § SoL). En socialnämnd kan dock inte fritt välja att
behandla en ansökan enligt 4 kap. 1 § eller 4 kap. 2 § SoL. När nämnden
får en ansökan om bistånd ska nämnden i första hand pröva om den enskilde har rätt till den begärda hjälpen enligt 4 kap. 1 § SoL.14
Rätten till bistånd är inte knuten till att den enskilde är bosatt i kommunen. Det räcker med att han eller hon vistas i kommunen när hjälpbehovet
inträder. Det följer av 2 kap. 2 § SoL, där det föreskrivs att kommunen har
det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den
hjälp som de behöver (se vidare del 4, kapitlet Kommunens ansvar).
Rätten till bistånd är inte heller knuten till vissa särskilt angivna situationer eller insatser. Enligt förarbetena till 1980 års socialtjänstlag skulle
det knappast vara förenligt med en helhetssyn att låta rätten till bistånd
vara beroende av t.ex. sjukdom, ålder eller bristande arbetsförmåga. Det
skulle vidare möta betydande svårigheter att utforma lagstiftningen så att
14
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den kom att avse alla de situationer där det bör finnas rätt till bistånd.15 Att
rätten till bistånd inte är knuten till några särskilt angivna insatser innebär
att insatsernas art och utformning får bestämmas av förhållandena i det
enskilda fallet.16

Att bedöma rätten till bistånd
Oavsett vad ärendet gäller – bistånd till försörjningen eller till livsföringen
i övrigt – är det viktigt att fokusera på den enskildes behov och inte på
socialtjänstens insatser. Arbetet med att bedöma rätten till bistånd handlar
i korthet om att söka svar på följande frågor:
• Hur ser behovet ut?
• Kan den enskilde själv tillgodose behovet eller kan det tillgodoses på
annat sätt?
• Hur ska biståndet utformas för att tillförsäkra den enskilde en skälig
levnadsnivå?

Rätten till insatser enligt LSS
En kommuns ansvar enligt LSS gäller gentemot dem som är bosatta i kommunen (16 § första stycket LSS).
Personer som tillhör någon av de tre personkretsar som anges i 1 § LSS
har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 §
1–9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte
tillgodoses på annat sätt. Personer som anges i 1 § 1 och 2 LSS har under
samma förutsättningar även rätt till insatser enligt 9 § 10 (daglig verksamhet). Det följer av 7 § första stycket LSS.
Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor.
Insatserna ska vara varaktiga och samordnade. De ska anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för
de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv (7 § andra stycket LSS).
Vid bedömningen av om den enskilde har behov av insatsen i sin livsföring måste man göra jämförelser med den livsföring som kan anses normal för personer i samma ålder.17 Vidare gäller att insatserna ska utformas
enligt närhetsprincipen, dvs. så att de är lätt tillgängliga för de människor

15
16
17

Prop. 1979/80:1 Del A s. 183
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som behöver dem.18 Som motiv för att insatserna ska vara varaktiga och
samordnade anges att den enskilde måste kunna lita på att insatser ges så
länge behov föreligger. Kontinuiteten ska garanteras.19

Att bedöma rätten till insatser enligt LSS
Arbetet med att bedöma rätten till insatser enligt LSS handlar i korthet om
att söka svar på följande frågor:
• Tillhör den enskilde någon av de tre personkretsarna?
• Behöver den enskilde den begärda insatsen för att vara tillförsäkrad
goda levnadsvillkor?
• Tillgodoses behovet av insatsen på annat sätt?

Hemtjänst, serviceinsatser utan behovsprövning
och hushållstjänster
Sedan den 1 juli 2006 får en kommun tillhandahålla servicetjänster utan
föregående individuell behovsprövning åt personer som fyllt 67 år. Denna
möjlighet regleras i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
Idag kan privatpersoner även få skattereduktion vid köp av hushållstjänster. Sammanfattningsvis innebär detta att äldre personer inte bara kan få
sina behov av service och omvårdnad tillgodosedda med stöd av SoL utan
också med stöd av annan lagstiftning. Vilken lag som tillämpas påverkar
bland annat vad som gäller i fråga om sekretess, tillsyn, avgifter och dokumentation vid beslut om servicetjänster i den enskildes hem. Några av
dessa skillnader har tidigare redovisats i ett Meddelandeblad från Social
styrelsen.20

18
19
20
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Barnperspektivet i socialtjänsten
Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter, den s.k. barnkonventionen, kan
beskrivas som ett etiskt grunddokument som uttrycker världssamfundets
syn på barn och ungdomar i vår tid.21 Sverige har ratificerat barnkonventionen genom beslut i riksdagen och har därmed förpliktigat sig att vidta alla
lämpliga åtgärder för att stärka barns ställning.
Barnkonventionen är inte direkt tillämplig rätt i Sverige, vilket betyder
att domstolarna inte är bundna av konventionens regler på samma sätt som
de är bundna av svensk lag. Däremot används konventionsbestämmelserna
vid tolkningen av svensk lag så att tolkningen står i överensstämmelse med
Sveriges internationella åtaganden. Sveriges ratificering av barnkonventionen har också påverkat lagstiftningen på flera områden så att den i huvudsak överensstämmer med åtagandena i konventionen. Avsikten är också att
intentionerna i barnkonventionen ska genomsyra verksamheter nationellt,
regionalt och lokalt.
Barnkonventionen slår bl.a. fast att alla barn har samma rättigheter att
växa upp under trygga förhållanden, att utvecklas och att skyddas mot
övergrepp och utnyttjande. Barnkonventionen bygger på fyra principer:22
• Barnet ska skyddas mot alla former av diskriminering (artikel 2).
• Barnets bästa ska beaktas i alla beslut (artikel 3).
• Barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6).
• Barnet ska ha rätt att säga sin mening och få den respekterad (artikel 12).

Barnets bästa
Artikel 3 om barnets bästa är central i arbetet med att tillvarata barns och
ungdomars intressen och rättigheter på alla nivåer i samhället och har följande lydelse:

21
22

SOU 1997:116 s. 137
SOU 1997:116 s. 56 f.
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Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller
privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myn
digheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta
rummet.

Vad menas med ett barnperspektiv?
Barnperspektiv är ett mångtydigt begrepp. Under senare år har bl.a. två
statliga utredningar utvecklat sin syn på begreppet barnperspektiv. Kommittén mot barnmisshandel beskrev tre olika former av barnperspektiv;
• barnets eget perspektiv,
• det vuxna barnperspektivet och
• samhällets barnperspektiv.
Varje barn har sitt eget perspektiv på sig självt och sin situation beroende
på vad det ser, upplever och känner i den sociala miljö där det befinner sig.
Det vuxna barnperspektivet präglas av egna barndomserfarenheter, kunskaper och det kulturella sammanhanget. Det betyder att vuxna aldrig riktigt kan se verkligheten utifrån ett barns perspektiv.
I varje samhälle finns också ett kollektivt barnperspektiv, grundat på
samlade kunskaper och värderingar, kultur och synsätt om barns och ungas
rättigheter och behov.23
Barnkommittén menade att barnperspektiv betyder att se olika besluts
alternativ ur barnets synvinkel, dvs. att se med barns ögon.24 Det handlar
om att försöka ta reda på hur barn uppfattar och upplever sin situation och
eventuella förändringar. Det räcker alltså inte med att göra någonting som
man som vuxen anser vara till barnets bästa. Att ha ett barnperspektiv i beslutsfattandet innebär också att man noga analyserar vilka följder ett beslut
kan få för ett enskilt barn.25
Barnperspektivet kan ibland stå i motsatsförhållande till ett vuxenperspektiv. Barn kan dock inte ses isolerade från sina föräldrar och omvänt.
Vid en intressekonflikt mellan barnet och de vuxna måste barnets intresse
ha företräde.26
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Barnperspektivet i SoL och LSS
Sveriges ratificering av barnkonventionen har påverkat reformer som genomförts i svensk lagstiftning. Exempelvis står föräldrabalkens bestämmelser om vårdnad, boende och umgänge i överensstämmelse med barnkonventionens grundläggande principer om barnets bästa, barnets rätt att
få komma till tals, föräldrarnas ansvar för barnets person samt båda föräldrarnas gemensamma ansvar för barnets uppfostran och utveckling.

SoL
År 1998 infördes två nya bestämmelser i socialtjänstlagen som syftar till att
stärka barns ställning inom socialtjänsten. Den ena bestämmelsen, 1 kap.
2 § SoL, handlar om barnets bästa och har utformats med utgångspunkt
från artikel 3 i FN:s barnkonvention. Den andra bestämmelsen, 3 kap. 5 §
SoL, handlar om barnets rätt att få komma till tals (se vidare del 3, avsnittet
Att iaktta ett barnperspektiv i utredningsarbetet).
Den 1 april 2008 tydliggjordes i samma bestämmelse barns och ungas
rätt att få relevant information. Vid samma tidpunkt tydliggjordes också
denna rätt i 1 § LVU, som dessutom kompletterats med nya bestämmelser
i 4 § LVU. Enligt de nya bestämmelserna i 4 § LVU ska socialnämndens
ansökan om vård med stöd av LVU även innehålla en redogörelse för hur
relevant information lämnats till den unge, vilket slags relevant information som lämnats samt den unges inställning.27
Den 1 januari 2010 infördes dessutom en ny bestämmelse i 13 kap. 4 §
SoL som gäller Socialstyrelsens möjligheter att samtala med barn vid tillsyn som rör barns förhållanden. Enligt denna bestämmelse får barnet höras
om det kan antas att barnet inte tar skada av samtalet. Barnet får höras utan
vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande.
Vid samma tidpunkt infördes också en motsvarande bestämmelse i 26 b §
LSS samt i 6 kap. 2 c § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälsooch sjukvårdens område.
I den proposition som ligger till grund för de nya bestämmelserna understryks betydelsen av att barn och unga som får vård inom socialtjänst
och hälso- och sjukvård blir synliga och att deras erfarenheter tillmäts betydelse.28 För att säkerställa att deras åsikter och erfarenheter alltid kan
framföras anser regeringen att det inom ramen för ett tillsynsärende måste
finnas möjlighet att höra barn utan att vårdnadshavaren är närvarande eller
har samtyckt till detta. I propositionen betonas särskilt att barnets bästa
27
28
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måste stå i fokus när man för samtal med barnet. Betydelsen av att barnets egen inställning beaktas och att samtalen genomförs med respekt för
barnets integritet markeras. Barnets ålder och mognad har också betydelse
för hur ett samtal ska genomföras. Principen om barnets bästa kan enligt
propositionen innebära att något samtal inte ska genomföras alls. Barnet
ska naturligtvis inte höras om det kan tänkas ta skada av samtalet.
Det bör i detta sammanhang tilläggas att riksdagen i juni 2010 beslutat om
ett tillägg till bestämmelserna i 11 kap. 10 § SoL, som öppnar möjlighet för
socialtjänsten att i vissa fall samtala med barn utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande. Denna möjlighet gäller
dels vid en utredning som avses i 11 kap. 2 § SoL om behov av ingripande till
ett barns skydd, dels vid en utredning på socialnämndens initiativ om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 7 och 8 §§ föräldrabalken.
Lagändringen träder i kraft den 1 augusti 2010 och grundas på regeringens
proposition om umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med
barn (prop. 2009/10:192). Hur regeringen ser på samtalets genomförande
framgår av följande citat hämtat från sidan 19 i propositionen:
”Möjligheten att tala med ett barn utan vårdnadshavarnas samtycke innebär
som tidigare nämnts ett ingrepp i principen om vårdnadshavarnas beslutanderätt. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det enligt regeringens mening därför
viktigt att vårdnadshavarna informeras om åtgärden innan den sker. Detta är
ju också av betydelse av praktiska skäl, för att samtalet med barnet ska fungera så smidigt som möjligt. Frivillig medverkan och bästa möjliga samarbete
med vårdnadshavarna är givetvis alltid att föredra och bör i de flesta fall eftersträvas. Vårdnadshavarna bör därför alltid informeras innan samtalet med
barnet äger rum. Detta följer av bestämmelserna i socialtjänstlagen om hur en
utredning ska bedrivas i förhållande till den enskilde (t.ex. 1 kap. 1 § och 3
kap. 5 §). Socialstyrelsen har också gett allmänna råd i frågan (Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2006:12 om handläggning och dokumentation av
ärenden som rör barn och unga).
Om en socialnämnd har ansett att det finns behov av att tala med barnet,
bör nämnden också kunna råda över de omständigheter under vilka samtalet
äger rum. En naturlig konsekvens av att socialnämnden beslutar att ett samtal
med barnet ska äga rum bör vara att nämnden ska ha rätt att tala med barnet på
ett sådant sätt att bästa möjliga resultat erhålles. Det framstår då som viktigt
att barnet inte utsätts för påverkan från förälderns sida. Nämnden bör således
kunna bestämma att vårdnadshavaren inte ska vara närvarande vid samtalet.
Vad gäller förutsättningarna för samtal kan påpekas att JO uttalat att det
inte kan godtas att socialnämnden bereder sig tillträde till den unges hem för
att få kontakt med barnet när vårdnadshavaren inte är hemma, eller att utredaren hämtar ett barn till socialförvaltningen när barnet är på väg hem från
32
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skolan eller leker ute på fritiden (se JO:s beslut 2005-10-10 i dnr 1059-2003
och 4857-2003 med hänvisningar).”

LSS
Riksdagen har i maj 2010 beslutat om vissa ändringar i lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). Ändringarna träder i kraft den
1 januari 2011 och gäller bl.a. barnets bästa och barnets rätt att få komma
till tals. LSS kompletteras med två nya bestämmelser, 6 a § och 8 § andra
stycket LSS, som i sak motsvarar bestämmelserna i 1 kap. 2 § respektive
3 kap. 5 § SoL.
I den proposition som ligger till grund för de nya LSS-bestämmelserna
(6 a § respektive 8 § andra stycket LSS) framhålls att bestämmelsen i 8 §
andra stycket LSS inte ger någon utökad rätt för handläggarna att tala med
barnet mot vårdnadshavarnas vilja på det sätt som är möjligt i tillsynsärenden
enligt 26 b § LSS.29 Om barnet har uppnått den ålder och mognad som krävs
för att själv bestämma om sin medverkan är det barnet som råder över om något samtal ska hållas. Det innebär enligt propositionen att vårdnadshavarens
samtycke till samtalet inte behöver inhämtas och att samtalet till och med kan
äga rum mot vårdnadshavarens vilja (jfr JO:s beslut den 10 oktober 2005, dnr
1059-2003 och 4857-2003). Om barnet däremot inte har uppnått den ålder
och mognad som krävs för att själv bestämma, kan vårdnadshavarna förhindra att samtal hålls med barnet. Frågan om socialnämnden ska kunna tala med
barnet faller nämligen inom vårdnadshavarens bestämmanderätt.
Även om LSS hittills inte har innehållit några uttryckliga bestämmelser
motsvarande ovan angivna bestämmelser i SoL (se vidare del 3, avsnittet
Att iaktta ett barnperspektiv i utredningsarbetet), är barnkonventionens bestämmelser om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals lika viktiga
vid handläggningen av ärenden som rör LSS som vid handläggningen av
ärenden enligt SoL. Detta betonas också i förarbetena till de ändringar som
gjordes i LSS den 1 juli 2005. Där framgår att barnets önskemål och synpunkter ska inhämtas genom att man talar med barnet eller barnets vårdnadshavare. Vidare betonas vikten av att informationen som förmedlas och
dokumentationen i dessa ärenden anpassas så att barnet eller barnets vårdnadshavare kan förstå det som sägs eller skrivs.30

29
30

Prop. 2009/10:176 s. 34
Prop. 2004/05:39 s. 32

33

1

Förhållningssätt och bemötande
Alla människors lika värde
Principen om alla människors lika värde kommer till uttryck både i svensk
grundlag och i internationella konventioner. När det gäller socialtjänstens
verksamhet finns dessutom ett uttryckligt förbud mot diskriminering i diskrimineringslagen (2008:567). Här redogörs kortfattat för några bestämmelser som man alltid måste iaktta inom socialtjänsten.

Regeringsformen
En grundläggande princip i den svenska rättsordningen är alla människors
lika värde. Denna princip kommer till uttryck i bl.a. 1 kap. 2 § regeringsformen (1974:152) där det sägs att den offentliga makten ska utövas med
respekt för alla människors lika värde. Sedan den 1 januari 2003 anges
det i denna paragraf också att det allmänna ska motverka diskriminering
av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung,
språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder
eller annan omständighet som gäller den enskilde som person. Detta til�lägg i regeringsformen är en markering av att det allmänna ska motverka
diskriminering. Ändringen av regeringsformen ger däremot inte upphov
till några rättigheter för den enskilde.

Europakonventionen
Den europeiska konventionen angående skydd för mänskliga rättigheter
och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) innehåller ett stadgande om diskriminering. Enligt artikel 14 i konventionen ska åtnjutandet
av de fri- och rättigheter som anges i konventionen säkerställas utan någon åtskillnad på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller
annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt. Uppräkningen av
de s.k. diskrimineringsgrunderna är inte uttömmande.31 Artikeln omfattar
alltså även sådana diskrimineringsgrunder som funktionshinder, ålder och
sexuell läggning utan att detta anges uttryckligen.
31
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Europakonventionen gäller sedan år 1995 som lag i Sverige (1994:1219).
Vid samma tidpunkt infördes i regeringsformen (2 kap. 23 § RF) ett stadgande om att en lag eller en annan föreskrift inte får meddelas i strid med
Europakonventionens bestämmelser.

Diskrimineringslagen (2008:567)
Den 1 januari 2009 trädde en ny lag, diskrimineringslagen (2008:567), i
kraft. Samtidigt inrättades en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, som utövar tillsyn över att lagen följs. Den nya lagen ersatte en rad
lagar, bl.a. lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering, som innehöll
ett uttryckligt förbud mot diskriminering inom socialtjänsten.
Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering och på andra sätt
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vad som menas med
diskriminering framgår närmare av 1 kap. 4 §. I 2 kap. 13 § finns bestämmelser om förbud mot diskriminering inom hälso- och sjukvården samt
socialtjänsten m.m. Enligt dessa bestämmelser är diskriminering förbjuden
i fråga om
1. hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, och
2. verksamhet inom socialtjänsten samt stöd i form av färdtjänst och riksfärdtjänst och bostadsanpassningsbidrag.
Förbuden gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder
(2 kap. 13 § andra stycket). Förbuden som gäller hälso- och sjukvård och
annan medicinsk verksamhet eller verksamhet inom socialtjänsten hindrar
inte att kvinnor och män behandlas olika, om det har ett berättigat syfte och
de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.
Detta framgår av 2 kap. 13 § tredje stycket.
Vad som menas med verksamhet inom socialtjänsten utvecklas närmare i prop. 2007/08:95 s. 523. Där anges inte bara SoL, LVU, LVM och
LSS utan även andra lagar som ansluter till arbete som utförs inom social
tjänsten. Vidare tydliggörs att begreppet verksamhet inom socialtjänsten
inte bara täcker handläggning av ärenden utan även rent faktisk verksamhet som t.ex. uppsökande verksamhet, social hemhjälp, vård och behandling vid behandlingshem, servicehus och annan social service som lämnas
av socialnämnden. Även tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring
och administration av sådan verksamhet omfattas.
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Vad gäller undantaget i 2 kap. 13 § tredje stycket sägs att utrymmet
för avsteg från likabehandlingsprincipen är litet. Undantagsregeln ska i
princip tolkas och tillämpas snävt. Några exempel på när undantagsregeln
är avsedd att kunna tillämpas är särskilda akutmottagningar för våldtagna
kvinnor, boenden för kvinnor som utsatts för fysiskt eller psykiskt våld av
män, skyddat boende och insatser som riktar sig till män som utsätts för
våld i nära relationer samt särskilt utformade insatser som erbjuds hemlösa
kvinnor eller män med missbruksproblem. Prioriteringar inom vården eller
socialtjänsten som görs utifrån den enskildes behov av vård eller stöd står
inte i strid med diskrimineringsförbudet och aktualiserar inte heller til�lämpning av undantaget i tredje stycket. 32
Mot denna bakgrund är det mycket viktigt att reflektera över hur social
tjänsten bemöter och bedömer barn och vuxna utifrån t.ex. kön eller etnisk
tillhörighet. Det finns en risk för att föreställningar och förutfattade meningar om t.ex. kön och sexuell läggning eller etnisk tillhörighet, religion
eller trosuppfattning påverkar bemötande och bedömningar som görs av
anställda och politiker inom socialtjänsten. Det behövs metoder för att integrera diskrimineringsaspekter i hela arbetsprocessen. I detta arbete kan
vägledning hämtas från Socialstyrelsens meddelandeblad.33

Att mötas på olika villkor
I denna handbok ligger tyngdpunkten på de rättsliga förutsättningarna och
implikationerna för arbetet. Det betyder inte att andra aspekter är mindre
viktiga vid handläggning av ärenden som rör enskilda inom socialtjänsten.
Den som handlägger ett ärende måste väga ihop lagstiftning, etik, vetenskap och beprövad erfarenhet till en helhet i sitt dagliga arbete. Inte minst
viktigt är att uppträda på ett sådant sätt att den enskilde känner sig respekterad och väl bemött oavsett utgången i ärendet.
Människor som kommer i kontakt med socialtjänsten befinner sig ofta i
en svår livssituation. Många kan inte klara sig utan hjälp och har inte möjlighet att söka hjälpen på annat håll. Att i en svår livssituation vända sig
till socialtjänsten och med bibehållen personlig integritet hävda sina behov
kan för många upplevas som mycket svårt.
Att ha rollen som hjälpsökande innebär att vara utsatt oavsett vem man
är som person. Den som behöver stöd eller hjälp befinner sig ofta i ett
32
33
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starkt beroendeförhållande till socialtjänsten. Definitionen av problemet,
urval av tänkbara lösningar och vem som beslutar om insatsen är ofta en
fråga om makt i relationen mellan socialtjänsten och den enskilde. Som
professionell är det viktigt att vara medveten om att maktförhållandet är
ojämnt mellan den som söker hjälp och den som har möjlighet att föreslå,
bevilja eller avslå en ansökan.
Socialtjänstens skyldighet att i vissa fall inleda en utredning utan den enskildes samtycke understryker ytterligare socialtjänstens maktbefogenheter. I sådana situationer är det särskilt viktigt att reflektera över hur rätten
till självbestämmande och integritet kan respekteras även om den enskilde
måste finna sig i att socialtjänsten vidtar åtgärder mot hans eller hennes vilja.

Vad kännetecknar ett professionellt bemötande?
Även om den enskilde befinner sig i en beroendeställning är det viktigt att
också vara medveten om att mötet mellan den enskilde och handläggaren
handlar om ett möte mellan två experter. Den enskilde är expert på sin egen
situation och handläggaren är expert inom sitt yrkesområde.
Som handläggare måste man därför utgå från hur den enskilde själv upplever sina behov. Det är viktigt att vara lyhörd och visa tillit så att den enskilde inte känner sig ifrågasatt. I rapporten ”Kontrollerad och ifrågasatt?
– intervjuer med personer med funktionshinder”34 beskriver flera personer
denna upplevelse att få sina behov ifrågasatta.
Ett professionellt bemötande kännetecknas av förmåga att visa respekt,
ödmjukhet och empati samt att kunna skapa och upprätthålla en förtroendefull relation med den enskilde. Det handlar också om förmåga att vara
tydlig, saklig och att kunna uttrycka sig – muntligt och skriftligt – så att
den enskilde kan förstå. Hit räknas också förmåga att vara medveten om
och kunna reflektera över sina egna värderingar.
Att kritiskt granska det egna arbetet och värdera andra påståenden och
förslag är också exempel på ett professionellt förhållningssätt. Som professionell måste man också kunna bedöma när det egna yrkeskunnandet inte
är tillräckligt och när någon annan instans bör kontaktas.
I ett professionellt bemötande ingår även förmågan att kunna bemöta
människor i kris och att kunna hantera motstridiga intressen och konflikter
samt att inte skuldbelägga någon. Det kan finnas anhöriga som är drivande
och krävande där det ställs krav på handläggaren att urskilja vad som är
den enskildes önskemål och vad som är de anhörigas önskemål utan att
kränka någon av de berörda.
34
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En särskild utmaning för socialarbetarna är att möta och samtala med
barn. Svensk och engelsk forskning angående barns delaktighet redovisar
hur barn beskriver att en socialsekreterare ska vara. Barn tycker att socialarbetaren bör vara en god lyssnare och ska vara lätt att nå. Hon eller han får
inte döma eller fördöma det barnet säger. Barn vill helst ha valmöjligheter
då insatser ska sättas in och de vill ha tid att fundera inför beslut. De vill
också veta när det är förändringar på gång. Den information som socialarbetaren ger ska vara korrekt. Han eller hon ska förklara vad som händer
och stå vid sitt ord. Socialarbetaren ska inte berätta vidare vad barnet sagt
i förtroende.35
I dagligt tal används begreppet bemötande som ett uttryck för hur någon
uppträder eller uppför sig mot en annan person. Hur den enskilde upplever
mötet med socialtjänsten beror inte bara på hur han eller hon blir bemött av
enskilda tjänstemän utan också på vilka principer som tillämpas vid ärendefördelning, vilka telefon- och besökstider som gäller m.m. Känslan av
att befinna sig i ett underläge förstärks sannolikt om den enskilde har svårt
att få kontakt med sin handläggare per telefon, om det är svårt att få gehör
för önskemål om byte av handläggare eller om den fysiska miljön inte ger
ett välkomnande intryck. Det är därför viktigt att ha ett brett angreppssätt i
arbetet med bemötandefrågor inom socialtjänsten.
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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 framför allt i förvaltningslagen (1986:223) samt respektive lag inom
socialtjänsten: socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall samt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade. De bestämmelser som reglerar dokumentation i SoL
och LSS kompletteras dessutom med föreskrifter och allmänna råd från
Socialstyrelsen (SOSFS 2006:5), se bilaga 1. I detta avsnitt ges en översiktlig beskrivning av innehållet i dessa lagar och tillämpningsområdet för
SOSFS 2006:5.
Av betydelse i detta sammanhang är också den lagstiftning som reglerar
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, dvs. lagen (1998:204)
om behandling av personuppgifter, samt lagen (2001:454) respektive förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom social
tjänsten. Innehållet i denna lagstiftning redovisas närmare i del 4, se kapitlet Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
Datainspektionen ska genom sin tillsynsverksamhet bidra till att behandlingen av personuppgifter inte medför otillbörligt intrång i enskildas
personliga integritet. Inspektionen ska också säkerställa att reglerna för sådan behandling följs. När det gäller säkerhet för personuppgifter har Data
inspektionen utfärdat allmänna råd.36
Bestämmelser som syftar till att tillgodose den enskildes rättssäkerhet återfinns inte enbart i dessa lagar. Andra viktiga bestämmelser finns
i tryckfrihetsförordningen (1949:105), offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) och kommunallagen (1991:900).

36

Säkerhet för personuppgifter. Datainspektionens allmänna råd. Reviderad november 2008.
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Förvaltningslagen (FL)
Förvaltningslagen innehåller grundläggande regler om hur förvaltningsmyndigheter i stat och kommun ska handlägga sina ärenden och sköta kontakterna med allmänheten. Lagen ska i princip tillämpas hos alla myndigheter och på alla områden. Syftet med förvaltningslagen är att tillgodose
den enskildes rättssäkerhet i kontakter med myndigheter.
I många fall finns bestämmelser i andra lagar som kompletterar förvaltningslagen. Sådana bestämmelser finns t.ex. i socialtjänstlagen. Förvaltningslagen är subsidiär (underordnad) i förhållande till andra lagar och
förordningar. Om en annan lag eller förordning innehåller en bestämmelse
som avviker från förvaltningslagen gäller den bestämmelsen. Det följer av
3 § FL.
Förvaltningslagens uppbyggnad speglar i stort gången i ett ärende.
Lagen inleds med bestämmelser om lagens tillämpningsområde (1–3 §§).
Därefter följer regler om myndigheternas serviceskyldighet (4 och 5 §§)
och samverkan mellan myndigheter (6 §). Dessa regler gäller all förvaltningsverksamhet, dvs. inte bara vid handläggning av ärenden.
Under rubriken ”Allmänna krav på handläggningen av ärenden” följer
sedan bestämmelser om att handläggningen ska ske enkelt, snabbt och billigt utan att säkerheten eftersätts (7§). Den bestämmelsen ska vara vägledande vid tillämpningen av regler i lagen och även vara ett riktmärke för
hur man i praxis ska lösa en del frågor som inte närmare är reglerade i
förvaltningslagen.
Därefter följer några allmänna bestämmelser om handläggning av ärenden. Det är regler om tolk (8 §), ombud och biträde (9 §), inkommande
handlingar (10 §) och jäv (11 och 12 §§). Bestämmelserna om jäv gäller
dock inte kommunal verksamhet eftersom det finns särskilda bestämmelser om detta i kommunallagen.
Sedan följer bestämmelser om beredningen av ett ärende. Det gäller bestämmelser om remiss (13 §), muntlig handläggning (14 §), antecknande
av uppgifter (15 §) och parts rätt att få del av uppgifter (16 och 17 §§).
Vidare regleras beslutsförfarandet i bestämmelser om omröstning (18 §),
avvikande mening (19 §), motivering av beslut (20 §) och underrättelse om
beslut (21 §). Bestämmelserna i 18 och 19 §§ gäller dock inte beslutsför
farandet i kommunal förvaltning.
Sedan behandlas frågor om överklagande och andra rättelsemöjligheter;
vem som får överklaga (22 §), domstolsprövning av förvaltningsbeslut
(22 a §), hur beslut överklagas (23–25 §§), rättelse av skrivfel och liknande (26 §), omprövning av beslut (27 och 28 §§), inhibition (29 §) och
40
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överklagande av beslut som gäller avvisning av överklaganden som har
kommit in för sent (30 §).
Övriga bestämmelser handlar om begränsningar i lagens tillämpning i
kommunala och vissa andra myndigheters verksamhet (31–33 §§).

Socialtjänstlagen (SoL)
Bestämmelser om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten
finns framför allt i 11 kap. SoL. Dessa bestämmelser avser utredningsskyldighet (1 §), handläggning av ärenden som rör barn (2–4 §§), dokumentationsskyldighet (5 §) och dokumentationens utformning (6 §). Av 7 och
8 §§ framgår att förvaltningslagens bestämmelser om remiss, en parts rätt
att meddela sig muntligen, en parts rätt att få del av uppgifter, motivering
av beslut, underrättelse av beslut samt rättelse av skrivfel ska tillämpas vid
handläggning av ärenden hos socialnämnden.
I övrigt innehåller 11 kap. SoL bestämmelser om företräde inför nämnden (9 §), barns rätt att själva föra sin talan (10 §), rätt för socialnämnden
att få uppgifter om ekonomisk hjälp som har lämnats till enskilda (11 §)
samt delgivning (12 §).
Även i 10 kap. SoL finns regler av betydelse för handläggning av ärenden, t.ex. bestämmelser om delegation i 5 och 6 §§.

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU)
De grundläggande bestämmelserna om handläggning av ärenden enligt
LVU finns i 11 kap. SoL. Därutöver finns regler som särskilt gäller handläggning av ärenden och mål enligt LVU. Mål och ärenden enligt LVU
ska enligt 33 § handläggas skyndsamt. Bestämmelserna i 34 och 35 §§
respektive 37 § avser förfarande inför förvaltningsrätten och kammarrätten. Det finns även bestämmelser om rätten för den unge att själv föra sin
talan (36 §), delgivning (38 §), offentligt biträde (39 §), omedelbar verkan
av vissa beslut (40 §), överklagande (41 och 42 §§) och polishandräckning
(43 §).

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
I 7 § LVM anges att nämnden ska inleda en utredning, när den genom
anmälan enligt 6 § LVM eller på annat sätt fått kännedom om att det kan
finnas skäl att bereda någon tvångsvård. Dessutom finns det bestämmelser
41
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om skyndsam handläggning (37 §). Precis som i LVU finns det i LVM
bestämmelser om förfarande inför domstol (38–40 §§) och rätten till offentligt biträde (42 § LVM). Det finns också regler om delgivning (41 §),
omedelbar verkan av vissa beslut (43 §), överklagande (44 §) och polishandräckning (45 §).

Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)
LSS innehåller inte några bestämmelser om hur ett ärende ska handläggas
motsvarande de bestämmelser som finns i 11 kap. SoL. Det innebär att det
är förvaltningslagens bestämmelser om handläggning som ska tillämpas
vid handläggning av ärenden enligt LSS. Däremot finns det bestämmelser
om dokumentation (21 a–21 d §§). Dessa bestämmelser har utformats med
motsvarande bestämmelser i socialtjänstlagen som förebild.
Riksdagen har emellertid i maj 2010 beslutat om två ändringar i LSS
som rör handläggning av ärenden. Båda bestämmelserna träder i kraft den
1 januari 2011. I ett ärende som gäller insatser enligt 9 § LSS får den enskilde rätt att muntligen vid besök lämna uppgifter inför nämnden, om det
inte finns särskilda skäl mot det. Den enskilde ska underrättas om denna
rätt (8 a § LSS). Vidare ska den enskilde i samband med att en insats beviljas enligt LSS erbjudas en individuell plan. Den som har beviljats en
insats ska när som helst kunna begära att en sådan plan upprättas, om det
inte redan har skett (10 §).

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Socialstyrelsens allmänna råd om anmälan av
missförhållanden enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen
(SOSFS 2003:16)
Som exempel på frågor som tas upp i de allmänna råden kan nämnas socialnämndens skyldighet att informera om bestämmelserna i 14 kap. 1 §
SoL, information till föräldrarna, rutiner för att ta emot en anmälan samt
återkoppling från socialnämnden till den som har gjort en anmälan. De
allmänna råden kompletteras med en handbok, som syftar till att sprida
kännedom om anmälningsskyldigheten och ge vägledning till dem som är
skyldiga att anmäla.37
37
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Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn. (art nr 2004-101-1)
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Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om doku
mentation vid handläggning av ärenden och genomförande
av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2006:5)
Som ett komplement till de bestämmelser som reglerar dokumentation i
SoL och LSS har Socialstyrelsen utfärdat föreskrifter och allmänna råd om
dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2006:5).
Tillämpningsområdet är begränsat till sådan verksamhet som bedrivs
enligt SoL, LVU, LVM, och LSS. Inom socialtjänsten handläggs också
ärenden som rör enskilda med stöd av bestämmelser i annan lagstiftning.
Som exempel kan nämnas utredningar om faderskap enligt föräldrabalken
(1949:381), dödsboanmälningar enligt ärvdabalken (1958:637) och sysselsättning och bistånd till asylsökande enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Bestämmelserna i SOSFS 2006:5 omfattar
inte dessa ärenden. Det finns dock inget som hindrar att vägledning för
dokumentationen hämtas från föreskrifterna och de allmänna råden.
De omfattar inte heller verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763), som ska dokumenteras enligt patientdatalagen (2008:355).
Bestämmelserna i SOSFS 2006:5 ska tillämpas av den eller de nämnder
som
1. enligt 2 kap. 4 § SoL fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten,
2. enligt 22 § LSS utövar ledningen av landstingets eller kommunens verksamhet enligt den lagen,
3. avses i 3 kap. 3 a § kommunallagen (1990:900), och
4. avses i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.
Bestämmelserna ska dock inte tillämpas på beslut som genomförs i sådana
hem som avses i 12 § LVU och 22 och 23 §§ LVM.
SOSFS 2006:5 innehåller bestämmelser som är gemensamma för dokumentation i samband med handläggning av ärenden och genomförande
av insatser (4 kap.). SOSFS 2006:5 innehåller också bestämmelser som
är specifika för dokumentation i samband med handläggning av ärenden
(5 kap.) respektive för genomförande av insatser (6 kap.). Bestämmelserna
i fjärde och sjätte kapitlen gäller i tillämpliga delar även enskild verksamhet som står under Socialstyrelsens tillsyn enligt 7 kap. 3 § SoL respektive
23 a § LSS (se vidare del 4, kapitlet Kommunens möjligheter att överlåta
uppgifter på annan).
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Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU,
LVM och LSS (SOSFS 2006:11)
Enligt 3 kap. 3 § SoL ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet.
Kvaliteten i verksamheten ska enligt samma bestämmelse systematiskt och
fortlöpande utvecklas och säkras. Vidare föreskrivs att det för utförande av
socialnämndens uppgifter ska finnas personal med lämplig utbildning och
erfarenhet. I 6 § LSS finns bestämmelser som i sak motsvarar 3 kap. 3 §
SoL. Kravet på att det ska finnas personal är dock mer preciserat i LSS än
i SoL.
Som vägledning vid tillämpning av bestämmelserna om god kvalitet i
SoL och LSS har Socialstyrelsen utarbetat föreskrifter och allmänna råd.
Med hänsyn till att Socialstyrelsen tidigare inte har haft lika långtgående
möjligheter att ge ut bindande föreskrifter inom individ- och familjeomsorgen som inom äldreomsorgen och vissa delar av den verksamhet som bedrivs med stöd av LSS är föreskrifterna i författningen inte giltiga inom
hela socialtjänsten. Enligt en av de bestämmelser som reglerar författningens tillämpningsområde38 bör bestämmelserna i föreskrifterna dock til�lämpas som allmänna råd inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg,
dvs. verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU och LVM. Samma sak
gäller också verksamheten med de särskilda insatserna enligt 9 § 1–5 LSS.
I författningen behandlas dels grunderna för det systematiska kvalitetsarbetet, dels vilka områden som omfattas av detta arbete. Ett av dessa områden har rubriken Handläggning och dokumentation m.m. av ärenden som
rör enskilda, och behandlas i ett avsnitt som innehåller både föreskrifter
och allmänna råd. Enligt föreskrifterna39 ska eller bör – beroende på vilken
verksamhet det gäller – ledningssystemet i detta fall säkerställa att det finns
rutiner för handläggning och dokumentation av ett ärende, dokumentation
av genomförandet av en beslutad insats, hur uppgifter ska lämnas mellan
den som fattar beslut om en insats och den som ansvarar för det praktiska
genomförandet av en insats och, slutligen, uppföljning och utvärdering av
en beslutad insats. De allmänna råden i detta avsnitt innehåller mer preciserade skrivningar om vad rutinerna för handläggning och dokumentation
av ett ärende bl.a. bör omfatta.

38
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Som komplement till SOSFS 2006:11 publicerade Socialstyrelsen under
våren 2008 en handbok, som syftar till att ge ytterligare vägledning i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla kvaliteten i den verksamhet som bedrivs inom socialtjänsten.40

Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning och
dokumentation av ärenden som rör barn och unga
(SOSFS 2006:12)
I Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2006:12 ges rekommendationer till
stöd för handläggning och dokumentation av ärenden samt genomförande
och uppföljning av beslutade insatser för barn och unga enligt SoL, LVU
och socialtjänstförordningen (2001:937). De allmänna råden kompletteras
med en handbok41 som ger vägledning i socialtjänstens arbete med utredningar och uppföljning av insatser som rör barn och unga. I handboken redovisas bl.a. grundprinciper för den sociala barn- och ungdomsvården, hur
utredningar ska genomföras enligt BBIC samt vilka regler som gäller för
handläggning och dokumentation inom den sociala barn- och ungdoms
vården. Boken bygger i huvudsak på lagstiftning, JO-uttalanden och rättsfall men innehåller också utblickar mot aktuell barnavårdsforskning.

Socialstyrelsens allmänna råd om personalens kompetens
vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör
barn och unga (SOSFS 2006:14)
I Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2006:14 ges rekommendationer till
stöd för tillämpningen av bestämmelsen om lämplig utbildning och erfarenhet i 3 kap. 3 § andra stycket SoL. Socialstyrelsens rekommendationer
gäller utbildning och erfarenhet, introduktion och stöd, kunskapsområden,
förhållningssätt och bemötande samt fortbildning och vidareutbildning och
grundar sig på en tidigare publicerad kunskapsöversikt.42

40
41
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God kvalitet i socialtjänsten – om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU,
LVM och LSS (art nr 2008-101-2)
Barn och unga i socialtjänsten – utreda, planera och följa upp beslutade insatser för barn och unga
(art nr 2006-101-6)
Socialt arbete med barn och unga i utsatta situationer – Förslag till kompetensbeskrivningar (art
nr 2004-110-5)
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Socialstyrelsens allmänna råd om personalens kompetens
vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser
äldre personer (SOSFS 2007:17)

I Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2007:17 ges rekommendationer till
stöd för tillämpningen av bestämmelsen om lämplig utbildning och erfarenhet i 3 kap. 3 § andra stycket SoL. Socialstyrelsens rekommendationer
gäller i likhet med vad som tidigare sagts om den sociala barn- och ungdomsvården utbildning och erfarenhet, introduktion och stöd, kunskapsområden, förhållningssätt och bemötande samt fortbildning och vidare
utbildning och grundar sig på en tidigare publicerad kunskapsöversikt.43

Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens ansvar
vid behov av ny vårdnadshavare (SOSFS 2006:20)

I Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2006:20 ges rekommendationer till
stöd för tillämpningen av 6 kap. 7–9 §§ föräldrabalken vid socialnämndens
utredningar enligt 11 kap. 1 § SoL. De allmänna råden kompletteras med
en handbok44 som i huvudsak bygger på lagstiftning, förarbeten, rättsfall,
JO-uttalanden och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. De allmänna råden och handboken ger vägledning när barn står utan vårdnadshavare eller av andra skäl behöver ny vårdnadshavare. I handboken beskrivs
också innebörden av att vara särskilt förordnad vårdnadshavare och vad
som gäller i fråga om god man för ensamkommande barn.

Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens
handläggning av ärenden om adoption (SOSFS 2008:8)

I de allmänna råden ges rekommendationer till stöd för handläggning och
dokumentation av ärenden som rör adoptioner vid tillämpningen av 3 kap.
3 § andra stycket SoL, 6 kap. 6, 7 och 12–15 §§ SoL, 11 kap. 1 och 5 §§
SoL i samband med en socialnämnds yttrande till tingsrätten i enlighet
med 4 kap. 10 § föräldrabalken samt 5 kap. 1 § SoL. De rekommendationer som ges gäller bland annat utredarens kompetens, hur arbetet med en
medgivandeutredning bör bedrivas, vilken information ett beslut om medgivande bör innehålla samt stöd till adopterade som söker information om
sitt ursprung. De allmänna råden kompletteras med en handbok som ger
ytterligare vägledning i arbetet med att handlägga ärenden om adoption.45
43
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Socialt arbete med äldre. Förslag till kompetensbeskrivning för handläggare inom äldreomsorg
(art nr 2006-110-21)
Om barnet behöver ny vårdnadshavare (art nr 2006-101-9)
Adoption. Handbok för socialtjänsten (art nr 2008-101-5).
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Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
tillämpningen av 14 kap. 2 § SoL (SOSFS 2008:10)
Rubricerad författning gäller tillämpningen av lex Sarah i verksamheter
som avser omsorger om äldre personer eller personer med funktionshinder
och som regleras i socialtjänstlagen. I författningen anges vilka kategorier
av verksamma som omfattas av skyldigheterna i 14 kap. 2 § SoL och vad
som ligger i uppgiften att vaka över att enskilda får god vård. När det
gäller skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållanden innehåller författningen bl.a. bestämmelser om handläggning av anmälan, information
till dem som omfattas av anmälningsskyldigheten, omedelbara åtgärder
samt utredning och dokumentation. Den ursprungliga versionen av SOSFS
2008:10 har reviderats (se SOSFS 2009:24). Som komplement till SOSFS
2008:10 har Socialstyrelsen i mars 2010 publicerat en handbok. Den är i
första hand avsedd för chefer och personal som utreder lex Sarah-anmälningar i kommuner och enskilda verksamheter inom de områden där lex
Sarah ska tillämpas.46

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
tillämpningen av 24 a § LSS (SOSFS 2008:11)
Rubricerad författning gäller tillämpningen av lex Sarah i verksamheter
som regleras med stöd av LSS. Vad som tidigare sagts om innehållet i
SOSFS 2008:10 gäller i huvudsak också SOSFS 2008:11. Den ursprungliga versionen av 2008:11 har också reviderats (se SOSFS 2009:25). För
ytterligare vägledning hänvisas dessutom till ovan angiven handbok som
även kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd i SOSFS
2008:11.

Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av
ärenden som gäller unga lagöverträdare (SOSFS 2008:30)
I de allmänna råden ges rekommendationer till stöd för socialnämndens
handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare enligt social
tjänstlagen (2001:453), lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga, socialtjänstförordningen (2001:937) och lagen (2002:445)
om medling med anledning av brott. Rekommendationerna gäller bland
annat utredarens kompetens, vilka uppgifter ett yttrande till åklagaren bör
innehålla, val av arbetsplats och handledare för påföljden ungdomstjänst
46

Lex Sarah – tillämpning av 14 kap. 2 § SoL och 24 a § LSS. Handbok för socialtjänsten (art nr
2010-3-18).
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samt frågor som rör insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson. De allmänna råden kompletteras med en handbok som ger ytterligare vägledning
vid handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare.47

Socialstyrelsens allmänna råd om personalens kompetens
vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser
personer med funktionshinder (SOSFS 2008:32)
I Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2008:32 ges rekommendationer till
stöd för tillämpningen av bestämmelsen om lämplig utbildning och erfarenhet i 3 kap. 3 § andra stycket SoL och bestämmelsen om den personal
som behövs för att ge ett gott stöd och en god service och omvårdnad i 6 §
andra stycket LSS. Socialstyrelsens rekommendationer gäller utbildning,
introduktion och stöd, kunskapsområden, förhållningssätt och bemötande
samt fortbildning och vidareutbildning och grundar sig på en tidigare publicerad kunskapsöversikt.48

Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens arbete
med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld
(SOSFS 2009:22)
I rubricerad författning ges rekommendationer till stöd för socialnämndens
verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453) som rör kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående (våldsutsatta kvinnor) samt barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller
mot närstående vuxna (barn som bevittnat våld). De rekommendationer
som ges gäller både verksamheten i stort och arbetet med enskilda individer. För ytterligare vägledning hänvisas till Socialstyrelsens Meddelandeblad som publicerades i december 2009.49
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Barn och unga som begår brott. Handbok för socialtjänsten (art nr 2009-101-3)
Socialt arbete med personer med funktionshinder. Förslag till kompetensbeskrivning (art nr 2007110-6)
Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Meddelandeblad
(art nr 2009-12-23)

Utgångspunkter och regler för
dokumentation
Dokumentationens syfte
För att socialtjänsten ska kunna förbättras och utvecklas och för att det
ska gå att systematiskt undersöka om arbetet bedrivs på föreskrivet sätt
är det en grundläggande förutsättning att verksamheten dokumenteras på
ett tillfredsställande sätt.50Att insatserna dokumenteras och följs upp på ett
tillfredsställande sätt är också en förutsättning för att systematiskt kunna
undersöka om de leder till resultat som innebär förbättringar för den enskilde. Det innebär att dokumentationen ska tillgodose flera syften.

Den enskildes rättssäkerhet
Av primärt intresse för den enskilde är att få en korrekt handläggning av
ärendet och i förekommande fall en insats av god kvalitet.51 Allt som har
kommit fram i en utredning om den enskilde och som har avgörande betydelse för en myndighets ställningstagande i ärendet ska dokumenteras.52
Brister i dokumentationen kan medföra att beslut fattas på ett otillräckligt
eller felaktigt underlag. Dokumentationen och den enskildes rätt till insyn i
ärenden som rör myndighetsutövning stärker den enskildes skydd mot felaktig eller bristande myndighetsutövning.53 Dokumentationen är dessutom
nödvändig för intern kontroll och statlig tillsyn liksom vid överprövning
av beslut i förvaltningsdomstolarna. Den underlättar också en individuell
uppföljning av om den enskilde får den insats som han eller hon är berättigad till enligt beslutet samt att insatsen ges i enlighet med fastställda
kvalitetskriterier och normer.54
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Viktigt arbetsredskap
Dokumentationen ska kunna användas av socialtjänstens personal som ett
arbetsinstrument för den individuella planeringen, för handläggningen av
ärendet, för genomförandet och för uppföljning av ärendehandläggningen
och insatsen.55 Den behövs också för att den enskilde ska kunna få kontinuitet vad gäller beslutade och överenskomna insatser.56
Dokumentationen är också viktig för personalens egen skull. Det individuella tjänstemannaansvaret medför att det är den enskilde tjänstemannen
som är ansvarig för innehållet i de anteckningar som han eller hon gör om
varje enskild person. Det är därför viktigt även för personalens rättsliga
ställning och ansvar att dokumentera uppgifter som rör det enskilda ärendet och ärendets handläggning.57 Dokumentationen under genomförandet
av en insats behövs också för att personalen ska kunna visa att arbetet har
utförts, på vilket sätt och med vilket resultat för den enskilde.

Uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring m.m.
Dokumentationen spelar också en viktig roll på en mer övergripande nivå.
Den behövs dels för huvudmannens egen uppföljning, utvärdering och
kvalitetssäkring av verksamheten, dels för statens möjligheter att följa hur
verksamheten utvecklas i förhållande till nationella mål. Den behövs också
för framställning av statistik och som underlag för forskning inom social
tjänstområdet.58 Den behövs även för att få goda kunskaper om insatsers
resultat för enskilda individer.

Stöd för kunskapsutveckling
I arbetet med att tillförsäkra den enskilde en insats som är relevant och
av god kvalitet ligger bl.a. att tillämpa kunskap om lämpliga insatser för
den enskilde. Under senare år har betydelsen av en systematisk kunskaps
utveckling inom socialtjänsten lyfts fram i olika sammanhang.59 Det handlar om hur kunskap om olika insatsers nytta och resultat för den enskilde
kan utvecklas och användas som underlag för beslut och åtgärder inom
socialtjänsten. Intresset för sådan kunskap har vuxit och efterfrågas alltmer. Det är ett långsiktigt arbete som bl.a. förutsätter en enhetlig termino55
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logi och struktur som grund för en mer systematisk dokumentation av både
individuppgifter och innehållet i olika insatser.

Vad omfattar dokumentationsskyldigheten?
Förvaltningslagen
Enligt 15 § FL ska uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom
en handling och som kan ha betydelse för utgången i ett ärende antecknas
av myndigheten. Det innebär att en myndighet är skyldig att dokumentera
uppgifter som den får muntligt eller genom egna iakttagelser. En förutsättning för att en myndighet ska vara skyldig att dokumentera en uppgift är
att uppgiften kan ha betydelse för utgången i ärendet. Denna förutsättning
har i förarbetena60 motiverats med att det inte alltid är möjligt eller lämpligt
att myndigheten antecknar allt som förekommer i ett ärende. I förarbetena
sägs vidare att uppgifter som redan framgår av handlingarna inte behöver
antecknas på nytt och att anteckningsskyldigheten inte innebär något krav
på ordagrant återgivande.

SoL och LSS
Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut
om stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras. Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Detta följer av 11 kap. 5 § SoL.
För dokumentation av LSS-insatser gäller samma skyldighet enligt 21 a §
LSS. Av förarbetena till bestämmelserna om dokumentation i SoL följer att
dokumentationsskyldigheten även omfattar de bedömningar som legat till
grund för åtgärderna.61
Skyldigheten att dokumentera handläggningen av ärenden som rör enskilda gäller alla ärenden, dvs. även ärenden som inte avser myndighetsutövning mot en enskild.62 Med handläggning av ärenden avses alla åtgärder
från det att ett ärende väcks till dess att det avslutas genom beslut.63
När det gäller genomförandet av insatser är dokumentationsskyldigheten enligt SoL begränsad till att gälla individuellt behovsprövade stöd-,
vård- och behandlingsinsatser. Verksamheter som rådgivning och informa60
61
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tion samt vissa öppna verksamheter omfattas inte av dokumentationsskyldigheten.64
Enskild verksamhet
Bestämmelsen om dokumentation i 11 kap. 5 § SoL gäller i tillämpliga
delar även enskild verksamhet som står under länsstyrelsens tillsyn enligt
SoL. Detta följer av 7 kap. 3 § SoL. Av 23 a § LSS följer att bestämmelsen om dokumentation i 21 a § LSS i tillämpliga delar även gäller enskild
verksamhet (se vidare del 4, kapitlet Kommunens möjligheter att överlåta
uppgifter på annan).

Dokumentationens omfattning och utformning
Handlingar som upprättas inom socialtjänsten och som rör enskilda ska
innehålla tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga uppgifter. De ska
vara väl strukturerade och tydligt utformade.65 Det ska också framgå varifrån uppgifterna kommer, vad som är faktiska omständigheter och vad som
är bedömningar, vem som har upprättat handlingen och när det gjordes.66

Tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga uppgifter
En viktig princip för att skyldigheten att dokumentera ska kunna tjäna sitt
syfte är att dokumentationen innehåller tillräcklig, väsentlig och korrekt
information.67 Vad detta innebär kan variera starkt mellan olika verksamheter och ärendetyper. Endast de uppgifter som har betydelse med hänsyn
till verksamhetens art och det enskilda fallet behöver dokumenteras.68 Mindre insatser kan dokumenteras mer summariskt.69 Det är därför viktigt att
reflektera över i vilket syfte en handling upprättas så att innehållet begränsas till vad som är relevant i sammanhanget. Utgångspunkten för dokumentationen är att uppgifterna ska bygga på ett korrekt underlag.70 Ibland
kan det vara svårt att avgöra om en uppgift är korrekt. Om uppgiften är
relevant i sammanhanget ska den ändå dokumenteras. Det är dock viktigt
att det framgår var uppgiften kommer ifrån.

64
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Uppgifter om tredje person bör undvikas så långt det är möjligt. Att helt
avstå från att anteckna sådana uppgifter skulle dock vara att gå för långt.
En god vård och behandling kan förutsätta att den enskildes situation ses i
sitt sammanhang, vilket gör det nästan ofrånkomligt att även beröra anhöriga till den enskilde. En betydande återhållsamhet bör dock iakttas när det
gäller uppgifter om andra personer än den som är aktuell i ärendet.71
JO
JO 1984/85 s. 198
JO har riktat kritik mot en socialnämnd för att den tagit in ovidkommande upp
gifter i en utredning. Uppgifterna avsåg en person som inte var part i ärendet.
JO konstaterade att det hade saknats varje grund för att till utredningen föra
uppgifter om personen ifråga. Genom att dokumentera uppgifter som innefat
tade allvarliga beskyllningar mot personen ifråga ansåg JO att utredarna på ett
i hög grad anmärkningsvärt sätt åsidosatt kravet på saklighet. JO menade att
åtgärden framstod som än mer allvarlig mot den bakgrunden att den som inte
är part saknar rätt att ta del av utredningen och därmed också möjligheten att
bemöta de uppgifter som lämnats om honom eller henne.

En utgångspunkt för att avgöra hur omfattande dokumentationen behöver
vara är att ny personal ska kunna utföra sina arbetsuppgifter med ledning
av de uppgifter som tidigare har dokumenterats.72
Dokumentationen under handläggningen av ett ärende styrs av vilka frågor som ska utredas. När det gäller handläggningen av ärenden som kan
leda till beslut att ansöka om vård enligt LVU eller LVM är det särskilt viktigt att dokumentationen ger en rättvisande bild av den enskildes förhållanden och ärendets handläggning. Vad som behöver dokumenteras i samband
med handläggningen av en ansökan om bistånd enligt SoL eller en begäran
om insatser enligt LSS beror på vilken insats det gäller. Handläggningen
av en ansökan om tillfälligt ekonomiskt bistånd behöver av naturliga skäl
inte dokumenteras lika ingående som handläggningen av en ansökan om
plats i ett särskilt boende.
Behovet av dokumentation under genomförandet av en beslutad insats
varierar också beroende på insatsens karaktär och vilken person det gäller.
Om insatsen t.ex. ges utan den enskildes samtycke kan dokumentationen
behöva vara mer detaljerad och omfattande än om insatsen är frivillig. Ett
71
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annat exempel när dokumentationen kan behöva vara mer detaljerad är när
den enskildes kommunikationsförmåga är begränsad. I de fall där insatsen
är kortvarig och intensiv med tydliga mål om förändring kan dokumentationen behöva vara mer detaljerad och frekvent än om insatsen är livslång
och av omvårdnadskaraktär.

Krav på tydlighet
Handlingar som upprättas inom socialtjänsten och som rör enskilda ska
vara väl strukturerade och tydligt utformade.73 En myndighet ska enligt
7 § FL sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Det ställer bl.a. krav på
att språket i de handlingar som upprättas inom socialtjänsten är enkelt och
så långt möjligt inte innehåller krångliga formuleringar och fackuttryck
som är svåra att förstå för den enskilde. Det innebär att man kan behöva ta
särskild hänsyn till den enskildes förmåga och förutsättningar att ta del av
och förstå det som skrivs.
För att dokumentationen ska kunna användas som en viktig informationskälla är det av stor betydelse att man snabbt och enkelt kan hitta uppgifterna. Det är därför viktigt att handlingarna är väl strukturerade med
t.ex. rubriker som gör det enkelt att överblicka och orientera sig i texten.

Ange källa för uppgifterna
Det får inte råda något tvivel om vilka källor som ligger till grund för
de uppgifter som dokumenteras inom socialtjänsten. Av en handling som
upprättas inom socialtjänsten och som rör en enskild person ska det därför framgå varifrån uppgifterna i handlingen kommer.74 Som exempel på
uppgiftslämnare kan nämnas den enskilde själv, anhöriga, hälso- och sjukvårdspersonal, tjänstemän hos olika myndigheter och anställda i privata
företag.

Skilj på faktiska omständigheter och bedömningar
Av en handling som upprättas inom socialtjänsten och som rör en enskild
ska det framgå vad som är faktiska omständigheter och vad som är bedömningar.75 Det är också viktigt att tydligt redovisa vem som har gjort en viss
bedömning. För att undvika en sammanblandning av fakta och bedömningar kan bedömningar markeras genom rubriksättning eller inledningsfraser, t.ex. ”Enligt N.N:s bedömning....” i löpande text.
73
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Vem har upprättat handlingen?
Den som har undertecknat en handling ansvarar också för innehållet i
handlingen. Av en journalanteckning eller en annan handling som upprättas inom socialtjänsten och som rör en enskild ska det därför framgå namn
och befattning eller titel på den person som har upprättat handlingen samt
när (år, månad, dag) det gjordes.76 Med befattning avses den funktion man
har som anställd. Med titel avses ordförande eller ledamot av en nämnd,
inte yrkestitel.

Respekt för den enskildes integritet
Dokumentationen inom socialtjänsten ska enligt 11 kap. 6 § SoL och 21 b §
LSS utformas med respekt för den enskildes integritet. Dessa bestämmelser gäller enligt 7 kap. 3 § SoL och 23 a § LSS i tillämpliga delar även
enskild verksamhet (se vidare del 4, kapitlet Kommunens möjligheter att
överlåta uppgifter på annan).
Det är viktigt att dokumentationen ger en bild av både positiva och
negativa förhållanden och inte bara lyfter fram den enskildes problem och
svårigheter. I lagens förarbeten betonas vikten av att dokumentationen är
både objektiv och saklig. Utgångspunkten är att uppgifterna ska vila på ett
korrekt underlag och inte får vara av nedsättande karaktär.77 Samtidigt sägs
att det ibland kan vara nödvändigt att dokumentera värderingar om den
enskilde eftersom uppgifterna kan vara av betydelse även om de kanske
inte uppfattas så av den enskilde. Ett krav för att värderande omdömen ska
få förekomma bör vara att de grundas på ett korrekt underlag och att de är
av verklig betydelse för saken.
Handlingar som upprättas inom socialtjänsten och som rör enskilda får
inte innehålla ovidkommande värdeomdömen av allmänt nedsättande eller kränkande karaktär.78 Av detta följer bl.a. att det är viktigt att förhålla
sig kritisk till alla uppgifter som innehåller negativa omdömen om den
enskilde och hans eller hennes situation. Är uppgiften relevant i sammanhanget ska den dokumenteras. I sådana situationer är det viktigt att så långt
möjligt undvika negativt laddade ord och uttryck, som kan uppfattas som
nedsättande eller kränkande av den enskilde. Det är också viktigt att inte
låta dokumentationen påverkas av sina egna referensramar. Genom att t.ex.
redovisa hur den enskildes bostad faktiskt är beskaffad kan subjektiva värderingar om bostadens standard undvikas. På samma sätt kan man und76
77
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vika subjektiva uttryck som t.ex. allvarliga alkoholproblem genom att man
anger hur mycket och hur ofta den enskilde använder alkohol.

Rättelse i journal m.m.
En handling som upprättats inom socialtjänsten är en allmän handling och
får inte ändras hur som helst. Om handläggaren upptäcker en felaktighet i
en upprättad handling får den rättas genom att den felaktiga texten stryks
över utan att den därigenom görs oläslig. Av handlingen ska det framgå
vem som har gjort rättelsen och när den gjordes.79 En journalanteckning anses upprättad så fort den skrivits in i journalen. (Se del 4, kapitlet
Offentlighet och sekretess).
JO
JO beslut 8 november 2004, dnr 2788-2003
JO har uttalat att journalanteckningar utgör allmänna handlingar och därför
inte utan vidare kan ändras. Av detta följer att socialnämnden måste ha ett
journalföringssystem som inte tillåter att uppgifter kan ändras i efterhand. En
annan sak är att felaktiga uppgifter självfallet får rättas. Den felaktiga uppgiften
ska dock vara fullt läsbar även efter rättelsen

JO 1984/85 s. 198
JO har uttalat att det är möjligt att besluta om rättelse även efter att ett ärende
är slutbehandlat av socialnämnden. Rättelsen kan ske genom att de oriktiga
uppgifterna stryks över. I marginalen görs därefter en anteckning om att upp
giften varit oriktig och att den därför har utgått. Den som har fått del av utred
ningen ska underrättas om rättelsen.

Rättning av personuppgifter med stöd av person
uppgiftslagen
Genom tillkomsten av personuppgiftslagen (1998:204) och lagen
(2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten finns
det bestämmelser som gör det möjligt att på begäran av den registrerade
rätta, blockera eller utplåna personuppgifter i en akt hos socialnämnden.
Förutsättningarna för detta beskrivs närmare i avsnittet Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten i Del 4.
79
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Personakter inom socialtjänsten

I SoL och LSS ställs det inte några uttryckliga krav på att det ska upprättas några personakter inom socialtjänsten. Det finns däremot bestämmelser
som indirekt förutsätter att handläggning av ärenden och genomförande av
insatser som rör enskilda dokumenteras i personakter. Det gäller bestämmelserna om gallring av handlingar i personakt (12 kap. 1 och 2 §§ SoL
respektive 21 c och 21 d §§ LSS), reglerna om utlämnande av handling
i personakt när det gäller enskild verksamhet (7 kap. 4 § SoL respektive
23 b § LSS ) samt de regler som gäller omhändertagande av personakt i
enskild verksamhet (7 kap. 5 § SoL respektive 23 c § LSS).
Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör handlingar som rör enskilda
hållas samman i en personakt.80 Handlingar som hör till enskildas personakter inom den verksamhet som bedrivs av kommunerna behöver inte
diarieföras (2 § offentlighets- och sekretessförordningen). Ur administrativ synvinkel är detta undantag ett starkt argument för att generellt sett
upprätta personakter inom den kommunalt bedrivna socialtjänsten. Om
man inte upprättar personakter gäller reglerna om registrering av allmänna
handlingar i 5 kap. 1 och 2 §§ offentlighets- och sekretesslagen (OSL), se
vidare del 2, kapitlet Att registrera handlingar (diarieföring).

En eller flera personakter?

Om dokumentationen av både handläggningen av ett ärende och genomförandet av en beslutad insats kan göras i en och samma personakt eller om
den måste göras i en, två eller flera personakter styrs av regler i offentlighets- och sekretesslagen och svaren på följande frågor:
1. Är det samma nämnd som är ansvarig för både handläggning och genomförande?
2. Är det en eller flera andra nämnder än den beslutande som ansvarar för
genomförandet?
3. Genomförs en beviljad insats av en yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet?
4. Genomförs en beviljad insats av en enskild verksamhet som inte bedrivs
yrkesmässigt?
Om det är samma nämnd som är ansvarig för både handläggningen av
ett ärende och genomförandet av en beslutad insats kan dokumentationen
göras i en och samma personakt. Det finns då inga sekretessgränser i of80
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fentlighets- och sekretesslagen. Av praktiska skäl kan man ändå välja att
delar av personakten finns tillgänglig hos den som genomför insatsen.81
Om det är en eller flera andra nämnder än den beslutande som ansvarar
för genomförandet av insatser råder sekretess mellan såväl den beslutande
nämnden och den andra nämnden, som mellan de olika nämnder som genomför beviljade insatser. Det innebär att den nämnd som genomför en
insats måste upprätta en egen personakt.82
Om det är en eller flera yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter
som ansvarar för genomförandet av insatser råder sekretess mellan såväl
den beslutande nämnden och den enskilda verksamheten, som mellan olika yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter. Om insatser genomförs
både av en yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och en annan nämnd
råder det även sekretess mellan dessa. Det innebär att den som är ansvarig
för den enskilda verksamheten måste upprätta en egen personakt.83
Om en beviljad insats genomförs av t.ex. ett familjehem som inte omfattas av reglerna om dokumentationsskyldighet och tystnadsplikt, är det
den beslutande nämnden som är ansvarig för dokumentationen. Den kan
då göras i den personakt som den beslutande nämnden upprättat i samband
med handläggningen.

Struktur och innehåll
Handlingar som rör enskilda ska hållas ordnade på ett sådant sätt att det enkelt och överskådligt går att följa och granska handläggningen av ett ärende
och genomförandet av en insats.84 Handlingarna bör hållas samman i en personakt. Den bör gälla endast en person.85 Denna huvudregel är motiverad av
främst praktiska skäl. Att akten är gemensam för flera personer innebär inte
att var och en har rätt att ta del av hela akten. Den enskildes rätt till insyn
gäller endast uppgifter som rör honom eller henne. Om den enskilde begär
att få ta del av akten är det nödvändigt att varje gång pröva om det finns
uppgifter i akten som den enskilde inte har rätt att ta del av. Arbetet med
gallring försvåras också när flera personer har en gemensam akt.
I vissa ärenden, t.ex. ärenden som rör ekonomiskt bistånd, kan dock personakten vara gemensam för personer som tillhör samma hushåll förutsatt
att de lever under sådana förhållanden att rätten till ekonomiskt bistånd
grundas på hushållets sammanlagda inkomster och utgifter. Vid vissa till81
82
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fällen, t.ex. om det förekommer familjevåld, är det viktigt att akten delas
för att slå vakt om den enskildes integritet.
En personakt kan vara elektronisk eller fysisk eller både och.86 Om den
innehåller både en elektronisk och en fysisk del är det viktigt att kunna
överblicka hela akten genom att den elektroniska delen innehåller tydliga
hänvisningar till handlingar som finns i den fysiska delen av akten.
Vissa uppgifter bör tydligt framgå av personakten.87 Det gäller inte bara
den enskildes personnummer, namn och adress utan också vissa andra uppgifter. Om den enskilde har god man eller förvaltare enligt föräldrabalken
bör det av anteckningar på ett försättsblad eller på annat sätt tydligt framgå
av akten. Samma sak gäller om det finns ett beslut om sekretessmarkering
eller kvarskrivning enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) som avser
den enskilde. Om en personakt avser ett barn bör det på samma sätt också
framgå vem som är barnets vårdnadshavare och om barnet har god man
enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn.
Alla uppgifter som kan vara av betydelse för handläggningen av ett
ärende eller genomförandet av en insats bör utan oskäligt dröjsmål dokumenteras och föras till personakten.88 Det är viktigt att dokumentationen
går hand i hand med handläggningen av ett ärende eller genomförandet av
en insats med hänsyn till att den enskilde har rätt till insyn i dokumentationen. Ju längre tid det går innan en uppgift antecknas desto större är också
risken för att uppgiften förvanskas eller glöms bort.
Vilka uppgifter som bör antecknas i akten under handläggningen av
ett ärende framgår närmare av olika kapitel i del 2. På motsvarande sätt
hänvisas till del 3 när det gäller vilka uppgifter som bör antecknas i akten i
samband med genomförandet av individuellt behovsprövade insatser.

Den enskildes rätt till insyn i dokumentationen
Enligt 11 kap 6 § SoL och 21 b LSS bör den enskilde hållas underrättad
om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom
eller henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen
är oriktig ska detta antecknas. Dessa bestämmelser gäller i tillämpliga delar även enskild verksamhet, vilket framgår av 7 kap. 3 § SoL respektive
23 a § LSS.
Bestämmelserna utgör en markering av rätten till insyn och ska ses mot
bakgrund av den kritik som riktats mot socialtjänsten för att enskilda har
86
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varit ovetande om anteckningar som förts om dem. Det är viktigt, inte minst
för förtroendet i relationen, att den enskilde verkligen får insyn i de anteckningar som görs om honom eller henne. Det gäller särskilt när det kan råda
delade meningar om riktigheten i det som antecknas. Av dokumentationen
ska det därför klart framgå i vilka avseenden den enskilde har en avvikande
uppfattning om vad som sagts eller noterats.89 Det innebär dock inte att den
enskilde ska kunna styra hur dokumentationen ska utformas.90
Den enskildes rätt att ta del av en handling i offentlig verksamhet regleras av bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i 2 kap.
tryckfrihetsförordningen (se del 4, kapitlet Offentlighet och sekretess). För
enskild verksamhet som inte omfattas av bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen gäller i stället bestämmelserna i 7 kap. 4 §
SoL och 23 b § LSS. Enligt dessa bestämmelser ska en handling i en personakt, om det begärs av den som akten rör, så snart som möjligt tillhandahållas denne för läsning eller avskrivning på stället eller i avskrift eller
kopia, om inte annat följer av bestämmelserna om tystnadsplikt i 15 kap.
1 § SoL eller 29 § LSS.

Förvaring av handlingar
Av 11 kap. 5 § andra stycket SoL och 21 a § andra stycket LSS följer att
handlingar som rör enskildas personliga förhållanden ska förvaras så att
obehöriga inte får tillgång till dem.
En handling ska förvaras på ett sådant sätt att endast den person som har
legitim anledning att ta del av handlingen för att fullgöra sina arbetsuppgifter kan få tillgång till den.91 Den stränga sekretessen inom socialtjänsten
ställer höga krav på en säker förvaring av handlingar. Det är också viktigt
med hänsyn till den s.k. inre sekretessen.

Inre sekretess
Vad som menas med inre sekretess redovisas i betänkandet Ny sekretess
lag (SOU 2003:99).92 Där konstateras bl.a. att det i allmänhet ansetts vara
självklart att uppgifter som omfattas av sekretess får lämnas mellan befattningshavare hos en och samma myndighet i den utsträckning som är
normal och behövlig för ett ärendes handläggning eller för verksamhetens
bedrivande i övrigt. I vilken utsträckning hemliga uppgifter därutöver kan
89
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röjas inom en myndighet eller en verksamhetsgren har närmast ansetts vara
en etisk fråga. Det har förutsatts att möjligheten att utbyta uppgifter inom
en myndighet eller verksamhetsgren utnyttjas med omdöme. Det är denna
form av begränsning som brukar betecknas som den inre sekretessen.
Även om offentlighets- och sekretesslagen inte innehåller någon reglering av den inre sekretessen, regleras den i viss omfattning i annan lagstiftning. I detta avseende hänvisas bl.a. till bestämmelsen i 11 kap. 5 § andra
stycket SoL. Med ”obehörig” menas även personal som inte har med uppgifterna att göra i och för sitt arbete. I förarbetena sägs att bestämmelsen
ska ses som ett viktigt komplement till sekretesslagens regler. Det sägs
särskilt att bestämmelsen syftar till att skydda handlingar med sekretess
skyddade uppgifter från dem ”som inte har legitim anledning att ta del av
handlingen i sin tjänsteutövning”.
På vilket sätt handlingar som rör enskildas personliga förhållanden bör
förvaras framgår inte direkt av lagstiftningen.
När det gäller verksamhet som bedrivs av kommuner och landsting finns
bestämmelser om förvaring i arkivlagen (1990:782). En myndighets arkiv
bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och
sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen (3 §
arkivlagen). Det betyder att arkivlagens bestämmelser om förvaring av
handlingar inte bara gäller handlingar som har arkiverats i samband med
att ett ärende har avslutats utan också journalanteckningar och andra allmänna handlingar i pågående ärenden och insatser.
Myndigheter som omfattas av bestämmelserna i arkivlagen ska skydda
arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. Det följer
av bestämmelserna i 6 § 3 arkivlagen. Hur detta ska gå till rent praktiskt
inom socialtjänsten bestäms av kommunfullmäktige som enligt 16 § arkivlagen får meddela föreskrifter om arkivvården i kommunen i den utsträckning något annat inte är särskilt föreskrivet. Kraven på säker förvaring tillgodoses i allmänhet genom att handlingarna förvaras i låsbara enheter som
skyddar mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst.

Förvaring av handlingar hemma hos den enskilde
En fråga som kräver en särskild kommentar är om det är tillåtet att förvara
handlingar hemma hos den enskilde. Handlingar i original kan inte förvaras på annan plats än hos den som enligt lag är skyldig att dokumentera,
dvs. hos en nämnd eller en enskild verksamhet. Vad som gäller ifråga om
löpande arbetsanteckningar behandlas närmare i avsnittet om dokumentation i samband med genomförandet av en insats, se del 3.
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Några centrala begrepp
i förvaltningsrätten
Inledningsvis redovisas innebörden i några begrepp som är viktiga att ha
klart för sig vid handläggning av ärenden inom socialtjänsten.

Ärende
Begreppet ärende används med olika betydelser. Begreppet definieras inte
i förvaltningslagen men av förarbeten framgår att det avser myndigheternas beslutande verksamhet.93 Ett sätt att uttrycka det är det som är föremål
för åtgärder hos en myndighet i avsikt att leda fram till ett beslut. I denna
betydelse kan en och samma person ha flera ärenden aktuella samtidigt
hos nämnden. I administrativa sammanhang och i den paragraf i social
tjänstlagen som gäller överflyttning av ett ärende (16 kap. 1 § SoL) används begreppet för att beteckna samtliga ärenden och pågående insatser
som rör en viss person hos nämnden.
I denna handbok används begreppet ärende i den förstnämnda betydelsen om inte annat framgår.

Part
Begreppet part förekommer på flera ställen i förvaltningslagen (t.ex. i 7,
14, 16, 17 och 21 §§). Någon definition av begreppet finns dock inte i
förvaltningslagen. Av förarbetena till 1971 års förvaltningslag94 framgår
att de kategorier av personer som skulle ha rätt till aktinsyn liksom rätt
att genom myndighetens försorg bli underrättade om utredningsmaterialet
m.m. skulle betecknas som ”sökande, klagande eller annan part”.
Med sökande avsågs en person som hos myndigheten gjort en ansökan
eller annan framställning som i något hänseende rörde hans offentligrättsliga ställning.
Som klagande skulle räknas inte bara sökande som har överklagat ett
beslut utan också annan som har rätt att överklaga beslutet. Enligt 7 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) blir nämnden vid ett överklagande den
enskildes motpart sedan handlingarna i ärendet överlämnats till domstolen.
93
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Med benämningen annan part skulle avses person som intog ställning
som var jämförbar med sökandens eller klagandens. Samma beskrivning
av partsbegreppet återfinns i nu gällande förvaltningslag.

Vad gäller för barn?
Ett barn är alltid – oavsett ålder – part i ett ärende som rör honom eller
henne. Barnet är dock inte processbehörigt, dvs. kan inte själv föra sin
talan förrän det har fyllt 15 år. Att ett barn som har fyllt 15 år har rätt att
själv föra sin talan i mål och ärenden enligt SoL och LVU framgår uttryckligen av lagstiftningen (11 kap. 10 § första stycket SoL respektive 36 §
första stycket LVU).
Insatser enligt LSS ska ges den enskilde endast om han eller hon begär
det. Om ett barn som har fyllt 15 år uppenbart saknar förmåga att på egen
hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare eller
förvaltare begära insatser för honom (8 § LSS).

Vad gäller för vårdnadshavare?
En vårdnadshavare är i egenskap av ställföreträdare för ett barn som är
aktuell för en utredning alltid part. Det följer av föräldrabalkens bestämmelser om de rättigheter och skyldigheter som vårdnadshavaren har. Detta
gäller enligt huvudregeln så länge som barnet är under 18 år och inte heller
ingått äktenskap. Vårdnadshavaren har kvar sin talerätt även sedan barnet har fyllt 15 år. Har föräldrarna gemensam vårdnad om barnet är båda
föräldrarna parter i ett ärende som rör barnet, även om de inte bor tillsammans. En förälder som inte är vårdnadshavare är inte part.

Vad gäller för nämnden?
Nämnden har rätt att överklaga en domstols beslut eller en dom som går
nämnden emot. Nämnden blir då part i målet. Det gäller t.ex. om nämnden
överklagar en länsrätts dom i ett ärende om bistånd enligt SoL. Det gäller
också om nämnden överklagar en kammarrätts beslut att avslå nämndens
ansökan om prövningstillstånd.

Vad gäller för en anmälare?
En anmälare, dvs. en person som har gjort en anmälan till nämnden, är inte
part. Det gäller oavsett om han eller hon har en lagreglerad anmälningsplikt eller inte.
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Handläggning av ett ärende

Med handläggning avses alla åtgärder som vidtas från det att ett ärende
inleds till dess att det avslutas genom ett beslut. Grundläggande regler om
hur en myndighet ska handlägga ärenden finns i förvaltningslagen.
Enligt 7 § FL ska alla ärenden där enskild är part handläggas så enkelt,
snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Om det behövs
ska myndigheten vid handläggningen beakta möjligheten att själv inhämta
upplysningar och yttranden från andra myndigheter. Myndigheten ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt ska myndigheten
underlätta för den enskilde att ha med den att göra.
Förvaltningslagens bestämmelser om handläggning kompletteras med
bestämmelser om handläggning i SoL, LVU och LVM. Vad som gäller
ifråga om nämndens möjligheter att själv inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter utvecklas närmare i kapitlet Att genomföra
och dokumentera en utredning, se avsnittet Att samla in uppgifter.

Utredning
Med utredning avses all den verksamhet som syftar till att göra det möjligt
för nämnden att fatta beslut i ett ärende hos nämnden.95 Det kan t.ex. gälla ett
ärende om bistånd enligt SoL eller att avge ett yttrande till en domstol. Ordet
utredning används också som ett sammanfattande begrepp på den skriftliga
sammanställning av inhämtat material som utgör beslutsunderlag i ärendet.
En utredning enligt 11 kap. 1 § SoL får inte inledas mot någon vuxen
persons vilja, om utredningen avser henne eller honom själv. Från denna
huvudregel finns några få undantag inom socialtjänsten. Kan det föreligga
ett vårdbehov som behöver tillgodoses med stöd av bestämmelser i LVM
eller LVU (personer mellan 18 och 20 år) får utredningen bedrivas mot den
enskildes vilja. Detsamma gäller när nämnden på begäran av annan myndighet eller domstol är skyldig att yttra sig.
När det gäller barn har nämnden ett större ansvar. Finns det tecken som
tyder på att nämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd ska
utredningen genomföras oberoende av vårdnadshavarens samtycke. För
sådana utredningar finns särskilda bestämmelser i 11 kap. 2 § SoL.
Själva utredningen är aldrig en pågående insats från nämndens sida.
Nämnden kan inte med hänvisning till att en utredning pågår låta bli att
vidta nödvändiga åtgärder. Om den enskilde behöver någon insats under
utredningstiden ska frågan utredas och avgöras genom ett särskilt beslut.
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Myndighetsutövning
Det som kännetecknar myndighetsutövning mot enskild är att det rör sig
om beslut eller andra åtgärder som ytterst är ett uttryck för samhällets
maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. Begreppet myndighetsutövning är inte definierat i förvaltningslagen, men i dess föregångare (den
äldre förvaltningslagen 1971:290) beskrevs detta som ”utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande”.96
Myndighetsutövning kan förekomma både i form av missgynnande beslut och gynnande beslut. Avslag på en ansökan, förbud eller föreläggande
är exempel på missgynnande beslut. Bifall på en ansökan eller tillstånd att
bedriva en viss verksamhet är exempel på gynnande beslut. Det som är
speciellt är dock att den enskilde befinner sig i ett slags beroendeförhållande till myndigheten.
Rör det sig om ett gynnande beslut, kommer beroendeförhållandet till
uttryck på så sätt att den enskilde måste vända sig till myndigheten för att
få t.ex. en viss förmån och att myndighetens tillämpning av föreskrifter
på området får avgörande betydelse för honom eller henne. När det gäller
missgynnande beslut kan i vissa fall tvångsmedel av något slag användas
mot den enskilde om han eller hon inte rättar sig efter beslutet.
För att det ska vara myndighetsutövning krävs även att myndigheten
grundar sin befogenhet att bestämma om ett visst förhållande på en författning eller något annat beslut av regeringen eller riksdagen.
Endast ärenden som mynnar ut i bindande beslut omfattas av begreppet
myndighetsutövning. Beslutet behöver däremot inte vara ett avgörande i
sak för att vara bindande. Även beslut om avskrivning eller avvisning kan
vara myndighetsutövning. Ärenden som uteslutande avser att lämna upplysningar, råd eller andra ej bindande besked är inte myndighetsutövning.
Det är inte heller fråga om myndighetsutövning när en myndighet avger ett
yttrande eller gör en ansökan till en annan myndighet.
Myndighetsutövning får inte överlåtas till enskild verksamhet utan lagstöd (se vidare del 4, kapitlet Kommunens möjligheter att överlåta uppgifter på annan).
Vilka arbetsmoment som innefattas i begreppet myndighetsutövning
inom socialtjänsten har belysts av JO i ett ärende som gällt socialnämndens möjligheter att anlita privaträttsliga subjekt som utredare inom verksamheten.97 Det gäller exempelvis åtgärder som att ta emot anmälan eller
96
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ansökan, i förekommande fall besluta om att en utredning ska inledas, underrätta den enskilde om att en utredning har inletts, utse en handläggare,
överlämna eventuella handlingar till den som ska handlägga ärendet, kontakta de enskilda personer som berörs av utredningen, inhämta uppgifter
från myndigheter och enskilda personer, dokumentera de uppgifter som
inhämtas och olika åtgärder under utredningsarbetet, till länsrätten anmäla
ett eventuellt behov av offentligt biträde, sammanställa utredningen, delge
utredningen med en part, upplysa den enskilde om rätten till företräde inför
socialnämnden, föredra ärendet för socialnämnden samt att fatta beslut och
underrätta den enskilde om beslutet.

Faktiskt handlande

Förvaltningslagen skiljer mellan handläggning av ärenden och faktiskt
handlande. Begreppen handläggning och i vissa fall myndighetsutövning
kan något förenklat användas om nämndens beslutande verksamhet (se
ovan). Övrig verksamhet som nämnden svarar för kallas faktiskt handlan
de. Till detta hör arbetet med att genomföra olika beslut, t.ex. att betala ut
pengar till någon som har beviljats ekonomiskt bistånd, att följa ett omhändertaget barn till ett familjehem, att utföra hemtjänstinsatser till en äldre
person eller att ge behandling till en person med missbruksproblem. Som
andra exempel på faktiskt handlande kan nämnas att besvara frågor från
allmänheten samt att ge råd och vägledning.
Nämnden får teckna avtal om att det faktiska handlandet utförs av någon
annan, t.ex. en annan kommun, ett bolag, en förening, en samfällighet, en
stiftelse eller en enskild individ (se vidare del 4, kapitlet Kommunens möjligheter att överlåta uppgifter på annan).
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För att ge enskilda möjlighet att ta tillvara sina rättigheter som part måste
det alltid klargöras vem eller vilka personer som är part i ett ärende. Under
låtenhet av en myndighet att behandla någon som part, trots att det i ärendet framgår att personen bör tillerkännas en sådan ställning, är enligt JO ett
grovt förfarandefel.98
Som part i ett ärende som handläggs inom socialtjänsten har den enskilde vissa rättigheter. Det gäller bl.a. rätten att anlita ombud eller biträde
(se del 4, kapitlet Ombud, biträde och stödperson) och rätten att överklaga
vissa beslut (se kapitlet Att handlägga ett överklagande). I detta kapitel
redovisas kortfattat vad som gäller ifråga om den enskildes rätt till insyn
i utredningsmaterialet, rätten att lämna uppgifter muntligt och rätten till
företräde inför nämnden.

Den enskildes rätt till insyn i utredningsmaterialet
En grundläggande princip är att parter i mål och ärenden ska kunna ta del av
allt utredningsmaterial som är underlag för ett beslut hos en domstol eller
en myndighet. Denna princip syftar till att den som är part ska få möjlighet att ta tillvara sin rätt och sina intressen. Enligt socialtjänstlagen gäller
rätten till insyn även när nämnden gör en ansökan eller avger ett yttrande
till en annan myndighet i ett mål eller ärende som rör myndighetsutövning
mot enskild hos den andra myndigheten (11 kap. 8 § tredje stycket SoL).
Rätten till insyn i allt utredningsmaterial ger den som är part i ett ärende
hos nämnden möjlighet att bemöta och komplettera uppgifter och att kontrollera hur nämnden handlägger ärendet. Den enskilde kan t.ex. se om
nämnden lämnar honom eller henne möjlighet att yttra sig över allt som är
av betydelse för avgörandet. Rätten till insyn gör det även möjligt för parten att se om nämnden handlägger ärendet tillräckligt snabbt och effektivt.
Denna rätt, som ofta kallas partsinsyn, regleras såväl i förvaltningslagen
som i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
Av förvaltningslagen (16 § FL) framgår att den enskilde har rätt att ta
del av allt det utredningsmaterial som tillförts ett ärende. Paragrafen förutsätter att det är parten som är aktiv och begär att få ta del av materialet
98
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(jämför kapitlet Att kommunicera enligt 17 § förvaltningslagen). Av offentlighets- och sekretesslagen framgår att sekretess som regel inte hindrar
att parter i ett mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet tar del av
handlingar och annat material i ärendet. Enbart om det med hänsyn till något allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att en sekretessbelagd
uppgift i materialet inte röjs, ska parten nekas att få ta del av materialet
(10 kap. 3 § OSL). Detta undantag förutsätter att det finns en bestämmelse
i offentlighets- och sekretesslagen eller i någon annan lag som gör att uppgiften är hemlig. Om något material inte kan lämnas ut med hänvisning till
bestämmelserna i 10 kap. 3 § OSL är myndigheten skyldig att på annat sätt
upplysa parten om vad materialet innehåller. Det ska ske i den utsträckning
det behövs för att parten ska kunna ta till vara sin rätt och om det kan ske
utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen ska skydda.
Rätten till insyn gäller sådant material som har tillförts ärendet. Med
detta begrepp avses det som nämnden, en part eller någon annan har tillfört
ärendet.99 Det spelar ingen roll vilket slag av material det är fråga om – det
kan omfatta både allmänna handlingar (se del 4, kapitlet Offentlighet och
sekretess) och annat material. Det avgörande är om materialet har tillförts
ärendet eller inte. Ordet ”tillföra” innebär inte att varje handling som faktiskt finns i den till ärendet hörande akten ska anses tillförd ärendet. En part
kan således inte göra anspråk på att allt som förvaras i akten utan vidare
ska lämnas över till honom eller henne. Myndigheten kan förklara att visst
material inte har tillförts ärendet i den mening som avses i 16 § FL. Även
om det alltså ytterst är myndigheten som avgör om och när en handling ska
tillföras ett ärende så är syftet med 16 § att garantera parten en så vidsträckt
aktinsyn som möjligt. Uppgifter som är av betydelse för ärendets avgörande bör alltid tillföras ärendet. Muntliga upplysningar och myndighetens
egna iakttagelser av sådant slag ska antecknas och tillföras ärendet.100
Bestämmelsen i förvaltningslagen förutsätter att det är ett ärende som
pågår vid myndigheten.101 Enligt praxis och allmänna rättsgrundsatser hindrar detta inte att rätt till partsinsyn kan finnas även sedan ett ärende har
avslutats. Den som har beaktansvärda motiv för att ta del av uppgifter i
ett ärende där han har varit part bör tillåtas att göra detta med de begränsningar som anges i 10 kap. 3 § OSL.102

99
100
101
102

Hellners & Malmqvist (2007) s. 172
Hellners & Malmqvist (2007) s. 169
Jmfr. prop. 1979/80:2 s. 335
Hellners & Malmqvist (2007) s. 174
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Vissa undantag inom äldre- och handikappomsorg
Bestämmelsen om partsinsyn i förvaltningslagen inskränks av bestämmelser i 11 kap. 8 § andra stycket SoL. Den enskilde har inte rätt att ta del av
uppgifter som rör någon annan sökande i ett ärende om särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre (5 kap. 5 § andra stycket SoL)
eller bostäder med särskild service för människor med funktionshinder
(5 kap. 7 § tredje stycket SoL) eller om någon annan liknade social tjänst.
Någon motsvarande regel finns inte i LSS men får anses följa av offentlighets- och sekretesslagen .

Rätt att få lämna muntliga uppgifter
Sökande, klagande eller annan part har rätt att få lämna muntliga uppgifter
i alla ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild, om det kan ske
med hänsyn till arbetets behöriga gång (14 § första stycket FL och 11 kap.
8 § SoL). Det innebär att nämnden i princip inte kan avvisa eller avfärda
den som är part i ärendet när han eller hon vill framföra sina synpunkter
eller lämna information muntligt per telefon eller vid ett besök. Avsikten
med denna bestämmelse är att underlätta för den enskilde att ha kontakt
med myndigheter. Bestämmelsen gäller alla typer av ärenden hos nämnden
som avser myndighetsutövning mot enskild, även sådana ärenden där beslutet enbart kan överklagas med stöd av kommunallagens bestämmelser
om laglighetsprövning.
Den som är part i ett ärende har rätt att få tala med någon som kan ta
emot uppgifterna på nämndens vägnar. Denna rätt bör sättas i samband
med den skyldighet att ta emot besök och telefonsamtal som alla myndigheter har enligt 5 § FL. Parten bör i princip kunna välja mellan att lämna
uppgifterna per telefon eller vid ett besök hos nämnden. Lagen ger inte
parten någon rätt att få tala med en viss bestämd person hos nämnden,
t.ex. den eller de personer som är beslutsfattare i ärendet eller att kräva ett
formellt sammanträde. Det är nämndens sak att avgöra hur det ska gå till
när någon vill lämna uppgifter muntligt. Nämnden kan hänvisa parten till
någon annan lämplig person hos nämnden. I regel är det lämpligast att den
som är ansvarig handläggare i ärendet är den som har hand om kontakter
av detta slag.
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JO
JO 2001/02 s. 294
JO har kritiserat en socialnämnd för att inte ha tillmötesgått en begäran om be
sökstid från en biståndssökande. Nämnden ansåg inte att en besökstid var mo
tiverad med hänsyn till att den enskilde hade inkomster över norm och därför
inte kunde få sin ansökan beviljad. JO anförde däremot att de nämnda om
ständigheterna inte var sådana att de inskränker parters rätt att lämna uppgifter
muntligt. Bestämmelsen om muntlig handläggning är enligt JO viktig för den
enskildes rättssäkerhet. Vid ett besök skulle sökanden kunnat ta upp även andra
omständigheter än rent ekonomiska. JO pekade särskilt på att socialtjänsten ska
bedrivas utifrån en helhetssyn på den enskildes totala sociala situation.

Rätt att få företräde inför nämnden
Enligt 11 kap. 9 § SoL har den person som socialnämnden är skyldig att
kommunicera utredningsmaterialet med enligt 17 § FL rätt att få företräde
inför nämnden, om det inte finns särskilda skäl som talar emot det. Ett sådant särskilt skäl kan t.ex. vara att den enskildes uppgifter i ett visst ärende
är uppenbart ogrundade. Nämnden får inte avvisa en person som har rätt
till företräde enbart av den anledningen att nämnden bedömer att inställelsen saknar betydelse.
Riksdagen har i maj 2010 beslutat om vissa ändringar i LSS. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2011 och gäller bl.a. rätten till företräde
inför nämnden. I ett ärende som gäller insatser enligt 9 § LSS får den enskilde rätt att muntligen vid besök lämna uppgifter inför nämnden, om det
inte finns särskilda skäl mot det. Den enskilde ska underrättas om denna
rätt (8 a § LSS).
Rätten till företräde gäller både i ärenden som avser myndighetsutövning och i ärenden om ansökan eller yttrande till annan myndighet (11 kap.
8 § tredje stycket SoL). Nämnden betyder antingen nämnden i sin helhet,
ett utskott eller den person som på delegation har rätt att besluta på nämndens vägnar. Rätten att få företräde inför nämnden är alltså rätten att få
företräde inför den som ska besluta i det enskilda ärendet. Att den enskilde
har lämnat ett skriftligt eller muntligt yttrande i samband med kommuniceringen hindrar inte att han eller hon också får träffa den som ska fatta
beslut i ärendet.
Vid företräde inför nämnden har den enskilde rätt att ha med sig ett ombud eller biträde. Den enskilde kan också ha med sig en stödperson (se del
4, kapitlet Ombud, biträde och stödperson).
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JO
JO 1992/93 s. 417
JO har uttalat att det kan vara av stort värde för den enskilde att vid ett sam
manträde inför en nämnd ha sällskap av någon anhörig eller en vän. Förvalt
ningslagen lägger inte några hinder i vägen för detta. Däremot kan sekretess
skäl t.ex. när det gäller uppgifter om den andre partens förhållanden, som inte
kan omfattas av den biträdda partens medgivande, mana till viss försiktighet
när det gäller den information som kan lämnas inför en stödperson. Detta mo
tiverar dock inte att stödpersonen helt förbjuds att närvara.
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Ett ärende hos nämnden kan uppkomma på i princip tre olika sätt: genom
ansökan eller begäran, genom anmälan eller på annat sätt.
En ansökan om bistånd enligt SoL eller begäran om insatser enligt LSS
innebär att det hos nämnden uppkommer ett ärende. Även om det från
början står klart att den enskildes ansökan eller begäran inte kan beviljas
ska ärendet avslutas genom ett beslut.103 Detsamma gäller vid en ansökan
om insatser enligt 2 kap. 3 § SoL, dvs. när en person som till följd av ålderdom, funktionshinder eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av
omfattande vård- och omsorgsinsatser ansöker om insatser som han eller
hon behöver för att kunna flytta till en annan kommun. Det gäller också vid
en ansökan om förhandsbesked enligt 16 § LSS som görs inför flyttning
till en annan kommun. Ett ärende uppkommer också när någon ansöker om
att i sitt hem få ta emot ett visst barn för stadigvarande vård och fostran
(6 kap. 6 § SoL), s.k. privatplacering. Det gäller också när någon ansöker
om nämndens medgivande för att kunna adoptera ett barn från utlandet
(6 kap. 12 § SoL).
Ett ärende uppkommer alltid när andra myndigheter, till vilka nämnden
har en skyldighet att yttra sig, begär nämndens yttrande.
Att nämnden får kännedom om någonting genom en anmälan eller på
annat sätt innebär däremot inte självklart att ett ärende uppkommer. Frågan
om nämnden ska inleda en utredning eller inte måste avgöras från fall till
fall vid en s.k. förhandsbedömning, se vidare kapitlet Att göra en förhandsbedömning.

Ansökan eller begäran om insatser

Vem kan ansöka om eller begära insatser hos nämnden?
Den enskilde kan enligt 9 § FL själv lägga fram sin sak eller använda sig av
ett ombud eller ett biträde. Med ombud menas en person som har fullmakt
från den enskilde att helt eller delvis föra hans eller hennes talan. Med
biträde menas en person som biträder en person utan att föra hans eller
hennes talan. Vad som gäller för ombud, biträde och fullmakt utvecklas
närmare i del 4, se kapitlet Ombud, biträde och stödperson.
103 JO beslut 2010-03-22, dnr 3938-2009
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Även barn kan ansöka om stöd och hjälp hos nämnden. Enligt 11 kap.
10 § SoL har barn som har fyllt 15 år rätt att själva föra sin talan i mål
och ärenden enligt SoL. Barn som fyllt 15 år kan alltså själva ansöka om
bistånd utan att vårdnadshavaren företräder dem. En ansökan om bistånd
från ett barn som fyllt 15 år ska alltid prövas i sak oavsett vårdnadshavarens
inställning. Nämnden får inte avfärda barnets ansökan med hänvisning till
att vårdnadshavaren måste ställa sig bakom denna. Hänsyn till vårdnadshavarens inställning får man i stället ta när man fattar beslut i ärendet. Barn
under 15 år ska dock alltid företrädas av sina vårdnadshavare.
RÄTTSFALL
RÅ 1983 2:18
En socialnämnd har inte ansetts ha befogenhet att på ansökan av ett femton
årigt barn men mot vårdnadshavarens vilja ge barnet bistånd i form av vistelse
i familjehem.

JO
JO 1989/1990 s. 219
JO har uttalat att det ligger i socialtjänstens ansvar att ge det stöd den enskilde
behöver. Finns det inga andra möjligheter måste därför en socialnämnd kunna
ingripa med ekonomisk hjälp även till unga vilkas försörjning åvilar vårdnads
havaren. Det är dock viktigt att understryka att sådan hjälp aldrig kan ges slen
trianmässigt till ungdomar som lämnar föräldrahemmet innan de kan försörja
sig själva.

Insatser enligt LSS ska ges den enskilde endast om han eller hon begär det.
Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen
hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare eller
förvaltare begära insatser för honom eller henne (8 § LSS).
En 15-åring som själv förstår vad saken gäller och kan uttrycka en vilja
kan inte beredas särskilda insatser enligt LSS enbart på vårdnadshavarens
eller annan legal ställföreträdares begäran. I vårdnadsbegreppet enligt föräldrabalken ligger dock att, beträffande den som är under 18 år, vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att i viss utsträckning bestämma i barnets
angelägenheter. En begäran av en person mellan 15 och 18 år att t.ex. få
flytta till bostad med särskild service för barn och ungdomar kan därför
inte bifallas mot vårdnadshavarens vilja. Skulle detta i något fall innebära
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fara för den unges utveckling kan dock frågan om LVU är tillämplig uppkomma.104

Vad kan man ansöka om eller begära?
När det gäller rätten till bistånd finns det inga begränsningar i 4 kap. 1 §
SoL om vad den enskilde kan ansöka om. Det är den enskildes behov som
avgör om bistånd ska beviljas och hur det i så fall ska utformas. En ansökan om bistånd måste därför inte vara noggrant preciserad för att frågan
ska utredas och avgöras genom ett beslut. För den som inte närmare känner
till vad socialtjänsten kan erbjuda i olika situationer kan det vara svårt att
precisera en ansökan till att gälla en viss bestämd insats. Är en tjänsteman
osäker på vad den enskilde menar bör han eller hon försöka undanröja
osäkerheten genom en direkt fråga till den enskilde.105 Om det inte tydligt
framgår av ansökan vad den avser bör handläggaren hjälpa den enskilde
att precisera eller komplettera sina önskemål, så att denna information kan
läggas till grund för nämndens utredning och beslut. Det följer av bestämmelserna om myndigheters serviceskyldighet i 4 § FL.
Vilka insatser som kan beviljas med stöd av LSS framgår uttryckligen
av lagstiftningen (9 § LSS). En framställan om stöd och service av en person som tillhör lagens personkrets bör i första hand prövas enligt LSS,
eftersom detta i allmänhet får antas vara till fördel för den enskilde. I andra
hand kan framställan prövas enligt SoL.106 Om den enskilde har en bestämd uppfattning om enligt vilken lag han eller hon önskar få sin begäran
prövad, ska denna önskan respekteras.107

Hur kan den enskilde ansöka om bistånd eller begära
insatser?
Det finns inga bestämmelser i lagstiftningen som reglerar hur den enskildes ansökan om bistånd eller begäran om insatser måste vara utformad.
En ansökan eller en begäran kan vara skriftlig och komma in till nämnden
genom brev, fax, e-post eller via ett SMS. En ansökan eller en begäran till
nämnden kan också ske muntligt vid ett personligt sammanträffande eller
genom ett telefonsamtal.

104
105
106
107

Prop. 1992/93:159 s. 173
JO 1997/98 s. 347
Prop. 1992/93:159 s. 171
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Socialstyrelsen 2003, s. 93
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Förvaltningslagen innehåller inte någon bestämmelse som anger att en
ansökan eller annan handling ska vara underskriven av den enskilde. Det
är därmed nämnden själv som i varje fall får ta ställning till om en handling som inte är undertecknad av den enskilde kan godkännas eller om det
behövs en bekräftelse på att handlingen kommer från den enskilde. Enligt
10 § tredje stycket FL får nämnden begära att t.ex. ett fax eller e-post bekräftas genom en egenhändigt undertecknad handling. Nämnden ska pröva
behovet av en bekräftelse i det enskilda fallet mot bakgrund av bestämmelserna om att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt
som möjligt utan att säkerheten eftersätts (7 § FL).108 Det är därmed inte
lämpligt att ha som rutin att man begär in bekräftelse för varje handling.
Det förekommer att nämnden ställer krav på att en ansökan om t.ex.
ekonomiskt bistånd ska vara skriftlig. Om den enskilde trots detta bara
gör en muntlig ansökan får nämnden inte avfärda denna ansökan utan ska
inleda en utredning och avgöra ärendet genom ett beslut. Om nämnden
vidhåller att den enskilde måste göra en skriftlig ansökan bör nämnden
hjälpa den enskilde att formulera en sådan eller att fylla i en ansökningsblankett.109 Det följer av 4 § FL.

Återkommande ansökan vid avslag
Även om den enskilde nyligen har fått avslag på sin ansökan eller begäran
är han eller hon oförhindrad att ansöka om eller begära samma sak på nytt.
I en sådan situation är nämnden skyldig att ta ställning till den enskildes
framställning genom ett nytt beslut. Denna skyldighet gäller oavsett om
nämnden tycker att det tidigare beslutet ska ändras eller inte. 110

Hur dokumenteras en ansökan eller en begäran?
Av 15 § FL följer att en muntlig ansökan eller begäran ska dokumenteras.
Eftersom en ansökan om bistånd enligt SoL eller en begäran om insatser
enligt LSS alltid innebär att det uppkommer ett ärende hos nämnden bör
uppgifter om vem som har gjort ansökan eller begäran, när den gjordes
samt vilka insatser den enskilde har ansökt om eller begärt utan oskäligt
dröjsmål dokumenteras och föras till personakten.111 Uppgifterna bör i regel antecknas i journalen. Om ett ärende utreds och avgörs vid ett och

108
109
110
111
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samma tillfälle kan uppgifterna antecknas i beslutsunderlaget.112 Oavsett
var i personakten uppgifterna antecknas ska det av anteckningen framgå
namn och befattning eller titel på den person som har gjort anteckningen
samt när (år, månad, dag) den gjordes.113
Ett SMS-meddelande kan visserligen ses som en form av skriftligt meddelande. Eftersom det rent tekniskt är svårt att överföra ett sådant meddelande till papper eller till något IT-medium kan inte SMS-meddelanden
accepteras som fullvärdiga skriftliga meddelanden. Ett SMS-meddelande
får därför behandlas på samma sätt som en muntlig ansökan eller begäran.114

Anmälan
En anmälan om att en person kan behöva socialnämndens stöd kan komma
från såväl enskilda personer som från myndigheter och andra organisationer. När det gäller en myndighet kan anmälan komma antingen från myndigheten som sådan eller från en person som är anställd vid myndigheten.

Lagstadgad anmälningsskyldighet
I 14 kap. 1 § SoL och 6 § LVM finns bestämmelser om anmälningsskyldighet för vissa myndigheter och personer när det gäller barn respektive
personer med missbruksproblem. Dessa bestämmelser behandlas kortfattat
i det följande.
I 14 kap. 2 § SoL och 24 a § LSS finns också bestämmelser som gäller
anmälningsskyldighet för personer som är verksamma inom omsorger om
äldre människor eller människor med funktionshinder. En anmälan som
görs enligt dessa bestämmelser ska handläggas i en annan ordning och
behandlas närmare i Socialstyrelsens handbok om lex Sarah.115 (se del 4,
kapitlet Anmälningsskyldighet inom äldre- och handikappomsorgen).
Anmälningsskyldighet enligt 14 kap. 1 § SoL
När det gäller barn finns det en lagstadgad skyldighet för vissa myndigheter
och anställda hos sådana myndigheter att genast anmäla till socialnämnden, om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Samma skyldighet gäller verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör
barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom
112
113
114
115

SOSFS 2006:5 5 kap. 1 § AR
SOSFS 2006:5 4 kap. 2 § punkt 3
Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn. Socialstyrelsen 2004, s. 47
Lex Sarah – tillämpning av 14 kap. 2 § SoL och 24 a § LSS (art nr 2010-3-18)
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hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område (14 kap. 1 § andra
stycket SoL). Denna anmälningsskyldighet kompletteras med en uppgiftsskyldighet (14 kap. 1 § fjärde stycket SoL).
För personer som är verksamma inom familjerådgivning gäller en mer
begränsad anmälningsskyldighet (14 kap. 1 § tredje stycket SoL). Anmälningar som rör barns förhållanden utvecklas utförligt i Socialstyrelsens allmänna råd116 med tillhörande handbok.117
Anmälningsskyldighet enligt 6 § LVM
Enligt 6 § första stycket LVM är myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i kontakt med missbrukare skyldiga att genast anmäla till
socialnämnden om de får kännedom om att någon kan antas vara i behov
av vård enligt denna lag.
Vad som gäller för myndigheter inom hälso- och sjukvården följer av
bestämmelserna i paragrafens andra stycke. Där föreskrivs det att en läkare genast ska göra anmälan till socialnämnden om han eller hon i sin
verksamhet kommer i kontakt med någon som kan antas vara i behov av
omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM eller vård enligt denna lag
och läkaren bedömer att den enskilde inte kan beredas tillfredsställande
vård och behandling genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälsooch sjukvården.
Bestämmelserna om anmälningsskyldighet i 6 § LVM skärptes den
1 juli 2005, då ordet genast fördes in i lagtexten. Som motiv anges bl.a. att
socialnämnden är beroende av ett gott samarbete med andra myndigheter
som kommer i kontakt med personer med missbruksproblem för att social
nämnden på ett tillfredsställande sätt ska kunna leva upp till sitt ansvar för
att personer med behov av vård får tillgång till rätt insatser. Det gäller i
särskilt hög grad i fråga om personer med så allvarliga missbruksproblem
att vård enligt LVM kan komma ifråga.118

Anmälan från allmänheten
Barn
Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör enligt 14 kap. 1 § första stycket
SoL anmäla detta till nämnden. Denna uppmaning innebär att nämnden har
samma skyldighet att ta emot anmälningar från privatpersoner och andra
116 SOSFS 2003:16
117 Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn, Socialstyrelsen 2004
118 Prop. 2004/05:123 s. 33
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som inte omfattas av anmälningsskyldigheten i 14 kap. 1 § andra stycket
SoL. För vägledning i frågor om anmälningar som rör barns förhållanden
hänvisas till Socialstyrelsens allmänna råd119 med tillhörande handbok.120
Vuxna
När det gäller vuxna personer finns det inte någon motsvarande uppmaning till allmänheten. En anmälan om att någon kan behöva hjälp som görs
av en privatperson eller organisation får dock inte avfärdas av nämnden.
Kommunen har enligt 2 kap. 2 § SoL det yttersta ansvaret för att de som
vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Om anmälan
gäller en person med missbruksproblem 121 är socialnämnden skyldig att
aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som
han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket (5 kap. 9 § SoL).
En anmälan från en privatperson eller organisation kan också gälla andra vuxna, t.ex. äldre och funktionshindrade personer, som av olika skäl
bedöms ha svårt att klara tillvaron på egen hand. Ofta är det nära anhöriga
eller grannar som vill uppmärksamma nämnden på att den enskilde behöver hjälp men inte själv har förmåga att ansöka om nämndens insatser
eller kontakta sjukvården för att få vård. Oavsett vem som gör anmälan är
nämnden skyldig att ta ställning till de uppgifter som lämnas av anmälaren.
Vad som behöver göras beror på vad som kommer fram vid nämndens förhandsbedömning, se kapitlet Att göra en förhandsbedömning.

Hur görs en anmälan?
Det finns inga regler om hur en anmälan ska göras. Den kan vara muntlig
eller skriftlig. Oavsett om en anmälan görs muntligt, skriftligt eller anonymt
ska den tas emot av socialnämnden. En muntlig anmälan ska dokumenteras.
En anmälan som rör barn enligt 14 kap. 1 § andra eller tredje stycket
SoL bör dock göras skriftligt med hänsyn till de ingripande åtgärder av socialnämnden som den kan medföra.122 Om anmälan görs muntligt bör den
skriftligen bekräftas i efterhand.123

119 SOSFS 2003:16
120 Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn, Socialstyrelsen 2004
121 Regeringsrätten har uttalat att bestämmelserna i 3 kap. 7 § och 5 kap. 9 § SoL endast tar sikte på
missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel (Regeringsrättens dom den 1 juni
2005, målnr 4582-03).
122 SOSFS 2003:16. Se även JO 1996/97 s. 268, JO 1992/93 s. 341 och JO beslut 30 oktober 2002,
dnr 1746-2000
123 JO beslut 30 oktober 2002, dnr 1746-2000
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Man kan inte begära av allmänheten att en anmälan till nämnden ska göras
skriftligt. Den som tar emot en anmälan per telefon kan dock fråga anmälaren om han eller hon kan skriva ned sin anmälan och skicka den till
nämnden.124
I Socialstyrelsens allmänna råd om anmälan om missförhållanden enligt
14 kap. 1 § socialtjänstlagen (SOSFS 2003:16) sägs att socialnämnden bör
ha rutiner för att kunna ta emot anmälningar från såväl allmänheten som
från dem som är skyldiga att anmäla så att
– det under kontorstid alltid finns personal för att ta emot anmälningar,
– den som ringer inte hänvisas till att återkomma vid ett senare tillfälle, och
– fastställda mottagningstider inte begränsar nämndens möjligheter att ta
emot information om att ett barn kan behöva dess skydd.
Utanför kontorstid kan ett inspelat band ge besked om vart den som ringer
kan vända sig med sina uppgifter, t.ex. socialjour om sådan finns, eller
polis. Det kan även vara lämpligt att ta upp inkomna samtal på band för att
senare lyssna av dem.125 Det finns ingenting som hindrar att samma rutiner
tillämpas för att ta emot anmälningar som rör vuxna personer.
En skriftlig eller muntlig anmälan innebär inte alltid att nämnden måste
öppna ett ärende och inleda en utredning. Den frågan får avgöras från fall
till fall vid en s.k. förhandsbedömning, se vidare kapitlet Att göra en förhandsbedömning.
Den som har gjort en anmälan till socialnämnden är i allmänhet intresserad av att få veta hur det går. Reglerna om sekretess innebär mycket
begränsade möjligheter att upplysa anmälaren om vilka åtgärder som vidtas med anledning av den anmälan som har kommit in. Socialtjänsten kan
dock alltid bekräfta att anmälan har tagits emot, vilket bör ske regelmässigt. Det kan vara viktigt att i samband med denna bekräftelse förklara att
anmälaren inte är part och därför enbart kan få uppgifter om ärendets vidare handläggning och vidtagna åtgärder, om det står klart att uppgifterna
kan röjas utan att den enskilde lider men.126 Om anmälan gäller ett barn bör
socialnämnden till anmälaren bekräfta att anmälan tagits emot och av vem,
och telefonnumret till denne.127

124
125
126
127
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Anonyma anmälningar
Med en anonym anmälan avses en anmälan där anmälaren inte uppger sitt
namn. Ur handläggningssynpunkt skiljer sig inte en anonym anmälan från
andra anmälningar på annat sätt än genom att man inte vet vem som har
gjort anmälan. En anonym anmälan kan göras både skriftligt och muntligt.
Det är samma krav på nämnden att dokumentera muntliga uppgifter som
lämnas av en anonym anmälare. Det enda som inte kan anges i anteckningarna är anmälarens namn.
JO
JO 1978/79 s. 178
JO har uttalat att en anmälare som vill vara anonym inte bör pressas att upp
ge sitt namn. I och med att namnet blir känt föreligger nämligen begränsade
möjligheter att undanhålla anmälarens namn för den som ärendet rör. Detta
förhållande kan leda till att anmälningar från allmänheten inte görs i önskvärd
omfattning. Även om man helst ser att anmälaren uppger sin identitet och öp
pet svarar för sina uppgifter, kan dock i valet mellan en anonym anmälan och
ingen anmälan alls det förstnämnda många gånger vara att föredra. Också
en anonym anmälan måste vinna beaktande, om den inte framstår som up
penbart ogrundad.

Sekretesskydd för anmälare
Grundprincipen är att den som ärendet rör ska få ta del av alla handlingar
som ligger till grund för ett beslut (16 och 17 §§ FL samt 10 kap. 3 § OSL).
Undantag från denna princip får göras enbart om det finns stöd för detta i lag.
I 26 kap. 5 § OSL finns särskilda bestämmelser om skydd för anmälare.
Om det kan antas att fara uppkommer för att den som har lämnat uppgiften
eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt
men om uppgiften röjs, får socialnämnden besluta att inte lämna ut anmälarens identitet.
Möjligheten till sekretesskydd för anmälare gäller enbart om en enskild
person har gjort anmälan. Om anmälan har gjorts av en myndighet, en
nämndledamot eller av personal som har en lagreglerad anmälningsplikt
finns det inget lagstöd för att hemlighålla vilken myndighet som gjort anmälan eller namnet på den som gjort anmälan.128

128 JO 1984/1985 s. 272, JO beslut 24 mars 1992, dnr 897-1992
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Det förekommer att enskilda personer som gör en muntlig anmälan till
socialnämnden kräver att få vara anonyma i förhållande till den som anmälan gäller trots att de till socialnämnden har uppgivit sitt namn. När anmälarens namn är känt för socialnämnden måste det dokumenteras enligt bestämmelserna i 11 kap. 5 § SoL. Socialnämnden kan därför inte tillmötesgå
den enskildes önskemål utan att bestämmelserna om sekretesskydd för anmälare i 26 kap. 5 § OSL är tillämpliga.
Socialnämnden har en obligatorisk skyldighet att på eget initiativ pröva
frågan om sekretesskydd oavsett om anmälaren har begärt det eller inte.129
Hur stark rädsla för repressalier som anmälaren känner för att beslut ska
fattas om att skydda anmälarens identitet, kan inte beskrivas generellt. I
varje enskilt fall måste en avvägning göras mellan å ena sidan de farhågor
som anmälaren har och den kännedom som nämnden har om den anmälde
eller dennes närstående och deras relationer till anmälaren. Är det endast
fråga om ”allmänt obehag” för anmälaren kan dennes namn inte sekretessbeläggas för den person som anmälan gäller.130
Det är inte enbart uppgifter om anmälarens identitet som kan sekretessbeläggas utan också andra uppgifter i anmälan som skulle kunna avslöja
anmälarens identitet.131
Om den enskilde begär att få veta vem som har gjort anmälan är nämnden skyldig att ta ställning till frågan om namnet eller andra uppgifter som
kan avslöja anmälarens identitet kan lämnas ut. Är omständigheterna sådana att det finns skäl att sekretessbelägga vissa uppgifter ska nämnden fatta
ett särskilt beslut om detta. Nämndens beslut att inte lämna ut uppgifter
som avslöjar anmälarens identitet kan överklagas till kammarrätten och i
sista hand till Regeringsrätten (6 kap. 7 § OSL). Ett beslut av nämnden att
vägra anmälaren sekretesskydd kan däremot inte överklagas.

Hur dokumenteras en anmälan?
Den som tar emot en muntlig anmälan ska dokumentera uppgifterna (15 §
FL, 11 kap. 5 § SoL och 21 a § LSS). Av dokumentationen bör det framgå
vad anmälan avser, vem som har gjort anmälan och när den gjordes. Om
anmälan gäller ett barn bör socialnämnden se till att uppgifterna i den nedskrivna anmälan bekräftas av den som anmält. Detta bör också dokumenteras.132 Av dokumentationen ska det framgå namn och befattning på den
129
130
131
132
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person som har gjort anteckningen samt när (år, månad, dag) den gjordes.133
Ett SMS-meddelande kan visserligen ses som en form av skriftligt meddelande. Eftersom det rent tekniskt är svårt att överföra ett sådant meddelande till papper eller till något IT-medium kan inte SMS-meddelanden
accepteras som fullvärdiga skriftliga meddelanden. Ett SMS-meddelande
får därför behandlas på samma sätt som en muntlig anmälan.134
Det finns i förvaltningslagen inte någon bestämmelse som anger att en
anmälan eller annan handling ska vara underskriven. Det är därmed nämnden själv som i varje fall får ta ställning till om en handling som inte är
undertecknad kan godkännas eller om det behövs en bekräftelse på att handlingen kommer från en person eller en myndighet som har anmälningsskyldighet. Enligt 10 § tredje stycket FL får nämnden begära att t.ex. ett fax eller
e-post bekräftas genom en egenhändigt undertecknad handling. Nämnden
ska pröva behovet av en bekräftelse i det enskilda fallet mot bakgrund av
bestämmelserna om att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts (7 § FL).135 Det är därmed inte
lämpligt att ha som rutin att man begär in en bekräftelse för varje handling.
Om en tjänsteman hos socialnämnden finner att en anmälare förmodligen kan behöva sekretesskydd eller om anmälaren själv begär sådant skydd
ska detta dokumenteras. Om nämnden har prövat frågan om sekretess för
anmälare ska detta dokumenteras. Oavsett var i personakten uppgifterna
antecknas ska det av anteckningen framgå namn och befattning eller titel
på den person som har gjort anteckningen samt när (år, månad, dag) den
gjordes.136

Annat sätt
Ett ärende kan också uppkomma på annat sätt än genom en ansökan eller begäran respektive en anmälan. Ett ärende kan exempelvis uppkomma
genom en förfrågan, en begäran om ett yttrande eller ett meddelande från
en annan myndighet, information via media eller genom nämndens egna
iakttagelser.
I vissa fall uppkommer ett ärende automatiskt. Det gäller t.ex. vid begäran om yttrande från en annan myndighet till vilken nämnden har skyldighet att yttra sig, när nämnden blir underrättad om att polisen har gjort ett
ingripande med stöd av 12 a § polislagen (1984:387) och i de fall nämn133
134
135
136

SOSFS 2006:5 4 kap. 2 §
Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn. Socialstyrelsen 2004, s. 47
Prop. 1985/86:80 s. 63
SOSFS 2006:5 4 kap. 2 §
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dens eget beslut leder till ett nytt ärende. I övriga fall ska det göras en
förhandsbedömning.

Begäran om yttrande från en annan myndighet
Ett ärende uppkommer alltid hos socialnämnden när andra myndigheter,
till vilka nämnden har en skyldighet att yttra sig, begär nämndens yttrande.
I sådana situationer måste nämnden alltid inleda en utredning oavsett vilken inställning den enskilde har. En åklagarmyndighet kan begära nämndens yttrande i utredningar som gäller unga lagöverträdare. En domstol
kan t.ex. begära nämndens yttrande i frågor som gäller ungdomsvård.

Polisingripanden med stöd av 12 a § polislagen
I 12 a § polislagen finns en bestämmelse som ger polisen befogenhet att
gripa in för att säkerställa att ett beslut om omedelbart omhändertagande
enligt LVM kan komma till stånd. Bestämmelsen innebär att en polisman
under vissa förutsättningar får ta hand om en person som kan förväntas bli
omhändertagen enligt LVM och överlämna denne till sjukhus för medicinsk bedömning. I förarbetena137 till denna bestämmelse understryks att
socialnämndens beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVM måste fattas skyndsamt och i princip i direkt anslutning till polisens omhändertagande enligt polislagen. Det får inte uppstå en situation som innebär att
en person som är i behov av omedelbara insatser inte får dessa, enbart på
grund av att polisens omhändertagande inte i tid följs upp av socialnämndens beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVM. En förutsättning
är naturligtvis att LVM enligt socialnämndens bedömning är tillämplig.
Regeringen förutsätter att socialnämnden och polisen gemensamt kommer
överens om rutiner för hur man ska hantera dessa ärenden.

Beslut som leder till nytt ärende
Nämndens beslut kan i vissa fall leda till ett nytt ärende. Det gäller när
nämnden med stöd av bestämmelser i SoL fattar beslut om avgiftsbelagda
insatser inom äldre- och handikappomsorgen. Reglerna om avgifter för
hemtjänst, dagverksamhet och boende i särskilda boendeformer för äldre
respektive bostäder med särskild service för personer med funktionshinder
finns i 8 kap. 2–9 §§ SoL. Dessa regler utgör grunden för en av kommunfullmäktige fastställd taxa som sedan tillämpas vid beslut i ett enskilt
ärende. Eftersom beslutet om avgift enligt SoL är ett beslut som är möj137 Prop. 2004/05:123 s. 28
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ligt att överklaga med förvaltningsbesvär ska förvaltningslagens regler om
handläggning av ärenden tillämpas när det gäller t.ex. kommunicering enligt 17 § FL.

Förfrågan
Det är inte ovanligt att någon per telefon eller vid ett personligt besök vill
veta vilka regler som gäller för att få ekonomiskt bistånd, hemtjänst eller
insatser enligt LSS. Om det inte är helt klart att den enskilde endast önskar
upplysningar ska hans begäran uppfattas som en framställan om bistånd
och avgöras i ett beslut.138
En allmän förfrågan är inte någon ansökan eller begäran om insatser. I
en sådan situation är det viktigt att tydligt informera den enskilde om att
han eller hon alltid har rätt att göra en ansökan om insatser och om hur
man gör en sådan ansökan. Det är också viktigt att informera den enskilde
om att man alltid har rätt till en individuell behovsprövning oavsett om det
finns lokala riktlinjer för de aktuella insatserna eller inte. Handläggaren
måste förvissa sig om att den information som ges inte uppfattas som ett
beslut att avvisa ärendet eller som ett beslut om avslag.
JO
JO 1997/98 s. 347
JO har uttalat att om det inte är helt klart att den enskilde endast önskar upp
lysningar ska hans begäran uppfattas som en framställan om bistånd och av
göras i ett beslut. Är en tjänsteman osäker på vad den enskilde menar i t.ex.
ett samtal med tjänstemannen eller i en skrivelse till myndigheten, bör denne
försöka undanröja osäkerheten genom en direkt fråga till den enskilde. I det
aktuella ärendet hade frågan om viss hjälp till en bilreparation diskuterats vid
flera telefonsamtal mellan den enskilde och tjänstemannen. Av detta borde so
cialförvaltningen kunnat dra den slutsatsen att den enskilde önskade bistånd.

Meddelanden från andra myndigheter
Bestämmelserna i 11 kap. 1 § SoL om socialnämndens skyldighet att utan
dröjsmål inleda en utredning gäller inte enbart sådan verksamhet som regleras i socialtjänstlagen utan även ärenden som regleras i annan lagstiftning.
I lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälsooch sjukvård finns bestämmelser som anger två situationer när den behand138 JO 1987/88 s. 151, JO 1997/98 s. 347
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lande läkaren ska ta kontakt med socialtjänsten och den öppna hälso- och
sjukvården. Den behandlande läkaren vid den enhet där patienten vistas
(somatisk, geriatrisk eller psykiatrisk enhet) ska enligt 10 a § genom ett
inskrivningsmeddelande underrätta berörda enheter i den öppna vården
och omsorgen när patienten skrivs in i landstingets slutna hälso- och sjukvård eller så snart det därefter bedöms att patienten efter utskrivning kan
komma att behöva insatser från bl.a. kommunens socialtjänst. Vidare ska
läkaren enligt 10 c § kalla företrädare för bl.a. kommunens socialtjänst till
en vårdplanering om patienten efter utskrivning bedöms behöva insatser
från kommunens socialtjänst.
Enligt 3 § polislagen är polisen skyldig att fortlöpande samarbeta med
myndigheterna inom socialtjänsten och snarast underrätta dessa om förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av dem. Information från polisen
kan bl.a. handla om berusade personer som har omhändertagits (s.k. LOBrapporter), familjevåld, barn som har blivit utsatta för misshandel eller bevittnat våld, desorienterade personer som påträffats utan att kunna ta sig
hem på egen hand eller andra förhållanden som enligt polisen bör uppmärksammas inom socialtjänsten. Denna typ av information från polisen
innebär inte någon absolut skyldighet för nämnden att inleda en utredning.
Denna fråga avgörs vid nämndens förhandsbedömning av de uppgifter
som nämnden förfogar över i det enskilda fallet.

Meddelanden från andra än myndigheter
Meddelanden kan även komma till nämnden från andra än myndigheter.
Det kan exempelvis vara hyresvärdar som informerar nämnden om personer som uppträtt störande i sin bostad eller riskerar avhysning på grund av
obetalda hyror. I 12 kap. 44 § första stycket 1 jordabalken (hyreslagen) finns
bestämmelser om hyresvärds skyldighet att lämna meddelande om uppsägning till socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen. Det
är viktigt att socialtjänsten hanterar problem med hyresskulder i ett tidigt
skede när barn berörs och inte väntar in en vräkningssituation för att agera.
Avsikten med hyresvärdens meddelandeskyldighet till socialnämnden är
att tidigt ge socialtjänsten möjlighet att undersöka om det finns ett behov
av socialtjänstens insatser.139

139 JO beslut 5 december 2003, dnr 4502-2002
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Egna iakttagelser
Ett ärende kan också uppkomma genom iakttagelser som görs inom nämndens egen verksamhet. Det kan t.ex. gälla rapporter från socialjouren,
fältarbetare och hemtjänstpersonal men också iakttagelser som görs inom
ramen för nämndens myndighetsutövning.

Hur dokumenteras uppgifter som tas emot ”på annat
sätt”?
Att ta emot information ”på annat sätt” kräver samma noggranna dokumentation från nämndens sida som när det gäller att ta emot en anmälan (se
vad som tidigare sagts i avsnittet Hur dokumenteras en anmälan?).
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(diarieföring)
Grundläggande bestämmelser
De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar finns i 5 kap. 1 och 2 §§ offentlighets- och
sekretesslagen (OSL). Allmänna handlingar ska enligt 5 kap. 1 § OSL registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet.
Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de
hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit
in eller upprättats. Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa
betydelse för myndighetens verksamhet, behöver den varken registreras
eller hållas ordnad.
Ett register över handlingar som har diarieförts enligt bestämmelserna
i 5 kap. 1 § OSL ska innehålla vissa uppgifter om varje handling. Enligt
5 kap. 2 § OSL ska det av ett sådant register framgå
1. datum då handlingen kom in eller upprättades,
2. diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen,
3. i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare, och
4. i korthet vad handlingen rör.
Uppgifter som avses i punkterna 3 och 4 ska utelämnas eller särskiljas om
det behövs för att registret i övriga delar ska kunna hållas tillgängligt för
allmänheten.

Handlingar som hör till enskildas personakter
Den skyldighet som slås fast i 5 kap. 1 § OSL gäller dock inte utan undantag. Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela föreskrifter om
att handlingar av ett visst slag som finns i betydande omfattning hos en
myndighet inte behöver registreras enligt 1 § (5 kap. 3 § OSL). Ett sådant undantag gäller enligt 2 § offentlighets- och sekretessförordningen
(2009:641) socialnämnder och nämnder som svarar för verksamhet enligt
90
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lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) när det gäller
handlingar som hör till enskildas personakter.
Det betyder att frågan om registrering av handlingar hänger samman
med förekomsten av personakter inom socialtjänsten. I korthet gäller följande:
Om det redan finns en personakt behöver handlingen i regel inte registreras utan kan i stället fogas till denna.
Om det inte finns någon personakt sedan tidigare och handlingen är
av sådant slag att det omedelbart uppkommer ett ärende som ska utredas
behöver handlingen inte heller registreras utan kan i stället fogas till den
personakt som läggs upp i samband med ärendets uppkomst.
JO
JO 2004/05 s. 391
JO har uttalat att det ligger i sakens natur att registrering av en allmän handling
ska ske så snart det är praktiskt möjligt. För en handling som kommer in till en
myndighet med post ligger det närmast till hands att registrering följer i omedel
bar anslutning till själva postöppningen. För en handling som ges in till myndig
heten på ett annat sätt är det önskvärt att diarieföring sker fortlöpande. Under
alla omständigheter ska registrering som huvudregel ske senast påföljande ar
betsdag. Om nämnden efter en förhandsbedömning beslutar att inleda en utred
ning läggs en personakt upp. Anmälan kan också tillföras en redan existerande
personakt. I dessa fall framgår det av undantaget i 5 § sekretessförordningen
att anmälan inte behöver diarieföras. Om beslutet efter en förhandsbedömning
blir att någon utredning inte ska inledas tillförs anmälan antingen en existerande
personakt eller sätts in i en pärm för handlingar som inte har föranlett något
ärende hos nämnden. Om anmälan tillförs en personakt föreligger som tidigare
nämnts ingen registreringsskyldighet. Om anmälan sätts in i en pärm ska anmä
lan registreras om sekretess föreligger för den. Anmälningar enligt 14 kap. 1 §
socialtjänstlagen omfattas nästan alltid av sekretess. En handling som kommer
in till myndigheten ska, som ovan nämnts, i princip registreras senast påföljande
arbetsdag. Eftersom en förhandsbedömning förutsätts ske med viss skyndsam
het torde det ofta inte behöva uppstå några problem från registreringssynpunkt
då anmälan inom någon dag antingen tillförs en personakt eller registreras och
sätts i pärmen för handlingar som inte har föranlett något ärende. Det kan dock
inte uteslutas att en förhandsbedömning ibland tar ytterligare tid i anspråk. Frå
gan uppkommer då hur anmälan ska hanteras när man inte hinner göra för
handsbedömningen under den korta tid som står till buds innan skyldigheten
att registrera handlingen inträder. Det får inte förekomma att en sådan anmälan
”svävar fritt” inom förvaltningen under en längre period. Om sekretess föreligger
för uppgifterna i anmälan och anmälan inte hör till enskilds personakt ska den
registreras utan dröjsmål oavsett om förhandsbedömningen sedermera leder till
att en utredning inleds eller inte.
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Om det inte från början står klart att nämnden ska inleda en utredning
blir nämndens förhandsbedömning avgörande för om handlingen måste
registreras (se vidare kapitlet Att göra en förhandsbedömning, avsnittet
Steget efter en förhandsbedömning). I vissa fall måste en handling dock
registreras redan innan man gör förhandsbedömningen. Det beror på hur
lång tid det tar innan nämnden tar ställning till om den ska inleda en utredning eller inte.

Registrering av vissa andra handlingar
Det finns också handlingar som måste registreras av andra orsaker än att
nämndens förhandsbedömning dröjer. Det gäller handlingar som rör ett
ärende som är självständigt från det grundläggande ärendet t.ex. ett individuellt tillsynsärende (Socialstyrelsen eller JO), en anmälan enligt 14 kap.
2 § SoL eller 24 a § LSS eller en begäran om utlämnande av en handling eller uppgift ur en handling enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen
(1949:105). I sådana fall ska handlingen i fråga inte ingå i personakten
utan i stället registreras i enlighet med 5 kap. 1 och 2 §§ OSL. Däremot bör
det i journalen göras en anteckning om att den enskilde berörs av ett sådant
ärende.140 Av anteckningen är det lämpligt att det framgår vad ärendet gäller (t.ex. individuellt tillsynsärende) och diarienummer.

JO
JO 2000/01 s. 522
JO har uttalat att en anmälan enligt Lex Sarah (14 kap. 2 § SoL) vari enskild
klients förhållanden redovisas omfattas av sekretess i dessa delar. En anmä
lan som omfattas av sekretess ska utan dröjsmål registreras enligt 15 kap. 1 §
SekrL (nu 5 kap. 1 § OSL) om den anses som inkommen eller upprättad hos
myndigheten. En anmälan enligt Lex Sarah som har gjorts av personal an
ställd under socialnämnden ska enligt JO anses som inkommen till myndig
heten då anmälarna i denna situation kan anses ha en självständig ställning i
förhållande till socialnämnden. Undantag från registreringsskyldigheten enligt
15 kap. 1 § SekrL (nu 5 kap. 1 § OSL) kan göras avseende handlingar som hör
till enskildas personakter. En anmälan enligt bestämmelserna om Lex Sarah
tar dock primärt sikte på missförhållanden inom socialtjänsten och är således
i allmänhet inte en handling som är hänförlig till enskilds personakt. En sådan
anmälan ska därmed registreras utan dröjsmål.

140 SOSFS 2006:5 5 kap. 1 § AR och 6 kap. 2 § AR
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Den bestämmelse som reglerar socialnämndens skyldighet att inleda en utredning (11 kap. 1 § SoL) har inte någon motsvarighet i LSS. Vad som här
sägs om förhandsbedömning gäller alltså endast utredningar som regleras
i SoL.
Att nämnden får kännedom om någonting genom en anmälan eller på
annat sätt innebär inte alltid att ett ärende uppkommer. Frågan om nämnden ska inleda en utredning får avgöras från fall till fall vid en s.k. förhandsbedömning. Nämnden måste dock alltid inleda en utredning när andra myndigheter, till vilka nämnden har en skyldighet att yttra sig, begär
nämndens yttrande. I dessa fall ska nämnden utan dröjsmål inleda en utredning även om den enskilde inte vill medverka i utredningen. Nämndens
beslut att inleda en utredning kan inte överklagas med förvaltningsbesvär.
I övriga fall är det inte lika självklart att nämnden ska inleda en utredning. Om det redan från början står klart att nämnden inte kan eller inte
bör vidta några åtgärder ska nämnden inte inleda någon utredning.141 Det
kan inte begäras att en utredning ska påbörjas om den enskilde avvisar
erbjuden kontakt för att utreda ett eventuellt hjälpbehov, såvida omständigheterna inte är sådana att nämnden oberoende av den enskildes vilja är
skyldig att handla.142 Om en person deklarerar att han eller hon inte vill ha
någon hjälp från socialtjänsten kan nämnden i regel inte inleda en utredning. Detta gäller dock inte om det kan bli fråga om tvångsvård med stöd
av bestämmelserna i LVM eller LVU.

Underlag för nämndens förhandsbedömning
En förhandsbedömning är inte en mindre utredning utan en bedömning av
om nämnden ska inleda en utredning eller inte.143 Bedömningen innebär
att nämnden bildar sig en uppfattning om den enskildes situation och inställning till att ta emot hjälp med utgångspunkt från de sakförhållanden
som genom anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom. Vid bedömningen får nämnden också beakta tidigare kännedom
om den enskilde eller familjen, t.ex. uppgifter som finns i personakt eller
141 Prop. 1979/80:1 Del A s. 562
142 RÅ 2004 not. 107
143 JO 1995/96 s. 313
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tidigare inkomna anmälningar hos nämnden. Under förhandsbedömningen
får nämnden endast ta kontakt med den enskilde eftersom det anses som en
utredningsåtgärd att hämta in uppgifter från andra.144
JO
JO 1995/96 s. 312
JO har uttalat att om nämndens bistånd påkallas av någon annan än den hjälp
behövande personligen bör den första åtgärden vara att kontakta den hjälp
behövande. Avvisar han ett erbjudande om hjälp kan någon ytterligare åtgärd
som regel inte vidtas av nämnden. Vidtas utredningsåtgärder, t.ex. kontakt
med någon annan än den hjälpbehövande, kan det innebära att en utredning
inletts. I sådant fall kan beslutet att inte inleda någon utredning inte anses kor
rekt. En annan sak är att nämnden efter de åtgärder som vidtagits inte funnit
skäl att fortsätta utredningen.

JO 2001/2002 s. 222
JO har uttalat att socialnämnden inte handlat formellt fel när nämnden underlät
att ge fortsatt bistånd till en psykiskt funktionshindrad man. Mannen i fråga
hade i princip rätt till bistånd enligt 6 § SoL (nu 4 kap. 1 § SoL), eftersom han
inte kunde bidra till sin egen försörjning genom arbete. Han vägrade dock att
söka bistånd och tillbakavisade nämndens erbjudande. Enligt JO borde nämn
den ha gjort en formell anmälan till överförmyndaren enligt 42 § andra stycket
socialtjänstförordningen (nu 5 kap. 3 § 1 SoF). Vidare kunde nämnden ha upp
manat mannens far, hos vilken mannen var bosatt, att själv ansöka om bidrag
för de kostnader han hade för sonen.

Hur lång tid får en förhandsbedömning ta?
Det finns inga bestämmelser om hur lång tid det får ta innan nämnden tar
ställning till att inleda respektive inte inleda en utredning. Rättssäkerheten
för den enskilde kräver dock att förhandsbedömningen inte drar ut på tiden. Det finns ett krav på skyndsamhet med hänsyn till att socialnämnden
utan dröjsmål ska inleda en utredning när nämnden har fått kännedom om
något som kan föranleda någon åtgärd från nämndens sida (11 kap. 1 §
SoL).

144 JO 1995/96 s. 312
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När det gäller anmälningar som rör barn får allvaret i den inkomna anmälan ytterst avgöra hur skyndsamt en förhandsbedömning ska göras. En
förhandsbedömning av en anmälan om att ett litet barn far illa och behöver
skydd kan behöva göras omedelbart, medan andra anmälningar inte är lika
brådskande.
Det kan också finnas anmälningar som gäller vuxna personer där det är
särskilt bråttom med förhandsbedömningen. Ett sådant exempel kan vara
en anmälan från en granne om att en person med demenssjukdom som
vårdas av en anhörig inte har någon vård och omsorg för att den anhörige
har lagts in akut på sjukhus.

Steget efter en förhandsbedömning
Om förhandsbedömningen leder till ett ställningstagande att inte inleda en
utredning enligt 11 kap. 1 § SoL ska detta dokumenteras. Av dokumentationen ska det framgå
– att en utredning inte inleds,
– datum (år, månad, dag) för ställningstagandet,
– en motivering till ställningstagandet, och
– namn och befattning på den person som gjort ställningstagandet.145
Ställningstagandet bör antecknas på den handling som initierat förhandsbedömningen.146 Denna handling kan vara en skriftlig anmälan eller information som kommit till nämnden. Det kan också vara anteckningar
som gjorts av en tjänsteman hos nämnden efter en muntlig anmälan eller
muntlig information som kommit till nämnden på annat sätt än genom en
anmälan.
Om nämnden gjort ställningstagandet att inte inleda en utredning tillförs
handlingen antingen en existerande personakt eller sätts in i en pärm för
handlingar som inte har föranlett något ärende hos nämnden.147 Om handlingen tillförs en personakt där samtliga ärenden och insatser är avslutade
sedan tidigare förlängs gallringsfristen för redan befintliga handlingar i akten, se del 4, kapitlet Bevarande och gallring av handlingar m.m.
Om handlingen sätts in i en pärm måste den registreras (diarieföras). Det
är brukligt att handlingarna sätts in i kronologisk ordning i pärmen och att
det på ett försättsblad anges datum och diarienummer.
145 SOSFS 2006:5 3 kap. 1 §
146 SOSFS 2006:5 3 kap. 1 § AR
147 JO 2004/05 s. 391
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Om nämnden beslutar att inleda en utredning ska detta dokumenteras.
Av dokumentation ska det framgå
– att en utredning inleds,
– datum (år, månad, dag) för beslutet, och
– namn och befattning på den som har fattat beslutet.148
Beslutet att inleda en utredning bör antecknas i journalen i den enskildes
personakt.149

148 SOSFS 2006:5 3 kap. 2 §
149 SOSFS 2006:5 3 kap. 2 § AR
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Allmänna utgångspunkter
Varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt
och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts (7 § FL). Frågan om
snabb handläggning ägnades särskild uppmärksamhet i förarbetena till
förvaltningslagen:150
Detta är en central fråga för de enskilda människorna men även för myndigheterna. Om behandlingen i många ärenden drar ut på tiden skapas lätt
stora ärendebalanser. Myndigheterna får då ägna en hel del tid åt att besvara förfrågningar om de ärenden som väntar på avgörande. Inte sällan
uppkommer dubbelarbete genom att ärendena måste läsas in av olika handläggare. Det är dock den enskilde som blir hårdast drabbad av att ärendehandläggningen drar ut på tiden. Att i ovisshet behöva gå och vänta under
lång tid på en myndighets beslut som kanske gäller frågor som har avgörande betydelse för en persons ekonomiska eller personliga förhållanden
kan förorsaka otrygghet och personligt lidande, kanske också ekonomiska
förluster. Det gäller här inte en ren servicefråga utan handlar i hög grad
också om den enskilda människans rättssäkerhet.
Förvaltningsmyndigheter har sedan gammalt ansetts ha ett ansvar för
att ett ärende blir tillräckligt utrett. För förvaltningsdomstolarna regleras
motsvarande i 8 § förvaltningsprocesslagen (FPL). Denna princip, som i
rättsvetenskaplig litteratur brukar kallas officialprincipen, innebär att myndigheten ska leda utredningen och se till att nödvändigt material kommer
in. Generellt sett anses att myndighetens utredningsplikt sträcker sig längre
när det är myndigheten som tar initiativet till ett ingripande mot en enskild
person än när det är en enskild person som väcker ett ärende.151
Av den s.k. officialprincipen följer 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. Förutom att ge nämnden ett korrekt och fullständigt
beslutsunderlag syftar utredningen både till att garantera den enskildes
150 Bet. KU 1985/86:21 s. 9
151 Hellners & Malmqvist (2007) s. 75
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rättssäkerhet och insyn i handläggningen och till att utgöra en grund för
genomförandet av beslutade insatser.

Att inleda en utredning enligt SoL
Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan
föranleda någon åtgärd av nämnden (11 kap. 1 § första stycket SoL). Med
utredning avses all den verksamhet som syftar till att göra det möjligt för
nämnden att fatta beslut i ett ärende hos nämnden.152 ”Utan dröjsmål” kan
ha olika innebörd beroende på vad saken gäller. Några bestämda tidsgränser anges varken i socialtjänstlagen eller i dess förarbeten (se dock vad som
tidigare sagts i avsnittet Hur lång tid får en förhandsbedömning ta?).
Bestämmelsen i 11 kap. 1 § SoL gäller alla utredningar, även utredningar som avser barns behov av stöd och skydd. Hur en sådan utredning
ska bedrivas regleras i 11 kap. 2 § SoL och behandlas närmare av Social
styrelsen i annat sammanhang.153
En särskild fråga som väcks när barn står utan vårdnadshavare eller
av andra skäl behöver en ny vårdnadshavare är socialnämndens ansvar i
sådana situationer. I detta fall kan vägledning hämtas ur Socialstyrelsens
allmänna råd och kompletterande handbok, som innehåller stöd för til�lämpningen av 6 kap. 7–9 §§ föräldrabalken och 11 kap. 1 § SoL.154
Själva utredningen är aldrig en pågående insats från nämndens sida.
Nämnden kan inte med hänvisning till att en utredning pågår låta bli att
vidta nödvändiga åtgärder. Om den enskilde behöver någon insats under
utredningstiden ska frågan utredas och avgöras genom ett särskilt beslut.
Utredningsskyldigheten påverkas dock inte av att olika stödjande åtgärder
vidtas under en pågående utredning. Utredningen ska ändå slutföras inom
rimlig tid och leda fram till ett beslut av nämnden.155
I vissa fall är det självklart att nämnden ska inleda en utredning. Det gäller inte bara när någon ansöker om bistånd enligt SoL eller begär insatser
enligt LSS utan också i vissa andra situationer (se kapitlet Ärendets uppkomst). I sådana fall behöver nämnden inte fatta något särskilt beslut om
att inleda en utredning.
152 Prop. 1979/80: 1 Del A s. 562
153 SOSFS 2006:12 samt den kompletterande handboken Barn och unga i socialtjänsten. Utreda,
planera och följa upp beslutade insatser (artikelnr 2006-101-6).
154 SOSFS 2006:20 och kompletterande handbok Om barnet behöver ny vårdnadshavare (art nr
2006-101-9)
155 JO 1978/79 s. 144
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I andra fall måste nämnden först ta ställning till om det som har kommit till nämndens kännedom kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Om
denna förhandsbedömning leder till ett beslut att inleda en utredning enligt
11 kap. 1 § SoL ska detta dokumenteras.156 Det är viktigt att den enskilde
informeras om nämndens beslut så att det inte råder någon tvekan om att
nämnden har inlett en utredning. Ett beslut att inleda en utredning kan inte
överklagas genom förvaltningsbesvär (16 kap. 3 § SoL).
JO
JO 2003/04 s. 207
JO har understrukit vikten av att ett beslut om en formell utredning fattas då
detta leder till en fastare struktur rörande utredningsarbetet. Om nämnden in
leder en utredning blir reglerna om bl.a. dokumentation, kommunikation och
företräde inför nämnden direkt tillämpliga. Det är av stor vikt ur rättssäkerhets
synpunkt att dessa viktiga regler inte indirekt åsidosätts genom en ”formlös”
handläggning.

Att inleda en utredning enligt LVM
Socialnämnden ska inleda utredning när den genom anmälan enligt 6 §
LVM eller på något annat sätt har fått kännedom om att det kan finnas skäl
att bereda någon tvångsvård (7 § LVM). Mål och ärenden enligt LVM ska
handläggas skyndsamt (37 § LVM). Vad som gäller för en sådan utredning behandlas i Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpning av lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.157

Att inleda en utredning enligt LSS
Det finns inga särskilda bestämmelser i LSS om hur en utredning ska inledas. Det innebär att utredningar enligt LSS styrs av bestämmelserna i
7 § FL.

Att planera utredningsarbetet
Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras
tillsammans med honom eller henne (3 kap. 5 § SoL). Det gäller också
156 SOSFS 2006:5 3 kap. 2 §
157 SOSFS 1997:6
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insatser som ges med stöd av LSS (6 § LSS). Det betyder att varje utredning ska genomsyras av respekt för den enskildes självbestämmanderätt
och integritet och att utredningsarbetet så långt möjligt ska planeras och
genomföras tillsammans med den enskilde. Detta gäller även om den förestående utredningen får genomföras utan samtycke av den enskilde.
En utredning av god kvalitet förutsätter god planering av handläggaren.
Det gäller att tidigt bilda sig en uppfattning om vem som har rätt att fatta
beslut och vilket underlag som behövs för att kunna fatta ett korrekt beslut
i ärendet. Till planeringsarbetet hör bl.a. att överväga lämpliga former för
samtal med den enskilde, att vid behov anskaffa lämplig tolk, att överväga
vilken information om den enskildes förhållanden som kan behövas, att
överväga behovet av expertmedverkan, samråd med andra myndigheter
och utomstående personer samt att tidsplanera arbetet så att kravet på kommunicering enligt 17 § FL kan tillgodoses.

Att informera den enskilde
För den enskilde kan till synes enkla utredningar väcka många frågor. Den
enskilde behöver därför få information om vad en utredning är och vilka
regler som styr utredningsarbetet. Det är viktigt att handläggaren klargör
syftet med utredningen och vikten av att den enskilde lämnar korrekta
och tillräckliga uppgifter i samband med utredningen. Den enskilde måste
också få information om vilka utomstående personer och andra myndig
heter handläggaren önskar kontakta, när utredningen beräknas vara klar
och vem som kommer att fatta beslut i ärendet. Det är önskvärt att den
enskilde får sådan information att han eller hon kan förstå utrednings
processen och varför t.ex. viss information behövs.
Det är också viktigt att den enskilde får kunskap om nämndens dokumentationsskyldighet och möjligheter att registrera och databehandla uppgifter
som rör den enskilde. I personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser
om vilken information som ska lämnas till den enskilde i detta avseende,
se vidare del 4, kapitlet Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
För att kunna ta tillvara sina intressen under handläggningen av ärendet
är det viktigt att den enskilde informeras om sina rättigheter. Det handlar
bl.a. om rätten att anlita biträde eller ombud (9 § FL), rätten att lämna
uppgifter muntligt (14 § FL), rätten till insyn i utredningsmaterial och journalanteckningar (11 kap. 6 § SoL respektive 21 b § LSS), rätten att ta del
av och yttra sig över utredningen innan beslut (16 och 17 §§ FL), rätten att
få företräde inför nämnden (11 kap. 9 § SoL) samt rätten att överklaga ett
beslut som går den enskilde emot (16 kap. 3 § SoL respektive 27 § LSS).
100

Att inleda en utredning

Det är också viktigt att den enskilde känner till möjligheterna att framföra klagomål på nämndens handläggning, dokumentation eller på det
bemötande som den enskilde får. Klagomål kan framföras till nämnden,
Socialstyrelsen eller JO.
Alla myndigheter ska enligt 7 § FL sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Informationen till den enskilde ska utformas på ett sådant sätt att
den enskilde kan förstå och ta den till sig. Det ställer krav på nämnden att
anpassa informationen i förhållande till olika målgrupper och ärendetyper.
Ofta är det nödvändigt att lämna både skriftlig och muntlig information vid
flera tillfällen.
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Socialtjänstens utredningar som rör enskilda handlar för det mesta om att
utreda behov och att bedöma rätten till bistånd enligt SoL, rätten till insatser enligt LSS eller förutsättningarna för vård enligt LVU respektive LVM.
En annan kategori av utredningar är sådana som ligger till grund för nämndens yttranden till andra myndigheter, t.ex. yttranden i körkortsärenden,
namnärenden, familjerättsärenden eller yttranden till åklagarmyndighet eller domstol i mål som gäller unga lagöverträdare.
Det är inte möjligt att behandla alla slags utredningar i denna handbok.
För mer detaljerad information hänvisas i stället till Socialstyrelsens före
skrifter, allmänna råd och handböcker som finns förtecknade i referenslistan. Här behandlas endast frågeställningar av generell betydelse för all
utredningsverksamhet inom socialtjänsten.

Journalföring
Den beslutande nämnden ansvarar för att handläggningen av ett ärende
dokumenteras. Handläggningen av ett ärende ska dokumenteras fortlöpande.158 Alla uppgifter som kan vara av betydelse för handläggningen av ett
ärende bör utan oskäligt dröjsmål dokumenteras och föras till personakten.159 Det bör göras i en journal som hör till den enskildes personakt.160
Dokumentationen ska göras löpande för att det ska vara möjligt att följa
ärendet och vid varje tidpunkt kunna se vad som kommit fram under handläggningen av ett ärende, vilka åtgärder som vidtagits och vad som planeras.161 Det är nödvändigt för att den enskilde ska kunna ta tillvara sin rätt till
insyn i dokumentation som rör handläggningen av ett ärende (16 och 17 §§
FL, 12 kap. 1 § och 10 kap. 3 § OSL, 11 kap. 6 § SoL och 21 b § LSS).
Dokumentationen måste också vara så omfattande att en ny handläggare vid
behov kan slutföra utredningen på ett för parterna tillfredsställande sätt.162
158
159
160
161
162
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Anteckningar på minneslappar
Många gånger förs anteckningar på lösa minneslappar vid t.ex. ett samtal
med den som ärendet rör, med olika personer som lämnar uppgifter i ärendet eller vid hembesök. JO har vid ett flertal tillfällen uttalat att det inte
räcker med att de uppgifter som inhämtas under en utredning sammanställs
när utredningen är slutförd.163 De uppgifter som kan vara av betydelse för
handläggningen av ärendet bör därför löpande föras in i journalen.164 Endast om ärendet utreds och avgörs vid ett och samma tillfälle kan uppgifterna dokumenteras direkt i beslutsunderlaget, utan att först dokumenteras
i journalen. Som exempel på ärenden där handläggningen kan dokumenteras direkt i beslutsunderlaget kan nämnas ett ärende som gäller ekonomiskt
bistånd vid en tappad plånbok eller ett ärende om hemtjänst där all information inhämtas av den enskilde vid en och samma tidpunkt.
JO har uttalat att det i praktiken måste finnas en viss tidsmarginal för
att färdigställa de anteckningar som gjorts på lösa minneslappar.165 När
anteckningarna färdigställts kan man förstöra de lösa minneslapparna. Om
anteckningarna av någon anledning inte förts över till journalen eller till
beslutsunderlaget får de inte förstöras utan ska då sparas som de är i akten.
JO
JO beslut 4 mars 1993, dnr 2139-1992
JO har uttalat att det är handläggarens skyldighet att kontinuerligt tillföra per
sonakten alla de uppgifter som kan vara av betydelse för ärendets avgörande.
Anteckningar ska göras på journalblad eller i andra handlingar som ingår i
akten. Detta innebär inget hinder mot att handläggaren, vid samtal med anmä
laren eller annan, gör anteckningar på lösa lappar som stöd för minnet. Det är
emellertid handläggarens skyldighet att i sådant fall se till att uppgifterna utan
dröjsmål tillförs akten. Dokumentationen ska göras löpande för att det ska vara
möjligt att följa ärendet och vid varje tidpunkt kunna se vad som kommit fram i
utredningen, vilka åtgärder som vidtagits och vad som planerats. Dokumenta
tionen måste också vara så omfattande att en ny handläggare vid behov kan
slutföra utredningen på ett för parterna tillfredsställande sätt.

163 JO beslut 31 januari 2006, dnr 3832-2004
164 SOSFS 2006:5 1 § AR
165 JO beslut 4 mars 1993, dnr 2139-1992, JO beslut 8 december 1999, dnr 249-1999, JO 1991/92 s.
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JO beslut 12 mars 2001, dnr 1518-1999 och 2967-1999
JO har uttalat att anteckningar som förs enbart som stöd för minnet i första
hand är till för den som skrivit dem och inte behöver tillföras journalen. Sådana
anteckningar får emellertid inte ersätta journalanteckningar. Det är av stor vikt
att regelrätta journalanteckningar förs löpande.

Innehåll och utformning
Dokumentationen av ett ärende ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas i
ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse (11 kap.
5 § SoL och 21 a § LSS). Många gånger kan det vara svårt att avgöra om de
uppgifter som kommer fram under en utredning är sådana som ska dokumenteras. Vilka uppgifter som ska antecknas måste avgöras i varje enskilt
fall beroende på ärendets karaktär.
Det finns dock vissa gemensamma krav på innehåll och utformning av
de handlingar som upprättas inom socialtjänsten. Ett sådant krav är att de
handlingar som upprättas inom socialtjänsten och som rör enskilda ska
innehålla tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga uppgifter. De ska
också vara väl strukturerade och tydligt utformade.166 Av en handling som
upprättas inom socialtjänsten ska det också framgå varifrån uppgifterna i
handlingen kommer, vad som är faktiska omständigheter och vad som är
bedömningar, namn och befattning eller titel på den person som har upprättat handlingen samt när (år, månad, dag) det gjordes.167 Handlingar som
rör enskilda ska vidare hållas ordnade på ett sådant sätt att det enkelt och
överskådligt går att följa och granska handläggningen av ett ärende.168 Det
är viktigt av många skäl, t.ex. för att en ny handläggare relativt snabbt och
enkelt ska kunna ta över handläggningen av ett ärende.
Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid
handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU,
LVM och LSS (SOSFS 2006:5) framgår närmare vilka uppgifter som bör
antecknas i journalen under olika steg i handläggningen av ett ärende. Av
anteckningar som görs i anslutning till ärendets uppkomst bör det bl.a.
framgå vad ärendet gäller liksom när och hur ärendet har uppkommit.169

166
167
168
169
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Att samla in uppgifter
Det är viktigt att inte styra utredningen mot ett visst resultat. Arbetet med
att samla in, analysera och väga samman olika uppgifter syftar till att skapa
ett allsidigt, relevant och tillförlitligt underlag för nämndens beslut. Det
är viktigt att belysa den enskildes förhållanden i både positiv och negativ
bemärkelse.
För att kunna bedöma den enskildes behov och göra en korrekt helhetsbedömning i ett ärende kan handläggaren behöva samla in uppgifter
om den enskilde på många olika sätt. Hur omfattande informationsinsamlingen behöver bli styrs av ärendets komplexitet. De vanligaste informationskällorna är personliga samtal med i första hand den enskilde men även
anhöriga och representanter för andra myndigheter (t.ex. skola, hälso- och
sjukvård och arbetsmarknadsmyndigheter) kan bidra med viktig information. Vidare kan observationer vid hembesök eller i annan miljö där den
enskilde vistas, t.ex. i ett korttidsboende, ge värdefull information liksom
utdrag ur register och genomgång av handlingar i akten.
I många fall krävs dessutom särskilda yttranden från experter inom andra yrkesområden. När man ska hämta in sådana yttranden är det viktigt att
definiera och formulera vad man behöver experthjälp med. Det gäller alltså
att göra en tydlig beställning som utgår från syftet med utredningen och i
vilka avseenden nämndens kompetens behöver kompletteras.
För att få ta kontakt med utomstående, t.ex. anhöriga och andra myndigheter, i utredningar enligt LSS och enligt SoL krävs den enskildes samtycke till att kontakter tas. Vid en utredning av om socialnämnden behöver
ingripa till ett barns skydd och stöd, behov av vård enligt LVM samt vid
utredningar som följer av att nämnden är skyldig att avge yttrande till en
annan myndighet får socialnämnden dock ta kontakter med utomstående
utan den enskildes samtycke.170

Hembesök i utredande syfte
JO har, utan att gå in på vad som kan göras i rena nödsituationer, gjort vissa
uttalanden kring socialtjänstens möjligheter att genomföra hembesök som
ett led i utredningen av ett ärende om bistånd.

170 Prop. 1979/80:1 Del A s. 399
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JO
JO beslut 15 december 2008, dnr 2383-2007, 1248-2008
Enligt JO kan socialtjänsten i vissa ärenden ha ett befogat intresse av att få
göra ett besök i den biståndssökandes bostad för att kunna bilda sig en upp
fattning om vilka hjälpbehov som föreligger och i vad mån den enskilde har
rätt till bistånd från socialnämnden. En grundläggande förutsättning för att so
cialnämnden ska få göra ett hembesök som ett led i utredningen av ett ärende
om bistånd är dock att den enskilde samtycker till besöket. Utan ett sådant
samtycke kan ett hembesök i utredningssyfte inte genomföras.
I det aktuella ärendet hade en man som uppbar försörjningsstöd anmält för
valtningens tjänstemän för att ha genomfört en ”olaglig husrannsakan” i hans
bostad. Tjänstemännen beskylldes bl.a. för att ha gått runt i lägenheten och
öppnat byrålådor och garderober. Av utredningen i ärendet framgår att det ak
tuella hembesöket hade avtalats med mannen i syfte att dels klarlägga skälen
till höga elfakturor, dels utreda vem/vilka som var folkbokförda på mannens
adress. Vid hembesöket hade tjänstemännen frågat efter och fått mannens
godkännande att öppna kylskåpet och frysfacket för att se om det fanns isbild
ning som kunde bidra till höga elfakturor. I beslutet konstaterar JO att det råder
oklarhet om vad som närmare förekom under hembesöket och vad mannens
samtycke egentligen omfattade. De anteckningar som fanns rörande besöket
var bristfälliga när det gäller vad mannen hade lämnat samtycke till såväl före
som under besöket. Detta ansågs inte godtagbart av JO, som i beslutet erinrar
om socialtjänstens dokumentationsplikt enligt 11 kap. 5 § SoL.
I beslutet erinrar JO även om att ett besök i den enskildes hem måste ge
nomföras på ett sådant sätt, att det inte kränker den enskildes skydd mot hus
rannsakan och liknande intrång (2 kap. 6 § regeringsformen) eller strider mot
artikel 8 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihe
terna i Europakonventionen.

Spela in samtal med handläggaren på band m.m.
JO har i ett beslut gjort vissa uttalanden i frågor som gäller socialnämndens
möjligheter att förbjuda klienterna att spela in samtal med handläggare på
band eller att fotografera i socialtjänstens lokaler.
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JO beslut 30 juni 2008, dnr 1418-2007
I det aktuella ärendet hade en stadsdelsnämnd satt upp anslag i väntrummet
om att klienter inte fick ”spela in samtal och ta upp ljudupptagningar med sina
handläggare”. Bakgrunden till stadsdelsnämndens beslut var en incident där
en klient hade filmat inne i socialtjänstens lokaler, bl.a. i väntrummet. Detta
hade väckt reaktioner hos andra klienter som befann sig i lokalerna och som
inte ville vara med på bild.
JO konstaterade att väntrummet på en socialförvaltning inte är en allmän
plats. Förvaltningen har därför rätt att i en betydande utsträckning avgöra vad
som ska gälla för att en enskild person ska få tillträde till och vistas i väntrum
met. Det finns inte någon författningsbestämmelse som ger allmänheten rätt
att filma, fotografera eller göra ljudupptagningar i väntrummet. Enligt JO kan
det därför inte resas någon invändning mot att förvaltningen av hänsyn till en
skilda personers integritet har velat begränsa möjligheterna att t.ex. filma i
förvaltningens allmänna utrymmen.
Det finns inte heller någon författningsbestämmelse som ger den enskilde
rätt att göra en ljudupptagning av samtal som den enskilde har med en tjäns
teman vid förvaltningen. Å andra sidan finns det inte någon rättslig grund för
myndigheten att utfärda ett generellt förbud för enskilda att spela in sådana
samtal. Enligt JO torde det i de flesta fall kunna förutsättas att den enskilde har
ett legitimt skäl för att få dokumentera ett samtal. Enligt JO:s mening bör ut
gångspunkten därför vara att ljudupptagning ska tillåtas, men att den enskilde
efter en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet kan nekas att få
göra en sådan upptagning. Vad gäller bildupptagning anser JO att utgångs
punkten bör vara den omvända, dvs. en tjänsteman bör alltid, av hänsyn till sin
integritet, ha rätt att motsätta sig att bli filmad under ett samtal.

Systematiska bedömningsinstrument
Under senare år märks också ett ökat intresse för att använda systematiska
bedömningsinstrument. De vanligaste instrumenten är strukturerade intervjuer och formulär som den enskilde själv får fylla i, t.ex. självskattning.
De instrument som används under utredningsfasen täcker i allmänhet flera
livsområden. Frågorna kan vara anpassade till exempelvis barn, personer
med missbruksproblem eller äldre med behov av vård och omsorg. De kan
gälla boende, ekonomi, familjerelationer, skol- eller arbetssituation, sociala kontakter, fysisk och psykisk hälsa, missbruk m.m.
Under 2003 genomförde Socialstyrelsen en omfattande intervjuundersökning för att kartlägga i vilken utsträckning socialtjänsten använder sig
av sådana bedömningsinstrument.171 Undersökningen visade bl.a. att användningen av systematiska bedömningsinstrument leder till mer enhetliga bedömningar, bättre struktur i informationsinsamlingen och en ökad
171 Systematisk bedömning inom socialtjänsten. Socialstyrelsen 2004
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tydlighet för den enskilde. Men det finns också nackdelar och risker som
måste uppmärksammas. I rapporten poängteras att bedömningsinstrument
aldrig kan ersätta personliga samtal utan bör ses som viktiga komplement
för en allsidig bedömning.

Utredningar som förutsätter den enskildes samtycke
Det ligger i sakens natur att uppgifter till utredningar som förutsätter samtycke i första hand lämnas av den enskilde själv.172 Den enskilde måste också
vara beredd att kunna styrka sina uppgifter genom att visa upp vissa handlingar. Det kan exempelvis gälla hyreskontrakt, arbetsgivarintyg eller läkarintyg, som styrker faktiska omständigheter eller behovet av insatser. Det kan
också gälla handlingar som finns hos en annan myndighet. I stället för att
begära av den enskilde att han eller hon ska kontakta myndigheten för att få
fram vissa uppgifter kan nämnden erbjuda sig att själv inhämta dessa uppgifter med den enskildes samtycke. Ett sådant arbetssätt kan underlätta för
den enskilde att ha kontakt med nämnden samtidigt som det ställer krav på
nämnden att kommunicera uppgifterna med den enskilde enligt 17 § FL.
Enligt 11 kap. 11 § SoL har socialnämnden rätt att av Försäkringskassan
eller de erkända arbetslöshetskassorna få uppgifter om ekonomisk hjälp
som lämnats till enskilda som har ärenden hos nämnden. Nämnden har
enligt samma bestämmelse också rätt att få uppgifter som lämnats till kommunen i ärenden om ekonomisk hjälp enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar.
Uppgifter från en annan myndighet eller utomstående personer får inte
inhämtas utan att den enskilde har lämnat sitt samtycke. Det är viktigt att
samtycket är preciserat så att det inte uppstår några oklarheter kring vad
den enskilde har samtyckt till. Även om den enskilde har lämnat samtycke
bör man vara särskilt försiktig när man hämtar in uppgifter från enskilda.173
Ett samtycke från den enskilde om att nämnden får bryta sekretessen och i
vilken omfattning kan lämnas skriftligt eller muntligt. Det finns inte något
formkrav för samtycket. Ett muntligt samtycke ska dock dokumenteras.174
Av anteckningen ska det framgå namn och befattning eller titel på den person som har gjort anteckningen samt när den gjordes.175

172
173
174
175
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JO
JO 1997/98 s. 328
JO har kritiserat en socialnämnd som använt blanketter för att hämta in den
enskildes samtycke till att ta utredningskontakter. JO menade att samtycket
då lätt kan bli mer omfattande än nödvändigt – utan att den enskilde kanske
vågar protestera. JO uttalade att frågan om vilka utredningskontakter som so
cialnämnden behöver ta och hur uppgifterna ska hämtas in bör bestämmas i
samråd mellan handläggaren och sökanden. Ett annat handlingssätt får an
ses strida mot grunderna för socialtjänstlagen och de principer som gäller för
socialtjänstens verksamhet. Dessa överenskomna kontakter bör dokumente
ras på lämpligt sätt. JO påpekade även att det är olämpligt att begära barns
namnteckning på blanketten.

Den enskilde får själv väga fördelar och nackdelar med att tillåta att nämnden hämtar in uppgifter från andra myndigheter och enskilda personer. Om
den enskilde väljer att inte lämna sitt samtycke till att kontakter tas med utomstående är det viktigt att nämnden upplyser den enskilde om vilka konsekvenser detta kan få. Följden kan då bli att nämnden avslår den enskildes
ansökan eller begäran om insatser. Väljer den enskilde att dra tillbaka sin
ansökan eller begäran kan nämnden fatta beslut om att avskriva ärendet
från vidare handläggning.

Utredningar som får bedrivas utan samtycke från den
enskilde
Även om en utredning får genomföras utan den enskildes samtycke bör
handläggaren alltid sträva efter att skapa bästa möjliga samarbete med den
enskilde och andra personer som berörs av utredningen. Något samtycke
till att utredningen går vidare eller till att vissa utredningskontakter tas
krävs emellertid inte.176
Om utredningen genomförs oavsett den enskildes inställning och den
enskilde inte lämnar de uppgifter som nämnden efterfrågar måste utredningen ändå fortsätta tills nämnden kan fatta ett sakligt korrekt beslut.
Utredningar som gäller skydd eller stöd för barn och unga får enligt huvudregeln inte pågå längre än högst fyra månader. För sådana utredningar
finns särskilda bestämmelser i 11 kap. 2 § SoL. Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som omfattas av anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § andra stycket SoL är enligt fjärde stycket samma paragraf
176 Prop. 1979/80:1 Del A s. 399
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skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse
för utredning av ett barns behov av skydd eller stöd.
Enligt 7 § LVM är myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i kontakt med missbrukare skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de får kännedom om att någon kan antas vara i behov av vård enligt
denna lag. Dessa myndigheter är också skyldiga att lämna socialnämnden
alla uppgifter som kan vara av betydelse för en utredning om tvångsvård
(7 § andra stycket LVU).

Vad ska dokumenteras?
Det är viktigt att journalen återspeglar de åtgärder som vidtagits för att
samla in uppgifter till utredningen. Oberoende av vilken typ av utredning
det gäller är det viktigt att dokumentationen innehåller uppgifter om hur
den enskilde har ställt sig i fråga om nämndens möjligheter att hämta in
uppgifter från utomstående. I övrigt bör det av journalen177 bl.a. framgå när
en handling kom in eller upprättades samt när och på vilket sätt kontakter har förekommit med den enskilde och andra personer som har lämnat
uppgifter i ärendet. Vad som har kommit fram vid sådana kontakter kan
antingen dokumenteras i journalen eller på annat sätt i personakten.
Om följande uppgifter inte dokumenteras på annat sätt i personakten,
bör det av journalen också framgå
– om ställföreträdare, ombud eller biträde har medverkat,
– om stödperson har varit med på t.ex. ett möte eller ett nämndsammanträde,
– om tolk har anlitats,
– om systematiska bedömningsinstrument har använts och i så fall vilka,
– om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig.

Att iaktta ett barnperspektiv i utredningsarbetet
I utredningar som gäller barns behov av insatser eller frågor om vårdnad,
boende och umgänge står barnens behov i centrum. Att iaktta ett barnperspektiv i sådana utredningar innebär i korthet att man sätter sig in i och
försöker förstå barns eller ungdomars situation. Just förståelsen är central
och en förutsättning för att kunna vidta åtgärder för barnets bästa. Därmed
inte sagt att förståelsen alltid behöver betyda ett accepterande. Det är ytterst den vuxna som måste fatta beslut och ta ansvar för detta utifrån sina
kunskaper och erfarenheter.178
177 SOSFS 2006:5 5 kap. 1 § AR
178 SOU 1997:116 s. 137 f.
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När det gäller handläggning och dokumentation av ärenden som rör
barn och unga kan vägledning hämtas ur Socialstyrelsens allmänna råd och
kompletterande handbok.179 Handboken bygger på lagstiftning, förarbeten,
rättsfall och JO-uttalanden samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd. Vidare behandlas frågor om bl.a. förhållningssätt och bemötande samt
barns och föräldrars delaktighet i utredningsprocessen. Handboken tar inte
upp frågor som rör hanteringen av ärenden för specifika grupper av barn
utan behandlar frågor av generell betydelse för utredning och uppföljning
av barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Innehållet i det kapitel som handlar om utredningens innehåll, analys och bedömning grundas i
huvudsak på BBIC, som är ett handläggnings- och dokumentationssystem
för utredningar och uppföljningar av barn och unga.180
Utredningar som gäller ekonomiskt bistånd, insatser till vuxna personer
med missbruksproblem, fysiska eller psykiska funktionshinder har traditionellt sett ett tydligt vuxenperspektiv. Om det finns barn med i bilden kan också deras intressen behöva beaktas under utredningen. Ett stärkt barnperspektiv inom socialtjänsten innebär att även barnens situation bör uppmärksammas när vuxna vänder sig till socialtjänsten med en ansökan om ekonomiskt
eller annat bistånd till familjen.181 Det kan handla om att uppmärksamma om
barn, vars föräldrar uppbär försörjningsstöd, kan göra sådant som de flesta
barn kan göra, t.ex. delta i fritidsaktiviteter.182 Det kan också handla om att
uppmärksamma situationen för ett barn till en förälder med omfattande och
varaktiga funktionshinder, så att stödet till den enskilde även utformas med
hänsyn tagen till hans eller hennes föräldraroll. I alla utredningar som rör
vuxna personer är det därför viktigt att klarlägga om det finns barn med i
bilden och i så fall hur barnet berörs. Att iaktta ett barnperspektiv i en utredning som rör en vuxen person får dock inte medföra att nämnden utreder
barnets förhållanden. Om det skulle komma fram uppgifter som tyder på att
barnet far illa ska ansvarig enhet inom socialtjänsten meddelas så att den kan
bedöma om det ska göras en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL.

Barnets bästa
Bestämmelsen om barnets bästa i 1 kap. 2 § SoL har följande ordalydelse:
När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets
bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år.
179 SOSFS 2006:12 och kompletterande handbok Barn och unga i socialtjänsten. Utreda, planera och
följa upp beslutade insatser (artikelnr:2006-101-6)
180 Se http://www.Socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic
181 Prop. 1996/97:124 s. 100
182 SOSFS 2003:5
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Barnets bästa är inte alltid avgörande för vilket beslut som fattas, men
det ska alltid beaktas, utredas och redovisas.183 Bedömningen av vad som
är barnets bästa är inte enkel. För att kunna göra denna bedömning behöver
kunskap från vetenskap och beprövad erfarenhet om bl. a. barns utveckling
och behov kombineras med att barn själva kommer till tals, så att deras
synpunkter kan vägas in i beslutet.184
Riksdagen har i maj 2010 beslutat om vissa ändringar i lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ändringarna träder i kraft
den 1 januari 2011 och gäller bl.a. barnets bästa och rätt att komma till tals.
LSS kompletteras med två nya bestämmelser, 6 a § och 8 § andra stycket,
som i sak motsvarar bestämmelserna i 1 kap. 2 § SoL respektive 3 kap.
5 § SoL.

Barns vilja och rätt att komma till tals
Bestämmelsen om barns rätt att komma till tals i 3 kap. 5 § andra stycket
SoL har idag följande ordalydelse:
När en åtgärd rör ett barn skall barnet få relevant information och hans
eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn ska tas
till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad.
Denna bestämmelse ändrades den 1 april 2008, då tillägget om barns och
ungas rätt att få relevant information infördes i lagtexten. Vid samma tidpunkt tydliggjordes också den unges rätt att få relevant information genom
ett tillägg till 1 § LVU. Vidare kompletterades 4 § LVU med nya bestämmelser som föreskriver att socialnämndens ansökan om vård med stöd av
LVU även ska innehålla en redogörelse för hur relevant information lämnats till den unge, vilket slags relevant information som lämnats samt den
unges inställning. Som motiv till lagändringarna i SoL och LVU redovisas
i huvudsak att tillsynen visat på brister när det gäller informerande samtal
med barn och unga inom den sociala barn- och ungdomsvården. Information bör ges så tidigt som möjligt, dels för att information kan lugna den
unge i en obekant och kanske skrämmande situation, dels för att den unge
ska kunna ge uttryck för sin inställning tidigt i processen.185
Den ursprungliga lydelsen av 3 kap. 5 § SoL har utformats med artikel
12 i barnkonventionen som förebild. Denna artikel innehåller två delar –
dels en allmän rätt för barn att komma till tals i alla frågor som rör dem
183 Prop. 1996/97:124 s. 99 f.
184 SOU 1997:116 s. 135
185 Prop. 2006/07:129 s. 36 ff .
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själva, dels en särskild rätt för barn att höras i alla domstolsförfaranden
och administrativa förfaranden som rör dem. Barn ska i dessa fall särskilt
beredas möjlighet att bli hörda.186
Att barnets ålder och mognad ska beaktas betyder i de flesta fall att mer
avseende ska fästas vid ett äldre barns inställning än vid ett yngre barns.
Det går dock inte att säga någon bestämd ålder när ett barn bör tillfrågas,
utan det är utredaren (eller motsvarande) som i varje enskilt fall måste göra
en bedömning utifrån barnets ålder och mognad.187
Barnet ska ges möjlighet att uttrycka sin vilja, men det är en rättighet
och inte ett tvång. Barnets inställning ska klargöras utan att barnet för den
skull försätts i svåra valsituationer. Uppgiften för socialtjänsten blir att
skaffa sig en bild av barnet och dess behov. Barnet får däremot inte pressas
på synpunkter.188
I den direkta kontakten med barnet innebär det att försöka förstå barnets
tankar och känslor. Hur påverkas barnet av det som händer? Hur känns det
att få frågor och få berätta om svåra eller kanske förbjudna känslor? Det
som barnet uttrycker ska bedömas med sakkunskap och med hänsyn till
omständigheterna i det enskilda fallet och det är utredaren (eller motsvarande) som har ansvaret att fatta beslut utifrån en sådan sammanvägning.189

Vad ska dokumenteras?
När det gäller dokumentation i utredningar som gäller vårdnad, boende
och umgänge hänvisas till Socialstyrelsens allmänna råd190 med tillhörande
handbok.191 När det gäller dokumentation av ärenden som rör barn och unga
hänvisas till Socialstyrelsens allmänna råd med tillhörande handbok.192
I utredningar som gäller barns behov av insatser enligt LSS bör det av dokumentationen framgå hur barnet har kommit till tals.193
Av dokumentationen i ärenden som gäller vuxna bör det framgå om ett
barn berörs av ärendet och i så fall hur barnperspektivet har beaktats.194

186
187
188
189
190
191
192
193
194

SOU 1997:116 s. 23 och s. 186 f.
Prop. 1994/95:224 s. 35 och s. 55
Prop. 1994/95:224 s. 55
Socialt arbete med barn och unga i utsatta situationer. Förslag till kompetensbeskrivningar.
Socialstyrelsen 2004
SOSFS 2003:14
Vårdnad, boende och umgänge. Socialstyrelsen 2003
SOSFS 2006:12 och handboken Barn och unga i socialtjänsten. Utreda, planera och följa upp
beslutade insatser (art nr 2006-101-6)
Prop. 2004/05:39 s. 32
SOSFS 2006:5 5 kap. 1 § AR
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Att planera och formulera mål för insatser
Planeringens syfte och innehåll
Enligt 1 kap. 1 § tredje stycket SoL ska verksamhet enligt socialtjänstlagen
bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.
Av 3 kap. 5 § SoL följer att socialnämndens insatser för den enskilde ska
utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och
andra föreningar.
Enligt 6 § LSS ska verksamhet enligt denna lag bedrivas i samarbete
med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Där föreskrivs också
att verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet och att den enskilde i största möjliga utsträckning ska ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.
Det arbete som bedrivs inom socialtjänsten handlar till stor del om att
tillsammans med den enskilde identifiera behov, formulera mål, överväga
olika handlingsalternativ och välja väg. För att uppnå bästa möjliga resultat
är det viktigt att planera både på kort och på lång sikt. Planeringen syftar
till att tydliggöra mål och medel genom att ge svar på frågor om vad som
ska göras, vem som ska göra vad, när och hur.

Planering i samverkan med andra myndigheter
Människor som kommer i kontakt med socialtjänsten har ofta sammansatta problem, som kräver insatser från flera myndigheter. Att socialtjänsten
samverkar med andra myndigheter och andra verksamhetsområden inom
den egna myndigheten är i många fall en förutsättning för att kunna bedriva arbetet tillfredsställande och för att den enskilde ska kunna få den hjälp
och det stöd som är nödvändigt. I sådana situationer är det viktigt att olika
insatser planeras i samverkan mellan berörda myndigheter.
Enligt regeringen är det särskilt angeläget att en bättre samordning kommer till stånd i arbetet med rehabilitering av personer i utsatta grupper.195
Många människor med långvarig arbetslöshet, psykosociala problem eller
andra hälsomässiga problem kan lätt hamna i en gråzon mellan de olika
ersättnings- och vårdsystemen eftersom problembilden inte renodlat faller
inom någon viss myndighets ansvarsområde. Detta kan leda till en rundgång mellan socialtjänsten, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och
landstingets primärvård med många gånger kortsiktiga och ineffektiva insatser som följd.
195 Prop. 1996/97:124 s. 57
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Reglerna om sekretess kan ibland vara ett hinder för samverkan mellan
myndigheter och olika verksamhetsgrenar inom en och samma myndighet.
Det går att lösa sekretessfrågan genom att den enskilde på olika sätt samtycker till att information får lämnas mellan myndigheter.196 Den enskilde
kan samtycka helt eller delvis till att uppgifter lämnas ut för att möjliggöra
samverkan i olika situationer (12 kap. 2 § OSL). Samtycket kan lämnas
muntligt eller skriftligt och kan när som helst återkallas. Det är viktigt
att den enskilde är införstådd med vilka uppgifter som behöver lämnas ut
till de personer som ska vara med och diskutera hans eller hennes situation innan den enskilde lämnar sitt samtycke. Vad den enskilde faktiskt har
samtyckt till är en omständighet som ska dokumenteras enligt bestämmelserna i 11 kap. 5 § SoL respektive 21 a § LSS. Detsamma gäller om den
enskilde återkallar sitt samtycke. Vad som har kommit fram vid kontakter
med den enskilde bör antecknas i den enskildes journal, om uppgifterna
inte dokumenteras på annat sätt i personakten.197
När det gäller bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS får samverkan
aldrig ske över huvudet på den som är berörd. Att inhämta samtycke är ett
minimikrav; ofta är det naturligt att den enskilde själv deltar i de möten
som handlar om honom eller henne.
Socialtjänstens samarbete med andra myndigheter sker ibland i samrådsgrupper, i vilka tjänstemän från olika myndigheter ingår. Att flera myndigheter samverkar i samrådsgrupper eller på annat sätt påverkar inte den
sekretess som råder mellan myndigheter och mellan självständiga verksamhetsgrenar inom en och samma myndighet.198 I en samrådsgrupp företräder varje tjänsteman sin myndighet eller sin verksamhetsgren. Det innebär att varje representant för en myndighet eller verksamhetsgren måste ha
inhämtat samtycke från den enskilde till att uppgifter lämnas ut.
Vill den enskilde själv vara närvarande vid ett möte i en samrådsgrupp
är det viktigt att han eller hon får denna möjlighet. Att den enskilde närvarar vid mötet innebär i sig inte att man kan tala fritt om hans eller hennes
situation. För detta krävs ett uttryckligt samtycke från den enskilde.
Det finns inga hinder för att samråda och diskutera ett ärende om uppgifterna är avidentifierade. I ett sådant sammanhang får den enskilde inte nämnas vid namn. Uppgifter om t.ex. ålder, yrke och specifika funktionshinder
som kan bidra till att den enskilde kan identifieras får inte heller komma fram.

196 Prop. 1996/97:124 s. 58
197 SOSFS 2006:5 5 kap. 1 § AR
198 JO 1987/88 s. 148
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Att formulera mål
De övergripande målen i SoL och LSS är alltför allmänt hållna för att kunna användas som mål för genomförande och uppföljning av individuellt
behovsprövade insatser. De måste därför brytas ner till konkreta mål som
klart och tydligt anger vad som är önskvärt att uppnå med den insats som
har beviljats den enskilde.
En insats kan ha flera mål. Det är viktigt att målen är realistiska och svarar mot den enskildes behov och förutsättningar både på kort och lång sikt.
Ibland måste planeringen ske stegvis i korta etapper. Det gäller t.ex. inom
äldreomsorgen där sjukdom och andra omständigheter snabbt kan kräva
nya lösningar. I andra situationer kan det vara viktigt att ange konkreta
etappmål för en förändring på lång sikt. Det kan t.ex. gälla socialtjänstens
insatser för personer med långvariga missbruksproblem, där målet om ett
drogfritt liv kan ligga långt fram i tiden. På motsvarande sätt kan tydliga
delmål för olika insatser bidra till en gynnsam utveckling för personer med
omfattande och varaktiga funktionshinder eller för personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.
Oavsett vilken verksamhet det gäller är det viktigt att målen formuleras
tillsammans med den enskilde och i termer som gör att målen kan följas upp.

Lagreglerade planer inom socialtjänsten
Det finns krav på planering av insatser och att planeringen dokumenteras i
någon form av plan i flera lagar inom både socialtjänsten och andra näraliggande områden som t.ex. hälso- och sjukvården.
Insatser för barn och unga
Enligt 11 kap. 3 § SoL är nämnden skyldig att upprätta en plan för den vård
som nämnden avser att anordna för ett barn som behöver vårdas i ett annat
hem än det egna. En sådan plan ska även uppta åtgärder och insatser som
andra huvudmän har ansvar för. Innehållet i en sådan plan regleras närmare
i socialtjänstförordningen (5 kap. 1 a § SoF). För ytterligare vägledning
hänvisas till Socialstyrelsens allmänna råd och med tillhörande handbok.199

199 SOSFS 2006:12 och handboken Barn och unga i socialtjänsten. Utreda, planera och följa upp
beslutade insatser (art nr 2006-101-6)
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Insatser för personer med missbruksproblem
När det gäller insatser för personer med missbruksproblem är nämnden
skyldig att i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och
noga bevaka att planen fullföljs (5 kap. 9 § SoL). Vad en sådan plan ska
innehålla regleras inte närmare i lagstiftningen.
Vård av vuxna i HVB eller familjehem
Den 1 april 2008 utvidgades bestämmelserna i 11 kap. 3 § SoL till att även
omfatta vuxna personer som behöver vårdas i ett hem för vård eller boende
eller i ett familjehem. En individuell vårdplan ska upprättas även för vuxna
i hem för vård eller boende eller familjehem.200
Individuell plan enligt SoL
Den 1 januari 2010 infördes nya bestämmelser om individuell plan i 2 kap.
7 § SoL. Vid samma tidpunkt infördes också motsvarande bestämmelser i
3 f § HSL. Enligt dessa bestämmelser åligger det kommuner och landsting
att i vissa fall upprätta en gemensam individuell plan. Det gäller i situationer när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och
hälso- och sjukvården och kommunen eller landstinget bedömer att planen
behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. Vidare förutsätts att den enskilde samtycker till att planen upprättas. Av bestämmelserna i 2 kap, 7 § SoL och 3 f § HSL framgår också att närstående ska ges
möjlighet att delta i arbetet med planen om det är lämpligt och den enskilde
inte motsätter sig det. Nämnda lagrum innehåller också bestämmelser om
vad som ska framgå av planen.
Vilka personer som omfattas av bestämmelserna om individuell plan i
SoL och HSL framgår närmare av regeringens proposition.201 Där framgår
tydligt att bestämmelserna gäller både barn och vuxna och att de inte är
begränsade till att gälla personer med stora och omfattande behov. De kan
alltså gälla alla människor som landsting och kommuner kommer i kontakt
med och där en individuell plan behövs för att behoven av socialtjänst och
hälso- och sjukvård ska tillgodoses. Som exempel på verksamheter inom
socialtjänsten där bestämmelserna kan få stor betydelse nämns missbruksvården och äldreomsorgen.
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
En ansökan om vård med stöd av LVU hos förvaltningsrätten ska enligt 4 §
200 Prop. 2006/07:129 s. 106
201 Prop. 2008/09:193 s. 20
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andra stycket LVU innehålla en redogörelse för den unges förhållanden,
de omständigheter som utgör grund för att den unge behöver beredas vård,
tidigare vidtagna åtgärder och den vård som socialnämnden avser att anordna. En sådan ansökan ska även innehålla en vårdplan (5 kap. 1 § SoF).
Vad en sådan vårdplan bör innehålla utvecklas närmare i Socialstyrelsens
allmänna råd om LVU (SOSFS 1997:15).
Enligt 22 § LVU får socialnämnden i vissa fall besluta om insatser i
öppna former för ungdomar som inte har fyllt 20 år. Nämndens beslut kan
antingen innebära att den unge ska hålla regelbunden kontakt med en särskilt kvalificerad kontaktperson som socialnämnden utsett eller att han eller hon ska delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten. När ett
sådant beslut meddelas ska det finnas en särskild behandlingsplan. Vad en
sådan behandlingsplan bör innehålla utvecklas närmare i Socialstyrelsens
allmänna råd om LVU (SOSFS 1997:15).
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Av socialnämndens utredning om LVM-vård ska enligt 10 § LVM framgå
missbrukarens förhållanden samt tidigare vidtagna och planerade åtgärder.
Av utredningen ska också framgå i vilket hem intagning kan ske och vilken
vård utanför hemmet som planeras, om intagning sker.
Individuell plan i LSS
När det gäller planer som regleras i SoL, LVU och LVM förutsätts det att
nämnden tar initiativ till att planen upprättas. I LSS är förhållandet det
omvända. Enligt 10 § LSS kan den enskilde begära att en individuell plan
med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med honom eller
henne i samband med att en insats beviljas med stöd av LSS. I planen ska
även redovisas åtgärder som vidtas av andra än kommunen eller landstinget. Planen ska fortlöpande och minst en gång om året omprövas. Av
bestämmelsen framgår också att landstinget och kommunen ska underrätta
varandra om upprättade planer.
Den enskilde kan sakna kunskap om möjligheten att begära och få en
individuell plan. Därför är det viktigt att de som omfattas av lagen får allsidig och lättfattlig information om möjligheten att få en individuell plan,
om syftet med denna, samt information om själva planeringsprocessen. Av
15 § LSS framgår bl.a. att kommunen fortlöpande ska följa upp vilka som
omfattas av lagen samt informera om mål och medel för verksamheten.202
202 Individuell plan enligt LSS – vad säger lag och förarbeten? Socialstyrelsens meddelandeblad (art
nr 2002-1-13)
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Krav på planering av insatser för enskilda i annan
lagstiftning
Inom hälso- och sjukvården finns det på flera områden en lagstadgad skyldighet att upprätta särskilda planer för enskilda individer. Denna skyldighet följer av bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), lagen
(1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård.
I lagen (1962:381) om allmän försäkring ställs det också krav på Försäkringskassan att i vissa fall upprätta en rehabiliteringsplan för den enskilde.
De bestämmelser som finns i ovan angivna lagar förutsätter i många fall
samverkan med socialtjänsten och redovisas därför kortfattat i det följande. Eftersom syfte, villkor och krav för olika planer varierar är det ofta inte
möjligt att slå samman flera planer till en enda gemensam plan. I 3 f § HSL
finns dock bestämmelser om individuell plan som i vissa fall ska upprättas
gemensamt av kommunen och landstinget, se vad som tidigare sagts om
individuell plan enligt SoL.
Hälso- och sjukvårdens skyldighet att upprätta vårdplaner m.m.
Enligt 3 b § hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska habilitering och rehabilitering samt tillhandahållande av hjälpmedel planeras i samverkan med den
enskilde. Av planen ska planerade och beslutade insatser framgå.
Bestämmelserna om habilitering och rehabilitering i 3 b § HSL kompletterades under 2007 med föreskrifter och allmänna råd från Social
styrelsen.203 Under 2008 beslutade Socialstyrelsen om vissa ändringar i
denna författning.204 Föreskrifterna ska tillämpas vid planering och genomförande av samordning av insatserna för enskildas habilitering och
rehabilitering enligt 3 b eller 18 b § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
med insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen i övrigt, 8 a § tandvårdslagen
(1985:125), socialtjänstlagen (2001:453) vad gäller omsorgen om äldre
och funktionshindrade samt 9 § 6–10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. I allmänna råd rekommenderas dessutom
att föreskrifterna även tillämpas i socialtjänstens individ- och familjeomsorg samt i verksamheten med de särskilda insatserna enligt 9 § 1–5 lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om ett landsting
eller en kommun genom avtal med någon annan har överlåtit uppgifter
som de har ansvar för, bör föreskrifter och allmänna råd i den aktuella
203 SOSFS 2007:10
204 SOSFS 2008:20

119

2

2

Att genomföra och dokumentera en utredning

författningen tillämpas i relevanta delar. I författningen ställs det bl.a. krav
på att den samordningsansvariga personalen ska ansvara för att en plan för
samordningen upprättas. Vad en sådan plan ska innehålla framgår av både
föreskrifter och allmänna råd.205 För ytterligare vägledning i frågor som
gäller samverkan i rehabilitering hänvisas till material som publicerats av
Socialstyrelsen under 2009.206
I 10 § samt 10 b–d §§ lagen om kommunernas betalningsansvar för viss
hälso- och sjukvård finns bestämmelser om när en vårdplan ska upprättas
för en patient som skrivs ut från en enhet inom landstingets slutna hälsooch sjukvård. Det gäller bl.a. när en patient efter utskrivningen bedöms
behöva kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård (10 b §). Enligt
10 c § ska en sådan vårdplan utformas i samarbete mellan företrädare för
berörda enheter. Vidare gäller att patienten eller hans eller hennes närstående bör delta i vårdplaneringen. Vårdplanen ska innehålla uppgifter om
det bedömda behovet av insatser samt uppgifter om vilken enhet som är
ansvarig för respektive insats (10 d §). Frågor om samverkan vid in- och
utskrivning av patienter i sluten vård regleras dessutom i föreskrifter som
utfärdats av Socialstyrelsen (SOSFS 2005:27).
När det gäller psykiatrisk tvångsvård ska en vårdplan upprättas snarast
efter det att patienten har tagits in för tvångsvård. Det följer av 16 § lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Vårdplanen ska ange de behandlingsåtgärder och andra insatser som behövs för att syftet med tvångsvården ska uppnås och för att resultaten av dessa insatser ska kunna bestå. Så
långt möjligt ska planen upprättas i samråd med patienten. Om det inte är
olämpligt ska samråd också ske med patientens närstående. Av samma bestämmelse framgår också att chefsöverläkaren ska undersöka om patienten
har behov av stöd från socialtjänsten. Så långt det är möjligt ska detta ske
i samråd med patienten.
Av 8 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård följer att ovannämnda bestämmelse i tillämpliga delar även gäller rättspsykiatrisk vård.
Den lagstiftning som reglerar psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård kompletteras dessutom med föreskrifter och allmänna råd från
Socialstyrelsen (SOSFS 2008:18) och en handbok.207

205 SOSFS 2008:20 9 §
206 Samverkan i re/habilitering – en vägledning. (art nr 2009-126-37)
207 Handbok med information och vägledning för tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (art nr 2009-126-114)
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Försäkringskassans skyldighet att upprätta rehabiliteringsplaner
I 22 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring finns bestämmelser
om i vilka fall och när Försäkringskassan är skyldig att upprätta en rehabiliteringsplan. En sådan plan ska såvitt möjligt upprättas i samråd med den
försäkrade och ange de rehabiliteringsåtgärder som ska komma i fråga,
vem som har ansvaret för dem, en tidsplan för rehabiliteringen samt uppgifter som i övrigt behövs för att genomföra rehabiliteringen. Planen ska
även innehålla uppgift om den beräknade kostnaden för ersättning under
rehabiliteringstiden. Försäkringskassan ska fortlöpande se till att rehabiliteringsplanen följs och att det vid behov görs nödvändiga ändringar i den.

Vad ska dokumenteras?

Den planering som görs tillsammans med den enskilde och som har betydelse för nämndens beslut om insatser ska dokumenteras.208 Av dokumentationen bör det framgå
– vilka mål som gäller för respektive insats,
– på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över planerade och beslutade insatser, och
– hur nämnden eventuellt har samverkat med t.ex. andra myndigheter, organisationer eller föreningar och vad det har resulterat i.209
Det kan vara lämpligt att uppgifterna dokumenteras på ett sådant sätt att de
kan ligga till grund för genomförande och uppföljning av nämndens beslut.
Om det har upprättats någon form av plan för insatser till den enskilde bör
det framgå av journalen.210

Hur lång tid får en utredning ta?
Socialtjänstlagen anger enbart att en utredning ska inledas men inte att den
ska avslutas eller genomföras på ett visst sätt eller inom viss tid. Av 7 § FL
följer att en utredning ska genomföras så snabbt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Att en utredning ska genomföras skyndsamt får alltså inte
medföra att kraven på objektivitet, opartiskhet och allsidighet eftersätts.
Vad som menas med ”så snabbt som möjligt” kan inte anges generellt
utan måste bli en bedömning i varje enskilt ärende. I vissa ärenden kan det
innebära att ett beslut behöver fattas omgående, t.o.m. samma dag som
208 SOSFS 2006:5 5 kap. 2 §
209 SOSFS 2006:5 5 kap. 2 § AR
210 SOSFS 2006:5 5 kap 1 § AR
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ärendet aktualiseras. Exempel på sådana ärenden kan vara att pröva behovet av hemtjänst i form av inköp till en äldre person som återvänt till sitt
hem efter en sjukhusvistelse eller behovet av ekonomiskt bistånd till en
förfallen elräkning för att undvika allvarliga konsekvenser för den enskilde
eller en familj. ”Så snabbt som möjligt” kan i andra ärenden innebära att
det tar flera veckor innan ett beslut kan fattas beroende på ärendets komplexitet eller att nödvändiga upplysningar från utomstående dröjer.
En utredning får inte bedrivas för dess egen skull. En redan inledd utredning bör avslutas när det blir klarlagt att någon åtgärd inte behövs i det
enskilda fallet.211 Om den enskilde under utredningens gång uppger att han
eller hon vill ta tillbaka sin ansökan, inte längre är intresserad av någon
insats eller inte vill medverka i utredningen ska ärendet avslutas genom ett
beslut. Beslutet måste vara formulerat så att det inte råder någon tvekan om
huruvida den enskildes ansökan har avslagits eller om ärendet har avskrivits från vidare handläggning.
När det gäller utredningar om barns behov av skydd eller stöd finns bestämmelser i socialtjänstlagen om den längsta tid en sådan utredning får
ta. En sådan utredning ska genomföras skyndsamt och vara slutförd senast
inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att
förlänga utredningstiden för viss tid. Bestämmelserna om utredningstidens
längd i utredningar om nämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd gäller oavsett om ett ärende aktualiseras genom en anmälan enligt
14 kap. 1 § SoL, på nämndens eget initiativ eller efter en ansökan från
föräldrar.212
Har en domstol gett socialnämnden i uppdrag att utse någon att verkställa en vårdnads-, boende- eller umgängesutredning får domstolen bestämma en viss tid inom vilken utredningen ska vara slutförd (6 kap. 19 §
FB). En motsvarande rätt finns för åklagare att bestämma inom vilken tid
socialnämnden ska komma in med ett yttrande i utredningar som gäller
unga lagöverträdare.
I 11 kap. 4 § SoL finns bestämmelser om socialnämndens skyldighet
att i vissa fall slutföra påbörjade utredningar även om den enskilde under
utredningstiden flyttar till en annan kommun. Det gäller dels utredningar
om barns skydd eller stöd, dels utredningar om vård av personer med missbruksproblem.213 Enligt huvudregeln är den nämnd som inlett utredningen
211 Prop. 1979/80:1 Del A s. 562
212 Prop. 1996/97:124 s. 180
213 Regeringsrätten har uttalat att bestämmelserna i 3 kap. 7 § och 5 kap. 9 § SoL endast tar sikte på
missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel (Regeringsrättens dom den 1 juni
2005, målnr 4582-03).
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i dessa fall skyldig att slutföra utredningen och fatta beslut i ärendet trots
de praktiska svårigheter som flyttningen kan medföra. Den nya vistelsekommunen är dock skyldig att på begäran bistå den ansvariga socialnämnden i utredningsarbetet för att ett korrekt beslut i ärendet ska kunna fattas.
Om nämnden i den nya vistelsekommunen samtycker till att ta över utredningen övergår dock ansvaret till den nya nämnden.

Vad ska dokumenteras?
Om ett ärende avskrivs från vidare handläggning på grund av att den enskilde inte vill medverka i utredningen eller inte längre är intresserad av den
insats som han eller hon har ansökt om bör detta antecknas i journalen med
uppgifter om när och på vilka grunder utredningen avslutas. Likaså bör det
av journalen framgå på vilket sätt nämnden i förekommande fall fullföljt sin
skyldighet att slutföra en utredning enligt bestämmelserna i 11 kap. 4 § SoL.

Att sammanställa utredningsmaterialet till ett
beslutsunderlag
De uppgifter som bedöms ha betydelse för ett beslut om en insats bör sammanställas till ett beslutsunderlag.214 Beslutsunderlaget bör i regel dokumenteras i en handling som är åtskild från journalen.215
Frågan om vad beslutsunderlaget ska innehålla eller hur omfattande det
behöver vara kan inte besvaras generellt. Vad som är tillräcklig och väsentlig information varierar mellan olika verksamheter, ärendetyper och komplexiteten i det enskilda ärendet. Ofta är det nödvändigt att sovra bland de
uppgifter som finns i personakten så att beslutsunderlaget koncentreras till
de uppgifter som är av direkt betydelse för nämndens beslut. JO har riktat
allvarlig kritik mot en socialnämnd för att utredningar som gällt ansökan
om vård enligt LVU av fyra syskon innehållit onödigt detaljerad information om moderns vård vid olika inrättningar inom psykiatrin.216
Även andra myndigheter kan i viss mån styra vilka uppgifter som ska
ingå i beslutsunderlaget genom anvisningar eller riktlinjer till nämnden. Det
kan t.ex. ske när en domstol med stöd av 6 kap. 19 § föräldrabalken begär
utredning i frågor om vårdnad, boende eller umgänge. Även åklagarmyndigheten kan med stöd av lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om
unga lagöverträdare ange riktlinjer för vad nämndens yttrande ska innehålla.
214 SOSFS 2006:5 5 kap. 3 § AR
215 SOSFS 2006:5 5 kap. 3 § AR
216 JO beslut 23 mars 2010, dnr 4405-2008
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Vilka faktauppgifter beslutsunderlaget ska innehålla beror på vilken typ
av ärende det gäller. Det ligger i sakens natur att orsaken till utredningen
alltid redovisas liksom den enskildes aktuella situation och tidigare vidtagna åtgärder. Av beslutsunderlaget bör det bl.a. framgå
– vem eller vilka personer ärendet avser,
– vad ärendet gäller,
– vad som har kommit fram under utredningen,
– den enskildes uppfattning om sina behov och hur dessa kan tillgodoses,
och
– utredarens bedömning och i förekommande fall förslag till beslut.217
Det kan vara bra att synliggöra utredarens bedömning genom att den dokumenteras under en särskild rubrik, då det ofta är denna bedömning som
senare ligger till grund för motiveringen av beslutet.
I de fall beslut ska fattas av någon annan än utredaren är det lämpligt
att förslaget till beslut redovisas tydligt i beslutsunderlaget, t.ex. under en
särskild rubrik.

217 SOSFS 2006:5 5 kap. 3 § AR
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Kommunikationsprincipen
Kravet på kommunicering i 17 § FL innebär att en myndighet inte får avgöra ett ärende som avser myndighetsutövning mot enskild utan att den
som är sökande, klagande eller annan part har underrättats om uppgifter
som tillförts ärendet av någon annan. Den som är part i ärendet ska också
ha fått möjlighet att yttra sig över uppgifterna innan myndigheten fattar sitt
beslut. Skyldigheten att kommunicera – kommunikationsprincipen– syftar
till att stärka den enskildes rättssäkerhet. Grundtanken är att ”ingen ska
dömas ohörd”.
Skyldigheten att kommunicera ska alltså fullgöras i två steg. Den som
har ställning som part ska
1. underrättas om utredningsmaterialet och
2. få möjlighet att yttra sig över det.
Den enskilde får på detta sätt kännedom om alla de omständigheter som
nämnden grundar sitt beslut på och tillfälle att komplettera och kontrollera
utredningsmaterialet. Den enskilde har därmed också större möjligheter att
ta tillvara sin rätt. Nämnden får i sin tur möjlighet att kontrollera att utredningsmaterialet innehåller korrekta och fullständiga uppgifter.
Det faktum att den enskilde får ta del av underlaget för beslutet i samband med att han eller hon underrättas om beslutet uppfyller inte lagens
bestämmelser om kommunicering.

I vilka ärenden ska kommunicering ske?
Huvudregel
Med några undantag, som inte är aktuella här, gäller bestämmelserna om
kommunicering alla ärenden som avser myndighetsutövning mot någon
enskild. Ärenden som gäller bistånd enligt SoL respektive insatser enligt
LSS är att betrakta som myndighetsutövning och ska enligt huvudregeln
kommuniceras innan beslut. Skyldigheten att kommunicera utredningsma125
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terialet gäller ärenden som nämnden avgör slutligt, vilket även omfattar
beslut om avvisning och avskrivning av ärende. Det förhållandet att ett
ärende rör något som bedöms vara av ”ringa värde” är i sig inte skäl för att
inte fullgöra kommunikationskravet.218
Ärenden som innebär att socialnämnden ska göra en ansökan eller avge
ett yttrande till en annan myndighet är inte myndighetsutövning hos nämnden. Av 11 kap 8 § SoL tredje stycket framgår dock att skyldigheten att
kommunicera även gäller i ärenden som avser en ansökan eller ett yttrande
till en annan myndighet i ett ärende eller mål som är myndighetsutövning
mot enskild hos denna. Exempel på sådana ärenden är ansökan till länsrätten om vård enligt LVU eller LVM samt yttranden till åklagare eller domstol när det gäller unga lagöverträdare. I ett sådant ärende ska nämnden låta
den enskilde ta del av utredningsmaterialet och få möjlighet att yttra sig
över det innan nämnden avgör ärendet. En vårdnadsutredning är visserligen inte ett yttrande från socialnämnden men JO har uttalat att den som är
part i ett mål om vårdnad eller umgänge berörs så nära av en vårdnads- eller umgängesutredning att han eller hon bör få ta del av och yttra sig över
utredningen innan den lämnas till domstolen. JO menar att en sådan utredning alltid bör kommuniceras med parterna.219

Undantag från huvudregeln
I vissa fall är kommunicering inte nödvändig. Det gäller om
– beslutet inte går part emot, dvs. om den enskilde får precis vad han eller
hon har ansökt om eller begärt,
– uppgiften saknar betydelse, t.ex. om en annan person har lämnat en uppgift som man redan känner till eller som inte behövs för beslutsfattandet,
eller
– det är uppenbart obehövligt att kommunicera.
Vidare kan kommunicering underlåtas om ärendets avgörande inte kan
uppskjutas. Det kan t.ex. bli aktuellt vid ett omedelbart omhändertagande
enligt 6 § LVU eller 13 § LVM. Undantaget är uttryckligen begränsat till
ärenden då tidsmarginalen är för knapp för att man ska hinna med kommunicering. Det går inte att hänvisa till myndighetens arbetsbörda eller ”dålig
planering” för att låta bli att kommunicera.220
218 Prop. 1971:30 s. 470
219 JO 1994/95 s. 363
220 Prop. 1971:30 s. 469
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Om alla uppgifter i utredningen har lämnats av den enskilde behöver
ingen kommunicering ske innan nämnden fattar beslut i ärendet. Det kan
ändå finnas skäl att vid t.ex. omfattande utredningar kommunicera utredningsmaterialet med den enskilde för att försäkra sig om att de uppgifter
som han eller hon har lämnat är korrekt uppfattade.
I varje enskilt ärende får man bedöma om huvudregeln är tillämplig eller
om man kan använda sig av någon av undantagsbestämmelserna. I tveksamma fall är det bättre att kommunicera utredningsmaterialet än att låta
bli.221 Det är i detta sammanhang också viktigt att påpeka att kommunikationsprincipen utgör en precisering av vad som måste kommuniceras. I
många fall kan det vara lämpligt att kommunicera hela utredningsmaterialet, inte enbart de delar som tillförts utredningen av någon annan än den
enskilde.
JO
JO 1993/94 s. 307
JO har uttalat att undantag från huvudregeln om kommunicering kan ske när
det är uppenbart att det inte är nödvändigt att kommunicera. Gynnande beslut,
t.ex. att bifalla en ansökan, kan fattas utan föregående kommunicering. Det
kan naturligtvis vara uppenbart onödigt att kommunicera material även i andra
ärenden med negativ utgång, t.ex. om materialet är av intet eller ringa värde ur
utredningssynpunkt. Om en uppgift kan anses ha haft betydelse för myndighe
tens bedömning ska den alltid kommuniceras.

Vem ska kommuniceras?
Kravet på kommunicering gäller i förhållande till den som är part i ett
ärende, dvs. den som har ansökt om bistånd enligt SoL, begärt insatser
enligt LSS eller av annan orsak är föremål för en utredning hos nämnden. I
ärenden som rör barn kan flera personer ha ställning som part, (se kapitlet
Några centrala begrepp i förvaltningsrätten, avsnittet Part). I sådana fall
gäller kravet på kommunicering samtliga parter.222

221 JO 1994/95 s. 387
222 JO 1989/90 s. 229
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Vad ska kommuniceras?
Reglerna i 17 § FL innebär att utredningsmaterial som någon annan har tillfört ärendet, och som har betydelse för ärendets avgörande, ska kommuniceras innan nämnden fattar ett slutligt beslut i ärendet. Ett beslut ska grunda sig på det som har dokumenterats. Det innebär att muntliga uppgifter
som nämnden tar emot eller egna iakttagelser som nämndens tjänstemän
gör ska dokumenteras och tillföras ärendet (15 § FL samt 11 kap 5 § SoL
och 21 a § LSS).223 I det material som ska kommuniceras kan också ingå
skriftligt material som har kommit in från andra än den enskilde. Som exempel kan nämnas läkarintyg och yttranden från sakkunniga. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt material som nämnden har hämtat in med den
enskildes samtycke, (se del 2, kapitlet Att genomföra och dokumentera en
utredning, avsnittet Utredningar som förutsätter den enskildes samtycke).
Skyldigheten att kommunicera gäller utredningsmaterialet och omfattar
inte nämndens bedömning eller förslag till beslut.224 Det finns dock inget
hinder för att även nämndens bedömning och förslag till beslut kommuniceras, eftersom förvaltningslagen bara anger minimikrav för vad som ska
kommuniceras.
Om det efter att ett ärende har kommunicerats med parten tillkommer
nya uppgifter från någon annan än den som ärendet rör och uppgifterna är
av betydelse för ett ärendes utgång ska parten även få möjlighet att ta del
av dessa uppgifter och yttra sig över dem. Detta kan ha särskild betydelse
i ärenden där det finns flera parter, t.ex. ärenden som rör barn.225 Om det
vid ett nämndsammanträde – där den enskilde inte är närvarande – kommer
fram nya uppgifter, från t.ex. handläggaren, måste nämnden ta ställning till
om de nya uppgifterna ska kommuniceras eller inte. Om de nya uppgifterna kan ha betydelse för ärendets avgörande ska parten få möjlighet att ta
del av dem och yttra sig över dem före avgörandet. I sådana fall får ärendet
bordläggas. Om de nya uppgifterna däremot inte har någon avgörande betydelse behöver de inte kommuniceras.
Av 17 § tredje stycket FL framgår att underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och
sekretesslagen (OSL). Enligt denna bestämmelse får en handling eller annat material inte lämnas ut till den som är part ”i den utsträckning det av
hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs”. I de få fall sekretessen har företräde
223 JO 1992/93 s. 489
224 JO 1998/99 s. 189
225 JO 1998/99 s. 214
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framför den enskildes rätt till insyn ska det material som omfattas av sekretessen inte kommuniceras. Om något material inte ska kommuniceras
med hänvisning till 10 kap. 3 § OSL, är nämnden skyldig att på annat sätt
upplysa parten om vad materialet innehåller. Det ska enligt samma bestämmelse ske i den utsträckning det behövs för att han eller hon ska kunna ta
tillvara sin rätt och om det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som
sekretessen ska skydda.

Hur ska kommunicering gå till?
Det är inte reglerat i förvaltningslagen hur en myndighet ska fullgöra sin
skyldighet att kommunicera utredningsmaterialet. Det är därmed nämnden som bestämmer på vilket sätt kommuniceringen ska ske. Det kan ske
muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på annat sätt (17 §
andra stycket FL). Vilket sätt som är lämpligast beror på omständigheterna
i det enskilda fallet. Det räcker inte med att parten får ett meddelande om
sin rätt att ta del av materialet.226
När nämnden väljer form för kommunicering ska den beakta bestämmelsen om att handläggningen ska ske snabbt och enkelt utan att säkerheten eftersätts (7 § FL). Nämnden måste också beakta behovet av att kunna
redovisa att kommunicering har skett. Det kan i vissa ärenden finnas skäl
att handlingar skickas i ett rekommenderat brev med mottagningsbevis.
Då utredningsmaterialet i de flesta fall utgörs av skriftliga handlingar
är skriftlig kommunicering det normala. Vanligen innebär det att kopior
av handlingarna skickas till parten. Kommunikation ska ske utan kostnad
för parten vilket innebär att en avgift inte får tas ut för sådana kopior.227 I
de flesta fall kan kopiorna skickas i vanligt brev. Nämnden måste kunna
utgå från att brev som skickas med vanlig post når adressaten.228 Det är
viktigt att kontrollera att den adress som nämnden har är korrekt och aktuell. Nämnden har en skyldighet att försöka ta reda på partens adress och
dokumentera vilka försök som har gjorts att nå parten.229
Det är inget som hindrar att underrättelsen om materialet är skriftlig
medan parten yttrar sig muntligt. Vad som har förts fram av parten bör antecknas i journalen om det inte dokumenteras på annat sätt i personakten.230

226
227
228
229
230

Prop. 1971:30 s. 465
Bet. KU 1968:15 s. 12 samt Wennergren, B. (2003) s. 108
Prop. 1971:30 s. 703
JO 1998/99 s. 216
SOSFS 2006:5 5 kap. 1 § AR
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Kommunicering kan även ske muntligt och då främst när utredningsmaterialet är begränsat eller när det bara är någon enstaka uppgift som
behöver kommuniceras.
Med kommunicering ”på annat sätt” avses främst att parten får del av
utredningsmaterialet vid t.ex. ett besök hos nämnden.231 Denna form bör
användas med viss försiktighet. Det kan vara aktuellt när det t.ex. enbart är
en kompletterande uppgift som ska kommuniceras. Nämnden måste också
klargöra för den enskilde att det är fråga om kommunicering enligt 17 § FL.
Det står parten fritt att avgöra om han eller hon vill yttra sig över materialet eller inte. Det är därför lämpligt att nämnden i samband med kommuniceringen meddelar parten att ärendet kan komma att avgöras även om
parten inte hör av sig inom den utsatta tiden.232
Om en part har ett ombud bör kommunicering normalt ske med om
budet, om fullmakten ger denne rätt att ta del av handlingar. I ett sådant
fall fullgörs alltså skyldigheten att kommunicera trots att parten inte får del
av materialet själv.233 Det finns inget som hindrar att handlingarna också
lämnas till parten – eller att han eller hon kommuniceras på annat sätt – om
det anses lämpligt.

Skäligt rådrum
Om kommunicering sker skriftligt måste parten få tillräckligt med tid
för att ta del av materialet och yttra sig över det. Vid kommunicering bör
nämnden tydligt ange en tidpunkt när yttrandet senast ska lämnas. Den bör
anges så att det framgår att svarsfristen går ut en bestämd dag och inte ett
visst antal dagar efter mottagandet av ett vanligt brev.234
Tidsfristen för skäligt rådrum måste kunna variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Ärendets art, materialets omfattning och
vad parten har tagit del av på annat sätt är avgörande faktorer för hur många
dagar parten behöver för att kunna sätta sig in i materialet och formulera
sina synpunkter.235 Nämnden kan också behöva ta hänsyn till om det är
traditionell semestertid eller en långhelg som infaller under tidsfristen.236 I
förarbeten till den ursprungliga förvaltningslagen anges fem dagar som en
minimitid oberoende av ärendets art.237 Om det är ett omfattande material
231
232
233
234
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236
237
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eller om den enskilde behöver hjälp av ett ombud eller biträde kan tiden
behöva vara betydligt längre.238 Det är särskilt viktigt att uppmärksamma
skyldigheten att kommunicera i utredningar som följer på ett omedelbart
omhändertagande enligt LVU eller LVM, för vilka särskilda tidsfrister gäller enligt 8 § LVU respektive 18 § LVM.
Det är viktigt att nämnden inte fattar beslut i ett ärende samma dag som
en angiven tidsfrist löper ut. Om alla parter i ett ärende har yttrat sig före
utgången av tidsfristen och det av omständigheterna framgår att de inte
har för avsikt att komplettera sina yttranden239 eller har förklarat att de inte
avser att yttra sig finns det inget hinder för nämnden att fatta beslut före
den utsatta tidpunkten.

Underlåtenhet att kommunicera
Ett ärende som har avgjorts utan att skyldigheten att kommunicera har fullgjorts anses inte ha kommit till i laga ordning. Om ett ärende överklagas, och
det kommer fram att ärendet inte har kommunicerats kan följden bli att beslutet upphävs och att ärendet återförvisas till nämnden för ny behandling.240

Hänsyn till särskilda omständigheter
Parter som inte behärskar svenska

Om den enskilde inte behärskar svenska är det nämnden som ska ta ställning till behovet av översättning av det skriftliga utredningsmaterialet eller
användning av tolk (8 § FL). Omfattningen av, komplexiteten i och innehållet i utredningen får i viss mån avgöra om det material som ska kommuniceras ska översättas i sin helhet eller om det räcker med en sammanfattande översättning. Ett annat alternativ är att muntligt gå igenom materialet
med en tolk. Särskild vikt bör tillmätas översättningsbehovet i ärenden där
det är fråga om ingripanden mot någon enskild, t.ex. tvångsingripanden på
socialtjänstområdet.241
Myndigheten ska se till att tolken är tillräckligt kvalificerad och i övrigt
lämplig för uppgiften.242 Det är inte ovanligt att barn i familjer med utländsk härkomst har lärt sig att tala och förstå svenska bättre än sina föräldrar. Det ligger dock i sakens natur att barn och ungdomar inte bör användas som tolkar. Dels medför en sådan roll en olycklig ansvarsförskjutning
238
239
240
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JO beslut 14 juni 1990, dnr 2078-1989, JO 2001/02 s. 167
JO 2001/02 s. 347
RÅ 1975 ref. 37, RÅ 1976 ref. 199, RÅ 1992 ref. 20
Hellners & Malmqvist (2007) s. 103
Prop. 1985/86:80 s. 28
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i familje-, släkt- eller vänkretsen, dels är deras språk inte så utvecklat att
de kan tolka nyanser eller det fackspråk som tjänstemannen använder. (Se
vidare del 4, kapitlet Språk, tolk och översättning).

Barn
När det gäller kommunicering av utredningsmaterial som avser ett barn
omfattar skyldigheten i första hand barnets vårdnadshavare. Kommunicering ska också ske med barnet självt om det är 15 år och äldre, då det har
en egen talerätt. Det kan också finnas skäl att kommunicera materialet helt
eller delvis med ett yngre barn. Hur kommunicering med ett barn praktiskt
ska gå till måste avgöras i det enskilda fallet med hänsyn till bl.a. barnets
ålder och mognad samt ärendets art.

Personer med vissa funktionshinder
När det gäller vuxna personer med vissa funktionshinder, t.ex. synskada
eller läs- och skrivsvårigheter, måste nämnden överväga hur skyldigheten
att kommunicera kan fullgöras på bästa sätt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Det finns inga bestämmelser i lagstiftningen som
reglerar detta. Nämnden ska med beaktande av syftet med bestämmelserna
i 17 § FL och reglerna om myndigheternas serviceskyldighet i 4 § FL ta
ställning till hur det bör göras. Är det en person med synskada kan stilstorleken på texten i materialet vara avgörande för hans eller hennes möjlighet
att ta del av det. För den som inte kan läsa alls kan muntlig kommunicering
av utredningsmaterialet vara en förutsättning för hans eller hennes möjlighet att ta tillvara sin rätt.

Vad ska dokumenteras?
Av journalen bör det bl.a. framgå när och hur kommunicering enligt 17 § FL
har fullgjorts samt vad som har kommunicerats.243 Om det inte framgår på
annat sätt i personakten bör det av journalen vidare framgå vad som har
förts fram i samband med kommunicering.244 Om den enskilde inte har
kunnat nås för kommunicering, t.ex. gå grund av att nämnden inte har känt
till den enskildes adress, bör det av handlingarna i akten framgå vilka åtgärder som vidtagits från nämndens sida för att försöka nå den enskilde.245

243 SOSFS 2006:5 5 kap. 1 § AR
244 SOSFS 2006:5 5 kap. 1 § AR
245 JO 1998/99 s. 216
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Olika typer av beslut
I samband med handläggning av ärenden som rör enskilda inom social
tjänsten fattas flera olika typer av beslut. Det är
– handläggningsbeslut,
– slutliga beslut, samt
– verkställighetsbeslut.
Det är viktigt att skilja på dessa beslut då de delvis ska hanteras olika. Vissa
bestämmelser i förvaltningslagen gäller i princip bara slutliga beslut. Som
exempel kan nämnas bestämmelserna om kommunicering inför beslut enligt 17 § FL och bestämmelserna om motivering av beslut enligt 20 § FL.
Det finns också skillnader när det gäller möjligheterna att överklaga olika
typer av beslut. Handläggningsbeslut är i regel inte möjliga att överklaga
med förvaltningsbesvär annat än i samband med det slutliga beslutet.
Verkställighetsbeslut kan i allmänhet inte överklagas med förvaltningsbesvär.
Rent förberedande och rent verkställande beslut är inte heller möjliga att
överklaga genom laglighetsprövning (10 kap. 2 § 2 KL).
Dokumentationsskyldigheten enligt 11 kap 5 § SoL och 21 a § LSS omfattar dock även beslut som inte är slutliga.
I detta kapitel ligger tonvikten på slutliga beslut då denna typ av beslut
är av stor betydelse för den enskilde och aktualiserar många förvaltningsrättsliga regler. Inledningsvis i kapitlet kommenteras kortfattat beslut under handläggning och beslut om verkställighet.

Handläggningsbeslut
Under handläggning av ett ärende fattas beslut som är av betydelse för
ärendets utgång, men som inte avgör ärendet slutligt. Som exempel på beslut under handläggningen kan nämnas beslut att kräva en komplettering
från sökanden eller att begära in ett yttrande från en sakkunnig eller en
annan myndighet. Vidare kan nämnas beslut att avslå en begäran från den
sökande om företräde inför nämnden, beslut att avvisa ett ombud eller biträde, beslut att bordlägga ett ärende samt beslut i en jävsfråga.
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Slutliga beslut
När nämnden ska avsluta handläggningen av ett ärende ska det ske genom
ett beslut, ett s.k. slutligt beslut. I de flesta fall innebär ett slutligt beslut att
sakfrågan i ärendet avgörs, t.ex. att nämnden beslutar att bifalla eller avslå
en ansökan om en insats, att ansöka om vård enligt LVM eller att avge ett
yttrande.
Nämnden kan också besluta att avsluta ett ärende utan att pröva själva
sakfrågan. Om ett ärende inte kan tas upp till prövning, t.ex. på grund av
att ärendet har uppkommit genom en person som inte har behörighet eller befogenhet att ansöka, ska nämnden avvisa ärendet.246 Om en ansökan
återkallas, om den som sökt om en insats avlidit eller om saken på annat
sätt förlorat aktualitet ska nämnden istället besluta att avskriva ärendet från
vidare handläggning.247

Verkställighetsbeslut
Efter att nämnden har fattat ett slutligt beslut om t.ex. bistånd enligt SoL
eller insatser enligt LSS beslutar nämnden hur beslutet praktiskt ska verkställas. Det kan gälla var ett beslut om bostad i en särskild boendeform
ska verkställas eller var ett beslut om placering i ett behandlingshem ska
verkställas. Dessa beslut är som regel inte möjliga att överklaga och förvaltningslagens bestämmelser om t.ex. kommunicering enligt 17 § eller
motivering av beslut enligt 20 § gäller inte.
Från denna huvudregel finns några undantag. Ett sådant undantag är när
en domstol har fattat beslut om beredande av vård enligt LVU. Enligt 11 §
LVU är det nämnden som därefter beslutar om hur vården av den unge ska
ordnas och var han eller hon ska vistas under vårdtiden (11 § LVU). Ett
sådant verkställighetsbeslut kan överklagas med förvaltningsbesvär (41 §
punkt 1 LVU). Ett annat undantag är om verkställighetsbeslutet, med hänsyn till omständigheterna i ärendet, innefattar ett mer självständigt avgörande, om det förutsätter en självständig prövning av moment som inte
tidigare prövats eller om tidigare beslut under förfarandet får omprövas.
Är ett verkställighetsbeslut utrustat med en självständig effekt kan det inte
uteslutas att det bör kunna överklagas248 (se del 2, kapitlet Att handlägga
ett överklagande).

246 Strömberg, H. (2001) s. 118
247 Strömberg, H. (2001) s. 118
248 JO beslut 30 december 2004, dnr 1838-2002
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JO
JO beslut 30 december 2004, dnr 1838-2002
JO har uttalat att ett nytt placeringsbeslut gällande en äldre kvinna som har be
viljats bistånd i form av särskilt boende har en så självständig verkan att det kan
ifrågasättas om inte verkställighetsbeslutet borde ha varit möjligt att överklaga.
I det aktuella ärendet hade en god man motsatt sig nämndens beslut att flytta
en demenssjuk kvinna från ett särskilt boende i en grannkommun till hemkom
munen. Den gode mannen hade också gjort en framställning till nämnden om
att kvinnan skulle beviljas bistånd till det särskilda boendet i grannkommunen.
Enligt JO ankom det på nämnden att ta ställning till framställningen genom ett
formellt beslut. Om nämnden hade ansett att det var fråga om en renodlad verk
ställighetsfråga låg det nära till hands för nämnden att avvisa framställningen.
Om däremot nämnden efter en prövning i sak hade kommit fram till att ansökan
inte skulle bifallas skulle den ha avslagits. I båda fallen hade kvinnan haft möjlig
het att överklaga beslutet till länsrätten genom s.k. förvaltningsbesvär.

När ska beslut fattas?
Handläggningen av ett ärende ska avslutas genom att nämnden fattar ett
slutligt beslut. Det finns inga regler i SoL eller LSS som anger när ett beslut
ska fattas bortsett från vad som indirekt följer av bestämmelserna i 11 kap.
2 § SoL. Enligt 7 § FL ska ett ärende handläggas så snabbt som möjligt
utan att säkerheten eftersätts. Det är av stor vikt för den enskildes situation
och rättssäkerhet att handläggningen av ett ärende inte pågår hur länge som
helst utan att det avgörs med ett beslut. Möjligheten för den enskilde att
överklaga ett avslagsbeslut förutsätter att den enskilde fått ett beslut.

JO
JO 2002/03 s. 218
En socialnämnd hade lämnat en muntlig upplysning till en person som an
sökt om bistånd till en naprapatbehandling. Upplysningen gällde att personen
kunde påbörja behandlingen och mot uppvisande av kvitto få ersättning från
nämnden. Nämnden ansåg att upplysningen skulle betraktas som ett förhands
besked och att ärendet inte uppkommit hos nämnden innan den enskilde läm
nat in kvitto avseende behandlingen. JO har riktat kritik mot nämnden för detta
förfarande och uttalat att genom begäran om bistånd har ett ärende inletts som
borde ha föranlett ett formellt beslut oavsett om den enskilde kunde uppvisa
kvitto eller inte. Då den enskilde har gjort en framställan om bistånd ska ett
formellt beslut fattas även om beslutets materiella innehåll givetvis kan vara
beroende av om ansökan kompletterats i ett visst hänseende.
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JO
JO 1992/93 s. 310
JO har uttalat att en socialnämnd inte kan grunda ett beslut om att skjuta upp
ett biståndsärende på ett besked från försäkringskassan som inte är slutligt
och säkert. Det aktuella ärendet handlade om bistånd till psykoterapi. Då för
valtningen fick besked om att den sökande skulle komma att få retroaktiv sjuk
penning och således kunde betala sin psykoterapi själv drogs ärendet tillbaka.
Ärendet togs inte upp på nytt förrän fem månader senare. Det förhållandet att
nämnden trodde att den enskilde skulle få ett betydande belopp från Försäk
ringskassan borde enligt JO inte ha lett till att beslut inte meddelades så snart
som möjligt.

Prövning av rätten till bistånd enligt SoL eller insatser
enligt LSS
Innan nämnden fattar ett beslut om bistånd enligt SoL eller ett beslut om
insatser enligt LSS gör nämnden en prövning av den enskildes rätt till bistånd respektive till insatser. För att kunna göra prövningen måste det finnas en ansökan eller begäran från den enskilde. Prövningen utgår från den
enskildes ansökan eller begäran och görs mot bakgrund av gällande lagstiftning och det som har kommit fram under handläggningen av ärendet.
Prövningen ska utmynna i ett slutligt beslut. Beslutet kan vara bifall, delvis
bifall/delvis avslag eller avslag på den enskildes ansökan eller begäran.
Det är inte möjligt för nämnden att bevilja den enskilde en insats som han
eller hon inte har ansökt om eller begärt.249 Om nämnden avslår en ansökan
eller begäran om en viss insats kan nämnden inte bevilja en annan insats
som den enskilde inte har ansökt om eller begärt. Nämnden kan dock erbjuda den enskilde en annan insats.
Enligt 16 kap. 3 § andra stycket SoL och 27 § fjärde stycket LSS ska ett
beslut om bistånd respektive insats enligt LSS verkställas omedelbart. Avgörande för om nämnden ska bevilja den enskilde bistånd enligt SoL eller
en insats enligt LSS är att den enskilde har ett reellt behov av insatsen vid
beslutstillfället. En annan sak är att en viss fördröjning kan uppstå med att
verkställa ett beslut, men dröjsmålet måste då vara relaterat till den enskildes individuella behov.250 (Se detta kapitel, avsnittet Ändring av gynnande
beslut).

249 JO beslut 16 december 2009, dnr 4248-2008
250 JO 1993/94 s. 314
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I samband med att ett beslut fattas måste nämnden ta ställning till om
det finns något skäl till att beslutet ska förses med någon form av förbehåll.

Förbehåll
Ett beslut kan innehålla ett förbehåll som gör den fortsatta giltigheten av
beslutet beroende av en omprövning från nämnden.251 Ett beslut om bistånd
kan t.ex. innehålla ett villkor om att beslutet kan återkallas när den enskilde
inte längre har behov av insatsen. I lagstiftningen uppställs inte några särskilda krav på hur ett sådant s.k. återkallelseförbehåll ska se ut. Det är dock viktigt att förbehållen utformas med eftertanke och så långt som möjligt anger
under vilka precisa förutsättningar en omprövning kan göras. Inte minst talar
den enskildes behov av trygghet för att ett förbehåll utformas så att det kan
förstås av den enskilde. Därmed ges den enskilde bättre planeringsförutsättningar än om det är fråga om ett allmänt och opreciserat förbehåll.
Tidsbegränsade beslut
En form av förbehåll avser tidsbegränsning av beslut, dvs. en redovisning
av datum för när ett beslut börjar gälla, datum för när det upphör att gälla
eller redovisning av den tidsperiod under vilket beslutet gäller. Ett tidsbegränsat beslut kan även innehålla ett förbehåll om att beslutet kan komma
att omprövas om det sker väsentliga förändringar i de förhållanden som
legat till grund för beslutet. Huruvida det har förelegat förutsättningar för
en socialnämnd att helt eller delvis ändra ett beslut innan tidsfristen har
löpt ut är en fråga som den enskilde kan få prövad av domstol. Det innebär
att nämnden ska fatta ett nytt beslut som också anger att beslutet i fråga
innefattar en ändring av ett tidigare beslut.252
Det kan finnas argument både för och emot en tidsbegränsning av beslut.
Det kan vara lämpligt att tidsbegränsa beslut om sådana insatser där det
kan förutses att den enskildes behov av insatsen varierar över tiden, medan
det är mindre lämpligt med tidsbegränsning för andra former av insatser.
Som exempel på det sistnämnda kan nämnas beslut om särskilt anpassad
bostad för en vuxen funktionshindrad person enligt LSS, för vilken det inte
kan förutses någon förändring av behovet inom överskådlig tid. Beslut bör
därmed inte tidsbegränsas slentrianmässigt.253
Om ett beslut tidsbegränsas har nämnden ansvar för en uppföljning av
insatsen och att det fattas ett nytt beslut i god tid innan det tidigare beslutet
251 Strömberg, H.(2001) s. 70
252 JO 5 februari 2010, dnr 6507-2008
253 JO 2003/04 s. 324
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upphör att gälla. Det är inte godtagbart att den enskilde får besked om fortsatta insatser långt efter att beslutet har upphört att gälla och inte heller att
insatsen fortsätter utan giltigt beslut.254
Insatser enligt LSS ska enligt 8 § LSS bara ges efter en begäran från den
enskilde. Vid ett tidsbegränsat beslut krävs därför att den enskilde begär
insatsen på nytt innan nämnden fattar beslut om att insatsen ska fortsätta.255
Om beslutet tidsbegränsas mot den enskildes vilja eller insatsen beviljas
under en kortare tid än den enskilde vill ska beslutet betraktas som ett delvis avslag.256 För ett sådant beslut gäller förvaltningslagens regler om kommunicering, motivering av beslut, underrättelse om beslut och information
om hur man överklagar beslutet.

Vem ska fatta beslut?
Inom socialtjänsten fattas beslut antingen av nämnden i plenum eller av
t.ex. ett utskott, en politiker eller en tjänsteman på delegation av nämnden.
Vem som ska fatta ett visst beslut regleras dels av om det finns några
bestämmelser i lag som anger att beslutet inte får delegeras, dels av den
delegationsordning som är fastställd i respektive kommun och nämnd, (se
del 4, kapitlet Delegation).

Beslutets innehåll och utformning
Varken i SoL eller i LSS finns bestämmelser om vad ett slutligt beslut
ska innehålla. Visst stöd för hur beslut ska utformas finns istället i förvaltningslagen och i allmänna förvaltningsrättsliga principer.
Ett beslut kan vara muntligt eller skriftligt. Ett beslut ska alltid
dokumenteras, oavsett om det är bifall eller avslag (11 kap. 5 § SoL och
21 a § LSS). När det gäller ett beslut om avslag, helt eller delvis, ställs
det självklart ännu större krav på den dokumentation av beslutet som ska
delges den enskilde än om det är ett bifallsbeslut. Av ett beslut ska det alltid
framgå vad som har beslutats, en s.k. beslutsmening257 och i många fall en
beslutsmotivering, se vidare avsnittet Beslutsmotivering.
Enligt 7 § förvaltningslagen ska en myndighet sträva efter att uttrycka
sig lättbegripligt. Bestämmelsen innebär bl.a. att nämndens beslut, så långt
det är möjligt, ska utformas så att det är lätt för den enskilde att förstå. Be254
255
256
257
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slutsformuleringar som är ålderdomliga och svårbegripliga försvårar bara
läsningen och förståelsen för den enskilde.258 Istället bör beslutet, både
själva beslutsmeningen och beslutsmotiveringen, vara skrivet på ett tydligt
och enkelt språk. Nämnden bör även sträva efter att innehållet utformas
och uttrycks på ett sätt som är pedagogiskt och anpassat efter läsarens förutsättningar och behov.259 Det är också av stor vikt att beslutet är tydligt för
den eller de som ska genomföra de beslutade insatserna.
En fråga som ibland tas upp till diskussion är hur detaljerat ett beslut ska
vara. Det finns inget i lagstiftningen som uttryckligen reglerar detta. Hur
detaljerat ett beslut ska vara varierar mellan olika typer av beslut. När det
gäller beslut om ekonomiskt bistånd ligger det i sakens natur att beslutet
måste vara så preciserat att det av beslutet framgår vilket belopp som ska
betalas ut och till vilket ändamål. Ett beslut om hemtjänst däremot kan vara
formulerat så att det ger ett visst utrymme för anpassning om den enskildes
behov varierar mellan olika dagar. Beslutet måste dock vara så preciserat
att den enskilde vet vad han eller hon är beviljad hjälp med och att det är
klart om det till någon del är ett avslagsbeslut.
JO
JO beslut 6 april 2000, dnr 699-1999
JO har understrukit vikten av att det av beslutshandlingen tydligt framgår vad
som har beslutats. Endast om sådan information lämnas kan den enskilde och
domstolen avgöra om biståndsbeslutet har gått sökanden emot eller inte. När
det gäller omvårdnad (inom ramen för hemtjänst) kan hjälpbehovet självklart
variera med korta mellanrum. Det är därför viktigt att det i ett ärende som detta
finns en möjlighet till flexibilitet under verkställigheten av ett biståndsbeslut. JO
är därför beredd att i sådana biståndsärenden godta att biståndsinsatsen inte
alltid anges så specificerat som krävs i andra fall. I beslutet bör det emellertid
alltid framgå vad biståndsinsatsen innebär i praktiken. Detta kan göras genom
att det i själva beslutet hänvisas till en arbetsplan som finns dokumenterad i
beslutshandlingen.

258 Prop. 1985/86:80 s. 24
259 Hellners & Malmqvist (2007) s. 95
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När det gäller beslut om boende i en särskild boendeform för äldre kan
det vara lämpligt att fatta två beslut; ett beslut som avser bostaden och ett
beslut som avser de hemtjänstinsatser som den enskilde behöver. Ett skäl
kan vara att det förstnämnda beslutet inte bör tidsbegränsas medan hemtjänstinsatserna kan variera.260 Om hemtjänstinsatsen genomförs av enskild
verksamhet måste nämnden vara uppmärksam på att myndighetsutövning
inte får överlämnas till enskild verksamhet.
JO
JO 1986/87 s. 144
JO har uttalat att ett beslut inte får vara villkorat och utformat så att det blir
tjänstemannen som får avgöra om det överhuvudtaget behöver verkställas. Be
slutet ska i detta avseende vara klart och tydligt. I det aktuella ärendet hade en
handläggare vid socialförvaltningen fått ett beslut från ordföranden i nämnden
angående omedelbart omhändertagande för utredning enligt LVU. Beslutet var
utformat så att det skulle användas om föräldrarna motsatte sig utredningen.

JO 1993/94 s. 307
JO har uttalat att ett beslut ska innehålla en motivering och en beslutsmening.
Detta ska vidare dokumenteras i det aktuella ärendet. Att såsom i förevarande
ärende endast anteckna på ansökningshandlingen datum för beslutet och att
detta innebar ett avslag på ansökan är inte godtagbart. Skälen för beslutet ska
kunna utläsas från akten. Vidare bör ur dokumentationssynpunkt en kopia av
det beslutsmeddelande som skickats till sökanden förvaras i akten.

Beslutsmening
Dokumentationen av ett beslut ska innehålla uppgifter om vad som har beslutats.261 Det är inte godtagbart att ett beslut ger anledning till tveksamhet
om innebörden.262
För att det inte ska råda någon tvekan om vad nämnden har beslutat i
ett ärende om bistånd enligt SoL eller insatser enligt LSS är det viktigt att
det framgår

260 JO 2003/04 s. 324
261 SOSFS 2006:5 5 kap. 4 § punkt 2
262 JO 1992/93 s. 310
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– vad ansökan eller begäran gäller,
– om beslutet innebär bifall, delvis bifall/delvis avslag eller avslag på ansökan eller begäran,
– vad som beviljas,
– enligt vilket lagrum beslutet fattas, och
– ev. förbehåll inklusive tidsbegränsning.
Att ett beslut är tydligt utformat har stor betydelse för att den enskilde
ska kunna förstå vilken rätt till hjälp han eller hon har. Om beslutet inte är
tydligt kan det leda till problem vid verkställigheten av beslutet. Det kan
också leda till problem för en domstol som ska pröva ett överklagande av
beslutet och till svårigheter vid tillsyn. 263
JO
JO beslut 25 november 1991, dnr 1243-1991
JO har betonat vikten av att dokumentation av beslut sker på ett korrekt och
tydligt sätt. Det är givetvis inte godtagbart att en domstol som ska överpröva
beslut fattade vid en socialförvaltning, ska behöva sväva i tvivelsmål över vilka
beslut som fattats vid myndigheten eller innebörden av dessa. Brister i doku
mentationen leder ytterst till att den enskilde riskerar att lida rättsförlust.

Beslutsmotivering
Enligt 20 § förvaltningslagen är huvudregeln att ett slutligt beslut ska innehålla de skäl som har bestämt utgången av ärendet om det avser myndighetsutövning mot någon enskild, (se del 2, kapitlet Några centrala begrepp
i förvaltningsrätten). Kravet på motivering gäller oavsett om beslutet går
att överklaga eller inte.264 Skyldigheten gäller såväl beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär som genom laglighetsprövning (11 kap.
8 § första stycket SoL). Skyldigheten att motivera beslut gäller även när
nämnden beslutar om en ansökan eller ett yttrande till annan myndighet i
ett mål eller ärende som gäller myndighetsutövning hos den myndigheten
(11 kap. 8 § tredje stycket SoL).

263 JO 2004/05 s. 291
264 Hellners & Malmqvist (2007) s. 225
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Beslut som inte går den enskilde emot, dvs. gynnande beslut, behöver
däremot inte motiveras. Det finns inte heller någon skyldighet att motivera ett beslut om det är uppenbart obehövligt eller om beslutet är så brådskande att det inte finns tid att utforma skälen. Det finns ytterligare några
undantag från skyldigheten att motivera beslut (20 § punkt 2, 3 och 5 FL)
som inte är aktuella i detta sammanhang.
Även om det inte finns en skyldighet att motivera vissa beslut kan nämnden ändå välja att göra det. I många fall kan det vara lämpligt att ange
skälen för att den enskilde bättre ska kunna förstå varför nämnden fattar
ett visst beslut.
Det är bara de viktigaste punkterna som ska komma fram i en motivering
och i de allra flesta fall bör motiveringen kunna göras kort.265 Det kan också
finnas skäl att överväga hur mycket som ska tas med i motiveringen med
hänsyn till skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden.
Det finns inga krav på att nämndens beslut ska innehålla detaljerade redogörelser för sakförhållanden och utförliga juridiska resonemang. Det är dock
viktigt att beslutsmotiveringen utformas så att den enskilde kan bedöma
sina möjligheter att få ändring av ett beslut om avslag i förvaltningsrätten.
Motiveringen måste innehålla det som avgjort det enskilda ärendet och inte
en generell formulering som överlämnar till den enskilde att tolka vad som
avses. Det är t.ex. inte riktigt att avslå en ansökan om bistånd med motiveringen att ”behovet kan tillgodoses på annat sätt” utan det måste framgå vad
som avses med ”på annat sätt” i det enskilda ärendet. De föreskrifter som en
myndighet grundar ett avgörande på bör redovisas i motiveringen. Det kan
man göra genom att ange numret på den tillämpliga lagbestämmelsen samt
författningens nummer och namn. Ofta kan det dock vara mer värdefullt för
parten att få en upplysning om bestämmelsens innehåll.266

Protokollföring av beslut av nämnd eller utskott
När ett beslut har fattats av en nämnd i plenum består själva beslutet av
protokollet från nämndens sammanträde. I fråga om innehåll och utformning gäller samma regler för beslut som fattas av en nämnd i plenum som
för beslut fattade av en politiker eller en tjänsteman på delegation. Därutöver framgår av 10 kap. 1 § SoL att för nämnden gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen. Vad som gäller för protokoll, justering
och tillkännagivande av justering framgår av 6 kap. 30 § KL och 5 kap.
57–62 §§ KL.
265 Prop. 1971:30 s. 493
266 JO 1998/99 s. 386
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Vid nämndens sammanträden ska protokoll föras på ordförandens ansvar (5 kap. 57 § KL). I 5 kap. 58–60 §§ KL regleras vilka krav som ställs
på ett protokoll. Det ska framgå vilka ledamöter och ersättare som har
tjänstgjort. För varje ärende ska det av protokollet framgå
– vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka,
– i vilken ordning ordföranden har lagt fram förslag till beslut,
– genomförda omröstningar och hur de har utfallit,
– vilka beslut som har fattats,
– vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur det har röstat vid
öppna omröstningar, samt
– vilka reservationer som har anmälts mot besluten.
Utöver kraven i kommunallagen bör det av protokollet också framgå om
beslutet får överklagas genom förvaltningsbesvär.267 Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet (5 kap. 61 § KL). Det är först när
protokollet justerats som ett fattat beslut blir verkställbart. I vissa ärenden
inom socialtjänsten fattas därför beslut om omedelbar justering, vilket då
sker i direkt anslutning till sammanträdet med nämnden eller utskottet.268

Underrättelse om beslut
Nämnden är enligt 21 § FL första stycket första meningen skyldig att underrätta den enskilde om innehållet i ett slutligt beslut, dvs. ett beslut där
nämnden avgör ärendet i sak, avvisar en talan eller avskriver ärendet från
vidare handläggning. Underrättelsen ska ske på nämndens eget initiativ,
dvs. oberoende av om den enskilde begär det eller inte. Den som är part i
ett ärende ska få en individuell underrättelse om beslutet. Det är viktigt att
nämnden är observant på om det finns flera parter i ärendet, vilket främst
är aktuellt om beslutet rör barn.269 En underrättelse enligt 21 § ska lämnas
utan kostnad för parten.270
Av 21 § FL första stycket andra meningen framgår att skyldigheten inte
gäller om det är uppenbart obehövligt. Detta undantag är i princip aldrig
tillämpligt i ärenden inom socialtjänsten. Underrättelseskyldigheten gäller
i princip även beslut som går i positiv riktning för parten till skillnad från
267
268
269
270

JO 1993/94 s. 409
Prop. 1930:99 s. 146 och JO 1968 s. 251
JO 2004/05 s. 202
JO 1998/99 s. 480
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undantagen i 17 och 20 §§ FL. Om nämnden är tveksam till om underrättelse behövs eller inte, bör den alltid underrätta parten om beslutet.271
Skyldigheten omfattar inte beslut under handläggningen. I många fall är
det ändå av stor vikt och nödvändigt att den enskilde underrättas även om
ett sådant beslut, t.ex. ett beslut att avvisa ett ombud eller biträde.
Enligt 11 kap. 8 § första och tredje stycket SoL är nämnden även skyldig
att underrätta den enskilde om ärendet rör ett beslut att göra en ansökan
eller avge ett yttrande till en domstol eller annan myndighet.
Nämnden bestämmer om underrättelsen ska ske muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på annat sätt (21 § tredje stycket första
meningen FL). Enligt 11 kap. 12 § SoL får delgivning dock inte ske med
tillämpning av 12 eller 15 §§ delgivningslagen (1970:428), dvs. delgivning
genom att handlingen lämnas till någon annan i den enskildes hushåll eller
till hyresvärd m.m. (substitutsdelgivning) eller delgivning genom kungörelse (kungörelsedelgivning). Om den enskilde begär det ska underrättelse
alltid ske skriftligt (21 § tredje stycket andra meningen). När nämnden
bestämmer formen för underrättelse ska bestämmelsen om snabb och enkel handläggning i 7 § FL vara vägledande. Av samma bestämmelse följer
också att den enskilde ska underrättas om beslutet så snart som möjligt.
En annan fråga som nämnden behöver ta ställning till är om det behövs
bevis för att underrättelsen nått parten. Om det gäller ett bifallsbeslut är
ofta ett sådant bevis inte nödvändigt utan nämnden kan skicka en kopia på
beslutet eller ett beslutsmeddelande till den enskilde i ett vanligt brev.272
Om det däremot är ett beslut som går den enskilde emot behövs ett bevis
för att det bl.a. ska vara möjligt att beräkna överklagandetiden (jfr 23 §
FL). Det sker vanligen genom att underrättelsen om beslutet och informationen om hur det kan överklagas (se nedan) skickas som rekommenderat
brev med mottagningsbevis.
Om beslutet fattats av en nämnd eller ett utskott ska kommunallagens
regler om protokoll, protokollsjustering och tillkännagivande av justeringen på anslagstavlan tillämpas parallellt med 21 § FL.273

271 JO 1998/99 s. 216
272 Prop. 1985/86:80 s.72
273 Hellners & Malmqvist (2007) s. 245
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JO
JO 1998/99 s. 216
JO har uttalat att man bör vara återhållsam med att göra undantag från skyldig
heten att lämna parten meddelande om ett slutligt beslut. Även slutliga beslut
som går i positiv riktning för parten omfattas i princip av underrättelseplikten.
Exempel på fall där det torde vara uppenbart obehövligt att underrätta parten
om myndighetens avgörande är rutinbeslut i icke kontroversiella ämnen, så
som beslut om folkbokföring i enlighet med de uppgifter parten lämnat. Om det
råder tveksamhet om huruvida underrättelse behövs eller inte bör parten få en
underrättelse.

Information om hur beslutet kan överklagas
Om beslutet går den enskilde helt eller delvis emot och beslutet kan överklagas med förvaltningsbesvär ska underrättelsen om beslutet också innehålla information om hur han eller hon kan överklaga beslutet (21 § andra
stycket FL).
Om beslutet är fattat av nämnden eller ett utskott och dokumenterat i ett
protokoll är det viktigt att det till beslutet fogas information om hur det kan
överklagas. Dessa uppgifter kan tas in i protokollet.274
Är beslutet fattat av nämnden eller ett utskott och dokumenterat i ett
protokoll ska den enskilde också underrättas om vilka reservationer som
har anmälts mot beslutet (21 § andra stycket andra meningen FL).
Nämnden bestämmer själv hur informationen ska utformas. Det är viktigt att informationen utformas så att missförstånd inte uppkommer om
t.ex. vart ett överklagande ska skickas eller när tiden för överklagandet går
ut (jmf 23 § FL).
Det finns ingen skyldighet i lag för nämnden att informera om att ett
beslut inte kan överklagas. Det kan dock finnas ärenden där det ändå kan
vara praktiskt att göra det. Det gäller särskilt om det i en författning finns
förbud mot att ett visst beslut kan överklagas. Av 41 § första stycket LVU
framgår vilka av nämndens beslut som kan överklagas och av andra stycket
samma paragraf framgår att andra beslut av nämnden enligt LVU inte kan
överklagas.

274 JO 1993/94 s. 409
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Ändring av gynnande beslut
Huvudregeln är att gynnande förvaltningsbeslut inte kan ändras till den enskildes nackdel eller återkallas.275 Det innebär att en enskild, som t.ex. har
beviljats bistånd enligt SoL eller en insats enligt LSS, ska kunna förlita sig
på att beslutet inte ändras. Den enskilde har ett behov av att känna trygghet
och kontinuitet för att kunna planera sin situation.
Det finns dock vissa undantag från huvudregeln att gynnande beslut inte
kan ändras eller återkallas. Återkallelse av sådana beslut anses få ske
– om beslutet har försetts med förbehåll om återkallelse,
– om tvingande säkerhetsskäl föreligger (t.ex. fara för den enskildes liv
eller hälsa), eller
– om ett beslut har fattats med ledning av vilseledande uppgifter som den
enskilde har lämnat.276
Dessutom kan det för beslut om fortlöpande bistånd utan tidsbegränsning
finnas vissa situationer där en ändring av ett gynnande beslut kan vara motiverat på grund av ändrade förhållanden. Ett sådant exempel skulle kunna
vara om biståndsbehovet väsentligt har förändrats. Det är bara sådana förhållanden som beaktats vid det ursprungliga beslutet som kan få föranleda
en omprövning.277
Beslut om bistånd för visst särskilt ändamål eller ett bistånd eller insats
för en begränsad tid kan dock bara ändras eller återkallas om de generella
undantagen föreligger.
Ändring av gynnande beslut ska särskiljas från rättelse av ett beslut som
innehåller en uppenbar oriktighet till följd av nämndens skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende (s.k. förbiseendefel). En sådan rättelse får
nämnden i förekommande fall alltid göra, oberoende av att det rör sig om
ett gynnande beslut (26 § FL, (se del 2, kapitlet Rättelse av skrivfel m.m. i
beslut och omprövning av beslut).
RÄTTSFALL
RÅ 2000 ref. 16
Ett beslut om bistånd enligt 6 § SoL (nu 4 kap. 1 § SoL) i form av hemtjänst
har ansetts inte kunna av besparingsskäl omprövas och ändras till biståndsta
garens nackdel.
275 Strömberg, H. (2001) s. 71 ff.
276 Prop. 1985/86:80 s. 39
277 RÅ 2000 ref. 16
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JO
JO beslut 10 november 2005, dnr 2426-2005
JO har riktat allvarlig kritik mot en socialnämnd som har sagt upp ett avtal med
en annan kommun utan att först fatta ett formellt beslut om att insatsen (bostad
med särskild service enligt LSS) skulle upphöra. Om nämnden ansåg att den
inte längre hade något ansvar för att tillhandahålla insatsen skulle nämnden en
ligt JO ha fattat ett formellt beslut i saken. Ett sådant beslut skulle den enskilde
ha kunnat överklaga till länsrätten. JO erinrade också om att de rättsliga förut
sättningarna för att återkalla ett s.k. gynnande förvaltningsbeslut är begränsade.
Eftersom socialnämnden inte har fattat något beslut om att insatsen skulle upp
höra har ansvaret för att tillhandahålla insatsen fortfarande åvilat kommunen.
I det aktuella ärendet hade kommunen också sagt upp ett avtal med en en
skild verksamhet utan att först fatta ett formellt beslut om att insatsen (daglig
verksamhet enligt LSS) skulle upphöra. Enligt JO har socialnämnden därmed
åsidosatt den enskildes rätt att få vara delaktig i planeringen av insatserna för
honom genom att nämnden sagt upp ett avtal utan att först ha diskuterat saken
med den enskilde. Nämnden hade inte förvissat sig om att den andra kommu
nen skulle svara för insatsen. Att nämnden på detta sätt låter verkställigheten
av en insats upphöra till men för den enskilde är givetvis allvarligt. Ett sådant
agerande kan aktualisera frågan om någon befattningshavare i nämnden eller
vid nämndens förvaltning kan ha gjort sig skyldig till tjänstefel enligt 20 kap. 1 §
brottsbalken. Nämnden återupptog dock verkställigheten av insatsen. JO fann
därför inte skäl att gå vidare i saken.

JO 1999/2000 s. 231
JO har uttalat att en socialnämnds otvetydiga beslut om eftergift av ersättnings
skyldighet för en person som vårdades på behandlingshem inte kan ändras i
och med att personen får en inkomst.

Vad ska dokumenteras?
Enligt 11 kap. 5 § SoL och 21 a § LSS ska beslut dokumenteras. Denna
regel gäller handläggningsbeslut, slutliga beslut och verkställighetsbeslut.
Av dokumentationen ska det framgå vem beslutet avser, vad som har
beslutats, när (år, månad, dag) beslutet har fattats samt vilken nämnd som
har fattat beslutet.278 Om beslutet har fattats på delegation av nämnden, ska
dokumentationen dessutom innehålla uppgifter om namn och befattning
eller titel på den som har fattat beslutet.279 Om beslutet är fattat av nämnden
i plenum eller t.ex. ett utskott framgår det av kommunallagen vilka uppgifter som ska ingå i protokollet.
278 SOSFS 2006:5 5 kap. 4 §
279 SOSFS 2006:5 5 kap. 4 §
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Om beslutet avser en ansökan om bistånd enligt SoL eller en begäran
om insatser enligt LSS ska det framgå vad som har beslutats, dvs. vad som
har bifallits och vad som avslagits i förhållande till den enskildes framställning. När det gäller vad som har beslutats ska det också framgå av dokumentationen om beslutet är förenat med förbehåll om t.ex. omprövning
eller om det är tidsbegränsat.280
Av dokumentationen av ett beslut måste det framgå enligt vilket lagrum
ett visst beslut har fattats, då det är avgörande för om ett beslut går att
överklaga samt på vilket sätt beslutet kan överklagas (förvaltningsbesvär
eller laglighetsprövning).281
Av 20 § FL framgår att beslut ska motiveras och av 11 kap. 5 SoL och
21 a § LSS följer att motiveringen ska dokumenteras.
Av journalen bör det framgå när ärendet har avgjorts genom ett beslut
av nämnden. Vidare bör det av journalen framgå när och på vilket sätt den
enskilde har underrättats om beslutet. Om beslutet har gått den enskilde
emot bör det av journalen eller på annat sätt i personakten också framgå
när och hur den enskilde enligt 21 § förvaltningslagen har informerats om
möjligheten att överklaga beslutet. 282
Nämndens dokumentation av ett slutligt beslut kan göras i ett separat
beslutsdokument som skickas som ett beslutsmeddelande till den enskilde.
I ett sådant fall bör en kopia av det beslut som nämnden har skickat till den
enskilde förvaras i personakten.283 Nämndens beslut kan också dokumenteras i anslutning till beslutsunderlaget som delges den enskilde skriftligt
eller muntligt. Det kan vara ett sätt att hålla den enskilde underrättad om
den dokumentation som förs om honom eller henne enligt 11 kap. 6 § SoL
eller 21 b § LSS.

280
281
282
283
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Rättelse och omprövning av beslut
Förvaltningslagen innehåller bestämmelser om två möjligheter att ändra
ett beslut utan att det sker i samband med att beslutet överklagas. Det är
dels rättelse av skrivfel m.m. i ett beslut, dels omprövning av ett beslut.

Rättelse
Enligt 26 § FL får en myndighet som meddelat ett beslut rätta ett uppenbart
skrivfel, räknefel eller liknade fel i beslutet. Möjligheten att rätta sådana
fel gäller både fel som myndigheten har gjort och fel som någon annan
har orsakat. Bestämmelsen gäller enbart felaktigheter till följd av skrivfel,
räknefel eller liknande förbiseenden (s.k. förbiseendefel). Som exempel
på sådana fel kan nämnas felaktiga summeringar, stavfel på namn eller att
en del av texten i ett beslut har fallit bort på grund av ett tekniskt problem.
Däremot ger bestämmelsen inte myndigheten rätt att ändra i ett beslut på
grund av brister i en utredning eller en felaktig bedömning.
Innan rättelse sker i ett ärende som avser myndighetsutövning mot någon enskild ska myndigheten ge den som är part i ärendet möjlighet att
yttra sig om det inte är obehövligt.
För att en rättelse enligt 26 § FL ska kunna göras krävs att beslutet är
meddelat, vilket innebär att det ska vara expedierat eller på annat sätt ha
fått sin slutliga form. Det finns inga bestämmelser i lagstiftningen som
reglerar om ett beslut kan ändras före den tidpunkten. Om beslutet inte är
meddelat anses i praxis myndigheten kunna rätta alla slags fel i ett beslut.284
Enligt 11 kap. 8 § SoL ska paragrafen tillämpas i alla ärenden som avser
myndighetsutövning mot någon enskild.
Rättelsen bör antecknas på den handling som innehåller originalbeslutet.285 Om beslutet fattats av en person på delegation av nämnden ska det
av dokumentationen framgå namn och befattning eller titel på den person
som har gjort rättelsen samt när (år, månad, dag) den gjordes.286 Om beslutet är dokumenterat i ett protokoll bör rättelsen göras på protokollet och
undertecknas av de som justerat protokollet.287 I de flesta fall är det också
284
285
286
287
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JO 1990/91 s. 135
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lämpligt att myndigheten ordnar så att den får tillbaka det eller de exemplar
av det felaktiga beslutet som har expedierats och att nya, rättade beslut
expedieras.288

Rättelse av ett beslutsmeddelande
Som framgår av kapitlet Att fatta beslut, kan den enskilde underrättas av
nämnden om innehållet i ett beslut i en handling som inte utgör beslutet
i sig. Den handlingen, ofta benämnd beslutsmeddelande, måste självklart
överensstämma med innehållet i beslutet. Om ett beslut har rättats måste
även beslutsmeddelandet rättas, vilket kan göras med stöd av 26 § FL. Om
beslutsmeddelandet är felaktigt eller ofullständigt bör en rättelse företrädesvis göras genom att nämnden skickar en skrivelse till den enskilde, i
vilken felaktigheten eller ofullständigheten påpekas och tillrättaläggs. Vidare bör en rättelse göras på det felaktiga eller ofullständiga beslutsmeddelandet, som sedan signeras och dateras. Alternativt kan en hänvisning till
den särskilda skrivelsen göras på beslutsmeddelandet.289

Omprövning av beslut
Enligt 27 § FL ska en myndighet som har meddelat ett beslut som visar sig
vara uppenbart oriktigt ändra beslutet om det kan ske snabbt och enkelt och
utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Syftet med bestämmelsen är att beslut ska kunna ändras av den instans som fattat beslutet utan att
det måste överklagas.
Skyldigheten för en myndighet att ompröva beslutet gäller oberoende
av om beslutet överklagas eller inte. När det gäller omprövning i samband
med ett överklagande hänvisas till kapitlet Att handlägga ett överklagande.
Bestämmelsen i 27 § FL är att anse som ett minimikrav och ska inte förväxlas med de befogenheter att ompröva ett beslut som en myndighet har
enligt de regler som har vuxit fram i praxis (se vidare kapitlet Att fatta
beslut, avsnittet Ändring av gynnande beslut).
Bestämmelsen är inte tillämplig när det gäller beslut som överklagas
genom laglighetsprövning, vilket framgår av undantaget i 31 § FL. Bestämmelsen avser vidare enbart beslut som en myndighet har meddelat
som första instans.
Skyldigheten att ompröva gäller alla beslut, dvs. även beslut under beredningen och som inte går att överklaga. Omprövningsskyldigheten förut288 Hellners & Malmqvist (2007) s. 335
289 JO 1997/98 s. 406
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sätter dock att beslutet är meddelat, vilket innebär att det ska vara expedierat eller på annat sätt ha fått sin slutliga form. Det finns inga bestämmelser
i lagstiftningen som reglerar om ett beslut kan ändras före den tidpunkten.
Om beslutet inte är meddelat anses i praxis myndigheten kunna ändra sitt
beslut.290
Omprövningsskyldigheten gäller oberoende av om den enskilde begärt
detta eller inte. Det är troligen oftast så att det är den enskilde som muntligt eller skriftligt gör myndigheten uppmärksam på att något i beslutet är
oriktigt. Den enskilde kan göra ett viktigt tillrättaläggande eller komplettera med nya omständigheter som får det att klart framstå att beslutet är
uppenbart oriktigt. Med uttrycket ”uppenbart oriktigt” täcks även ärenden
där beslutet var riktigt när det fattades men där det senare inträffat omständigheter som gör att beslutet framstår som felaktigt eller olämpligt.291 Om
myndigheten själv upptäcker att den gjort en felbedömning eller handlagt
ärendet fel i något avseende kan det vara skäl för en omprövning. Om
myndigheten i den situationen på ett enkelt sätt kan konstatera att beslutet
är oriktigt ska den fatta ett nytt beslut, som helt eller delvis ändrar beslutet.
Den enskilde ska då underrättas om det nya beslutet enligt 21 § FL. Om de
nya uppgifterna kräver en utredning eller en helt ny prövning av ärendet
är myndigheten inte skyldig att göra en omprövning. Beslutet om omprövning bör fattas på samma nivå inom myndigheten som det ursprungliga
beslutet.292 Om det är möjligt bör man också ha samma beslutsfattare vid
båda tillfällena. Är det nämnden som fattat beslutet följer av det sagda
att det är nämnden som gör omprövningen. Detta innebär med hänsyn till
kravet på snabbhet att nämnden i vissa fall kan behöva hålla extra sammanträden.293
Om parten kontaktar myndigheten och begär en omprövning av beslutet
utan samband med ett överklagande ska myndigheten anteckna denna begäran (15 § FL) och myndigheten ska fatta ett formellt beslut med anledning av den enskildes framställan.294 Oavsett om omprövningen leder till
ett ändrat beslut eller inte måste beslutet dokumenteras och den enskilde
ska underrättas om beslutet (21 § FL).295

290
291
292
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Hellners & Malmqvist (2007) s. 341 samt prop. 1985/86:80 s. 35, 39 och 76
JO 2004/05 s. 282
Hellners & Malmqvist (2007) s. 348
JO 1995/96 s. 314
Hellners & Malmqvist (2007) s. 350 samt JO 1993/94 s. 411
JO 2002/03 s. 218
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Rättelse och omprövning av beslut

JO
JO 2002/03 s. 218
JO har uttalat att när en part som fått avslag på en ansökan om bistånd enligt
SoL återkommer med en begäran om att myndigheten åter ska pröva saken,
har myndigheten en skyldighet att ta ställning till ansökan genom ett nytt be
slut. Detta gäller oavsett om myndigheten tycker att det tidigare beslutet ska
ändras eller inte. Beslutet ska utformas så att det klart framgår vad det avser
och om den enskildes framställning avslagits eller inte. Beslut som fattas efter
omprövning ska utformas som beslut angående bistånd i allmänhet. Beslutet
ska självfallet dokumenteras i akten.

JO 2004/05 s. 282
JO har uttalat att omprövningsskyldighet enligt 27 § FL kan utlösas bl.a. av att
den enskilde överklagar ett beslut eller på annat sätt fäster myndighetens upp
märksamhet på något förhållande som får beslutet att framstå som uppenbart
oriktigt. En omständighet kan vara ”ny” på det sättet att myndigheten får kän
nedom om den först efter beslutet. En senare inkommen skrivelse kan inne
hålla sådana klargöranden eller kompletteringar att en omprövning ska ske.
JO uttalar vidare att uttrycket ”uppenbart oriktigt” även täcker fall då beslutet
var riktigt vid tillkomsten men senare omständigheter får beslutet att framstå
som olämpligt eller felaktigt.
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När ska ett beslut verkställas?
Det finns inte någon generell lagregel som talar om när ett beslut ska verkställas. Däremot innehåller specialförfattningar i vissa fall bestämmelser
som reglerar när ett beslut ska verkställas. Inom socialtjänstens verksamhetsområde finns sådana bestämmelser i SoL, LVU, LVM och LSS (se
nedan).
Om det saknas särskilda bestämmelser om när ett beslut ska verkställas
är den viktigaste frågan om beslutet har vunnit laga kraft eller inte. Förenklat kan sägas att gynnande beslut ska verkställas omedelbart medan beslut
med negativ innebörd för den enskilde (t.ex. avslag på en ansökan om att
ett tidsbegränsat beslut om en insats som pågår ska förlängas) inte ska
verkställas förrän de har vunnit laga kraft. Beslut som inte får överklagas
vinner omedelbart laga kraft och får verkställas omedelbart efter tillkännagivandet.
Vad som gäller ifråga om sanktioner när ett beslut inte verkställs omedelbart utvecklas närmare i ett eget kapitel, se kapitlet Ej verkställda do
mar och beslut i del 4.

SoL
I 16 kap. 3 § SoL finns en uppräkning över de beslut i socialtjänstlagen som
gäller omedelbart. Det är beslut i ärenden om:
– ansökan enligt 2 kap. 3 §,
– bistånd enligt 4 kap. 1 §,
– vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap. 5 §,
– förbud eller begränsning enligt 5 kap. 2 §,
– medgivande enligt 6 kap. 6 §,
– medgivande enligt 6 kap. 12 §,
– återkallelse av medgivande enligt 6 kap. 13 §,
– samtycke enligt 6 kap. 14 §, eller
– avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4–9 §§.
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Att ett beslut ska verkställas omedelbart innebär att det ska verkställas
direkt. Det har ingen betydelse om beslutet överklagas eller inte. (Se vidare
kapitlet Att verkställa en dom).

LVU och LVM
I LVU och LVM finns också bestämmelser om när det går att verkställa
olika beslut.
Enligt 40 § LVU gäller beslut om omedelbart omhändertagande, om förebyggande insatser och om tillfälligt flyttningsförbud omedelbart. Andra
beslut av socialnämnden enligt LVU gäller omedelbart, om nämnden inte
förordnar något annat. Om nämnden beslutar att ett visst beslut inte ska
gälla omedelbart uttrycks det vanligen ”Beslutet gäller inte förrän det vunnit laga kraft”. Ett sådant beslut får inte verkställas förrän besvärstiden har
gått ut. Om ett sådant beslut skulle överklagas får det inte verkställas förrän den eller de högre instanserna sagt sitt. LVU innehåller även en annan
regel som innebär att ett visst beslut inte får verkställas. Enligt 9 § andra
stycket LVU får ett beslut om omedelbart omhändertagande inte verkställas om den unge är häktad. Så länge den unge är häktad tar häktningsbeslutet över beslutet om omhändertagande.296 Däremot kan LVU-vård inledas
om den unge är anhållen eller intagen på sjukhus.297
Av 43 § LVM framgår att socialnämndens beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM gäller omedelbart.

LSS
I 27 § LSS finns en uppräkning över de beslut i LSS som gäller omedelbart.
De är:
– insatser för en enskild enligt 9 §,
– utbetalning till någon annan enligt 11 §,
– återbetalning enligt 12 §,
– förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra stycket,
– tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §,
– omhändertagande av personakt enligt 23 c §, eller
– föreläggande eller återkallelse av tillstånd enligt 24 §.

296 Prop. 1989/90:28 s. 112
297 JO 1987/88 s. 152 och 154
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Att ett beslut ska verkställas omedelbart innebär att det ska verkställas direkt. Det har ingen betydelse om beslutet överklagas eller inte. (Se vidare
kapitlet Att verkställa en dom).

Hur ska ett beslut verkställas?
Om en enskild har ansökt om bistånd enligt SoL eller begärt insatser enligt
LSS och nämnden har fattat ett beslut om avslag, ”verkställs” beslutet genom att det delges den sökande (expediering). Beslut om yttranden, anmälan eller framställning till annan myndighet verkställs också genom själva
expedieringen.
När det gäller beslut om bifall till en ansökan om bistånd enligt SoL eller
en begäran om insatser enligt LSS är det innehållet i beslutet som avgör
hur det verkställs. Gäller beslutet ekonomiskt bistånd görs utbetalningen
i enlighet med beslutet. Gäller beslutet en insats som ska verkställas av
någon annan än handläggaren, t.ex. hemtjänst i ordinärt boende, plats i ett
särskilt boende för äldre eller behandlingsinsatser för en person med missbruksproblem krävs andra förberedelser för verkställighet.
I de allra flesta fall fattas inga särskilda fristående beslut om verkställigheten av ett beslut. Nämndens ställningstaganden till detaljerna för hur
ett visst beslut ska verkställas brukar ses som en naturlig fortsättning på
huvudbeslutet.298 (Se kapitlet Att fatta beslut).
Ett undantag är när socialnämnden fattar ett formellt beslut om hur ett
visst beslut ska verkställas. När länsrätten har beslutat om LVU-vård ska
socialnämnden enligt 11 § första stycket LVU bestämma hur vården av den
unge ska ordnas och var han eller hon ska vistas under tiden.

Vad ska dokumenteras?
Av journalen bör det framgå när och på vilket sätt beslutet har verkställts.299
Om det finns skäl, och i så fall vilka, som har medfört att ett beslut av
nämnden inte har verkställts bör det antecknas i journalen.300 Som exempel
kan nämnas att den enskilde ångrar sig och avstår från en beslutad insats
eller att ett beslut inte kan verkställas på grund av sjukdom eller dödsfall.
Om den enskilde erbjuds att få ett beslut om t.ex. särskilt boende verkställt
vid en viss enhet och tackar nej till erbjudandet ska det framgå av dokumentationen.
298 Ragnemalm, H. (1970) s. 582 ff.
299 SOSFS 2006:5 5 kap. 1 § AR
300 SOSFS 2006:5 5 kap. 1 § AR
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Hur mycket som behöver antecknas i samband med att beslutet verkställs beror på innehållet i beslutet. I vissa fall kan det räcka med en kort
anteckning om att ekonomiskt bistånd har betalats ut. I andra fall behöver
också andra omständigheter kring beslutets verkställighet antecknas, t.ex.
vem som har förordnats som kontaktperson, vilken hemtjänstgrupp som
har fått ansvaret för insatser till den enskilde eller i vilket familjehem en
person placeras.
Om det inte går att verkställa ett beslut omedelbart, t.ex. ett beslut om
särskilt boende, är det viktigt att handläggaren håller fortsatt kontakt med
den enskilde för att bevaka den enskildes situation till dess att beslutet verkställs. En sådan situation kan innebära att det uppkommer ett nytt ärende
genom en ansökan om tillfälliga insatser i väntan på att det ursprungliga
beslutet kan verkställas. Vad som har kommit fram vid kontakter med den
enskilde eller med andra personer bör dokumenteras i den journal som har
förts under handläggningen av ärendet.301

301 SOSFS 2006:5 6 kap. 3 § AR
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den som genomför insatsen
Om det är någon annan än handläggaren av ärendet som ska genomföra
ett beslut om en individuellt behovsprövad insats måste de uppgifter som
behövs för genomförandet på lämpligt sätt lämnas till den eller de som ska
genomföra insatsen eller en del av insatsen.

Vilka uppgifter bör och kan lämnas till den som
ska genomföra insatsen?
När det är klarlagt av vem och i vissa fall var insatsen ska genomföras måste
handläggaren eller någon annan representant för den beslutande nämnden
svara för att uppgifter lämnas till den eller de som ska genomföra insatsen.
Vilka uppgifter som bör och kan lämnas måste, med något undantag (se
nedan), handläggaren ta ställning till i varje enskilt ärende med utgångspunkt i gällande sekretessregler. Om insatsen ska genomföras av en enskild
verksamhet eller av en annan nämnd än den beslutande nämnden ska gällande regler om sekretess enligt 1 kap. 1 § och 8 kap. 1 § OSL tillämpas.
Ska insatsen genomföras av en verksamhet som hör till den beslutande
nämnden och det inte är fråga om en självständig verksamhetsgren råder
det inte någon sekretess. Det är dock viktigt att beakta den s.k. inre sekretessen, (se del 4, kapitlet Offentlighet och sekretess).
Det är viktigt att den som ska genomföra insatsen får tillräckligt med
uppgifter för att kunna genomföra det fattade beslutet. Utgångspunkten
vid prövningen bör vara att de uppgifter som behövs för att insatsen ska
kunna genomföras på ett ändamålsenligt och säkert sätt bör lämnas.302 Som
exempel på uppgifter kan nämnas bakgrund till beslutet, innehållet i beslutet, mål för insatsen och eventuella överenskommelser med den enskilde.
Samtidigt är det inte självklart i alla ärenden att den som ska genomföra en
insats eller del av en insats ska få ta del av beslutsunderlaget och allt utredningsmaterial. Det kan innehålla integritetskänsliga uppgifter som saknar
relevans för genomförandet av beslutet. Särskild uppmärksamhet måste
riktas mot uppgifter som avser andra personer än den beslutet avser.
302 SOSFS 2006:5 5 kap. 5 § AR
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Vid handläggarens bedömning av vilka uppgifter som bör och kan lämnas till den som ska genomföra beslutet kan ledning hämtas i följande:
– Finns det någon författning (lag eller förordning) som anger att vissa
uppgifter ska lämnas till den som ska genomföra en beslutad insats
(10 kap. 28 § OSL)?
– Kan uppgifterna lämnas till den som ska genomföra insatsen med stöd
av den enskildes samtycke enligt 12 kap. 2 § första stycket OSL?
– Kan uppgifterna lämnas till den som ska genomföra insatsen efter menprövning enligt 26 kap. 1 § OSL?
– Kan uppgifterna lämnas till den som ska genomföra insatsen med stöd
av 10 kap. 2 § OSL?

Med stöd av lag eller förordning
Om socialnämnden ansöker om inskrivning i ett hem för vård eller boende
enligt 3 kap. 10 eller 11 §§ SoF ska nämnden foga sin utredning (beslutsunderlaget i SOSFS 2006:5 5 kap. 3 § AR) i ärendet till ansökan. Det framgår av 3 kap. 12 § SoF. Om det finns ett beslut om omhändertagande eller
om vård enligt LVU eller LVM ska en kopia eller annan underrättelse om
det verkställbara beslutet fogas till ansökan (3 kap. 13 § SoF).

Samtycke från den enskilde
Då sekretess inom socialtjänsten med några få undantag (se del 4, kapitlet
Offentlighet och sekretess) inte gäller i förhållande till den enskilde själv
kan han eller hon samtycka till att sekretessen helt eller delvis efterges
(12 kap. 2 § första stycket OSL). Samtycket kan vara muntligt eller skriftligt.
JO
JO 1990/91 s. 366
JO har uttalat att ett samtycke från den enskilde till att efterge sekretess en
ligt 14 kap. 4 § SekrL (nu 12 kap. 2 § första stycket OSL) inte behöver vara
uttryckligt. Det behöver inte heller vara skriftligt. JO anser dock att man inom
socialtjänsten bör införskaffa uttryckligt och skriftligt samtycke då man anser att
samtycke krävs eftersom det kan bli fråga om att lämna ut uppgifter av mer käns
lig natur. Samtycket kan formuleras av en tjänsteman på socialförvaltningen,
men det bör undertecknas av den enskilde själv. Vid utformningen av ett skriftligt
samtycke bör man vara noggrann så att samtycket inte blir mer omfattande än
vad den enskilde avsett. Medgivandet bör riktas till myndigheten som sådan och
inte till en enskild tjänsteman.
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Ett samtycke kan vara mer eller mindre omfattande. Det kan avse vissa
uppgifter eller undanta vissa uppgifter och enbart gälla en viss mottagare.
Ett sådant önskemål bör respekteras.303 Datainspektionen har i en rapport304
betonat vikten av att det (i datasystem) finns verktyg för att hantera sådana
önskemål. Om det gäller information till enskilda personer kan den enskilde kräva att myndigheten ställer upp förbehåll som begränsar mottagarens
rätt att utnyttja uppgifterna (12 kap. 2 § andra stycket OSL).
Med stöd av samtycke från den enskilde kan därmed sekretesskyddade
uppgifter lämnas från den beslutande nämnden till den som ska ansvara för
insatsens genomförande. I fråga om insatser som ges med stöd av SoL eller
LSS är det i de flesta fall troligen inte något problem att få ett sådant samtycke från den enskilde, om han eller hon informeras om att uppgifterna
behöver lämnas för att han eller hon ska kunna få den beviljade insatsen
utförd på ett ändamålsenligt och säkert sätt. Det kan dock uppstå situationer där den enskilde inte vill att viss information, som nämnden bedömer
behövs för att insatsen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt och säkert sätt, ska lämnas till den som ska genomföra insatsen. Detta önskemål
bör tillgodoses så långt möjligt. Se även avsnitt 10 kap. 2 § OSL nedan.

Menprövning enligt 26 kap. 1 § OSL
Handläggaren kan efter att ha gjort en menprövning enligt 26 kap. 1 § OSL
lämna uppgifter till den som ska genomföra insatsen om prövningen leder
fram till att uppgifter kan lämnas utan att den enskilde eller någon honom
eller henne närstående lider men (s.k. omvänt skaderekvisit). Det ställer
krav på att handläggaren måste vara övertygad om att den enskilde inte
upplever det som ett men. (Se del 4, kapitlet Offentlighet och sekretess).

Stöd av 10 kap. 2 § OSL
Enligt 10 kap. 2 § OSL utgör sekretess inte hinder mot att en uppgift lämnas
ut, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna
fullgöra sin egen verksamhet. Enligt uttalanden i förarbeten305 ska bestämmelsen tillämpas restriktivt och med stor försiktighet. Bestämmelsen får
inte användas som stöd för att höja myndighetens effektivitet eller för att
hjälpa andra myndigheter i deras verksamhet.

303 JO 1986/87 s. 198
304 Datainspektionens rapport 2005:1 Ökad tillgänglighet till patientuppgifter
305 Prop. 1979/80:2 Del A s. 465 och s. 494
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Exempel på uppgifter
Följande uppgifter är exempel på sådana som i princip alltid behövs för
att genomföra ett beslut om insats och som efter prövning enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen kan lämnas till den som ska
genomföra insatsen:
– vem eller vilka personer beslutet avser (namn, personnummer, adress,
telefonnummer),
– om den enskilde har god man eller förvaltare enligt föräldrabalken,
– om det finns beslut om sekretessmarkering eller kvarskrivning enligt
16 § folkbokföringslagen (1991:481) som avser den enskilde,
– vilken nämnd som har fattat beslut i ärendet,
– när (år, månad, dag) beslutet har fattats,
– beslutets innehåll (inklusive lagrum),
– om beslutet är tidsbegränsat eller förenat med förbehåll,
– handläggarens namn, eller namnet på någon annan tjänsteman hos den
nämnd som har fattat beslut i ärendet, samt adress, telefonnummer och
e-postadress.
Om insatsen rör ett barn behöver också uppgifter om vem som är barnets
vårdnadshavare samt om barnet har god man enligt lagen (2005:429) om
god man för ensamkommande barn lämnas till den som ska genomföra
insatsen.
Därutöver behöver de uppgifter som behövs för att respektive insats ska
kunna genomföras på ett ändamålsenligt och säkert sätt lämnas till den
som ska genomföra insatsen efter prövning enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen.

Vad ska dokumenteras?
Av dokumentationen ska det framgå vilka uppgifter som, i förekommande
fall efter en prövning enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretess
lagen, har lämnats till den som svarar för det praktiska genomförandet av
en insats. Av dokumentationen ska det även framgå när (år, månad, dag)
och till vem uppgifterna har lämnats.306 Vilka uppgifter som har lämnats
till den som ska genomföra insatsen bör antecknas i den journal som förts
under handläggningen av ett ärende.307
306 SOSFS 2006:5 5 kap. 5 §
307 SOSFS 2006:5 5 kap. 5 § AR
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I många fall innebär denna dokumentation enbart en hänvisning till att
t.ex. beslutet och beslutsunderlaget i ett ärende har lämnats till den som
ska genomföra insatsen. Avsikten är inte att de uppgifter som lämnas till
den som ska genomföra insatsen ska dokumenteras ännu en gång. I andra
fall sammanställs uppgifter som lämnas till den som ska genomföra insatsen i ett särskilt dokument, ibland kallad ”beställning”. I så fall kan man i
journalen hänvisa till detta dokument. I ärenden där det är ett urval av uppgifter från t.ex. beslutsunderlaget som lämnas till den som ska genomföra
insatsen ställs det större krav på att det av dokumentationen framgår vilka
uppgifter som har lämnats.
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Ett grundläggande mål i förvaltningsverksamheten är att de beslut som fattas ska vara sakligt och rättsligt riktiga. Har ett beslut blivit oriktigt kan det
ändras på olika sätt. Det viktigaste medlet för att få ett beslut ändrat är att
överklaga det till förvaltningsdomstol.
Kommunala beslut som rör enskilda kan överklagas antingen genom
förvaltningsbesvär eller genom laglighetsprövning. Bestämmelserna om
förvaltningsbesvär finns i 22–25 §§ förvaltningslagen (FL) och i special
författningar som t.ex. SoL, LVU, LVM och LSS. Laglighetsprövning regleras i 10 kap. kommunallagen (KL).

Förvaltningsbesvär
Ett beslut som angår den enskilde och som har gått henne eller honom helt
eller delvis emot får överklagas genom förvaltningsbesvär om det i lag
finns angivet att beslutet får överklagas genom förvaltningsbesvär.
Beslut inom socialtjänsten överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Första instans är förvaltningsrätten. Om det är särskilt föreskrivet krävs det
prövningstillstånd för att kammarrätten ska pröva ett överklagande av förvaltningsrättens beslut (34 a § FPL). Det gäller beslut enligt SoL (16 kap.
5 § SoL) och beslut enligt LSS (27 § LSS) men inte beslut enligt LVU och
LVM. Vid överklagande till Regeringsrätten krävs det alltid prövningstillstånd.308
Förvaltningsbesvär innebär att domstolen kan pröva såväl beslutets laglighet som beslutets lämplighet. Domstolen kan ändra beslutet och sätta
ett nytt beslut i det överklagade beslutets ställe. Nämnden måste verkställa
det nya beslutet. Domstolen kan också upphäva beslutet och återförvisa
ärendet till nämnden för ny prövning.
Bestämmelser om hur beslut överklagas med förvaltningsbesvär finns i
förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen. Ett beslut ska överklagas
skriftligt (23 § FL och 3 § FPL). I skrivelsen (överklagandet) ska klaganden
308 Med prövningstillstånd menas ett särskilt tillstånd som måste lämnas innan den högre instansen
(kammarrätt och Regeringsrätt) tar upp ett mål till prövning. Bestämmelser om när prövningstillstånd hos kammarrätt meddelas etc. finns i 34 a § FPL och bestämmelser om prövningstillstånd i
Regeringsrätten finns i 35–36 §§ FPL.
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– ange vilket beslut som överklagas och
– den ändring i beslutet som han begär.
Därutöver krävs bl.a. (3–4 §§ FPL) att skrivelsen
– är undertecknad av den enskilde eller av hans eller hennes ombud,
– innehåller uppgifter om klagandens yrke, personnummer, postadress
och telefonnummer, samt
– anger de omständigheter som åberopas till stöd för ändringsyrkandet.
Om den enskilde behöver hjälp med att utforma överklagandet är den beslutsfattande myndigheten skyldig att hjälpa till med detta. Det följer av
4 § FL.
Beslutet överklagas till förvaltningsrätten men skrivelsen med överklagandet ska skickas till den nämnd som har fattat beslutet. Överklagandet
ska ha kommit in till nämnden inom tre veckor från den dag som den klagande fick del av beslutet (23 § andra stycket FL och 6 a § FPL).

Vilka beslut kan överklagas?
Vilka beslut inom socialtjänsten som är möjliga att överklaga till förvaltningsdomstol med förvaltningsbesvär framgår av respektive lag (16 kap.
3 § SoL, 41 och 42 §§ LVU, 44 § LVM samt 27 § LSS). Bestämmelserna
i 42 § LVU och 44 § LVM gäller beslut av Statens institutionsstyrelse och
redovisas därför inte i detta sammanhang.
Beslut enligt SoL
Följande beslut som socialnämnden har fattat med stöd av SoL får enligt
16 kap. 3 § SoL överklagas till förvaltningsdomstol
– ansökan enligt 2 kap. 3 §,
– bistånd enligt 4 kap. 1 §,
– vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap. 5 §,
– förbud eller begränsning enligt 5 kap. 2 §,
– medgivande enligt 6 kap. 6 §,
– medgivande enligt 6 kap. 12 §,
– återkallelse av medgivande enligt 6 kap. 13 §,
– samtycke enligt 6 kap. 14 §, eller
– avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4–9 §§.

163

2

2

Att handlägga ett överklagande

Beslut enligt LVU
Socialnämndens beslut får enligt 41 § LVU överklagas när nämnden har
– beslutat om var vården av den unge ska inledas eller beslutat ifråga om
att flytta den unge från det hem där han eller hon vistas,
– beslutat ifråga om fortsatt vård med stöd av lagen,
– med stöd av 14 § beslutat ifråga om umgänge eller beslutat att den unges
vistelseort inte ska röjas,
– fattat beslut enligt 22 § eller prövat om ett sådant beslut ska upphöra att
gälla,
– med stöd av 31 § beslutat i fråga om umgänge, eller
– beslutat i fråga om fortsatt flyttningsförbud.
Beslut enligt LSS
Följande beslut får enligt 27 § LSS överklagas till förvaltningsdomstol
– insatser för en enskild enligt 9 §,
– utbetalning till någon annan enligt 11 §,
– återbetalning enligt 12 §,
– förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra stycket,
– tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §, eller
– föreläggande eller återkallelse av tillstånd enligt 24 §.
I princip kan bara slutliga beslut överklagas, dvs. beslut varigenom nämnden skiljer sig från ärendet. Handläggningsbeslut kan i regel inte överklagas, se vidare kapitlet Att fatta beslut.
Verkställighetsbeslut kan i regel inte heller överklagas. Det finns dock
exempel på verkställighetsbeslut som ansetts vara så fristående att de bör
hanteras som ett slutligt beslut, (se kapitlet Att fatta beslut, avsnittet Verkställighetsbeslut).
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JO
JO beslut 30 december 2004, dnr 1838-2002
JO har uttalat att ett verkställighetsbeslut – trots huvudregeln om att ett sådant
beslut inte kan överklagas med förvaltningsbesvär – i vissa fall bör kunna över
klagas. Det bör vara möjligt då verkställighetsbeslutet innefattar ett mera själv
ständigt avgörande, om det förutsätter en självständig prövning av beslut som
inte tidigare prövats, eller om tidigare beslut under förfarandet får omprövas.
Är verkställighetsbeslut utrustade med en självständig effekt kan det således
inte uteslutas att de bör kunna överklagas. JO har uttalat att ett nytt place
ringsbeslut gällande en äldre kvinna som har beviljats bistånd i form av särskilt
boende har en så självständig verkan att det kan ifrågasättas om inte verkstäl
lighetsbeslutet borde ha varit möjligt att överklaga. I det aktuella ärendet hade
en god man motsatt sig nämndens beslut att flytta en demenssjuk kvinna från
ett särskilt boende i en grannkommun till hemkommunen. Den gode mannen
hade också gjort en framställning till nämnden om att kvinnan skulle beviljas bi
stånd till det särskilda boendet i grannkommunen. JO uttalar att det ankommit
på nämnden att ta ställning till framställningen genom ett formellt beslut. Om
nämnden hade ansett att det var fråga om en renodlad verkställighetsfråga låg
det nära till hands för nämnden att avvisa framställningen. Om däremot nämn
den efter en prövning i sak hade kommit fram till att ansökan inte skulle bifallas
skulle den ha avslagits. I båda fallen hade kvinnan haft möjlighet att överklaga
beslutet till länsrätten genom s.k. förvaltningsbesvär.

JO 1975 s. 484
JO har uttalat att möjligheten att överklaga ett förvaltningsbeslut i allmänhet
regleras genom uttryckliga författningsbestämmelser. Även om prövningen i
materiellt hänseende på grund av bestämmelser i lag är avskuren, bör frågan
om formella hinder mot besvärens upptagande, t.ex. att besvären inkommit för
sent, kunna behandlas i nästa instans. Därigenom ges klaganden möjlighet att
också få frågan om besvärstalans avvisande prövad i två instanser.

Vem kan överklaga ett beslut?
I förvaltningslagen (22 § FL) regleras vem som har rätt att överklaga ett
beslut med förvaltningsbesvär. Av bestämmelsen framgår att ett beslut får
överklagas av den som beslutet angår, om det har gått den enskilde emot
och beslutet kan överklagas. Ett sådant beslut kan endast överklagas av den
enskilde själv eller av ett ombud med fullmakt.
Ett barn är part i mål och ärenden enligt såväl SoL som LVU. Om barnet
är under 18 år får beslutet överklagas av hans ställföreträdare (vanligtvis barnets vårdnadshavare). Om barnet har fyllt 15 år har han eller hon
dock rätt att själv föra sin talan enligt SoL och LVU och kan alltså själv
överklaga ett beslut (11 kap. 10 § SoL och 36 § LVU). Om nämnden har
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beslutat att bifalla en ansökan från ett barn som har fyllt 15 år kan beslutet
överklagas även av barnets vårdnadshavare.
I 8 § LSS anges 15 år som den åldersgräns vid vilken en minderårig person kan anses vara tillräckligt mogen för att hans viljeyttring ska ha självständig betydelse. En 15-åring som själv förstår vad saken gäller och kan
uttrycka en vilja kan inte beredas särskilda insatser enligt lagen enbart på
vårdnadshavarens eller annan legal ställföreträdares begäran.309 Den som
är part har alltid rätt att överklaga om beslutet går honom eller henne emot.

Frågor att ta ställning till vid ett överklagande
genom förvaltningsbesvär
När den enskilde underrättas om ett beslut som går att överklaga och som
helt eller delvis har gått honom eller henne emot är nämnden skyldig att
informera den enskilde om hur beslutet kan överklagas (21 § FL), se kapitlet Att fatta beslut, avsnittet Information om hur beslutet kan överklagas.
När en skrivelse med ett överklagande kommer in till nämnden ankomststämplas handlingen omedelbart för att nämnden enligt 24 § FL ska kunna
göra en prövning av om överklagandet har kommit in i rätt tid. Nämnden
ska dock först göra en bedömning av om förutsättningarna för omprövning
enligt 27 § FL föreligger. JO har uttalat att eftersom omprövningsskyldigheten endast omfattar beslut som är uppenbart oriktiga och lätta att ändra
torde det bäst stå i överensstämmelse med lagstiftarens avsikt att omprövningen görs på samma nivå som det tidigare beslutet fattades på. En annan ordning skulle i flertalet fall inte heller stå i överensstämmelse med
bl.a. kravet på snabbhet. Det är också lämpligt att samma beslutsfattare
handlägger ärendet vid båda tillfällena. Är det nämnden som fattat beslutet
följer av det sagda att det är nämnden som gör omprövningen. Detta innebär med hänsyn till kravet på snabbhet att nämnden i vissa fall kan behöva
hålla extra sammanträden.310
En ändring förutsätter att det framgår att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning. Om
nämnden ändrar beslutet såsom klaganden begär faller överklagandet och
nämnden behöver inte översända handlingarna till länsrätten (28 § FL).
Om nämnden inte finner anledning att ändra beslutet eller endast delvis
går klaganden till mötes ska nämnden pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen inte avvisas som för sent inkommen ska
309 Prop. 1992/93:159 s. 173
310 JO 1995/96 s. 314
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handlingarna översändas till förvaltningsrätten (24 och 25 §§ FL). Enligt
JO bör den tid som behövs för att granska och överlämna handlingarna till
förvaltningsrätten i normalfallet inte överstiga en vecka.311
JO
JO 2002/03 s. 359
JO har kritiserat en kommunal nämnd för att den inte hade delegerat beslu
tanderätten i omprövningsärenden. Nämnden som skulle behandla dessa hade
sammanträden en gång i månaden. JO ansåg att ordningen framstod som min
dre lämplig med hänsyn till det skyndsamhetskrav som finns i dessa ärenden.

Omprövning av beslut
Om beslutet är uppenbart oriktigt ska nämnden eller den som beslutanderätten har delegerats till besluta om en ändring enligt 27 § FL. Från denna
skyldighet anges vissa undantag i 27 § andra stycket FL. Det är enbart
uppenbart oriktiga beslut som omfattas av omprövningsskyldigheten. Det
innebär bl.a. att nämnden vid överklagandet inte ska fatta något nytt beslut
som enbart slår fast att det tidigare beslutet ska gälla.312
Ändras beslutet helt i överensstämmelse med den enskildes önskemål,
ska överklagandet inte skickas vidare. Den enskilde underrättas om det nya
beslutet.
Ändras beslutet så att det delvis överensstämmer med den enskildes
önskemål ska han eller hon underrättas om det nya beslutet (28 § andra
stycket FL). Ärendet skickas vidare till länsrätten för prövning av den del
som nämnden inte har ändrat, under förutsättning att överklagandet kommit in i rätt tid. Det nya beslutet bifogas handlingarna.

311 JO 1995/96 s. 314
312 JO 1995/96 s. 314
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JO
JO 1999/2000 s. 234
JO har förtydligat att omprövningsskyldigheten enligt 27 § FL är en minimiregel
och att stadgandet inte utgör något hinder för myndigheten att ändra ett beslut
i en för den enskilde gynnande riktning.

JO 2002/2003 s. 359
JO har uttalat att omprövningsplikt endast föreligger om myndigheten finner att
beslutet är uppenbart oriktigt. Det torde i allmänhet räcka att myndigheten läser
igenom skrivelsen med överklagandet och det överklagade beslutet. Bara om
denna genomläsning ger vid handen att utgången sannolikt bör vara en annan
behöver myndigheten granska ärendet närmare. JO har vidare uttalat att det är
bäst att ett omprövningsbeslut fattas på samma nivå som det tidigare beslutet.

Prövning av om överklagandet kommit in i rätt tid
Nämnden ska därefter pröva om skrivelsen med överklagandet har kommit
in i rätt tid (24 § FL). Skrivelsen ska ha kommit in till nämnden inom tre
veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (23 § andra stycket
FL). Hur tiden ska beräknas regleras i lagen (1930:173) om beräkning av
lagstadgad tid. Har skrivelsen kommit in senare, ska överklagandet av
visas. Ett avvisningsbeslut ska skickas till den klagande med hänvisning
om hur man överklagar avvisningsbeslutet.
Nämnden ska enbart pröva om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. De övriga förutsättningar som måste vara uppfyllda för att
överklagandet ska kunna tas upp till prövning i sak, t.ex. om det är ett beslut som överhuvudtaget går att överklaga, prövas av den högre instansen
och inte av den nämnd som har fattat beslutet.313
Om den klagande har skickat besvärsskrivelsen direkt till den instans
som ska pröva överklagandet ska denna vidarebefordra skrivelsen till den
beslutande myndigheten och samtidigt lämna uppgift om vilken dag skrivelsen kom in till den högre instansen. Om skrivelsen inte avvisas såsom
för sent inkommen, ska den av beslutsmyndigheten överlämnas till den
myndighet som ska pröva överklagandet.

313 JO 1991/92 s. 316
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Överlämnande av överklagandet till domstol

Har överklagandet kommit in i rätt tid skickas det till förvaltningsrätten tillsammans med kopior på nämndens handlingar i ärendet och – om det anses
nödvändigt – ett yttrande från nämnden. Nämndens yttrande kan vara mer
eller mindre omfattande – ibland bara ett par rader där nämnden konstaterar
att nämnden inte har något ytterligare att anföra. Det kan vara lämpligt att i
yttrandet informera domstolen om beslutet har omprövats eller inte.
I förvaltningslagen finns det ingen precisering av inom vilken tid beslutsmyndigheten ska överlämna handlingarna till den högre instansen, men det
ligger i sakens natur att det ska ske utan dröjsmål. Det allmänna kravet i förvaltningslagen ( 7 § FL) på skyndsamhet gäller även här. Det får dröja högst
en vecka innan nämnden skickar handlingarna till förvaltningsrätten.314
JO
JO 1995/96 s. 314
JO har riktat allvarlig kritik mot en socialnämnd för att en besvärsinlaga lagts in
i personakten i stället för att överlämnas till länsrätten. Först efter flera månader
och efter påstötningar från den enskilde vidarebefordrades besvärsinlagan till
länsrätten. JO har i samma ärende uttalat att den tid som behövs för att granska
och överlämna ett överklagande till länsrätten i normalfallet inte bör överstiga en
vecka och att det i vissa fall kan krävas ännu snabbare handläggning.

JO 2002/03 s. 424
JO har uttalat att om nämnden vill bifoga ett yttrande till överklagandet får det
inte medföra att det tar längre tid.

Inhibition

För den som beslutet har gått emot kan det vara av stor betydelse att beslutet inte träder i kraft förrän saken slutgiltigt prövats av domstol. Ett
beslut om att skjuta upp verkställigheten av ett beslut kan begäras av den
klagande eller förordnas av domstolen på eget initiativ. Inhibition innebär
att verkställigheten av ett överklagat beslut skjuts upp tills vidare (28 §
FPL). En begäran om inhibition görs vanligtvis redan i samband med att
beslutet överklagas. Om klaganden begär inhibition i klagoskriften måste
denna och akten sändas till överinstansen omgående. Någon omprövningsskyldighet enligt 27 § FL föreligger då inte.315
314 JO 1993/94 s. 347, JO 1995/96 s. 314, JO beslut 27 januari 1999, dnr 816-1997, JO beslut 21 juni
1999, dnr 4905-1997, JO beslut 12 september 2001, dnr 476-2001
315 Hellners & Malmqvist (2007) s. 345.
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Avvisning av överklagande
Om överklagandet har kommit in för sent ska det avvisas (24 § första
stycket FL). Regeln om avvisning gäller inte om förseningen beror på att
myndigheten har lämnat ett felaktigt besked om hur man överklagar eller
om överklagandet skickats direkt till den domstol som ska pröva beslutet
(24 § andra och tredje stycket FL). Beslutet om att överklagandet avvisats
ska dokumenteras och skickas till den enskilde tillsammans med en hänvisning om hur beslutet kan överklagas. Ett avvisningsbeslut får överklagas i samma ordning som beslutet i det ursprungliga ärendet (30 § FL).
Nämnden får inte avvisa ett överklagande på någon annan grund än att
det har kommit in för sent.316 Har överklagandet t.ex. gjorts av en person
som inte har behörighet eller befogenhet att överklaga eller om beslutet
inte kan anses ha gått den enskilde emot, ska handlingarna omedelbart
skickas till förvaltningsrätten. Saknas det t.ex. ett bestämt yrkande i överklagandet är det domstolens sak att fatta beslut om åtgärd.

Laglighetsprövning
Förutsättningen för att ett beslut ska kunna överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen är att det inte kan överklagas med förvaltningsbesvär enligt någon annan lag eller författning. Ett överklagande
enligt bestämmelserna i kommunallagen och förvaltningsbesvär utesluter
med andra ord varandra (10 kap. 3 § KL).
Besluten överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Första instans är
förvaltningsrätten. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt och Regeringsrätten.317
Vid laglighetsprövning görs en prövning som enbart avser lagligheten
i det överklagade beslutet, vilket innebär en mer begränsad prövning än
vid förvaltningsbesvär. Om domstolen finner att beslutet är olagligt kan
den enbart upphäva beslutet men inte sätta ett nytt beslut i det överklagade
beslutets ställe. Ett överklagat beslut ska enligt 10 kap. 8 § KL upphävas i
följande fall:
– om beslutet inte har tillkommit i laga ordning,
– om beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen,
316 JO 1991/92 s. 316
317 Med prövningstillstånd menas ett särskilt tillstånd som måste lämnas innan den högre instansen
(kammarrätt och Regeringsrätt) tar upp ett mål till prövning. Bestämmelser om när prövningstillstånd hos kammarrätt meddelas etc. finns i 34 a § FPL och bestämmelser om prövningstillstånd i
Regeringsrätten finns i 35–36 §§ FPL.
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– om det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
– om beslutet strider mot lag eller annan författning.
Bestämmelser om hur beslut överklagas med laglighetsprövning finns i
10 kap. 4 och 5 §§ KL. Om den enskilde behöver hjälp med att utforma
överklagandet är den beslutsfattande myndigheten skyldig att hjälpa till
med detta. Det följer av 4 § FL.
När någon begär laglighetsprövning ska han eller hon skicka handlingarna direkt till förvaltningsrätten. Om handlingarna felaktigt skickas till
nämnden, ska de omgående skickas till förvaltningsrätten. Nämnden ska
då inte göra någon omprövning eller rättidsprövning och inte skriva något
yttrande.

Vilka beslut kan överklagas?
Vilka beslut som kan överklagas med laglighetsprövning regleras i 10 kap.
2 § KL. Det är bl.a. beslut av en nämnd om det inte är av rent förberedande
eller rent verkställande karaktär. Av 10 kap. 3 § KL framgår att bestämmelserna om laglighetsprövning inte gäller om det i lag eller annan författning
finns särskilda föreskrifter om överklagande.
Det innebär att inom socialtjänsten kan beslut som nämnden fattat, och
där det inte av SoL, LVU, LVM och LSS framgår att de kan överklagas
med förvaltningsbesvär, överklagas genom laglighetsprövning. Som exempel på ett sådant beslut kan nämnas beslut om avgift för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter (19 § LSS).

Vem kan överklaga ett beslut?
Varje medlem av en kommun eller ett landsting har rätt att överklaga ett
beslut av kommunen eller landstinget (10 kap. 1 § KL). Rätten gäller oavsett om kommunmedlemmen direkt berörs av beslutet eller inte. Laglig
heten av en gemensam nämnds beslut får överklagas av varje medlem i de
samverkande kommunerna och landstingen (10 kap. 1 § andra stycket KL).
Medlem i en kommun är enligt 1 kap. 4 § KL den som
– är folkbokförd i kommunen,
– äger fast egendom i kommunen, eller
– är taxerad till kommunalskatt där.
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Vad ska dokumenteras i samband med
överklagande och omprövning?
Av journalen bör det framgå om beslutet har överklagats och om beslutet
har omprövats. 318 Vidare bör det framgå om överklagandet har kommit
in i rätt tid samt när överklagandet har sänts vidare till förvaltningsrätten.
Om överklagandet har kommit in för sent ska nämndens avvisningsbeslut
dokumenteras. Av journalen bör det framgå när beslutet om avvisning har
fattats av nämnden samt när och hur den enskilde har underrättats om beslutet.319

318 SOSFS 2006:5 5 kap. 1 § AR
319 SOSFS 2006:5 5 kap. 1 § AR
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Förvaltningsbesvär innebär att domstolen kan pröva såväl beslutets laglighet som beslutets lämplighet. Domstolens prövning kan leda till en dom
som innebär att nämndens beslut står fast eller ändras. Nämnden måste då
verkställa domen. Domstolen kan också upphäva nämndens beslut utan att
ersätta det med ett nytt beslut. I dessa fall återförvisas ärendet till nämnden
för ny handläggning. Nämnden är då skyldig att skyndsamt utreda och fatta
beslut i ärendet.320
I SoL, LVU, LVM och LSS finns bestämmelser om vilka beslut som
gäller omedelbart (se kapitlet Att verkställa ett beslut). Att ett beslut gäller
omedelbart innebär att det ska verkställas i omedelbar anslutning till att
det meddelas, dvs. trots att det ännu inte har vunnit laga kraft. Detta gäller
också domar som avser sådana beslut.
För den som beslutet eller domen har gått emot – den enskilde eller
nämnden – kan det dock vara av stor betydelse att beslutet eller domen
inte träder i kraft förrän saken slutligt har prövats av domstol. Det finns två
sätt att skjuta upp verkställandet av ett beslut eller en dom. Det ena sättet
innebär att domstolen beslutar om inhibition, dvs. att verkställighet av ett
överklagat beslut skjuts upp. Det andra sättet innebär att domstolen beslutar att verkställigheten av ett beslut eller en dom ska skjutas upp tills målet
är slutligen avgjort. Ett beslut om inhibition eller att skjuta upp verkställigheten av ett beslut eller en dom kan begäras av den klagande alternativt
förordnas av domstolen på eget initiativ (ex officio).
Om det inte finns något beslut om inhibition eller förordnande om att
domstolens beslut ska verkställas först sedan det vunnit laga kraft, ska det
överklagade beslutet verkställas omedelbart.321 Verkställigheten får inte
fördröjas i väntan på att nästa instans beslutar i inhibitionsfrågan.
Vad som gäller ifråga om sanktioner när en dom inte verkställs omedelbart utvecklas närmare i ett eget kapitel, se kapitlet Ej verkställda domar
och beslut i del 4.

320 JO beslut 28 januari 1998, dnr 3634-1997
321 JO beslut 28 september 2009, dnr 4828-2008
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JO
JO 1997/98 s. 321
JO har uttalat att socialnämnden har skyldighet att verkställa en dom om bistånd
enligt 6 § SoL (nu 4 kap. 1 §). Socialnämnden har inte rätt att göra en bedömning
av den rätt till bistånd för den bidragssökande som länsrätten i dom har slagit
fast. Om socialnämnden anser att länsrättens dom är felaktig i något avseende
kan nämnden överklaga domen till kammarrätten.

I det följande beskrivs i korthet möjligheten att begära inhibition av ett
överklagat beslut respektive att begära att beslutet eller domen ska verkställas först sedan det vunnit laga kraft.

Inhibition och andra interimistiska beslut
Har nämnden fattat ett beslut som träder i kraft omedelbart och beslutet
överklagas till domstol kan domstolen besluta om inhibition, dvs. att det
överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla (verkställighetsförbud) Det
följer av bestämmelser i 28 § förvaltningsprocesslagen. Inhibition gäller
till dess att målet har slutligt avgjorts eller annorlunda har förordnats. Regeln är motiverad främst med tanke på den enskildes rättsskydd. För klaganden kan det vara av stor betydelse att beslutet inte träder i kraft förrän
saken slutligt prövats av domstol. Ett beslut kan ha så stora verkningar för
den enskilde att det är svårt eller omöjligt för honom eller henne att – om
beslutet sedan upphävs av högre instans – få kompensation för den förlust
han drabbats av genom det ursprungliga beslutet.
Frågan om inhibition kan tas upp antingen på klagandens begäran eller
på domstolens eget initiativ (ex officio). Det ligger i myndigheternas serviceskyldighet att informera den enskilde om möjligheten att begära inhibition (4 § FL). En begäran om inhibition görs vanligtvis redan i samband
med att beslutet överklagas. Någon omprövningsskyldighet enligt 27 § FL
föreligger då inte utan överklagandet ska omedelbart vidarebefordras till
den högre instansen för att den ska kunna ta ställning till inhibitionsyrkandet. Detta gäller dock inte om beslutsmyndigheten själv omedelbart ändrar
sitt beslut så som klagande begär.322
På motsvarande sätt kan en domstol besluta om inhibition när nämnden
överklagar en dom till en högre instans.
322 Hellners & Malmqvist (2007) s. 345 och s. 368

174

Att verkställa en dom

Enligt 28 § förvaltningsprocesslagen har domstolen också möjlighet att
fatta andra interimistiska beslut i avvaktan på att domstolen fattar ett slutligt avgörande i frågan t.ex. beslut om omedelbar verkställighet utan avvaktan på laga kraft. Det kan gälla vid akuta behov när domstolen inte har
möjlighet att tillräckligt fort avgöra saken slutligt.
Inhibitionsbeslut och andra interimistiska beslut behövs av rättsskyddsskäl för att, innan det är för sent, förebygga att något som inte borde inträffa sker och sedan inte kan göras ogjort. Med hänsyn till skyddsbehovet
måste domstolen med största möjliga skyndsamhet kunna ta ställning till
ett inhibitionsyrkande eller annat interimistiskt beslut.323
JO
JO 1997/98 s. 324
JO har riktat kritik mot en socialnämnd som väntat två veckor efter att läns
rättens dom i ett mål om bistånd meddelats innan de begärde inhibition. En
begäran om inhibition ska framställas i direkt anslutning till den dom varigenom
biståndet har beviljats.

JO 1997/98 s. 321
JO har uttalat att det i vissa fall kan få godtas att en socialnämnd i avvaktan
på domstolens beslut avseende inhibition under en kortare tid avvaktar med
verkställigheten. JO betonar dock att enbart den omständigheten att en social
nämnd ansökt om inhibition inte automatiskt befriar nämnden från att vidta de
åtgärder som har föreskrivits i den överklagade domen. Om det av en dom
exempelvis framgår att en biståndssökande befinner sig i en akut nödsituation
och omedelbar hjälp är påkallad kan en socialnämnd vara skyldig att efter
komma domen även om inhibition sökts.

Begäran om att beslut eller dom ska verkställas
först sedan det vunnit laga kraft
Klaganden – den enskilde eller nämnden – kan också begära att ett beslut
eller en dom ska verkställas först sedan beslutet eller domen har vunnit
laga kraft. Det innebär att domstolens beslut inte ska verkställas förrän
överklagandetiden har gått ut eller målet har avgjorts av högsta instans. En
begäran om att ett beslut eller en dom ska verkställas först sedan beslutet
eller domen har vunnit laga kraft görs vanligtvis redan i samband med att
323 Wennergren, B. (2001) s. 253
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beslutet eller domen överklagas men det kan t.ex. också göras när nämnden yttrar sig till domstolen i samband med överklagandet. Domstolen kan
också på eget initiativ (ex officio) förordna att beslutet ska verkställas först
sedan det vunnit laga kraft (16 kap. 3 § SoL och 27 § LSS).

Vad ska dokumenteras?
Av journalen bör det bl.a. framgå när och på vilket sätt en förvaltningsdomstols avgörande har verkställts. Av journalen bör det också framgå om
det finns skäl, t.ex. sjukdom eller dödsfall, som har medfört att en förvaltningsdomstols avgörande inte har verkställts av nämnden.324

324 SOSFS 2006:5 5 kap. 1 § AR
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Vilka insatser ska dokumenteras?
Av 11 kap. 5 § första stycket första meningen SoL framgår det att genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling som rör enskilda
ska dokumenteras. En motsvarande bestämmelse finns i 21 a § första stycket första meningen LSS som anger att genomförande av beslut om insatser
som rör enskilda enligt lagen ska dokumenteras. Dokumentationsskyldigheten under genomförandet gäller alltså alla individuellt behovsprövade
stöd-, vård- och behandlingsinsatser enligt SoL, LVU och LVM samt alla
insatser som efter beslut tillhandahålls enligt LSS. Insatsen personlig assistans behöver dock inte dokumenteras i de fall då den enskilde själv är
arbetsgivare för sina personliga assistenter (se nedan).
Innehållet i detta kapitel bygger i huvudsak på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden
och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS
2006:5). Vad som ska dokumenteras i hem som drivs av Statens institutionsstyrelse (hem som avses i 12 § LVU och 22 och 23 §§ LVM) behandlas inte i detta sammanhang, eftersom Socialstyrelsens föreskrifter inte ska
tillämpas på beslut som genomförs i sådana hem.325

Enskild verksamhet
När det gäller enskild verksamhet som bedrivs med stöd av SoL är dokumentationsskyldigheten begränsad till verksamhet som står under länsstyrelsens tillsyn (7 kap. 3 § SoL). Denna tillsyn omfattar endast yrkesmässigt
bedriven verksamhet. Av detta följer att vanliga familjehem inte omfattas
av dokumentationsskyldigheten. Däremot omfattas så kallade konsulentstödda verksamheter inom familjehemsvården av de regler som gäller för
dokumentation enligt socialtjänstlagen.

Konsulentstödda verksamheter
Med konsulentstödda verksamheter menas privata företag och organisationer som rekryterar och ger stöd till familjehem. Med hänsyn till att sådana
325 SOSFS 2006:5 1 kap. 4 §
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verksamheter står under Socialstyrelsens tillsyn enligt bestämmelserna
i 13 kap. 1 § 3 SoL omfattas de också av bestämmelserna i 7 kap. 3 §
SoL. Vilka tjänster som kommunerna upphandlar från de konsulentstödda
verksamheterna har under 2008 undersökts av Barnskyddsutredningen.326
Studier som genomförts av utredningen visar att verksamheterna i allmänhet tillhandahåller ett utbud av familjehem som erbjuds ett flexibelt och
varierat stöd genom verksamheten. I vissa fall erbjuds också olika tilläggstjänster som efterfrågas av kommunerna, t.ex. bedömningar av psykolog
eller läkare samt stöd i olika former till det placerade barnet. Det kan exempelvis bestå av att konsulenten har samtalskontakt med barnet, fungerar
som barnets kontaktperson eller erbjuder annat psykosocialt stöd eller behandling till barnet. Med psykosocialt stöd eller behandling menas i detta
sammanhang individuellt anpassat samt behovsprövat stöd, t.ex. samtalsbehandling, färdighetsträning och deltagande i behandlingsprogram.
Vad som ska dokumenteras i de konsulentstödda verksamheterna beror
på vilka tjänster som upphandlas av placeringskommunen i varje enskilt
fall. Om uppdraget uteslutande handlar om att ge stöd och handledning
till familjehemmet bör uppgifter av betydelse för genomförandet av detta uppdrag dokumenteras i en akt som upprättas av den konsulentstödda
verksamheten och som gäller familjehemmet, inte barnet. Konsulenternas
fortlöpande kontakter med familjehemmen innebär i regel att de även har
god kännedom om hur situationen utvecklas för det placerade barnet. Det
finns ingenting som hindrar att konsulenterna för minnesanteckningar om
barnets situation som kan användas som stöd vid kontakter med ansvarig
handläggare i placeringskommunen. Viktigt är dock att anteckningarna förstörs när de inte längre är aktuella. Hela ansvaret för att dokumentera faktiska omständigheter och händelser av betydelse för det placerade barnet
ligger i detta fall hos nämnden i den kommun som har gjort placeringen.
Om uppdraget till den konsulentstödda verksamheten inte bara handlar om att ge stöd och handledning till familjehemmet utan också handlar
om att ge någon form av stöd till det placerade barnet ska genomförandet
av uppdragen dokumenteras i två skilda akter; en akt som gäller familjehemmet och en annan akt som gäller det placerade barnet. När det gäller
stöd- och behandlingsinsatser till barnet utöver själva placeringen måste
socialtjänsten ta ställning till vad barnet behöver och fatta ett särskilt biståndsbeslut i den delen. Genomförandet av detta beslut ska dokumenteras
både hos den som genomför beslutet, i detta fall den konsulentstödda verksamheten, och hos nämnden i placeringskommunen.
326 Barnskyddsutredningens slutbetänkande SOU 2009:68 s. 437 ff.
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Personlig assistans
Skyldigheten att dokumentera LSS-insatser gäller i tillämpliga delar även
enskild verksamhet (23 a § LSS).
Av förarbetena framgår närmare vad som avses med enskild verksamhet
när det gäller insatsen personlig assistans.327 Denna fråga bör enligt regeringen bedömas utifrån om verksamheten bedrivs regelbundet och normalt
vänder sig till allmänheten, dvs. inte bedrivs endast för en enskild persons
räkning. Därmed ska dokumentationsskyldigheten gälla i de fall den enskilde anlitar ett företag eller en förening t.ex. ett kooperativ, men inte i de fall
den enskilde själv är arbetsgivare för sina personliga assistenter. Den enskilde har dock ett ansvar för att dokumentera i den omfattning som krävs för
att han eller hon ska kunna fullgöra sitt arbetsgivaransvar och kunna lämna
de uppgifter som Försäkringskassan behöver för att kunna bedöma rätten till
assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning (LASS).
Den 1 januari 2011 överförs reglerna i LASS till socialförsäkringsbalken
som då träder i kraft.328Samtidigt införs ett nytt andra stycke i 51 kap. 2 §
socialförsäkringsbalken.329 Där anges att de bestämmelser i LSS som avser
utförandet av insatsen personlig assistans enligt 9 § 2 LSS också ska tillämpas på personlig assistans enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken. Det innebär bl.a. att reglerna om kvalitet, dokumentation och tillsyn ska tillämpas
när det gäller all personlig assistans. Den 1 januari 2011 görs även förändringar i LSS.330 I 25 § LSS förtydligas att Socialstyrelsens tillsyn omfattar
all verksamhet enligt LSS. Det innebär att tillsynen kommer att omfatta all
personlig assistans, dvs. även den personliga assistans där den assistansberättigade själv är arbetsgivare för sina assistenter. Av 23 § tredje stycket
LSS framgår att den som har anställt någon för personlig assistans ska göra
en anmälan till Socialstyrelsen innan assistenten påbörjar sitt arbete.

Undantag från dokumentationsskyldigheten
Dokumentationsskyldigheten är alltså knuten till att det finns ett beslut som
ger den enskilde rätt till en individuellt behovsprövad insats. Finns det inte
ett sådant beslut finns det ingen skyldighet att dokumentera på individnivå.
Av detta följer att information, rådgivning och vissa öppna verksamheter
inte omfattas av dokumentationsskyldigheten.331
327
328
329
330
331

180

Prop. 2004/05:39 s. 28
Prop. 2008/09:200, bet. 2009/10:SfU11
Prop. 2009/10:176
Prop. 2009/10:176
Prop. 1996/97:124 s. 152

Dokumentation under genomförandet

Information och rådgivning
Information och rådgivning som ges enskilt eller i grupp till olika målgrupper behöver inte dokumenteras. Till sådan verksamhet hör bl.a. familje
rådgivning och alkoholrådgivning i traditionell bemärkelse. Att dessa verksamheter är undantagna från dokumentationsskyldigheten sammanhänger
med möjligheten att få vara anonym. Risken finns annars att den enskilde
avstår från att vända sig till sådana verksamheter.332 Som exempel på andra verksamheter kan nämnas rådgivning i hushållsekonomiska frågor och
samtalsgrupper för anhöriga till äldre och personer med funktionshinder
eller missbruksproblem.
I de fall rådgivningen övergår till någon form av behandling inom social
tjänsten ska det fattas ett beslut om detta. Såväl beslutet som den utredning
som föregått beslutet ska dokumenteras.333
Öppna verksamheter
Vad som menas med vissa öppna verksamheter utvecklas inte närmare i lagens förarbeten. Det kan t.ex. gälla dagcentraler och träffpunkter för social
samvaro och gemenskap för äldre eller personer med psykiska funktionshinder.
Under en följd av år har det skett en förskjutning mot mer öppna insatser
inom individ- och familjeomsorgen. Drivkraften är att hitta metoder som
kan bidra till bättre och mer varaktiga resultat och som är mindre ingripande och kostsamma. Det innebär att barn, ungdomar och deras familjer
kan få kvalificerat stöd utan föregående utredning och biståndsbeslut. Det
gäller också vuxna personer med missbruksproblem. Utvecklingen på området följer inga enhetliga principer utan varierar beroende på lokala behov
och förutsättningar. Många verksamheter är ”blandade”, vilket betyder att
de inte bara riktar sig direkt till allmänheten utan att de också verkställer biståndsbeslut. Eftersom kravet på dokumentation endast gäller individuellt behovsprövade stöd-, vård- och behandlingsinsatser innebär det att
kravet på dokumentation för samma typ av insats ser olika ut från person
till person.
Dokumentation för redovisning och uppföljning av en verksamhet
Även om rådgivning och vissa öppna verksamheter inte omfattas av dokumentationsskyldigheten enligt 11 kap. 5 § första stycket första meningen
SoL följer av allmänna förvaltningsrättsliga principer att offentligt finan332 Prop. 2004/05:39 s. 31
333 Prop. 2004/05:39 s. 31
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sierad verksamhet i viss utsträckning måste dokumenteras för att det ska
vara möjligt att redovisa hur medlen används och att följa upp verksamheten. Vilka uppgifter som av den anledningen bör dokumenteras beror på
vilken typ av verksamhet det gäller. Genom att registrera avidentifierade
uppgifter om t.ex. kön, ålder, familjesammansättning och innehållet i kontakten skapas en grund för att ta fram statistik som visar vilken verksamhet
som har bedrivits och vilka personer som har tagit del av verksamheten.

Var ligger ansvaret för dokumentationen?
Ansvaret för att genomförandet av en beslutad insats dokumenteras går
hand i hand med ansvaret för själva genomförandet av insatsen i fråga. När
insatsen genomförs inom ramen för den beslutande nämndens verksamhet ansvarar den beslutande nämnden för att genomförandet av insatsen
dokumenteras. Om ansvaret för genomförandet av en beslutad insats åvilar
en annan nämnd än den beslutande ansvarar den andra nämnden för att genomförandet av insatsen dokumenteras. När en beslutad insats genomförs
i en enskild verksamhet ansvarar huvudmannen för den enskilt bedrivna
verksamheten för att genomförandet av insatsen dokumenteras. I ansvaret
för dokumentation ligger bl.a. att se till att personalen har kunskap om och
följer de regler som gäller och att det finns tid avsatt för dokumentation.
Av 11 kap. 5 § SoL och 21 a § LSS följer att handlingar som upprättas eller kommer in till verksamheten måste förvaras på ett sådant sätt att
obehöriga inte får tillgång till dem. Det är därför viktigt att handlingar på
papper eller i annan form förvaras i låsbara utrymmen och att anteckningar
som innehåller integritetskänsliga uppgifter inte sätts upp på anslagstavlor
i personallokaler eller andra utrymmen. Det är också viktigt att handlingarna skyddas mot förstörelse.

Var ska insatsen dokumenteras?
Det ligger i sakens natur att insatsens genomförande av praktiska skäl bör
dokumenteras så nära den enskilde som möjligt. För det mesta faller det sig
också naturligt att insatsen dokumenteras i den verksamhet där den genomförs, t.ex. i strukturerade öppenvårdsprogram för personer med missbruksproblem eller i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade.
Denna huvudregel kan dock inte tillämpas utan undantag. Ett sådant undantag gäller insatser som genomförs av s.k. objektanställd personal som
anställts för att utföra en bestämd uppgift utan att ha anknytning till en viss
arbetsplats. Som exempel kan nämnas anhöriganställda inom hemtjänsten.
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Det gäller också lekmän som anlitas för olika uppdrag inom socialtjänsten,
t.ex. arvoderade kontaktpersoner och familjehem, som inte omfattas av
någon dokumentationsskyldighet. I sådana fall ligger ansvaret för dokumentation under själva genomförandet kvar hos handläggaren. Det ställer
krav på att handläggaren kontinuerligt följer hur insatsen genomförs för att
kunna dokumentera genomförandet enligt gällande regler.
Det ligger också i sakens natur att den som fattar beslut om en insats
ansvarar för att beslutet verkställs och följs upp. Det innebär ett handläggarens ansvar för dokumentation i den personakt som upprättats under handläggningen av ärendet inte upphör utan fortsätter så länge insatsen pågår.
Att genomförandet av insatsen också dokumenteras där den genomförs gör
ingen skillnad i detta avseende.

Vad ska dokumenteras?
Av 11 kap. 5 § SoL och 21 a § LSS framgår att dokumentationen ska utvisa
beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och
händelser av betydelse. Alla händelser som inträffar under genomförandet
av en beslutad insats behöver inte dokumenteras. Det gäller bara händelser
av betydelse för genomförandet av insatsen.
Grunden för dokumentation hos den som svarar för det praktiska genomförandet av en insats är de uppgifter som lämnats av den beslutande
nämnden. Vilka uppgifter som därutöver behöver dokumenteras beror på
vilken insats det gäller och omständigheterna i det enskilda fallet. När det
gäller skyldigheten att dokumentera själva genomförandet av en insats är
det viktigt att dokumentationen inte bara visar vad som faktiskt görs utan
också hur situationen utvecklas för den enskilde. Det är en fördel om dokumentationen så långt möjligt är standardiserad i någon form för att förbereda och underlätta för en uppföljning vid ett senare tillfälle.

Personakt
Huvudprincipen är att alla handlingar som rör en person bör hållas samman i en personakt.334 Om en beslutad insats genomförs av den beslutande
nämnden bör dokumentationen som rör handläggningen av ärendet och
genomförandet av insatsen hållas samman i en och samma personakt. När
det är lämpligt bör delar av personakten finnas tillgänglig hos den som
praktiskt genomför insatsen.335 Den personal som svarar för det praktiska
334 SOSFS 2006:5 4 kap. 6 § AR
335 SOSFS 2006:5 6 kap. 2 § AR
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genomförandet av en insats måste ha tillgång till de uppgifter som behövs
för att insatsen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
Om handläggaren och den personal som ska genomföra insatsen tillhör
samma verksamhetsgren råder det inte någon sekretess mellan dem. Den
s.k. inre sekretessen gör det ändå viktigt att noga överväga vilka uppgifter
som bör vara tillgängliga för både handläggaren och den personal som
ska genomföra insatsen. Det kan t.ex. vara lämpligt att anteckningar görs
i skilda journaler.
Om en beslutad insats genomförs i enskild verksamhet eller av en annan
nämnd än den beslutande är det inte möjligt att ha en gemensam personakt
på grund av reglerna om sekretess och tystnadsplikt. I dessa fall bör dokumentationen under genomförandet i stället hållas samman i en personakt
som upprättas hos den som genomför insatsen.336 En sådan personakt bör
bl.a. innehålla uppgifter om
– den nämnd som har fattat beslut i ärendet,
– när beslutet har fattats,
– beslutets innehåll, och
– handläggarens namn, eller namnet på någon annan tjänsteman hos den
nämnd som har fattat beslut i ärendet, samt adress, telefonnummer och
e-postadress.337
Vad som ska dokumenteras under själva genomförandet av insatsen behandlas närmare i det följande.

Genomförandeplan
Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras
tillsammans med den enskilde (3 kap. 5 § SoL). När det gäller insatser enligt LSS ska den enskilde i största möjliga utsträckning ges inflytande och
medbestämmande över insatser som ges (6 § LSS).
Hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras bör dokumenteras i
en genomförandeplan, såvida det inte framgår av någon annan plan eller
är uppenbart obehövligt.338 Den 1 april 2008 infördes dock ett nytt andra
stycke i 11 kap. 3 § SoL, där det ställs uttryckliga krav på att det ska upprättas en genomförandeplan när barn och unga vårdas i ett hem för vård
eller boende eller i ett familjehem. Vid samma tidpunkt kompletterades
336 SOSFS 2006:5 6 kap. 2 § AR
337 SOSFS 2006:5 6 kap. 2 § AR
338 SOSFS 2006:5 6 kap. 1 § AR
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också socialtjänstförordningen med nya bestämmelser om vad en sådan
plan ska innehålla.339 I övriga fall gäller vad som sägs om innehållet i genomförandeplaner i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.340
I SoL, LVU, LVM och LSS finns bestämmelser om planer som upprättas
under handläggningen av ett ärende, se del 2, kapitlet Att genomföra och
dokumentera en utredning. Där ges också exempel på författningsreglerade planer i annan lagstiftning. De planer som upprättas inom socialtjänsten
kan vara mer eller mindre detaljerade beroende på omständigheterna i det
enskilda fallet. Om det av en sådan plan framgår hur insatsen praktiskt ska
genomföras behöver någon ytterligare plan inte upprättas.
En genomförandeplan är en plan som har sin utgångspunkt i nämndens
beslut och som mer i detalj beskriver hur insatsen ska genomföras. En sådan plan kan ha olika namn. Som exempel kan nämnas behandlingsplaner
inom individ- och familjeomsorgen respektive service- och omsorgsplaner
inom äldreomsorgen. Här används begreppet genomförandeplan som ett
samlingsbegrepp för sådana planer. Även om begreppet uppfattas som nytt
har avsikten inte varit att införa en ny typ av plan.

Syfte
Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det
praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Genom
planen tydliggörs både för den enskilde och för personalen vad som ska
göras, vem som ska göra vad, när och hur. En genomförandeplan bedöms
också kunna underlätta och effektivisera arbetet med dokumentation under
pågående insats genom att den används som utgångspunkt för vad som bör
antecknas i journalen.
Att upprätta en separat plan för genomförandet av nämndens beslut är
naturligtvis inte ett självändamål. Det viktiga är att arbetet planeras, bedrivs
målinriktat och följs upp. Behovet av en genomförandeplan och omfattningen av en sådan plan får avgöras från fall till fall beroende på insatsens
komplexitet och varaktighet. Som exempel på en situation där en genomförandeplan kan vara uppenbart obehövlig är när den enskildes behov kan tillgodoses genom tillfälligt stöd, t.ex. ekonomiskt bistånd i avvaktan på lön.
I andra situationer kan en genomförandeplan vara en viktig plattform
för genomförandet av den insats som har beslutats. Det gäller särskilt när
en insats omfattar flera delar av olika karaktär. Som exempel kan nämnas
strukturerade öppenvårdsprogram för ungdomar som kan innehålla både
339 5 kap. 1 a § SoF
340 SOSFS 2006:5 6 kap. 1 § AR respektive SOSFS 2006:12
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samtalsstöd och studier eller praktik. Ibland kan det också vara motiverat
att upprätta flera genomförandeplaner. Det gäller t.ex. hemtjänst där ansvaret för genomförandet av personlig omvårdnad och serviceinsatser kan
vara delat mellan kommunen och en enskild verksamhet.

Var ska planen upprättas?

Arbetet med att upprätta en genomförandeplan som gäller insatser enligt
SoL och LSS förutsätter alltid den enskildes samtycke och medverkan.
I vissa fall är det lämpligt att planen upprättas av den tjänsteman som
har handlagt ärendet. Det gäller när tjänstemannen själv genomför insatsen men också när den genomförs av lekmän, t.ex. kontaktpersoner och
kontaktfamiljer. I övriga fall, t.ex. när det gäller hemtjänst i ordinärt och
särskilt boende, bostäder med särskild service för personer med funktionshinder eller strukturerade öppenvårdsprogram för ungdomar eller personer
med missbruksproblem ligger det närmast till hands att planen upprättas i
den verksamhet som genomför insatsen.
När genomförandeplanen upprättas handlar det inte om att på nytt ta ställning till vilka behov som ska tillgodoses hos den enskilde utan att konkret
beskriva hur beslutet ska omsättas i praktisk handling. Ändå kan det många
gånger vara betydelsefullt att den tjänsteman som har handlagt ärendet medverkar i arbetet. Det gäller t.ex. vid beslut om särskilt boende för äldre och
bostad med särskild service för personer med funktionshinder, där det kan
vara svårt att precisera beslutet innan det står klart var beslutet ska verkställas.

Innehåll

Genomförandeplanen bör med utgångspunkt i ett beslut om en insats och
målet för insatsen beskriva hur den praktiskt ska genomföras. Av planen
bör det bl.a. framgå
– om det ingår flera delar i insatsen och i så fall vilka,
– vilka mål som gäller för insatsen eller delar av den,
– när och hur insatsen eller delar av den ska genomföras,
– på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över planeringen,
– vilka personer som har deltagit i planeringen,
– när planen har fastställts, och
– när och hur planen ska följas upp.
Genomförandeplanen bör höra till den enskildes personakt.341
341 SOSFS 2006:5 6 kap. 1 § AR
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För att kunna se den enskildes situation i ett helhetsperspektiv kan det
vara motiverat att planen även innehåller uppgifter om insatser som andra
huvudmän har ansvar för.
När det gäller mål för hela eller delar av nämndens insats är det viktigt att
målen är individuellt utformade och bygger vidare på de mål som redan har
fastställts för insatsen under handläggningen av ärendet. Det är ofta lämpligt
att målen i en genomförandeplan har en tydlig koppling till den enskildes
vardagssituation och ger uttryck för vad som är önskvärt och realistiskt att
uppnå i fråga om den enskildes förmåga att t.ex. klara sin försörjning, klara
ett självständigt boende, skapa och upprätthålla sociala kontakter. För att
uppnå målen är det viktigt att tillsammans med den enskilde välja metoder
som syftar till att lära, träna, stödja eller uppmuntra vissa aktiviteter eller
funktioner hos honom eller henne. Oavsett vilka mål det gäller är det viktigt
att de är konkreta och formuleras på ett sätt som gör att de kan följas upp.
Som exempel på konkreta målformuleringar kan nämnas:
• Att upprätthålla förmågan att …
• Att delta i …
• Att åter kunna …
Det är viktigt att planen hålls aktuell och vid behov revideras i samråd med
den enskilde. Tillägg och ändringar inom ramen för nämndens beslut kan
göras direkt i planen förutsatt att det ändå tydligt framgår vad som gäller.
Är det fråga om stora förändringar är det ofta lämpligt att upprätta en ny
plan. Av planen ska det framgå namn och befattning på den person som har
gjort en ändring samt när (år, månad, dag) den gjordes.342

Journalföring hos den som genomför en insats
Genomförandet av ett beslut om en insats ska dokumenteras fortlöpande.343 Detta bör göras i en journal.344 För de fall handläggaren själv genomför insatsen t.ex. betalar ut ekonomiskt bistånd eller genomför stödsamtal dokumenteras insatsens genomförande i den journal som förts under
handläggningen av ärendet. Om insatsen genomförs av någon annan än
handläggaren t.ex. av personal i en bostad med särskild service eller av
hemtjänstpersonal, förs journalen i den verksamhet som praktiskt genomför insatsen.
342 SOSFS 2006:5 4 kap. 2 §
343 SOSFS 2006:5 6 kap. 2 §
344 SOSFS 2006:5 6 kap. 2 § AR
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Vilka yrkesgrupper bör göra anteckningar i journalen?
Vilka yrkesgrupper som ska ansvara för den fortlöpande dokumentationen
i journalen kan inte fastställas generellt utan får avgöras lokalt genom den
arbetsordning som gäller för respektive verksamhet.

Vilka uppgifter bör antecknas i journalen?
Vilka uppgifter som bör antecknas i journalen beror bl.a. på vilken insats
det gäller och omständigheterna i det enskilda fallet. Nedan angivna uppgifter kan dock anses utgöra en minsta gemensam nämnare oavsett vilken
typ av insats det gäller. Av journalen bör det bl.a. framgå
– när insatsen eller olika delar av insatsen har påbörjats,
– när genomförandeplanen har upprättats,
– på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över det praktiska genomförandet av insatsen,
– om det har inträffat omständigheter som medfört att insatsen inte har
kunnat genomföras som planerat,
– när genomförandeplanen har följts upp och reviderats,
– vad som har kommit fram av betydelse vid kontakter med den enskilde
eller andra som har lämnat uppgifter i samband med genomförandet,
– om den som genomför insatsen har gjort en anmälan enligt 14 kap. 1 §
SoL,
– när en handling har kommit in eller upprättats, och
– när insatsen har avslutats och av vilka skäl.345
Genomförandeplanen är en viktig utgångspunkt för vad som dokumenteras
i journalen. Det är därför viktigt att omständigheter som har medfört att
insatsen inte har kunnat genomföras som planerat antecknas i journalen.
Orsaken kan t.ex. vara att den enskilde har avböjt hjälp, att han eller hon
har vårdats på sjukhus eller varit bortrest under en period. Det är också
viktigt att journalen inte bara redovisar vad som faktiskt görs eller inte
görs utan också hur situationen utvecklas för den enskilde. Vad som har
kommit fram av betydelse vid samtal med den enskilde och andra vid t.ex.
uppföljning av genomförandeplanen bör därför antecknas i journalen. Det
gäller både faktiska förändringar och bedömningar av den enskildes funktionsförmåga.
345 SOSFS 2006:5 6 kap. 2 § AR
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Om följande uppgifter inte dokumenteras på annat sätt i personakten,
bör det av journalen bl.a. framgå
– vad som har uppnåtts i förhållande till de uppsatta målen för insatsen,
– om den enskildes behov har förändrats,
– om systematiska bedömningsinstrument har använts och i så fall vilka,
– om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig,
– om klagomål har förts fram mot genomförandet av en beslutad insats
och i så fall vilka eventuella åtgärder som vidtagits,
– om den enskilde berörs av ett individuellt tillsynsärende eller en anmälan enligt 14 kap. 2 § SoL och 24 a § LSS, och
– om den enskilde berörs av ett ärende som gäller utlämnande av en handling
eller en uppgift ur en handling enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen.346
Om den enskildes behov förändras är det viktigt att detta dokumenteras.
Systematiska bedömningsinstrument kan i detta sammanhang vara ett värdefullt hjälpmedel i arbetet med att beskriva i vilka avseenden behoven har
förändrats. Dokumentationen bör även utvisa om den beslutande nämnden
har kontaktats med anledning av att den enskildes behov har förändrats.
Av en journal som tillhör en annan nämnd än den beslutande eller en enskild verksamhet bör det dessutom framgå vilka uppgifter som, efter en prövning enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
eller bestämmelserna om tystnadsplikt i 15 kap. 1 § SoL och 29 § LSS, har
lämnats till den nämnd som har fattat beslut i ärendet. Av en sådan journal
bör det även framgå när och till vem uppgifterna har lämnats.347
Enligt 15 kap. 1 § SoL och 29 § LSS får den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser insatser
enligt respektive lagar inte obehörigen röja vad han eller hon därvid fått
veta om enskilda. En följd av att en uppgift inte får röjas obehörigen är att
den endast får lämnas ut om tillåtelse föreligger eller skyldighet att lämna
uppgift stadgas i lag.
Den 1 april 2008 infördes både i SoL och LSS nya bestämmelser om
gallringsskyldighet i enskild verksamhet, se vidare kapitlet Bevarande och
gallring av handlingar m.m. i del 4. De nya bestämmelserna innebär bl.a.
ett förtydligande av möjligheten för den nämnd, som beslutat om en insats
som genomförs i enskild verksamhet, att träffa avtal med den som bedriver
den enskilda verksamheten om att handlingar ska överlämnas till nämnden
346 SOSFS 2006:5 6 kap. 2 § AR
347 SOSFS 2006:5 6 kap. 2 § AR
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när gallringsskyldigheten annars inträder. Vidare föreskrivs att handlingar
i enskild verksamhet i vissa fall ska överlämnas av hänsyn till rättssäkerhetsintresse och forskningens behov.
Lagändringarna innebär att det är tillåtet för en enskild verksamhet att överlämna handlingar till den nämnd som har beslutat om insatsen i fråga, vilket
klargör att ett sådant förfarande inte är ”obehörigt” röjande av uppgifter.348

Gemensam journal för insatser inom socialtjänsten och
hälso- och sjukvård?
Ett stort antal personer som får insatser enligt SoL eller LSS får samtidigt åtgärder enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) av personal som är
anställda av kommunen eller en enskild verksamhet. Det kan gälla äldre
personer som bor i särskilda boendeformer, personer med funktionshinder
som deltar i dagverksamhet eller personer med missbruksproblem som får
behandling i öppna former. Ibland är det en och samma person som genomför både insatser enligt SoL eller LSS och åtgärder enligt HSL. I andra
situationer är det särskild personal som svarar för åtgärderna enligt HSL.
Både genomförande av insatser enligt SoL eller LSS och åtgärder inom
hälso- och sjukvården ska dokumenteras. Dokumentation av genomförandet av beslutade insatser inom socialtjänsten regleras i 11 kap. 5 och
6 §§ SoL samt i 21 a och 21 b LSS. Dessa bestämmelser kompletteras
med föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen.349 Dokumentation
inom hälso- och sjukvården regleras i patientdatalagen (2008:355, PDL).
Socialstyrelsen har dessutom meddelat föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården.350
En fråga som ofta uppkommer i verksamheter som svarar för både insatser enligt SoL eller LSS och åtgärder enligt HSL är om kraven på dokumentation enligt SoL, LSS och PDL kan tillgodoses genom anteckningar i
en gemensam journal. Det finns flera likheter när det gäller både tankarna
bakom och bestämmelserna i den lagstiftning som reglerar dokumentation inom socialtjänsten respektive hälso- och sjukvården. Samtidigt finns
det några avgörande skillnader som innebär att det inte är möjligt med en
gemensam dokumentation. Frågan har behandlats av flera utredningar men
har inte medfört några lagändringar.351 I det följande redogörs kort för bestämmelser som skiljer sig åt mellan lagarna.
348
349
350
351
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Gränsdragningen mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst
Skyldigheten att föra journal gäller vid vård av patienter inom hälso- och
sjukvården (3 kap. 1 § PDL). Med hälso- och sjukvård avses åtgärder för
att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Kravet på journalföring gäller i alla situationer eller verksamheter som innehåller individuellt inriktade vård- och behandlingsmoment.352
Skyldigheten att dokumentera inom socialtjänsten gäller handläggning
av ärenden samt genomförande av individuellt behovsprövade insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. När det gäller genomförandet av insatser
inom främst vård och omsorg om äldre flyter ofta medicinska och sociala
insatser samman. Frågan om en viss insats är av social eller medicinsk karaktär kan därvid variera från person till person men också över tiden hos
en och samma person.353
Det inte är möjligt att utifrån någon form av generella regler slå fast vad
som är insats enligt SoL eller LSS respektive en åtgärd enligt HSL. När det
gäller varje person och varje enskild insats får man ta ställning till om den
är att anse som en insats enligt SoL respektive LSS eller åtgärd enligt HSL
vid den tidpunkt då insatsen ges.
Vem ska dokumentera?
I SoL och LSS regleras inte vem – yrkeskategori eller befattningshavare –
som är skyldig att dokumentera genomförandet av insatser. Det är därför
nämnden som är ansvarig om insatserna genomförs i kommunal verksamhet och huvudmannen för en enskild verksamhet om insatserna genomförs
i en enskild verksamhet. Vilka som är skyldiga att föra en patientjournal
regleras genom bestämmelser i 3 kap. 3 § PDL. Det gäller
1. den som enligt 3 kap. lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälsooch sjukvårdens område har legitimation eller särskilt förordnande att
utöva visst yrke,
2. den som, utan att ha legitimation för yrket, utför arbetsuppgifter som annars bara ska utföras av logoped, psykolog eller psykoterapeut inom den
allmänna hälso- och sjukvården eller utför sådana arbetsuppgifter inom
den enskilda hälso- och sjukvården som biträde åt legitimerad yrkesut
övare, och
3. den som är verksam som kurator i den allmänna hälso- och sjukvården.

352 Prop. 1984/85:189 s. 14
353 SOU 1999:97. s. 226 f.
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När det gäller annan personal som utför åtgärder enligt HSL efter delegering från legitimerad personal, t.ex. undersköterskor och vårdbiträden i ett
särskilt boende för äldre, är det inte reglerat i lagstiftningen vem som ska
föra patientjournalen. I samband med delegering av sådana uppgifter är
det därför viktigt att också ta ställning till hur skyldigheten att föra journal
ska fullgöras.
Dokumentationens syfte och innehåll
Vad som ska dokumenteras framgår av respektive lagstiftning. Enligt
11 kap. 5 § och 21 a LSS ska dokumentationen utvisa beslut och åtgärder
som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. I förarbeten till gällande bestämmelser betonas att ett viktigt syfte
med dokumentationen är att värna om den enskildes rättsäkerhet, dvs. att
den enskilde ska få en korrekt handläggning av ärendet och i förekommande fall en insats av god kvalitet.
Syftet med att föra en patientjournal är i första hand att bidra till en god
och säker vård av patienten. Det framgår av 3 kap. 2 § PDL. Av samma
lagrum framgår att en patientjournal även är en informationskälla för patienten, för uppföljning och utveckling av verksamheten, för tillsyn och
rättsliga krav, för uppgiftsskyldighet enligt lag samt forskning. Av 3 kap.
6 § PDL framgår att en patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten. I samma paragraf finns en
uppräkning av vilka uppgifter som en patientjournal alltid ska innehålla
om uppgifterna finns tillgängliga.
Den enskildes insyn i dokumentationen
Det finns också skillnader när det gäller den enskildes insyn i dokumentationen. Inom socialtjänsten bör den enskilde hållas underrättad om de
journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom eller henne (11 kap. 6 § SoL och 21 b LSS). Med några få undantag (se del 4, kapitlet Offentlighet och sekretess) finns det inom socialtjänsten ingen sekretess
i förhållande till den enskilde själv.
Inom hälso- och sjukvården råder sekretess i förhållande till den vårdeller behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes hälso
tillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne
(25 kap. 6 § OSL). Det innebär att personalen måste göra en sekretessprövning innan hela eller delar av journalen kan lämnas ut till den enskilde.
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Bevarande och gallring
Även regler om bevarande respektive gallring skiljer sig åt mellan social
tjänsten och hälso- och sjukvården. Anteckningar och andra uppgifter i
en personakt i kommunal verksamhet ska enligt huvudregeln gallras fem
år efter att sista anteckningen gjordes i akten (12 kap. 1 § SoL och 21 c §
LSS). Enligt patientdatalagen ska en journalhandling bevaras minst tio år
efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen (3 kap. 17 § PDL).
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får enligt samma lagrum meddela föreskrifter om att vissa slags journalhandlingar ska
bevaras under längre tid än tio år.
Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen inom social
tjänsten är oriktig ska detta antecknas (11 kap. 6 § SoL och 21 b § LSS).
Efter ansökan av patienten får Socialstyrelsen besluta att en patientjournal
helt eller delvis får förstöras (8 kap. 4 § PDL).

Löpande arbetsanteckningar
I verksamheter som svarar för insatser till äldre personer och personer med
funktionshinder tillämpas olika rutiner för dokumentation. I vissa fall dokumenterar vårdpersonalen direkt i journalen. I andra fall gör vårdpersonalen löpande arbetsanteckningar. Den som ansvarar för journalföring på
arbetsplatsen, t.ex. arbetsledaren, går sedan igenom anteckningarna och
tar ställning till vilka uppgifter som ska föras in i journalen. Det är vanligt
att de löpande arbetsanteckningarna förvaras i särskilda pärmar som också
kan innehålla vissa andra handlingar. Det kan t.ex. gälla kopior av upprättade genomförandeplaner och checklistor för olika arbetsmoment. En
sådan pärm kan innehålla uppgifter om en eller flera personer. Om pärmen
avser flera personer är det viktigt att innehållet disponeras med hänsyn
tagen till den s.k. inre sekretessen.
Arbetsanteckningar är att anse som arbetsmaterial och ska förstöras när
de inte längre är aktuella. Det är dock viktigt att anteckningarna granskas
innan de förstörs eftersom de kan innehålla uppgifter som ska tillföras
journalen. Eftersom alla uppgifter som kan vara av betydelse för genomförandet av insatsen bör föras till personakten utan oskäligt dröjsmål354 är
det viktigt att det finns rutiner för hur man ska gå igenom arbetsanteckningarna.
Kammarrätten i Sundsvall har i ett mål ansett att vardagsanteckningar
som förts på ett sätt som närmast är att jämställa med journalföring och
354 SOSFS 2006:5 4 kap. 6 § AR
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som först efter så lång tid som tre månader sammanställts i annan form är
att se som journalanteckningar.355 I det aktuella målet hade den klagande
yrkat att få ta del av vardagsanteckningar i original rörande sin dotter i ett
boende. Socialnämnden betraktade anteckningarna som arbetsmaterial enligt de rutiner som tillämpades för dokumentation inom verksamheten. Av
domen som är principiellt viktig framgår bl.a. följande:
”De rutiner som gäller inom avdelningen i fråga om vardagsanteckningar
är att de betecknas och används som arbetsmaterial för verksamhetspersonal med syfte att ge och få information om den enskilde för att personalen
ska kunna följa upp de åtgärder som vidtagits. Vardagsanteckningar förvaras i en separat pärm för varje brukare och finns i personalens kontor, så att
dessa ska vara lätt tillgängliga för personalen i sitt arbete. Kontoret är låst
när personalen inte vistas där. Allmänna handlingar gallras enligt gängse
regler för gallring. Vardagsanteckningarna förstörs när uppgifterna förts in
i personakt och på så sätt blivit allmänna handlingar. Sammanfattningar av
vardagsanteckningar som har betydelse för insatsen sammanställs minst
två gånger per år av kontaktpersonalen. Vid behov sammanställs vardagsanteckningarna oftare beroende på hur den boendes behov och beteende
förändras. I det aktuella ärendet sammanställs vardagsanteckningar var
tredje månad. NN har erbjudits och tagit del av dessa sammanställningar.
Chefen för verksamheten skriver utifrån kontaktpersonalens sammanställningar in viktigare händelser i journalen. I övrigt är rutinerna att chefen
för verksamheten skriver in andra händelser av vikt direkt när de inträffar
i journalen enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2006:5). Den enskilde informeras om att journal och arbetsplan upprättats
och får på begäran alltid ta del av detta material. Vardagsanteckningar undantas från detta, då dessa betraktas som arbetsmaterial.”
Socialnämndens hantering av mannens framställningar om att få ta del
av handlingar rörande dottern och vissa andra handlingar har också granskats av JO, som konstaterade att handläggningen av mannens framställningar varit behäftad med allvarliga brister.356

Förvaring av löpande arbetsanteckningar
Pärmar som innehåller löpande arbetsanteckningar måste alltid förvaras
på ett sådant sätt att obehöriga inte får tillgång till uppgifterna. Detta krav
tillgodoses i allmänhet genom att pärmarna förvaras inlåsta i personalens
arbetslokaler.
355 Kammarrättens beslut 2009-02-24, mål nr 2702-08
356 JO beslut 10 oktober 2008, dnr 4632-2007
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Om varje person som får insatser har en egen pärm kan den antingen förvaras i personalens arbetslokaler eller hemma hos den enskilde. Det finns
skäl som talar både för och emot det senare alternativet. Ett skäl som talar
för att pärmen förvaras hemma hos den enskilde är att anteckningarna kan
göras i direkt anslutning till att arbetsuppgifterna har utförts och under full
öppenhet mot den enskilde. Därmed minskar också risken för att uppgifterna förvanskas eller glöms bort. Å andra sidan finns det en risk för att
obehöriga får tillgång till de anteckningar som görs och att relevanta uppgifter inte förs in i journalen. Om pärmen förvaras hemma hos den enskilde
är det därför viktigt att den inte står framme utan förvaras i ett skåp eller på
en annan plats som minskar risken för att någon obehörig kommer åt den.
Det ställs också mycket höga krav på att det finns väl fungerande rutiner
för kopplingen mellan löpande arbetsanteckningar och anteckningar i den
enskildes journal.
Som exempel på en situation när det kan vara lämpligt att förvara arbetsanteckningarna hemma hos den enskilde kan nämnas när insatsen personlig assistans genomförs av assistenter som alltid utgår från den enskildes
hem. Personakt och journal förvaras däremot alltid i den verksamhet som
ansvarar för genomförandet av insatsen.

Rapportböcker
Utöver löpande arbetsanteckningar förekommer det också att personalen
gör noteringar i s.k. rapportböcker för att informera varandra om dagliga
händelser. Det kan t.ex. gälla påminnelser om ett inbokat läkarbesök eller
en födelsedagsuppvaktning men också arbetsanteckningar från episoder
som har inträffat under ett arbetspass. Om man använder rapportböcker för
sådana anteckningar är det viktigt att de inte innehåller några integritetskänsliga uppgifter om enskilda individer utan endast signalerar att någonting som är viktigt att känna till har antecknats i den enskildes journal eller
i de löpande arbetsanteckningarna.
Det är också viktigt att minnesanteckningar från personalmöten inte
innehåller några uppgifter om enskildas personliga förhållanden.

Kontaktböcker
I vissa verksamheter t.ex. inom handikappomsorgen förekommer det s.k.
kontaktböcker. Syftet med dessa är att förmedla information mellan personal eller mellan personal och anhöriga, när den enskilde inte själv kan föra
fram nödvändig information. En kontaktbok förutsätter att den enskilde
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eller dennes företrädare är införstådd med och har samtyckt till att detta
informationsutbyte sker. Kontaktböckerna kan därmed ses som en form av
kommunikationsstöd. Material av denna typ är den enskildes egendom och
förvaras därmed hos honom eller henne. Vad som ska förstöras och när så
ska ske är upp till den enskilde men han eller hon kan behöva stöd i detta.
Den personal som gör denna typ av anteckningar bör särskilt tänka på
att material av denna typ är lättillgängligt och inte skyddat mot obehörigas
insyn varför det är extra viktigt att anteckningarna görs så att de inte innehåller integritetskänsliga uppgifter. Anteckningar av detta slag kan aldrig
ersätta dokumentation i den enskildes personakt.

Dokumentation i den journal som förts under
handläggningen av ärendet
Allmänna utgångspunkter
Enligt 13 § LVU ska socialnämnden noga följa vården av den som får vård
med stöd av LVU. Där regleras också nämndens skyldighet att överväga
om vård som beretts den unge med stöd av 2 § LVU fortfarande behövs
respektive pröva om vård som beretts den unge med stöd av 3 § LVU ska
upphöra. I SoL och LSS saknas med några undantag uttryckliga bestämmelser om uppföljning av nämndens beslut.
När det gäller barn som placeras för vård utanför det egna hemmet
med stöd av bestämmelserna i SoL ska nämnden minst en gång var sjätte
månad överväga om vården fortfarande behövs (6 kap. 8 § SoL). När det
gäller personer med missbruksproblem ska socialnämnden aktivt sörja för
att den enskilde får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att
komma ifrån missbruket. Nämnden ska i samförstånd med den enskilde
planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs (5 kap.
9 § SoL). Båda dessa bestämmelser förutsätter att ansvarig handläggare
håller sig informerad om hur situationen utvecklas för den enskilde under
pågående insats. För barn och vuxna som placeras i familjehem enligt SoL
finns dessutom särskilda bestämmelser om nämndens uppföljningsansvar i
5 kap. 1 b § respektive 5 kap. 1 c § SoF.
Den 1 april 2008 infördes dessutom en ny bestämmelse i 5 kap. 1 § SoL
som skärper socialnämndens ansvar för barn och unga som har varit placerade i familjehem eller i hem för vård eller boende. Enligt den nya bestämmelsen ska socialnämnden i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose
det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran
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utanför det egna hemmet upphört. Begreppet hem för vård eller boende inbegriper i detta fall även s.k. § 12-hem.357 För ytterligare vägledning kring
tillämpningen av 5 kap. 1 § SoL hänvisas till Socialstyrelsens Meddelandeblad som publicerades i januari 2009.358 I LSS finns inga bestämmelser
som anger hur ofta nämnden ska följa upp ett beslut om insatser enligt 9 §
LSS. Den enda bestämmelsen där någon tidsram anges är 10 §, som gäller den enskildes möjlighet att begära att en individuell plan upprättas. En
sådan plan ska fortlöpande och minst en gång om året omprövas.
Det ligger dock i sakens natur att den som fattar beslut i ett ärende om
bistånd enligt SoL eller insatser enligt LSS också ansvarar för att beslutet
verkställs och följs upp. Rätten till bistånd enligt SoL syftar till att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå medan de insatser som beslutas
med stöd av 9 § LSS syftar till att tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. Att nämnden har fattat ett beslut om bistånd enligt SoL eller insatser enligt LSS innebär dock inte någon garanti för att insatsen genomförs i
enlighet med beslutet. Det är först när beslutet omsätts i praktisk handling
som det visar sig om insatsens innehåll och omfattning svarar mot beslutsfattarens intentioner.
Även om både SoL och LSS med några undantag saknar uttryckliga
bestämmelser om uppföljning av nämndens beslut har lagstiftaren ändå
förutsatt, att beslut om insatser enligt SoL och LSS följs upp så länge insatsen pågår. Detta framgår tydligt av förarbeten till beslutade ändringar i
lagstiftningen. I propositionen som behandlar rapporteringsskyldighet och
särskild avgift vid ej verkställda beslut 359 konstaterar regeringen att brister
i uppföljningen av gynnande beslut är vanliga och att detta ofta leder till att
enskilda får vänta länge på att få sådana beslut verkställda. Följande citat
är hämtat ur motiven till de bestämmelser som reglerar nämndens skyldighet att rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL:
Regeringen vill i detta sammanhang understryka att det alltid är den
beslutande nämnden som har ansvaret för att den enskilde verkligen
får det bistånd som har beviljats, oavsett vem – den beslutande nämn
den själv, en annan nämnd eller en enskild verksamhet – som verk
ställer det beslutade biståndet. Med detta ansvar följer självklart en
skyldighet att dokumentera att beslutet har verkställts samt att följa
upp det beviljade biståndet.
357 Prop. 2006/07:129 s. 51
358 Ny bestämmelse om stöd och hjälp till barn och unga som har varit placerade. Meddelandeblad
(art nr 2009-126-164)
359 Prop. 2005/06:115 s. 118
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Samma uttalande görs också i propositionen med förslag till bestämmelser
om rapporteringsskyldighet ifråga om ej verkställda beslut enligt LSS.360
Hur besluten ska följas upp får bestämmas med utgångspunkt från vilken typ av insats det gäller och hur länge den ska pågå. Det är viktigt att
uppföljningen sker systematiskt och att den bygger både på samtal med
den enskilde och uppgifter från den som svarar för det praktiska genomförandet av nämndens beslut. Systematiska bedömningsinstrument kan i detta
sammanhang vara ett värdefullt hjälpmedel.
Det betyder att den personakt som har upprättats under handläggningen
måste hållas öppen för dokumentation av beslut och åtgärder samt faktiska
omständigheter och händelser av betydelse så länge insatsen pågår. Den
ska också tillföras inkommande handlingar och handlingar som upprättas
under genomförandet av insatsen.

Vad ska dokumenteras?
Vad som kommer fram under insatsens genomförande vid kontakter med
den enskilde, den som praktiskt genomför insatsen och andra, t.ex. anhöriga och myndigheter, bör dokumenteras i den journal som förts under
handläggningen av ärendet. Av journalen bör det även framgå när och av
vilka skäl insatsen avslutats.361
De uppgifter som antecknas i journalen kan gälla både inkommande
handlingar och handlingar som upprättas av handläggaren under pågående
insats. De kan också gälla muntliga uppgifter som lämnats i samband med
nämndens egen uppföljning av insatsen eller muntliga uppgifter som lämnats av andra myndigheter och privatpersoner. Den enskilde eller anhöriga
kan t.ex. ha kontaktat nämnden för att lämna synpunkter på hur insatsen
genomförs.

Den enskildes rätt till insyn i dokumentationen
Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra
anteckningar som förs om honom eller henne. Det följer av bestämmelserna i 11 kap. 6 § SoL och 21 b § LSS, som gäller både offentlig och enskild
verksamhet. Utöver denna skyldighet för nämnden har den enskilde också
rätt att ta del av handlingar i den verksamhet som svarar för det praktiska
genomförandet av insatsen.

360 Prop. 2007/08:43 s. 13
361 SOSFS 2006:5 6 kap. 3 § AR
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När det gäller offentlig verksamhet regleras detta av bestämmelserna
om allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (se
del 4, kapitlet Offentlighet och sekretess).
För en enskild verksamhet, som inte omfattas av bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen, finns i stället
särskilda bestämmelser i 7 kap. 4 § SoL och 23 b § LSS. Om den enskilde
begär det ska en handling i en personakt så snart som möjligt tillhandahållas den enskilde för läsning eller avskrivning på stället eller i avskrift eller
kopia om inte annat följer av bestämmelserna om tystnadsplikt i 15 kap.
1 § SoL eller 29 § LSS.
Frågor om utlämnande av en handling i enskild verksamhet prövas av
den som ansvarar för personakten. Anser denne att personakten eller någon
del av den inte bör lämnas ut ska han eller hon genast med eget yttrande
överlämna frågan till Socialstyrelsen för prövning.

Förvaring av dokumentation efter avslutad insats
Oberoende av om en beslutad insats genomförs inom ramen för den beslutande nämndens verksamhet, av en annan nämnd än den beslutande eller i
en enskild verksamhet uppkommer frågan hur man ska förfara med dokumentationen efter avslutad insats. Svaret på den frågan är komplicerat och
styrs bl.a. av regler om sekretess och tystnadsplikt, regler om bevarande
och gallring av handlingar, eventuella avtal med enskilda verksamheter
och av kommunfullmäktige fastställd arkivplan.
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Inom socialtjänsten hanteras en mängd uppgifter som berör enskildas personliga förhållanden. Dessa uppgifter skyddas av regler om sekretess i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. I det följande redogörs
kort för dessa regler. Redogörelsen börjar dock med det som är huvud
regeln inom förvaltningen; offentlighetsprincipen. Reglerna om sekretess
är undantag från denna huvudprincip.
Offentlighetsprincipen innebär att myndigheternas verksamhet så långt
möjligt ska bedrivas i öppna former och under insyn av allmänhet och
massmedia. En förutsättning för sådan insyn är i princip fri tillgång till de
handlingar som finns hos myndigheterna. Grunden i den svenska lagstiftningen är också att allmänna handlingar ska vara offentliga. Enligt 2 kap.
1 § tryckfrihetsförordningen (TF) har varje svensk medborgare rätt att ta
del av allmänna handlingar. Även utländska medborgare har enligt 14 kap.
5 § TF rätt att ta del av allmänna handlingar.
Reglerna om offentlighet i tryckfrihetsförordningen och sekretess i offentlighets- och sekretesslagen gäller endast offentlig verksamhet. När det
gäller enskild verksamhet finns det i stället särskilda bestämmelser om
tystnadsplikt i 15 kap. 1 och 2 §§ SoL respektive 29 § LSS.

Allmän handling
Ett centralt begrepp när det gäller offentlighet och sekretess är begreppet
allmän handling. En handling är en framställning i skrift eller bild, men
också en upptagning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta med tekniskt hjälpmedel (2 kap. 3 § TF). Begreppet handling omfattar alltså inte
bara ett skriftligt dokument på papper, utan även t.ex. en bandinspelning,
en videoupptagning eller elektronisk upptagning.
En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse
som inkommen till eller upprättad hos myndigheten.
Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig. Om
en allmän handling är offentlig eller hemlig avgörs i nästa steg.

Förvarad hos myndigheten
För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras hos myndigheten. En handling anses förvarad hos myndigheten även om den tillfälligt
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finns utanför myndigheten, t.ex. vid ett hembesök eller om en tjänsteman
tagit hem den för att arbeta med den.
Om det gäller en dataupptagning anses den förvarad hos myndigheten
om den är tillgänglig för myndigheten med hjälp av den teknik som myndigheten själv använder.

Inkommen handling
En handling anses inkommen till en myndighet när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig tjänsteman till handa (2 kap. 6 § TF). Det
sistnämnda kan vara aktuellt om en tjänsteman har tagit emot en handling
utanför myndighetens lokaler, men då krävs det att tjänstemannen är behörig, vilket är fallet om tjänstemannen handlägger sådana ärenden som
handlingen avser. Ett exempel på detta kan vara att en tjänsteman får en
handling vid ett hembesök eller vid ett möte utanför myndigheten.
En handling som inte är adresserad till myndigheten direkt utan till en
namngiven person hos myndigheten är att anse som allmän om den gäller
myndighetens verksamhet (2 kap. 4 § TF).
För dataupptagningar gäller en särskild regel. En sådan handling anses
inkommen då någon har gjort den tillgänglig för myndigheten på ett sådant
sätt att den ska anses förvarad där, dvs. att myndigheten kan läsa den med
sin vanliga teknik. E-post som kommer till en tjänsteman anses inkommet
så snart det finns tillgängligt för läsning. Det har ingen betydelse om tjänstemannen har öppnat e-posten och läst den eller inte. Ett faxmeddelande
blir allmän handling när meddelandet har skrivits ut.362

Upprättad handling
En handling anses upprättad hos myndigheten, när den har expedierats
(2 kap. 7 § TF). Om en myndighet skickar handlingen (expedierar) till någon utanför myndigheten, t.ex. en enskild person, ett företag eller en annan
myndighet, anses den upprättad och blir därmed allmän handling.
Även en handling som inte har expedierats anses upprättad när det ärende
som den hör till har slutbehandlats hos myndigheten. För att ett ärende ska
anses som slutbehandlat krävs inte att det har avgjorts med ett beslut, utan
det räcker med att myndigheten har avslutat handläggningen av ärendet.
Ett diarium, en journal och sådant register som förs fortlöpande anses
upprättat när handlingen är färdig att användas, dvs. i princip när anteckningen är klar.
362 Clevesköld och Thunved (2004) s. 14

203

4

4

Offentlighet och sekretess

Ett beslut som ska avkunnas eller expedieras och protokoll eller annan
handling som hör till ett sådant beslut, anses upprättad när beslutet har
avkunnats eller expedierats.
Andra handlingar än en myndighets protokoll och därmed jämförliga
anteckningar anses upprättade när de har justerats av myndigheten eller på
annat sätt färdigställts.
En s.k. minnesanteckning ska inte anses som en allmän handling om den
inte har expedierats eller tagits om hand för arkivering. Med minnesanteckning avses i tryckfrihetsförordningen t.ex. promemorior, rättsutredningar
och andra handlingar, som har kommit till för att underlätta föredragning
eller utredningen av ett visst ärende. Om anteckningarna tillför ärendet
sakuppgifter är de i den delen inte att anse som minnesanteckningar utan
då gäller samma regler som för en upprättad handling. Det som i tryckfrihetsförordningen benämns minnesanteckningar ska inte blandas samman
med löpande arbetsanteckningar eller anteckningar på minneslappar.

Sekretessregler
Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas om det är nödvändigt
för vissa särskilt angivna ändamål som räknas upp i tryckfrihetsförordningen.
Ett sådant ändamål är att skydda uppgifter om enskildas personliga förhållanden. Undantag från offentlighetsprincipen ska göras i lag. Bestämmelser
om begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar finns huvudsakligen i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Det är viktigt att framhålla
att följande är en ytterst kortfattad redogörelse för några få bestämmelser i
offentlighets- och sekretesslagen och inte en fullständig redovisning av de
bestämmelser som anställda inom socialtjänsten behöver känna till.
Offentlighets- och sekretesslagen innefattar både bestämmelser om förbud mot att lämna ut allmänna handlingar och om tystnadsplikt i det allmännas tjänst (1 kap. 1 § OSL). Att det råder sekretess för en viss uppgift
innebär därför att uppgiften vare sig får avslöjas genom att en anställd
berättar muntligen om den eller att man lämnar ut en handling där uppgiften finns. Sekretessen gäller mot allmänheten och i princip mot andra
myndigheter. Det gäller också mot andra verksamhetsgrenar inom samma
myndighet, när verksamhetsgrenarna är att betrakta som självständiga i
förhållande till varandra. Inom samma verksamhetsgren gäller s.k. inre sekretess, som innebär att tjänstemän inte har rätt att ta del av uppgifter som
de inte behöver för arbetets skull.
Sekretessen gäller för alla anställda vid en myndighet, men också för
uppdragstagare, förtroendevalda och andra likställda.
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Brott mot tystnadsplikt
Offentlighets- och sekretesslagen innehåller inga sanktionsbestämmelser.
Den som bryter mot en bestämmelse om tystnadsplikt kan dömas för brott
mot tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § brottsbalken. Brott mot tystnadsplikt
ligger under allmänt åtal. Sekretessen får dock brytas i en nödsituation,
dvs. för att avvärja fara för liv, hälsa eller värdefull egendom, utan att den
som bryter mot sekretessen riskerar straff (24 kap. 4 § brottsbalken).

Sekretess kan ha olika styrka
Det finns tre nivåer av sekretess. Den strängaste formen av sekretess innehåller inget skaderekvisit, vilket brukar benämnas absolut sekretess. Det
innebär att uppgiften ska hållas hemlig oavsett vilka följder ett röjande kan
få.
Den näst strängaste formen, omvänt skaderekvisit, innebär att sekretess
råder för uppgiften om den inte kan röjas utan att den enskilde eller någon
honom närstående lider skada eller men.
Den mildaste formen av sekretess, rakt skaderekvisit, innebär att sekretess råder för uppgiften om det kan antas att uppgiftens röjande medför
men för den som uppgiften rör eller någon närstående till honom.
• Inom socialtjänsten gäller omvänt skaderekvisit d.v.s. sekretess råder
för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående
lider men (26 kap. 1 § första stycket OSL). Sekretessen gäller dock inte
beslut om omhändertagande, beslut om vård utan samtycke eller beslut
om sluten ungdomsvård.
• Inom hälso- och sjukvården och skolhälsovården gäller samma form av
sekretess som inom socialtjänsten, dvs. omvänt skaderekvisit.
• Hos Försäkringskassan, polisen, kriminalvården samt skolans elevvårdande verksamhet gäller rakt skaderekvisit.
• För kommunal familjerådgivning (26 kap. 3 § OSL) och personal i telefonväxel (40 kap. 4 § OSL) råder absolut sekretess.
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JO
JO 1999/2000 s. 272
JO har ifrågasatt det lämpliga i att socialförvaltningens familjerättssocionomer
arbetar såväl inom den av kommunen bedrivna familjerådgivningen som inom
den individinriktade socialtjänsten i övrigt. JO har ifrågasatt detta i och med att
de uppgifter som familjerättssocionomerna får kännedom om under rådgivnings
samtalen kan påverka deras handlande som socialsekreterare. Vidare har JO
ifrågasatt förfarandet av sekretessrättsliga skäl då familjerådgivningen är om
gärdad av särskilt stränga sekretessregler som innebär en i princip fullständig
tystnadsplikt i fråga om uppgifter som lämnats i förtroende.

Personliga förhållanden.
Det finns ingen definition av begreppet personliga förhållanden i lagstiftningen. Till uppgifter om personliga förhållanden brukar dock räknas:
namn, personnummer, adress, telefonnummer, ålder, familjesituation, hälso
tillstånd, missbruk, funktionshinder, anställning och ekonomisk situation.
Skada och men
Begreppen skada och men förekommer båda i offentlighets- och sekretess
lagen. Med skada avses vanligen ekonomisk skada. Begreppet men har
i sekretesslagen en mycket vid betydelse och tar framför allt sikte på de
olika kränkningar av den personliga integriteten som kan uppstå om uppgifterna lämnas ut.363 Med men avses sådant som att någon blir utsatt för
andras missaktning om hans eller hennes förhållanden blir kända. Redan
den omständigheten att vissa känner till en för någon ömtålig uppgift kan i
många fall anses vara tillräckligt för att medföra men.
Utgångspunkten för bedömningen ska vara den enskilde personens
egen upplevelse. Vid en prövning av om uppgifterna ska lämnas ut måste
tjänstemannen som gör prövningen sätta sig in i den enskildes situation
och försöka förstå hur den enskilde skulle uppleva det om uppgifterna om
honom eller henne förs vidare till en eller flera andra personer eller myndigheter. Socialtjänstsekretessens utformning och den innebörd som lagts
i begreppet men medför att möjligheterna att efter en menprövning lämna
ut uppgifter är mycket begränsade. I princip kan uppgifter inte lämnas ut
utan den enskildes samtycke om de inte är helt harmlösa.364 Om det inte
kan uteslutas att den enskilde skulle tycka att det var obehagligt om andra
363 Prop. 1979/80:2 Del A s. 83
364 Se t.ex. SOU 2000:114 s. 96
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fick kännedom om uppgifter som berör honom och hans situation kan uppgifterna som regel inte lämnas ut.365

När bryts sekretessen?
Frågan om när det är tillåtet att bryta sekretessen inom socialtjänsten regleras närmare i offentlighets- och sekretesslagen. Den sekretess som gäller
för uppgift om enskilds personliga förhållanden inom socialtjänsten kan
brytas i följande fall:
– om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning (10 kap. 28 § OSL),
t.ex. anmälan om missförhållanden (14 kap. 1 § SoL och 24 a § LSS), anmälan enligt 6 § LVM, uppgifter om utbetald ekonomisk hjälp (12 kap.
7 § SoL),
– vid misstanke om vissa allvarliga brott (10 kap. 23 § OSL),
– vid samtycke från den enskilde (12 kap. 2 § OSL),
– om en menprövning leder fram till att en handling eller uppgift kan lämnas ut (26 kap. 1 § OSL), eller
– om uppgiftslämnandet är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet t.ex. ta kontakt med personer utanför socialtjänsten vid en vårdnadsutredning, vid yttranden till domstol
eller annan myndighet (10 kap. 2 § OSL).
Utlämnande enligt 10 kap. 2 § OSL ska tillämpas restriktivt och med stor
försiktighet. Bestämmelsen får inte användas som stöd för att höja myndighetens effektivitet eller för att hjälpa andra myndigheter i deras verksamhet.366
Offentlighets- och sekretesslagen innehåller också en bestämmelse
(26 kap. 9 § OSL) som i vissa fall möjliggör samverkan mellan myndigheter på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område. Enligt denna
bestämmelse hindrar sekretessen enligt 26 kap. 1 § OSL inte att uppgift
om en enskild eller någon närstående till denne lämnas från en myndighet
inom socialtjänsten till en annan sådan myndighet eller till en myndighet inom hälso- och sjukvården, om det behövs för att ge den enskilde
nödvändig vård, behandling eller annat stöd och denne inte har fyllt 18 år,
fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel eller vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller
365 Se RÅ 1981 2:34 II samt RÅ 1983 2:58
366 Prop. 1979/80:2 s. 465 och s. 494
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lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Detsamma gäller uppgift om
en gravid kvinna eller närstående till henne, om uppgiften behöver lämnas
för en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet.
Utöver vad som ovan anförts kan det också vara nödvändigt att lämna ut
sekretesskyddade uppgifter för att avvärja fara för liv, hälsa eller värdefull
egendom. I en sådan nödsituation är det straffritt att bryta sekretessen. Det
följer av bestämmelser i 24 kap. 4 § brottsbalken.

Sekretess i förhållande till den enskilde
Eftersom sekretessreglerna syftar till att skydda den enskilde gäller i princip inte sekretessen mot den enskilde (12 kap. 1 § OSL). Det finns dock
några undantag som kan vara tillämpliga inom socialtjänsten.
I 10 kap. 3 § OSL regleras förhållandet mellan offentlighets- och sekre
tesslagens bestämmelser och rätt till partsinsyn i domstolars och andra myndigheters handläggning av mål och ärenden (16 och 17 §§ FL). Huvud
regeln är att sekretess inte hindrar att den som är part i ett mål eller ärende
hos domstol eller annan myndighet tar del av handlingar eller annat material
i målet eller ärendet. En sådan handling eller ett sådant material får dock
inte lämnas ut till parten i den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller
enskilt intresse är av synnerlig vikt att en sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. I sådana fall ska myndigheten på annat sätt lämna parten
upplysningar om vad materialet innehåller i den utsträckning det behövs för
att parten ska kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada
för det intresse som sekretessen ska skydda.
Inom socialtjänsten gäller sekretess i förhållande till den enskilde för
uppgift i anmälan eller utsaga av en enskild om någons hälsotillstånd eller
andra personliga förhållanden endast om det kan antas att fara uppkommer
för att den som har lämnat uppgiften eller någon närstående till denne
utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs (26 kap.
5 § OSL).������������������������������������������������������������
Det är därmed möjligt att hemlighålla både anmälarens identitet och anmälans innehåll. Som framgår av lagtexten ska det vara fråga
om våld eller allvarligt men för att bestämmelsen ska vara tillämplig. Det
räcker inte med att anmälaren tycker att det är obehagligt. Skyddet för
anmälare gäller enbart för en enskild person och inte för anmälan av en
myndighet eller en offentlig funktionär i tjänsten.367

367 Regner m.fl. (2005) 7:36 och JO 1984/85 s. 272
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Inom hälso- och sjukvården gäller sekretess i förhållande till den vårdoch behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är
av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne (25 kap.
6 § OSL).

Föräldrar och barn
För att vårdnadshavaren ska kunna fullgöra sitt ansvar (enligt 6 kap. 11 §
FB) måste föräldrarna få del av viss information om sitt barn från t.ex.
skola, hälsovård och socialtjänst. Vårdnadshavare har därför som regel rätt
att ta del av även sekretessbelagda uppgifter som rör deras barn. Denna rätt
för vårdnadshavaren att ta del av uppgifter om barnet tunnas emellertid ut
i takt med att barnet blir äldre och bestämmanderätten flyttas över på den
unge själv. När barnet har nått en viss mognad och utveckling i övrigt anses föräldrarna därför inte längre kunna ta del av personliga förhållanden
rörande barnet t.ex. vad barnet har berättat för en läkare eller en social
sekreterare. Någon åldersgräns finns inte angiven, eftersom hänsyn måste
tas till barnets mognad och utveckling i övrigt, något som inte enbart kan
bedömas med ledning av barnets ålder.
Det kan dock finnas vissa undantagsfall då det av hänsyn till barnets
bästa kan vara befogat att inte lämna ut vissa uppgifter till föräldrarna även
om det är fråga om ganska små barn dvs. barn som inte har nått en sådan
mognad att de fått ett integritetsskydd mot föräldrarna. I offentlighets- och
sekretesslagen finns därför en regel (12 kap. 3 § OSL) som innebär att
sekretess för uppgift till skydd för en underårig gäller även i förhållande
till vårdnadshavaren om det kan antas att den underårige lider betydande
men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren. Denna undantagsregel avser
i första hand fall där barn och vårdnadshavare står i motsatsförhållande till
varandra och där det oavsett barnets ålder är till skada för barnet att uppgifterna lämnas till vårdnadshavaren.
Det finns även en särskild sekretessbestämmelse som direkt riktar sig
mot föräldrars insyn. Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med
vården enligt LVU får socialnämnden besluta att hemlighålla barnets vistelseort för föräldrar eller vårdnadshavare (14 § LVU).
Utlämnande av handlingar till media
Det förekommer att vårdnadshavare lämnar fullmakt till företrädare för
media att ta del av handlingar angående ett ärende som rör barn. Nämnden
kan inte med hänsyn till barnets bästa vägra att lämna ut handlingarna.
Nämnden bör dock uppmärksamma om barnet har uppnått sådan ålder att
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han eller hon själv, eller tillsammans med vårdnadshavaren, ska samtycka
till utlämnandet.

Den enskildes rätt att bestämma över sekretessen
Som framgår ovan gäller sekretessen i princip inte mot den enskilde själv.
Den enskilde har därmed möjlighet att samtycka till att sekretessen helt
eller delvis efterges (12 kap. 2 § första stycket OSL).
Det finns inga krav i lagstiftningen på hur ett samtycke ska vara utformat. Det kan vara muntligt eller skriftligt. Ett muntligt samtycke ska
dokumenteras.368 Den enskildes samtycke kan vara partiellt, dvs. antingen
avse enbart vissa uppgifter eller enbart gälla utlämnande av uppgifter till
en viss person. Ett samtycke kan lämnas i förväg men kan i så fall återkallas när som helst.
Enligt 12 kap. 2 § andra stycket OSL får den som samtycker till att
en uppgift som är sekretessbelagd till skydd för honom eller henne som
villkor kräva att myndigheten ställer upp ett förbehåll som inskränker en
enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den.
JO
JO 1990/91 s. 366
JO har uttalat att ett samtycke från den enskilde till att efterge sekretess enligt
14 kap. 4 § sekretesslagen (nu 12 kap. 2 § OSL) inte behöver vara uttryck
ligt. Det behöver inte heller vara skriftligt. JO anser dock att man inom social
tjänsten i de fall man anser att samtycke krävs bör införskaffa uttryckligt och
skriftligt samtycke eftersom det kan bli fråga om att lämna ut uppgifter av mer
känslig natur. Samtycket kan formuleras av en tjänsteman på socialförvalt
ningen, men det bör undertecknas av den enskilde själv. Vid utformningen av
ett skriftligt samtycke bör man vara noggrann så att samtycket t.ex. inte blir
mer omfattande än vad den enskilde avsett. Medgivandet bör riktas till myn
digheten som sådan och inte till enskilda tjänstemän.

Att lämna ut handlingar
En myndighet kan få begäran om att lämna ut en allmän handling eller
uppgifter ur en allmän handling. Delvis olika regler gäller vid utlämnande av en allmän handling och vid utlämnande av en uppgift ur en allmän
handling.
368 JO 2003/04 s. 289
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Att lämna ut en allmän handling
Begäran att få ta del av en allmän handling ska göras hos den myndighet
som förvarar handlingen. En begäran kan göras muntligt eller skriftligt.
Den som vill se handlingen har i princip rätt att vara anonym och han
behöver som regel inte heller ange för vilket ändamål han vill ta del av
handlingen. För sekretessprövningen kan det dock ibland vara nödvändigt
att fråga den sökande om hans identitet och om syftet med hans begäran.
Det får dock inte ske rutinmässigt.
Det är den myndighet som har fått in en begäran om att få del av en
allmän handling som har att pröva den. Prövningen ska ske skyndsamt.
JO har i ett flertal beslut uttalat att innebörden av detta är att besked i en
fråga om utlämnande bör lämnas redan samma dag som begäran har gjorts.
Någon eller några dagars fördröjning kan dock godtas om en sådan fördröjning är nödvändig för att myndigheten ska kunna ta ställning till om
den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig.369 Om handlingen kan
lämnas ut ska utlämnandet ske genast eller så snart det är möjligt.
Det är den som enligt arbetsordning eller ett särskilt beslut svarar för
vården av handlingen som i första hand ska pröva om handlingen ska lämnas ut (6 kap. 3 § OSL). Om en handling har en hemligstämpel är det endast en påminnelse om att en sekretessprövning ska ske innan handlingen
kan lämnas ut. Tjänstemannen ska ta ställning till om det är en allmän
handling (se ovan) och om det finns något sekretesshinder för att lämna ut
handlingen. Skälet för att inte lämna ut den kan enbart vara att innehållet i
handlingen är skyddat enligt någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Motivet kan aldrig vara att ingivaren inte vill det eller att tjänstemannen själv tycker att det är olämpligt att någon får läsa handlingen.
Om tjänstemannen gör bedömningen att handlingen inte kan lämnas ut
ska den sökande få ett besked om detta. I samband med att tjänstemannen
meddelar detta muntliga avslag ska han upplysa sökanden om att han eller
hon kan begära att myndigheten ska pröva saken och att det krävs ett skriftligt beslut för att sökanden ska kunna överklaga (6 kap. 3 § OSL). Det är
tjänstemannen som ska se till att en sådan begäran kommer till rätt instans
inom myndigheten. Det kan också vara så att sekretess råder enbart för
vissa delar av handlingen. De andra delarna ska i så fall lämnas ut. Den sökande har rätt till ett skriftligt avslagsbeslut för de delar som inte lämnas ut.

369 T.ex. JO beslut 2009-10-16, dnr 4490-2008
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JO
JO 1986/87 s. 229
JO har kritiserat en intagningsnämnd för den långa tid som förflutit från det att
en framställan gjorts om att få ut en allmän handling till dess att nämnden ex
pedierade sitt beslut med anledning av framställningen. I enlighet med kravet
på skyndsam handläggning i TF har det ansetts att beslut i ärenden av detta
slag ska meddelas genast eller inom några få dagar. Om myndigheten behö
ver vända sig till ett utomstående organ med juridisk sakkunskap för att avgöra
om en allmän handling ska lämnas ut ska myndigheten se till att omgående få
dessa råd. I annat fall kan myndigheten inte sägas uppfylla kravet på skynd
sam handläggning. JO har i samma ärende uttalat att det kan bli nödvändigt för
myndigheten att hålla extra sammanträden om beslutsfattandet i denna typ av
ärenden inte har delegerats från nämnden till någon tjänsteman.

JO beslut 4 september 1992, dnr 529-1992
JO har uttalat att om myndigheten fått en förfrågan från allmänheten om att få
ta del av allmän handling och handlingen kan antas omfattas av sekretess, har
myndigheten rätt till skäligt rådrum för en sekretessprövning. En längre hand
läggningstid kan vidare godtas om det rör sig om en större mängd handlingar
som ska kopieras eller om efterforskningar måste göras för att samla ihop de
begärda handlingarna. Kravet på skyndsamhet ska inte tolkas så strängt att
myndigheten tvingas åsidosätta all annan verksamhet.

Att lämna ut en uppgift ur en allmän handling
Enligt 6 kap. 4 § OSL ska en myndighet på begäran av en enskild lämna
uppgift ur en allmän handling som förvaras hos myndigheten, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga gång. I
sådana fall avgör myndigheten själv på vilket sätt begäran ska besvaras.
Den enskilde kan inte ställa krav på att få sin begäran behandlad med den
skyndsamhet som gäller ifråga om en begäran att få ta del av en allmän
handling. Vidare saknas möjlighet att överklaga ett avslagsbeslut.370

370 JO beslut 2009-11-24, dnr 4376-2008
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Vad menas med inre sekretess?
Vad som menas med inre sekretess redovisas i betänkandet Ny sekretess
lag.371 Där konstateras bl.a. att det i allmänhet ansetts vara självklart att
uppgifter som omfattas av sekretess får lämnas mellan befattningshavare
hos en och samma myndighet i den utsträckning som är normal och behövlig för ett ärendes handläggning eller för verksamhetens bedrivande i
övrigt. I vilken utsträckning hemliga uppgifter därutöver kan röjas inom
en myndighet eller en verksamhetsgren har närmast ansetts vara en etisk
fråga. Det har förutsatts att möjligheten att utbyta uppgifter inom en myndighet eller verksamhetsgren utnyttjas med omdöme. Det är denna form av
begränsning som brukar betecknas som den inre sekretessen.
Även om offentlighets- och sekretesslagen inte innehåller någon reglering av den inre sekretessen, regleras den i viss omfattning i annan lagstiftning. I detta avseende hänvisas bl.a. till bestämmelsen i 11 kap. 5 § andra
stycket SoL. Med ”obehörig” menas även personal som inte har med uppgifterna att göra i och för sitt arbete. I förarbetena sägs att bestämmelsen
ska ses som ett viktigt komplement till reglerna i 1980 års sekretesslag.
Det sägs särskilt att bestämmelsen syftar till att skydda handlingar med
sekretesskyddade uppgifter från dem ”som inte har legitim anledning att ta
del av handlingen i sin tjänsteutövning”.

371 SOU 2003:99 s. 260 ff.
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Vad menas med delegation?
Med delegation menas överföring av beslutanderätten till organ eller person som är underställd nämnden. Ett beslut som är fattat på delegation
betraktas som ett beslut av nämnden. Regler om delegation finns i kommunallagen (1991:900), KL och SoL. Det finns inga regler om delegation
i LSS utan där gäller kommunallagens regler.

Regler om delegation i kommunallagen
Reglerna om delegation finns i 6 kap. 33–38 §§ KL. Delegeringsbestämmelserna gäller bara beslut. Ett beslut kännetecknas av att det finns flera
olika lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden eller
bedömningar. Inom socialtjänsten utför man en mängd åtgärder som inte är
att anse som beslut, t.ex. rent förberedande och verkställande åtgärder som
alltså inte omfattas av reglerna om delegation.
Nämnden har en stor frihet att besluta om delegation. En nämnd får
uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare eller anställd att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden (6 kap.
33 § KL). Beslut som har fattats på delegation ska anmälas till nämnden
(6 kap. 35 § KL).
Om nämnden vill delegera sin beslutanderätt ska den klart ange vilken
beslutanderätt som delegeras och till vem beslutanderätten överlåts. Någon möjlighet att delegera till tjänstemän och förtroendevalda tillsammans
finns inte. Delegation till tjänstemän i förening, dvs. två eller flera tjänstemän tillsammans är inte heller tillåten. Delegering kan ske av hela ärendegrupper eller ett enskilt ärende. Behov av att kunna delegera beslutanderätten enbart i ett visst ärende föreligger om t.ex. nämnden har tagit ställning
i sak men där det krävs vissa formella kompletteringar innan slutligt beslut
kan fattas. Nämndens beslut om vilka ärenden som delegerats och till vem
brukar förtecknas i en s.k. delegationsordning eller delegationsförteckning.
Nämnden kan uppdra åt förvaltningschefen inom nämndens verksamhetsområde att fatta vissa beslut med rätt att vidaredelegera beslutanderätten. Beslut som är fattade efter vidaredelegation ska anmälas till förvaltningschefen (6 kap. 37 § KL).
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Inskränkningar i rätten att delegera
Nämnden ska dock ha kvar ett övergripande ansvar för hela verksamheten.
Därför finns det vissa inskränkningar i rätten att delegera (6 kap. 34§ KL).
Ärenden där beslutanderätten inte får delegeras enligt KL är:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och
4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Nämndens möjligheter att återkalla delegation
Nämnden kan när som helst återkalla delegationen generellt eller för ett
visst ärende. Nämnden kan också ta över ett ärende och besluta t.ex. om
beslutet är av större vikt. Av 6 kap. 34 § KL följer att en tjänsteman som på
delegation får handlägga vissa ärenden ändå inte får fatta beslut om beslutet skulle omfattas av 34 §, t.ex. om ärendet rör myndighetsutövning och är
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Tjänstemannen ska i
sådana fall anmäla ärendet hos nämnden som har att fatta beslut.

Regler om delegation i SoL, LVU och LVM
För socialnämndernas del finns ytterligare regler om delegation i 10 kap.
4–6 §§ SoL som inskränker nämndens möjligheter att delegera beslutanderätten till tjänstemän.

Beslut som bara får delegeras till förtroendevalda enligt
10 kap. 4 § SoL
I vissa avgöranden enligt SoL samt LVU och LVM får socialnämnden endast delegera beslutanderätten till en särskild avdelning som består av ledamöter och ersättare i socialnämnden (t.ex. ett utskott). Dessa beslut får
inte delegeras till en enskild nämndledamot eller till en tjänsteman (10 kap.
4 § SoL).
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För SoL gäller detta i ärenden som avser
– medgivande att ta emot ett barn för stadigvarande vård och fostran
(6 kap. 6 §),
– överväganden om vården av ett barn fortfarande behövs och om det
finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden (6 kap. 8 §),
– medgivande att ta emot barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera
det (6 kap. 12 §), och
– återkallelse av sådant medgivande (6 kap. 13 §).
Samma begränsning gäller i delegationsrätten av ärenden
– där samtycke om adoption vägras enligt 6 kap. 14 §, och
– beslut enligt 9 kap. 3 § om att föra talan om återkrav enligt 9 kap. 1 §.
För LVU gäller motsvarande begränsning i delegationsrätten för beslut om:
– ansökan till länsrätt (4 §),
– omedelbart omhändertagande (6 §),
– hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under vårdtiden (11 §
första och andra styckena),
– omprövning av behov av vård (13 §),
– fortsatt behov av bestämmelser om umgänge med förälder eller annan
vårdnadshavare eller beslut att inte röja barnets vistelseort för sådana
personer (14 § tredje stycket),
– upphörande av vård (21 §),
– förebyggande insatser (22 §),
– ansökan om flyttningsförbud (24 §),
– omprövning av flyttningsförbud (26 §),
– tillfälligt flyttningsförbud (27 §), samt
– begäran om polishandräckning (43 §).
För LVM gäller också begränsningar i delegationsrätten för beslut om:
– ansökan om vård (11 §), och
– omedelbart omhändertagande (13 §).
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Delegation av socialnämndens beslut enligt
föräldrabalken m.m.
Delegation av socialnämndens beslutanderätt enligt föräldrabalken (FB)
får endast avse de uppgifter som anges i socialtjänstlagen (10 kap. 5 § SoL).
Vissa beslut enligt FB avseende lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag och lagen (1996:1030) om underhållsstöd har undantagits från delegationsrätten.
Beslut om att förbjuda eller begränsa möjligheten att i hemmet ta emot
andras barn enligt 5 kap. 2 § SoL får inte heller delegeras.

Gemensam nämnd
Bestämmelser om gemensam nämnd i 3 kap. 3 a § kommunallagen ger
kommuner och landsting möjlighet att samarbeta över gränserna genom
att samordna beslutsfattandet och förvaltningen i områden där kompetens
sammanfaller och verksamheten är gemensam. Genom lagen (2003:192)
om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet infördes en utökad möjlighet för kommuner och landsting att verka inom en gemensam
nämnd. En sådan nämnd kan fullgöra uppgifter inom såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten. Om en sådan nämnd har uppgifter inom social
tjänsten gäller vad som sägs om socialnämnd i socialtjänstlagen och andra
författningar även en sådan nämnd.

Kompletterande beslutanderätt och beslut enligt
fullmakt
Delegation ska skiljas från den s.k. kompletterande beslutanderätten som
enligt t.ex. 6 § LVU och 13 § LVM ger ordföranden eller en annan ledamot
rätt att besluta om omedelbart omhändertagande, om inte nämndens beslut
kan avvaktas. Den kompletterande beslutanderätten är angiven i lagen och
är inte delegation på det sätt som beskrivits tidigare i detta kapitel. Beslut
enligt dessa regler ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
Från delegation ska även fullmaktsinstitutet skiljas. Som exempel kan
nämnas att nämnden genom fullmakt kan ge ett ombud, t.ex. kommun
juristen, i uppdrag att företräda nämnden i en förhandling i länsrätten. Beslut att utse ombud är däremot ett beslut som kan delegeras.
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Allmänna utgångspunkter
En myndighet som har att göra med någon som inte behärskar svenska
språket eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad bör vid behov anlita
tolk. Det följer av 8 § förvaltningslagen (FL). Reglerna avser handläggning
av ärenden som gäller en enskild hos en myndighet, dvs. inte bara sådana
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. Däremot omfattar regeln inte s.k. faktiskt handlande, se del 2, kapitlet Några centrala begrepp i
förvaltningsrätten. Begreppet tolk i förvaltningslagen innefattar såväl tolk
som översättare av handlingar.

När ska tolk anlitas?
Det är myndigheten som i det enskilda fallet ska göra en bedömning av om
det finns något verkligt behov av tolk. Det finns därmed inget stöd för att
rutinmässigt anlita tolk. Vägledande för bedömningen av behovet av tolk
bör vara den enskildes uppfattning. Om myndigheten anser att en tolk ska
anlitas är det myndigheten som utser en lämplig person för uppdraget och
betalar kostnaden för tolken.
Enbart om handläggaren är övertygad om att den enskilde verkligen
förstår det som kommer fram under utredningen kan nämnden låta bli att
använda tolk.372 I ärenden som rör ingripanden mot någon enskild, t.ex.
en utredning om barn som far illa eller ett tvångsingripande, bör tolk vid
behov anlitas. 373
Bestämmelsen om tolk i förvaltningslagen gäller som nämnts inte bara
muntlig tolkning vid besök hos socialförvaltningen, vid hembesök hos den
enskilde, vid parts företräde inför nämnden eller motsvarande. Det gäller
även för skriftlig översättning när handlingar på ett främmande språk kommer in till nämnden eller när nämnden skriftligen ska meddela sig med
någon som inte förstår svenska. Det finns dock ingen lagstadgad skyldighet att översätta alla inkommande och utgående skrivelser till ett främmande språk. Man får göra en bedömning av materialet i varje enskilt fall,
372 JO 1968 s. 286
373 Prop. 1971:30 s. 378 och JO 1968 s. 279
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där man tar hänsyn till ärendets beskaffenhet, omfattningen av materialet
och kostnaden för översättning i förhållande till ärendets vikt för den som
materialet rör. Större krav bör ställas i ärenden som rör ingripanden mot
någon enskild, t.ex. en utredning om barn som far illa eller ett tvångsingripande.374
En handling som kommer in till en myndighet får inte avvisas enbart
av det skälet att den inte är avfattad på svenska.375 Handlingen ska anses
inkommen den dag då den anlände i sitt ursprungliga skick (jfr 10 § FL),
se del 4, kapitlet Offentlighet och sekretess. Detta är av särskild vikt då det
rör sig om en skrivelse med överklagande eller om någon handling som ska
inkomma till myndigheten inom en viss tid.

Vem kan anlitas som tolk?
Förvaltningslagen innehåller inga regler om vilka kvalifikationer den ska
ha som anlitas som tolk vid en myndighet. Myndigheten ska se till att tolken är tillräckligt kvalificerad och i övrigt lämplig för uppgiften.376 Det är
alltså myndigheten som ska bedöma om en person är lämplig för uppdraget
som tolk i det enskilda fallet. Vid denna bedömning bör man ta stor hänsyn till ärendets innehåll och ärendets betydelse för den enskilde och det
allmänna. Om det är ett ärende av större vikt är en av Kammarkollegiet
auktoriserad tolk eller översättare oftast att föredra framför en icke auktoriserad.377
Tolkens uppgift är att på ett korrekt sätt förmedla innehållet i ett samtal,
inte att framföra sin egen uppfattning om vad den enskilde klienten förmedlar. Det kan vara svårt för släktingar och vänner att inse tolkens roll,
och det kan därför vara direkt olämpligt att anlita dem som tolkar. Det
ligger i sakens natur att barn och ungdomar inte bör användas som tolkar. Dels medför en sådan roll en olycklig ansvarsförskjutning i familje-,
släkt- eller vänkretsen, dels är deras språk inte så utvecklat att de kan tolka
nyanser eller det fackspråk som tjänstemannen använder.
I vissa situationer kräver valet av tolk särskild omsorg. Politiska eller religiösa motsättningar inom en etnisk grupp kan medföra att en viss person
är olämplig för uppdraget som tolk. Tolkens neutralitet ska inte något fall
kunna ifrågasättas.378
374
375
376
377
378

Prop. 1971:30 s. 378 och JO 1968 s. 279
Prop. 1971:30 s. 382
Prop. 1985/86:80 s. 28
Prop. 1985/86:80 s. 28
Prop. 1985/86:80 s. 28, jmfr. 50 § tredje stycket FPL
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För tolk och översättare som anlitas av socialnämnden gäller lagstadgad
tystnadsplikt enligt lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och
översättare samt 1 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen.

Tolk för döva och talskadade
Tolktjänsten för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade
regleras i 3 b § hälso- och sjukvårdslagen.
Tolkning för hörsel- och talskadade är i hög grad beroende på individens
behov. Det finns därför flera olika tolkmetoder. Den enskilde vet i de flesta
fall vilken typ av tolkning han eller hon har behov av. De former som finns
är:
– teckenspråkstolkning,
– tolkning för vuxendöva,
– tolkning för dövblinda, och
– tolkning för talskadade.

Nationella minoritetsspråk
Sverige har fem nationella minoriteter och fem nationella minoritetsspråk.
Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar i enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3). Det framgår
av 2 § i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
De nationella minoritetsspråken är enligt 7 § i språklagen (2009:600) finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.
Rätten att använda finska, meänkieli och samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar regleras i lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk. Denna rätt är begränsad till vissa geografiska områden
(förvaltningsområden) för respektive språk. Med förvaltningsområdet
för finska avses kommunerna Botkyrka, Eskilstuna, Gällivare, Hallstahammar, Haninge, Haparanda, Huddinge, Håbo, Kiruna, Köping, Pajala,
Sigtuna, Solna, Stockholm, Södertälje, Tierp, Upplands Väsby, UpplandsBro, Uppsala, Älvkarleby, Österåker, Östhammar och Övertorneå. Med
förvaltningsområdet för meänkieli avses kommunerna Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå. Förvaltningsområdet för samiska
omfattar kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Berg, Gällivare, Härjedalen,
Jokkmokk, Kiruna, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Umeå,
Vilhelmina, Åre, Älvdalen och Östersund.
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I det följande redovisas kortfattat vad som gäller ifråga om kontakter
med myndigheter. Enligt 8 § lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har enskilda rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska
vid sina muntliga och skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet
vars geografiska verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller med
minoritetsspråkets förvaltningsområde. Detta gäller i ärenden i vilka den
enskilde är part eller ställföreträdare för part, om ärendet har anknytning
till förvaltningsområdet. Om den enskilde använder finska, meänkieli eller
samiska i ett sådant ärende är myndigheten skyldig att ge muntligt svar
på samma språk. Enskilda som saknar juridiskt biträde har dessutom rätt
att på begäran få en skriftlig översättning av beslut och beslutsmotivering
på finska, meänkieli respektive samiska. Myndigheten ska även i övrigt
sträva efter att bemöta de enskilda på dessa språk. Utanför ett förvaltningsområde har enskilda rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska
vid muntliga och skriftliga kontakter i förvaltningsmyndigheters ärenden
i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för part, om ärendet kan
handläggas av personal som behärskar minoritetsspråket. Det framgår av
9 § samma lag.
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innehåller också
bestämmelser om användning av finska, meänkieli och samiska inom
äldreomsorg. Enligt 18 § ska en kommun i ett förvaltningsområde erbjuda
den som begär det möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska. Detsamma gäller kommuner
utanför ett förvaltningsområde, om kommunen har tillgång till personal
som är kunnig i språket.
Avslutningsvis bör tilläggas att regeringen ansett att kommuner även
ska ha möjlighet att frivilligt kunna ingå i ett förvaltningsområde och därmed bli berättigade till riktade statsbidrag för merkostnader. Beslut om
sådan frivillig anslutning fattas av regeringen efter ansökan. Närmare bestämmelser om hur frivillig anslutning ska kunna ske kommer att regleras i
en förordning. Regeringen tog i mars 2010 beslut om att godkänna ansökningar från fyra nya kommuner. Det innebär att Borås, Surahammar och
Västerås ingår i det finska förvaltningsområdet och att Krokom ingår i det
samiska förvaltningsområdet från och med den 1 maj 2010.
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Nordiska språkkonventionen
Sedan 1981 finns en konvention mellan Danmark, Finland, Island, Norge
och Sverige som reglerar nordiska medborgares rätt att använda sitt eget
språk i ett annat nordiskt land (nordiska språkkonventionen). De språk som
konventionen omfattar är finska, danska, isländska, norska och svenska
men inte t.ex. samiska eller färöiska.
Av konventionen följer att de nordiska länderna ska verka för att nordiska medborgare ska kunna använda danska, finska, isländska, norska och
svenska vid kontakt med myndigheter och andra offentliga organ i ett annat nordiskt land. Dessa myndigheter och organ ska såvitt möjligt sörja
för behövlig tolk- och översättningshjälp. Bestämmelsen gäller också för
hälso- och sjukvårdsmyndigheter. Av ordalydelsen framgår att bestämmelsen inte är absolut bindande men att de nordiska länderna får träffa avtal
om längre gående förpliktelser.
Så har skett i den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala
tjänster (SFS 1995:479 artikel 5). Där får en nordisk medborgare en absolut
rättighet att vid skriftlig kontakt med en myndighet i ett annat nordiskt land
använda danska, finska, isländska, norska eller svenska. Med myndighet
avses här en sådan kommunal, regional eller statlig myndighet som har rätt
att fatta beslut om den förmån som det rör sig om. Myndigheten ska i dessa
fall svara för den tolk- och översättningshjälp som behövs, vilket är ett mer
långtgående krav än motsvarande bestämmelse i språkkonventionen.
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Kommunallagens regler om jäv
För att garantera att myndigheter handlägger ärenden objektivt och opartiskt finns regler om jäv. Reglerna kan sägas utgöra ett komplement till
regeringsformens bestämmelse om att domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska
beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet. Bestämmelser om jäv finns i 6 kap. 24–27 §§ kommunallagen (KL). Regleringen i kommunallagen är uttömmande och avser all ärendehantering
hos kommunala nämnder oavsett om det är fråga om ärenden som innebär
myndighetsutövning mot enskild eller inte.379 Av 10 kap. 1 § SoL följer
dessutom att det är kommunallagens regler om jäv som ska tillämpas hos
socialnämnden.
Jävsreglerna är tillämpliga i alla ärenden hos nämnden oavsett om det
gäller ett ärende enligt socialtjänstlagen eller enligt annan lagstiftning. Såväl förtroendevalda som anställd personal omfattas av jävsreglerna. Enligt
6 kap. 26 § KL ska man bortse från jäv när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse. Undantagsregeln kan vara tillämplig för tjänstemän som utför rent expeditionella åtgärder (diarieföring, utskrift och expediering) eller som handlägger ärenden rutinmässigt utan att ha något eget
inflytande på innehållet, t.ex. debiterar en fastställd avgift. Utomstående,
t.ex. sakkunniga eller konsulter, som inte deltar i själva handläggningen av
ärendet omfattas inte av jävsreglerna. Detta utesluter inte att de analogt i en
jävssituation kan komma att betraktas som olämpliga för uppdraget.

Olika jävsgrunder
Bestämmelser om de olika jävsgrunderna finns i 6 kap. 25 § KL. Jäv kan
föreligga, även om vederbörande tjänsteman rent faktiskt inte har brustit i
kraven på objektivitet och opartiskhet, eftersom bestämmelsen träffar såväl grundade som objektivt ogrundade misstankar.

379 Prop. 1990/91:117 s. 201
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En förtroendevald eller anställd inom socialtjänsten är jävig om
– saken angår honom själv eller hans make, sambo, förälder, barn, syskon
eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon närstående
(sakägar-, intresse- och släktskapsjäv),
– han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår
eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets
utgång (ställföreträdarjäv),
– ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han själv är
knuten till,
– han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken
(ombuds- eller biträdesjäv) eller
– det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba
förtroendet till hans opartiskhet i ärendet (s.k. delikatessjäv).

Prövning av jävsfrågor
Den som vet om eller antar att han eller hon är jävig i ett ärende ska enligt
6 kap. 24 § andra stycket KL självmant tala om det. Vanligen sker detta
informellt och ärendet överlämnas till en annan handläggare eller beslutsfattare.
Vem som helst, t.ex. parten, en annan anställd eller en ledamot av nämnden, kan emellertid påkalla prövning av ett jävsförhållande. Prövningen av
en fråga om jäv regleras i 6 kap. 24 § tredje stycket KL. I regel innebär ett
konstaterat jäv att den jävige inte längre befattar sig med ärendet. Därmed
behöver nämnden inte fatta ett formellt beslut i jävsfrågan. Vid något tillfälle kan det hända att den som utpekas som jävig inte själv anser sig jävig.
Om denna situation uppkommer måste nämnden avgöra frågan genom ett
formellt beslut. Nämnden är skyldig att snarast fatta ett sådant beslut. Ett
beslut i en jävsfråga får överklagas endast i samband med överklagande av
det beslut varigenom nämnden avgör ärendet (6 kap. 24 § fjärde stycket
KL).
Skulle jäv föreligga vid ett sammanträde ska den jävige avlägsna sig ur
rummet då ärendet tas upp till behandling. Notering om att så är fallet ska
göras i beslutet.

Verkan av jäv
Den som är jävig i ett ärende får inte delta i eller närvara i något skede
av handläggningen av ärendet och får inte heller fatta beslut i ärendet. En
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förtroendevald eller anställd som i och för sig är jävig i ett ärende får dock
vidta sådana åtgärder som någon annan inte kan vidta utan olägligt uppskov (6 kap. 24 § KL). Hänsyn ska tas till såväl sakens beskaffenhet och
åtgärdens natur som till kravet om snabbhet och effektivitet. Måste en åtgärd vidtas omedelbart eller kan den i vart fall inte utan avsevärd olägenhet
skjutas upp, ska förekomsten av jäv inte hindra att åtgärden vidtas, om inte
någon annan än den jävige kan ombesörja den inom samma tid.380
Ett beslut blir inte omedelbart ogiltigt i och med att en jävig person
har deltagit i beslutet. En jävsfråga kan enbart överklagas i samband med
att det beslut, varigenom myndigheten avgör ärendet (6 kap. 24 § fjärde
stycket KL), överklagas. Med uttrycket ”beslut varigenom myndigheten
avgör ärendet” menas nämndens slutliga beslut.
JO
JO 2005/06 s. 272

JO har uttalat att en situation då jäv kan föreligga är när en befattningshavare
vid nämnden har involverat sig i ett ärende långt utöver vad som kan krävas
enligt gällande bestämmelser och då det kan ifrågasättas om engagemanget
är av den arten att det finns anledning att ifrågasätta dennes opartiskhet.

JO 2002/03 s. 252

Fråga om det på grund av s.k. delikatessjäv förelegat hinder för en tjänsteman
att fatta beslut angående entledigande av en kontaktperson som tillförordnats
enligt 6 kap. 15 § föräldrabalken när berörd förälder var anställd vid samma
förvaltning som tjänstemannen. JO uttalar att enbart det förhållandet att bar
nets mor arbetade vid den avdelning där tjänstemannen var avdelningschef
inte behöver utgöra hinder för tjänstemannen att handlägga ärendet och fatta
beslutet, under förutsättning att båda föräldrarna var överens om att kontakt
personen skulle bytas ut. I ärendet hade barnets pappa dock överhuvudtaget
inte hörts. Enligt JO borde därmed tjänstemannen inte ha handlagt frågan om
entledigande.

JO 1980/81 s. 268

Frågan gällde jäv för ledamöter i en socialnämnd. Klienten var medlem i ett
politiskt parti och därigenom bekant med de ledamöter som tillhörde samma
parti. Efter inbjudan besökte de hans hem för att få ett bättre underlag för kom
mande beslut. Den omständigheten att ledamöterna och klienten var medlem
mar i samma politiska parti ansågs i sig inte vara jävsgrundande av JO. Frågan
var istället om ledamöterna engagerat sig så i saken att jäv av den anledningen
kunde anses föreligga. JO ansåg inte att detta var fallet i det aktuella ärendet.

380 Prop. 1993/94:188 s. 101
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JO
JO 1981/82 s. 201

En suppleant hade deltagit i en socialnämnds beslut angående ett yttrande i en
vårdnadsfråga. Suppleanten var vid tillfället sambo med en av de tjänstemän
som utfört den vårdnadsutredning som låg till grund för nämndens yttrande. JO
uttalade i sitt beslut att den omständigheten att en nämndledamot är gift eller
sammanbor med en vårdnadsutredare i allmänhet inte medför att jäv föreligger.
JO uttalade dock att man möjligen kunde tänka sig – om motsättningar uppstått
mellan vårdnadsutredaren och nämnden om hur utredningen bort bedrivas – att
det skulle vara ägnat att rubba förtroendet till en nämndledamot, som är gift
eller sammanbor med vårdnadsutredaren, om han deltar i nämndens beslut i
vårdnadsfrågan. JO fann dock att situationen inte var sådan i det angivna fallet.
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Vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser inom social
tjänsten måste det vara klart om den enskilde för sin talan själv eller om
det är någon annan som företräder personen; en ställföreträdare. En ställ
företrädare kan vidta åtgärder för den andra personen. Detta ska skiljas
från någon som har till uppgift att stödja en person för att han eller hon
själv ska kunna ta tillvara sina rättigheter.
I detta kapitel redogörs kort för vad som gäller för barn och vuxna när
det gäller vem som enligt lag kan och ska företräda respektive stödja en
person att ta tillvara sina rättigheter.

Barn
Den som har vårdnaden om ett barn är vårdnadshavare och har rätt och
skyldighet att bestämma om barnets personliga förhållanden, dvs. vårdnadshavaren har det rättsliga ansvaret för barnets person samt för att barnet får sina grundläggande behov tillgodosedda.381 Vårdnaden om ett barn
består till dess att barnet fyller 18 år eller dessförinnan ingår äktenskap.
Ett barn står under vårdnad av båda sina föräldrar (gemensam vårdnad)
eller en av sina föräldrar (ensam vårdnad) alternativt en eller två andra
personer som utsetts av domstol till särskilt förordnade vårdnadshavare
(6 kap. 7–9 §§ FB). Begreppet vårdnad sammanblandas ibland med ordet
vård, och orden används ofta i dagligt tal som synonymer. När det i lagen
talas om vårdnad menas en vårdnadshavares rättsliga ansvar för sitt barn.
Ofta motsvarar dock den rättsliga vårdnaden också den faktiska vården och
omsorgen, dvs. vårdnadshavaren sköter själv om barnet och bor tillsammans med det.
Föräldrabalken skiljer mellan två ställföreträdarfunktioner för barn:
vårdnad och förmynderskap. Förmyndaren ska förvalta barnets tillgångar
och företräda det i angelägenheter som rör tillgångarna, till dess att barnet
fyller 18 år. Barn företräds i de flesta fall av sina föräldrar som är vårdnadshavare och förmyndare för barnet tills det fyller 18 år. Vanligtvis är
föräldrarna eller den som är barnets vårdnadshavare också dess förmynda381 Prop. 1981/82:168 s. 60 ff.
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re. En förälders ställning som förmyndare följer utan särskilt beslut av att
föräldern är vårdnadshavare för barnet (10 kap. 2 § FB). En omyndig vårdnadshavare kan dock inte vara förmyndare för sitt barn (10 kap. 1 § FB).
En vårdnadshavares rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör
barnets personliga angelägenheter är dock inte oinskränkt. I vissa fall finns
bestämmelser i lag om att barnet har rätt att själv bestämma, t.ex. om arbetsavtal (6 kap. 12 § FB). Generellt gäller att en vårdnadshavare mot bakgrund av barnets ålder och utveckling ska ta allt större hänsyn till barnets
synpunkter och önskemål ( 6 kap. 11 § FB).
Ett barn som fyllt 15 år har rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden
enligt SoL, LVU och LSS (11 kap. 10 § första stycket SoL, 36 § LVU och
8 § LSS).

God man för barn enligt föräldrabalken
Barn kan få en god man förordnad enligt föräldrabalken (11 kap. 1 och
2 §§ FB) i vissa situationer. Det är främst i tre situationer som det kan bli
aktuellt. Det är
– om en förmyndare på grund av sjukdom eller av någon annan orsak inte
kan utöva förmyndarskapet,
– om förmyndaren eller förmyndarens make eller sambo och barnet har
del i ett oskiftat dödsbo,
– om barnet ska företa en rättshandling eller vara part i en rättegång och
inte kan företrädas av förmyndaren.

God man för ensamkommande barn
För barn som kommer ensamma till Sverige ska i vissa fall en god man
förordnas enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn.
Det gäller barn som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina
föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Överförmyndaren ska förordna en god man som har att i
vårdnadshavarens och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga
förhållanden och sköta dess angelägenheter.

Särskild företrädare för barn
Om ett barn har utsatts för ett brott som kan ge fängelse ska en särskild
företrädare för barnet utses i vissa fall enligt lagen (1999:997) om särskild
företrädare för barn. Det gäller om en vårdnadshavare kan misstänkas för
brottet eller det kan befaras att en vårdnadshavare på grund av sitt förhål228
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lande till den som kan misstänkas för brottet inte kommer att ta tillvara barnet rätt. Den särskilda företrädaren ska i vårdnadshavarens ställe ta tillvara
barnets rätt under förundersökningen och i rättegången.

Vuxna
I ärenden inom socialtjänsten som berör vuxna människor är det den enskilde som företräder sig själv, om det inte finns någon annan person som
har fått i uppdrag att företräda den enskilde.

God man eller förvaltare
Ansökan om förordnande av god man (11 kap. 4 § FB) eller förvaltare
(11 kap. 7 § FB) får göras av den enskilde själv om han eller hon har fyllt
16 år samt av hans eller hennes make eller sambo och närmaste släktingar.
Det följer av bestämmelser i 11 kap. 15 § FB. Av samma bestämmelse
framgår att ansökan också kan göras av överförmyndaren och – när det
gäller anordnande av förvaltarskap – av en god man.
Nämnden ska anmäla till överförmyndaren om den finner att god man
eller förvaltare bör förordnas för någon som inte själv kan bevaka sin
rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person (5 kap. 3 § social
tjänstförordningen och 15 § 6 LSS).
God man
God man kan förordnas för en myndig person (huvudmannen) som på
grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande
förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det är tingsrätten som beslutar om att den enskilde
ska ha god man och vad som ska ingå i den gode mannens uppdrag. Beslut
om godmanskap får inte meddelas utan samtycke av huvudmannen om
inte hans eller hennes tillstånd är sådant att samtycke inte kan inhämtas
(11 kap. 4 § FB). Om den enskilde inte kan lämna sitt samtycke ska detta
styrkas med t.ex. ett läkarintyg.
Att bevaka någons rätt innebär att den gode mannen hjälper personen
att utöva sin rättsliga handlingsförmåga. En uppgift kan vara att se till att
personen får det stöd och de insatser från samhället som han eller hon
behöver t.ex. ansöka om insatser enligt LSS eller bistånd enligt SoL. Att
förvalta egendom innebär bl.a. att sköta den enskildes ekonomi. Att sörja
för person innebär bl.a. att se till att den enskilde får den vård som han eller
hon behöver.
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En person som har god man behåller sin rättshandlingsförmåga. Den
gode mannen får bara företräda den enskilde inom ramen för sitt förordnande och om den gode mannen har den enskildes samtycke till att företa
något. Den gode mannen är ett biträde till den enskilde i den eller de delar
som uppdraget omfattar d.v.s. att bevaka den enskildes rätt, att förvalta den
enskildes egendom eller sörja för den enskildes person. Den gode mannen
ska inhämta huvudmannens samtycke innan rätthandlingen vidtas för den
enskildes räkning. Samtycke krävs dock inte om den enskildes tillstånd
hindrar att samtycke lämnas eller när det inte är möjligt att höra hans eller
hennes mening av någon annan orsak. En rättshandling blir inte bindande
för huvudmannen om den gode mannen inte har inhämtat samtycke när det
kunnat ske (11 kap. 5 § FB). Gode mannen behöver dock inte huvudmannens samtycke för de rätthandlingar som avser den dagliga hushållningen
som t.ex. inköp av livsmedel och kläder, betalning av hyra, vårdkostnader,
skatter och telefon m.m. om inte huvudmannen gett uttryck för något annat.
Förvaltare
Förvaltare kan förordnas för en myndig person (huvudmannen) som på
grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande
förhållande är ur stånd att vårda sig eller sin egendom. Förvaltarskap får
inte anordnas om det är tillräckligt med godmanskap eller hjälp i någon annan mindre ingripande form (11 kap. 7 § första stycket FB). I förvaltarens
uppdrag kan det ingå samma uppgifter som för den gode mannen, dvs. att
bevaka den enskildes rätt, förvalta egendom eller sörja för den enskildes
person.
Det är tingsrätten som beslutar om att den enskilde ska ha förvaltare och
vad som ska ingå i förvaltarens uppdrag. Förvaltaruppdraget ska anpassas
till den enskildes behov i varje enskilt fall (11 kap. 7 § andra stycket FB).
Uppgiften att närmare avgränsa uppdraget kan delegeras av rätten till överförmyndaren. Rätten kan i efterhand anpassa förvaltarskapet till ändrade
förhållanden. Om rätten inte har sagt något annat gäller ingen särskild begränsning av förvaltarskapet. Det betyder att den enskilde då anses sakna
rättslig handlingsförmåga utom i vissa undantagsfall.
Till skillnad mot vad som gäller för en god man har en förvaltare inom
ramen för sitt uppdrag ensam rådighet över den enskildes egendom och
företräder ensam denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget.
Med förvaltarens samtycke får dock den enskilde själv företa rättshandlingar i angelägenheter som omfattas av förvaltaruppdraget.

230

Ställföreträdare, förmyndare, förvaltare och god man

Förvaltaren är ställföreträdare för den enskilde i de delar som uppdraget
omfattar. Det innebär att han eller hon inte behöver inhämta huvudmannens samtycke. Förvaltaren är därmed behörig att ensam ingå avtal och
andra rättshandlingar för huvudmannens räkning.
Gemensamma bestämmelser för gode män och förvaltare
Gode män och förvaltare ska alltid handla på det sätt som bäst gagnar den
enskilde (12 kap. 3 § FB). I viktiga frågor ska den enskilde höras om det
lämpligen kan ske samt den enskildes make eller sambo (12 kap 7 § FB).
Gode mannen och förvaltarens verksamhet står under överförmyndarens
tillsyn och de ska lämna en redovisning om uppdraget till överförmyndaren varje år. Gode mannen eller förvaltaren kan bli skadeståndsskyldig
gentemot tredje man och huvudmannen. Om gode mannen eller förvaltaren har misskött sitt uppdrag kan denne bli entledigad.
När det gäller ärenden inom socialtjänsten så kan det vara fråga om personliga ställningstaganden t.ex. val av bostadsform eller ansökan om kontaktperson. Det är viktigt att handläggare inom socialtjänsten förvissar sig
om att den enskilde, om det är möjligt, kommer till tals eftersom personliga
ställningstaganden ligger utanför uppdraget som god man eller förvaltare.
Att ge insatser mot en vuxens persons vilja eller att använda tvångsåtgärder kräver stöd av lag. Därmed följer att en god man eller förvaltare inte
kan samtycka till att insatser ges mot den enskildes vilja eller till användning av tvångsåtgärder.382

Stödpersoner enligt viss lagstiftning
I olika sammanhang har konstaterats att enskilda vuxna personer behöver
stöd av en annan person. Bestämmelser om stödpersoner finns i olika lagar
och visar att de kan ha olika uppgifter och bakgrund. Några av stödpersonerna, personliga assistenter och personliga ombud, är anställda och det
ställs krav på formell kompetens för uppdraget. Andra stödpersoner, som
kontaktperson enligt SoL och LSS, är lekmän utan några krav på särskild
yrkeskompetens. Däremot ställs det krav på personlig lämplighet och ett
stort intresse och engagemang för andra människor.
Gemensamt för dessa stödpersoner är att de inte med dessa uppdrag
som grund kan fungera som ombud i juridisk mening för den enskilde och
föra hans eller hennes talan. Däremot kan den enskilde genom fullmakt
utse samma person till sitt ombud. Dessa stödpersoner har inte heller rätt
382 Jfr 2 kap. 12 § RF och SOU 2004:112 s. 452 och s. 728–733
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att ta del av sekretessbelagda uppgifter rörande den enskilde utan hans eller
hennes samtycke.

Kontaktperson enligt socialtjänstlagen
Enligt socialtjänstlagen (3 kap. 6 § SoL) kan socialnämnden utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj (kontaktfamilj) med uppgift att
hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter. Kontaktpersonens väsentligaste uppgift ska vara att fungera som ett
personligt stöd och hjälpa till på olika sätt. Som exempel på situationer kan
nämnas en vårdnadshavare som behöver hjälp i vårdnaden eller en missbrukare som behöver personligt stöd.383 Kontaktpersonen ska inte ta över
vad den enskilde kan göra själv utan i stället försöka aktivera honom eller
henne. En kontaktperson för vuxna personer kan bara utses under förutsättning att den enskilde själv begär det eller samtycker till det.
Kontaktpersoner och kontaktfamiljer är oftast lekmän som rekryteras av
socialtjänsten för detta uppdrag som kan vara av mer eller mindre omfattande karaktär.

Personlig assistent och biträde av kontaktperson enligt
LSS
Enligt LSS kan den enskilde beviljas två insatser som kan anses vara stödpersoner i den mening som avses i detta avsnitt: personlig assistent (9 § 2
LSS) och kontaktperson (9 § 4 LSS).
Med personlig assistans avses ett personligt utformat stöd som ges av ett
begränsat antal personer (personlig assistent) åt den som på grund av stora
och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien,
måltider, att klä på och av sig, att kommunicera med andra eller som behöver annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktions
hindrade (grundläggande behov). Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för
andra personliga behov om de inte tillgodoses på annat sätt (9 a § LSS).
Personer som har fyllt 65 år har rätt att behålla sin personliga assistans
men har inte rätt att få en ny ansökan om personlig assistans beviljad eller
få insatsen utökad (9 b § LSS). Lagen (1993:389) om assistansersättning
innehåller regler om ersättning av allmänna medel för kostnader för personlig assistans.

383 Prop. 1979/80:1 Del A s. 227 f.
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Biträde av kontaktperson enligt LSS är ett icke-professionellt stöd som
kan beviljas den som uppfyller kraven för att få insatser enligt LSS. En
kontaktperson ska kunna ge råd till den enskilde i situationer som inte är av
komplicerad natur. En viktig uppgift är att hjälpa till att bryta den enskildes
isolering genom samvaro och hjälp till fritidsverksamhet. Vidare kan en
kontaktperson också ge råd till eller vara förespråkare för den funktionshindrade i olika situationer som inte är av så komplicerad natur att t.ex. god
man eller juridisk expertis bör anlitas.384

Personligt ombud
Kommunerna har möjlighet, men inte någon skyldighet, att inom ramen
för socialtjänstlagen erbjuda insatsen personligt ombud. Socialstyrelsen
har haft regeringens uppdrag att bl.a utforma kriterier för vilka personer
som bör omfattas av insatsen.385 Det gäller framförallt personer med psykiska funktionshinder, som innebär ett omfattande och långvarigt socialt
handikapp.
Som exempel på arbetsuppgifter för det personliga ombudet kan nämnas
att delta i samordningen av de insatser som genomförs för den enskilde och
hjälpa honom med de kontakter med olika organ och myndigheter som han
behöver hjälp med. Ombudet kan också se till att en individuell plan upprättas för de åtgärder som personen behöver. Det personliga ombudet kan
vidare ha till uppgift att se till att den enskilde får del av den service och
vård som han har rätt till. Det personliga ombudet är inte ställföreträdare
för den enskilde och han eller hon är därför inte jämförbar med förmyndare, god man eller förvaltare.386

Stödperson enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
och lagen om rättspsykiatrisk vård (LPV)
Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) ger möjlighet att utse
stödperson för en patient som vårdas enligt lagen. En stödperson utses av
patientnämnden, dvs. en sådan nämnd som avses i lagen (1998:1656) om
patientnämndsverksamhet m.m.
Stödpersonen ska bistå patienten i personliga frågor så länge han eller hon ges tvångsvård enligt lagen och, om patienten och stödpersonen
samtycker till det, även under fyra veckor efter det att tvångsvården har
384 Prop. 1992/93:159 s. 75 f.
385 Statsbidrag till kommuner för uppbyggnad av verksamheter med personliga ombud. Social
styrelsens meddelandeblad (art nr 2000-1-14)
386 Prop. 1993/94:218 s. 33
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upphört (30 § tredje stycket LPT). Stödet kan avse åtgärder i anslutning till
rättslig prövning av tvångsvården och kunskap om den hjälp som social
tjänsten kan ge.
Om en patient vill att stödpersonens uppdrag ska övergå till ett uppdrag
som kontaktperson enligt socialtjänstlagen (3 kap. 6 § SoL) när tvångsvården upphört och stödpersonen samtyckt till det, ska patientnämnden
underrätta socialnämnden i den kommun där patienten är folkbokförd om
patientens önskemål (31 a § LPT).
Bestämmelserna om stödperson i lagen (1991:1129) om psykiatrisk
tvångsvård (30 och 31 a §§ LPT) gäller i tillämpliga delar även vid rättspsykiatrisk vård som ges på en sjukvårdsinrättning, dock med vissa inskränkningar i rätten att besöka patienten på vårdinrättningen (26 § tredje
stycket LPV).

Kontaktperson enligt lagen med särskilda bestämmelser
om vård av unga
Vård enligt LVU kan beslutas av olika skäl. bl.a. om den unge utsätter sin
hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt
nedbrytande beteende (3 § första stycket LVU).
Om det kan antas att den som är under 20 år till följd av ett beteende
som avses i 3 § LVU kommer att behöva beredas vård enligt LVU om
beteendet fortsätter och det stöd eller den behandling som den unge behöver inte kan ges med samtycke av honom själv, om han fyllt 15 år, och
av hans vårdnadshavare, kan socialnämnden besluta att den unge bl.a. ska
hålla regelbunden kontakt med en särskilt kvalificerad kontaktperson (22 §
LVU). Beslutet kan kombineras med ett beslut om att den unge ska delta i
behandling i öppna former i socialtjänsten. Socialnämnden kan alltså utse
en kontaktperson enligt LVU oberoende av den unges samtycke. Beslutet
ger kontaktpersonen ett särskilt ansvar för att följa hur den unges levnadssätt utvecklas och att bygga upp motivation hos den unge att bearbeta sin
situation. Kontaktpersonen ska främst fungera som ett personligt stöd och
hjälp, vilket innefattar att aktivt och engagerat ingripa i krissituationer. Till
kontaktperson bör socialnämnden kunna utse en tjänsteman hos nämnden
eller någon annan lämplig person.387

387 Prop. 1984/85:171 s. 25
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Anhörigas och närståendes roll
Representation av make enligt äktenskapsbalken
Kan den ena maken på grund av sjukdom eller bortavaro inte själv sköta
sina angelägenheter och fattas det medel för familjens underhåll får (6 kap.
4 § ÄB) den andra maken i behövlig omfattning lyfta den sjuka eller bortavarande makens inkomst och avkastning av dennes egendom samt kvittera
ut banktillgodohavanden och andra penningmedel.
Bestämmelsen vilar på principen att medel till underhållet fortlöpande
måste finnas tillgängliga. Maken till den person som inte själv kan sköta
sina angelägenheter får ett slags ställningsfullmakt att själv lyfta pengar.
Bestämmelsen ger dock inte någon generell rätt att företräda maken. Rät�ten att agera är starkt begränsad och torde kunna tillämpas främst i akuta
och ofta oväntade situationer.

Andra anhöriga och närstående
Utöver vad som gäller enligt föräldrabalken och äktenskapsbalken har inte
anhöriga eller närstående några rättsliga befogenheter att agera som ställföreträdare för en enskild.
Att ge insatser mot en vuxen persons vilja eller att använda tvångsåtgärder kräver stöd av lag. Därmed följer att anhöriga eller annan närstående
inte kan samtycka till att insatser ges mot den enskildes vilja eller till användning av tvångsåtgärder.388

388 Jfr 2 kap. 12 § RF och SOU 2004:112 s. 625–626 och 697
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Utgångspunkten när det gäller handläggning av ett ärende inom social
tjänsten är att den enskilde med myndighetens hjälp i de flesta ärenden ska
klara av att ta tillvara sina rättigheter på egen hand. Av olika skäl kan dock
den enskilde vilja eller behöva använda sig av t.ex. en anhörig, en vän, en
god man eller en advokat som sitt ombud, sitt biträde eller stödperson. I
ärenden som gäller tvångsåtgärder enligt LVU eller LVM har den enskilde
rätt till offentligt biträde, se nästa kapitel.
Den som för talan i ett ärende får anlita ombud eller biträde (9 § FL) och
den enskilde väljer fritt vem som ska vara ombud eller biträde.389 Rätten att
anlita ett ombud eller ett biträde innebär emellertid inte att den som är part
i ett ärende överhuvudtaget inte behöver stå i kontakt med myndigheten
personligen. Om socialnämnden anser att personlig medverkan av parten
behövs, kan nämnden begära detta. FL har inga krav på kompetens hos
ombudet men ett allmänt krav på lämplighet med hänsyn till redbarhet,
insikter och tidigare verksamhet anses gälla. Socialnämnden kan med stöd
av 9 § andra stycket FL pröva ett ombuds lämplighet. Nämnden får avvisa
ombudet om denne visar oskicklighet eller oförstånd eller om han eller hon
annars är olämplig.
JO
JO 1992/93 s. 417
JO har uttalat att det i ärenden som handläggs enligt förvaltningslagen endast
i undantagsfall torde bli fråga om att avvisa någon som ombud eller biträde.
Det är inte tillåtet att avvisa någon som ombud eller biträde enbart på grund av
släktförhållande till den företrädde.

Ombud
Med ombud enligt förvaltningslagen (FL) avses den som har fullmakt
att helt eller delvis föra talan för uppdragsgivarens (den enskildes)
räkning. Åtgärder som ombudet vidtar enligt fullmakt är bindande för
uppdragsgivaren. Ombudet är behörigt att företräda uppdragsgivaren
389 JO beslut 18 mars 1992, dnr 923-1991
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även i hans eller hennes frånvaro. När den enskilde har ett ombud bör
skriftväxling ske med ombudet.

Biträde
Biträde är en person som biträder, det vill säga hjälper, en enskild utan att
ha fullmakt att företräda henne eller honom. Biträdet har därför inte rätt att
vidta några rättsliga åtgärder för den enskilde, till exempel begära omprövning eller överklaga ett beslut. Kommunicering eller annan skriftväxling
ska inte heller ske med biträdet utan med den enskilde.

Fullmakt
Som framgår ovan har ett ombud fullmakt att helt eller delvis föra den
enskildes talan. Det är därför nödvändigt att ta reda på vem eller vilka som
är ombud samt vad fullmakten omfattar, dvs. vad ombudet har rätt att göra.
En fullmakt bör även innehålla uppgift om huruvida ombudet kan sätta
någon annan i sitt ställe, en s.k. transportfullmakt.390
Förvaltningslagen innehåller inte några bestämmelser om hur en fullmakt ska utformas och hur den ska lämnas. Om det behövs kan myndigheterna söka ledning av bestämmelserna om fullmakt i 49 § förvaltningsprocesslagen (1971:291).391
En fullmakt kan vara muntlig eller skriftlig. En fullmakt ska alltid vara
skriftlig då den avser ett ombuds behörighet att föra den enskildes talan vid
ett överklagande (49 § förvaltningsprocesslagen).
En muntlig fullmakt kan lämnas av den enskilde då han eller hon besöker
förvaltningen, vid ett hembesök eller vid nämndens sammanträde. Om en
muntlig fullmakt lämnas ska det dokumenteras enligt 11 kap. 5 § SoL och
21 a § LSS. Dokumentationen bör göras i den enskildes journal.392 Finns det
en muntlig fullmakt sedan tidigare så är det nämnden som har att kontrollera
med uppdragsgivaren att fullmakten gäller och vad den omfattar. Även en
sådan kontroll av den muntliga fullmakten bör dokumenteras i journalen.
Nämnden kan kräva en skriftlig fullmakt av den person som den enskilde utsett som ombud. Det gäller huvudsakligen i ärenden där nämnden
anser det nödvändigt att kunna styrka att det faktiskt finns en fullmakt.
En skriftlig fullmakt ska vara undertecknad av den enskilde och innehålla
ombudets namn. En fullmakt behöver inte vara bevittnad. I praktiken kan
390 Jfr 49 § första stycket FPL, vilken är analogt tillämplig då det gäller regler beträffande fullmakt
(prop. 1971:30 s. 362).
391 Prop. 1971:30 s. 362
392 SOSFS 2006:5 5 kap 1 § AR
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det dock förekomma situationer där det får anses befogat att en myndighet
begär att en fullmakt ska bevittnas.393
Om den som uppträder som ombud inte självmant styrker sin behörighet
med en fullmakt får nämnden avgöra om fullmakt behövs eller inte. Det
är inte alltid som en fullmakt behövs i förvaltningsärenden, men nämnden
bör vid sådana ärenden som är av stor betydelse för den enskilde begära in
fullmakt. Vid bedömningen av om en fullmakt behövs ska nämnden vidare
väga in att handläggningen ska vara så enkel, snabb och billig som möjligt
utan att rättssäkerheten eftersätts (7 § FL).394
Om nämnden anser att ombudet ska styrka sin behörighet med en fullmakt, ska ombudet uppmanas att göra det.395 Nämnden bör i samband med
en sådan uppmaning göra klart för ombudet att talan kan komma att avvisas om han eller hon inte kommer in med en fullmakt. Har nämnden inte
klargjort detta får den inte avvisa t.ex. en ansökan med hänvisning enbart
till att fullmakt saknas.396
Råder det tvekan om vad en skriftlig eller muntlig fullmakt gäller – den
kan vara utfärdad flera år tidigare eller i ett annat sammanhang eller ärende
– är det nödvändigt att kontrollera om fullmakten fortfarande gäller eller
att begära en ny. Hur lång tid en fullmakt kan gälla får, om det inte är särskilt angivet på fullmakten, avgöras från fall till fall.

Stödperson
För den enskilde kan det kännas tryggt att ha någon med sig som stöd
vid samtal med enskilda tjänstemän och företräde inför nämnden. En stödperson kan vara en anhörig, en vän eller någon av de stödpersoner som
omnämns i kapitlet Ställföreträdare, förmyndare, förvaltare och god man
m.fl. En stödperson har som enda uppgift att ge personligt stöd och kan inte
företräda den enskilde i juridisk mening.
JO397 har uttalat att det kan vara av stort värde för den enskilde att
ha sällskap av någon anhörig eller en vän vid ett sammanträde inför en
nämnd. Förvaltningslagen lägger inte några hinder i vägen för detta. Där
emot kan sekretesskäl mana till försiktighet och begränsa den information
som kan lämnas inför en stödperson. Sekretesskäl motiverar dock inte att
stödpersonen helt förbjuds att närvara.
393
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Offentligt biträde och rättshjälp
Offentligt biträde

Vad gäller enligt LVU?
Enligt 39 § LVU ska offentligt biträde i vissa fall förordnas för den som
åtgärden avser samt för dennes vårdnadshavare, om det inte måste antas att
behov av biträde saknas. Det gäller i mål och ärenden angående
– beredande av vård enligt 2 § eller 3 § LVU,
– omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU,
– upphörande av vård enligt 21 § LVU,
– flyttningsförbud enligt 24 § LVU, och
– upphörande av flyttningsförbud enligt 26 § LVU.
Det gäller också vid överklagande av beslut om var vård enligt LVU ska
inledas eller beslut i fråga om att flytta den unge från det hem där han eller
hon vistas. I mål och ärenden enligt LVU ska gemensamt biträde förordnas
för den unge och vårdnadshavaren. Kan barnet och vårdnadshavaren anses
ha motstridiga intressen ska offentligt biträde förordnas för var och en av
dem (39 § LVU).

Vad gäller enligt LVM?
Enligt 42 § LVM ska offentligt biträde förordnas i mål angående beredande
av vård enligt LVM eller angående omedelbart omhändertagande enligt
13 § LVM, om det inte måste antas av behov av biträde saknas.

Gemensamma bestämmelser för offentligt biträde
Vissa gemensamma bestämmelser för offentligt biträde har tagits in i lagen
(1996:1620) om offentligt biträde. Enligt huvudregeln förordnas offentligt
biträde av den domstol eller den myndighet som handlägger målet eller
ärendet. I ärenden hos socialnämnd ska offentligt biträde förordnas av förvaltningsrätten. Socialnämnden ska med ett eget yttrande överlämna en
ingiven ansökan till förvaltningsrätten. Socialnämnden har skyldighet att
anmäla behovet av offentligt biträde om någon ansökan inte har gjorts. JO
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har uttalat sig om nämndens skyldigheter i flera ärenden.398 Även i övrigt
har den domstol eller den myndighet som handlägger ärendet en skyldighet
att beakta om offentligt biträde behöver förordnas även om ansökan inte
har gjorts.

Rättshjälp
Bestämmelser om rättshjälp och rådgivning finns i rättshjälpslagen
(1996:1619). Genom dessa bestämmelser kan den enskilde få bidrag av
staten för biträdes- och utredningskostnader i en rättslig fråga. Rättshjälp
beviljas i regel inte i ärenden hos socialnämnd. Något regelmässigt behov
av rättshjälp har inte ansetts föreligga med hänsyn till de regler som gäller för socialnämndens serviceskyldighet enligt förvaltningslagen. Möjlig
heterna att få rättshjälp i samband med förvaltningsdomstolarnas prövning
av överklagade biståndsbeslut är dessutom mycket begränsade.399
Rättshjälp får inte beviljas i ärenden där hjälp genom offentligt biträde
kan komma i fråga.

398 JO 1982/83 s. 188 och JO 1999/2000 s. 264
399 Frågan om rättshjälp i biståndsärenden har prövats av Regeringsrätten i ett mål från 1992 (RegR
1992-01-09, dnr 4019-1989, se även RÅ 1985 2:20)
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Nämnden ställs ibland inför frågan om hur man ska gå tillväga när brott
eller misstanke om brott av olika slag kommer till nämndens kännedom.
Det kan gälla brott som riktar sig direkt mot nämnden eller brott som riktar
sig mot enskilda personer som får stöd och hjälp i verksamheten. Det kan
också gälla brott som riktar sig mot barn och andra brott som begås utanför
nämndens verksamhet.
Någon lagstadgad skyldighet för nämnden att göra en polisanmälan om
brott finns inte. Frågan om anmälan om brott får lösas utifrån reglerna om
tystnadsplikt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). Det bör
noteras att det, utöver de situationer som behandlas i detta kapitel, inte är
förenat med straff att bryta sekretessen i en nödsituation, dvs. för att avvärja fara för liv, hälsa eller värdefull egendom (24 kap. 4 § brottsbalken).

Brott som riktar sig mot nämnden eller tjänsteman
Av 10 kap. 2 § OSL framgår att nämnden utan hinder av sekretess kan
polisanmäla brott som hindrar nämndens verksamhet (12 kap. 10 § SoL
hänvisar bl.a. till 10 kap. 2 § OSL). Exempel på sådana brott är våld mot
tjänsteman, förstörelse av egendom tillhörande nämnden, bedrägeri som
riktar sig mot nämnden400och hot som riktar sig mot nämnden eller mot
anställd hos nämnden. Om en enskild tjänsteman utsätts för brott kan han
eller hon anmäla detta i egenskap av målsägande.

Brott som berör barn och ungdomar under 18 år
Reglerna om sekretess hindrar inte att nämnden lämnar uppgift om misstanke om brott till åklagarmyndighet eller polismyndighet om det misstänkta brottet riktar sig mot någon som inte har fyllt 18 år. Det framgår
av bestämmelserna i 10 kap. 21 § OSL. Det gäller inte vilka brott som
helst utan endast brott som räknas upp i 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken (t.ex.
misshandelsbrott, sexualbrott, olaga frihetsberövande, olaga tvång och
människohandel) eller brott som avses i lagen (1982:316) med förbud mot
könsstympning av kvinnor.
400 JO 1993/94 s. 465
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Reglerna om sekretess i 26 kap. 1 § OSL hindrar inte heller att uppgift
som angår misstanke om langning av narkotika, dopningsmedel eller ”icke
ringa fall av olovlig försäljning eller anskaffning av alkoholdrycker” till
någon som inte fyllt 18 år lämnas till åklagarmyndighet eller polismyndighet. Det framgår av bestämmelserna i 10 kap. 22 § OSL.
Socialtjänstsekretessen hindrar inte heller att uppgift som behövs för
ett omedelbart ingripande av polis lämnas till polismyndighet när någon
som kan antas vara under 18 år påträffas av personal inom socialtjänsten
under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig
risk för den unges hälsa eller utveckling. Samma sak gäller om den unge
påträffas när han eller hon begår brott. Detta framgår av bestämmelserna i
10 kap. 20 § OSL.
Ovan angivna bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen medför inte en anmälningsskyldighet för myndigheten, endast en möjlighet att
göra polisanmälan. Nämnden måste alltså själv göra en bedömning av om
en polisanmälan är förenlig med barnets bästa.

Brott med höga straff som bryter sekretess
Vissa myndigheter, bl.a. hälso- och sjukvården och socialtjänsten, har mer
begränsade möjligheter än andra myndigheter att utan hinder av sekretess lämna uppgifter som angår misstanke om brott till de brottsutredande
myndigheterna. Sekretessen hindrar dock inte dessa myndigheter från att
lämna uppgifter som angår misstanke om brott, för vilket det inte är stadgat
lindrigare straff än fängelse i ett år, eller misstanke om försök till brott, för
vilket det inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i två år. Det framgår
av bestämmelser i 10 kap. 23 § OSL. Enligt samma paragraf har dessa
myndigheter också möjlighet att utan hinder av sekretess lämna uppgift
till åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndighet som har att
ingripa mot brott i ytterligare ett fall. Det gäller försök till brott för vilket
det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år, om gärningen
innefattat försök till överföring av sådan allmänfarlig sjukdom som avses i
1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168).
Någon allmän skyldighet för nämnden att underrätta polis eller åklagare angående misstankar om allvarliga brott föreligger dock inte enligt
nämnda paragraf. Nämnden har således möjlighet att bedöma vad som är
lämpligast i varje enskilt fall.
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Underlåtenhet att anmäla allvarliga brott
Det föreligger en allmän skyldighet enligt 23 kap. 6 § brottsbalken att göra
en anmälan för vissa allvarliga brott som är ”å färde”. Annars kan man
dömas för underlåtenhet att avslöja brottet. Det kan t.ex. gälla om en tjänsteman får reda på att någon som har varit i kontakt med socialtjänsten
planerar ett väpnat rån eller hotar att slå ihjäl eller allvarligt misshandla
någon. I sådana fall viker tystnadsplikten för anmälningsskyldigheten
(10 kap. 28 § första stycket OSL).
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Polishandräckning kan ske dels i samband med åtgärder enligt lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), dels i samband
med åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård
av unga (LVU). Polishandräckning innebär att socialnämnden anlitar polis
då nämnden ska verkställa beslut, framför allt då den enskilde som beslutet
berör kan antas motsätta sig beslutets genomförande. Polismyndigheten
är skyldig att på begäran bistå socialnämnden med polishandräckning i de
situationer som regleras i LVM och LVU. JO har uttalat att polis bör anlitas
endast då det finns en grundad anledning att anta, att särskilda tvångsbefogenheter är påkallade för åtgärdens genomförande. Anlitande av polis bör
således endast komma ifråga som en yttersta nödfallsåtgärd.401 Även om
polis anlitas kvarstår nämndens övergripande ansvar hela tiden.402

Polishandräckning i samband med åtgärder enligt
LVM
I 45 § LVM anges i vilka situationer socialnämnden kan anlita polis för att
genomföra beslut som nämnden fattat med stöd av LVM. Dessa situationer
är sammanfattningsvis då den enskilde ska föras till en beslutad läkarundersökning (45 § 1 punkten) och då den som ska beredas vård eller som
är omedelbart omhändertagen enligt LVM ska föras till ett LVM-hem eller sjukhus (45 § 2 och 3 punkten). Polismyndigheten är också skyldig att
på begäran av Statens institutionsstyrelse efterforska, hämta eller förflytta
någon som ska tas in i hemmet eller som vårdas där med stöd av LVM
(45 § 4 punkten).
Enligt förarbeten bör befogenheten att begära polishandräckning användas med försiktighet.403 Polishandräckning bör anlitas endast när man inte
kan lösa uppgiften på något annat sätt. Den enskilde som ska beredas vård
enligt LVM bör i första hand ges möjlighet att självmant inställa sig vid
eller återvända till institutionen. Det ankommer på institutionens personal och socialtjänstens öppenvårdspersonal, att göra ansträngningar för att
401 JO 1981/82 s. 172
402 Clevesköld m.fl. (2005) s. 225.
403 Prop. 1987/88:147 s. 84
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förmå den enskilde att inställa sig för vård. Om polismyndigheten ändå
anlitas bör någon företrädare för socialtjänsten vara närvarande när handräckningen genomförs.
Socialnämnden har en oinskränkt möjlighet att delegera beslut om polishandräckning enligt LVM (10 kap. 4 § SoL). Begäran om polishandräckning och genomförandet av åtgärden ska dokumenteras enligt 11 kap. 5 §
SoL.

Polishandräckning i samband med åtgärder enligt
LVU
I 43 § LVU anges i vilka situationer polishandräckning kan komma i fråga
i samband med åtgärder som rör barn och unga. Det gäller
1. för att genomföra läkarundersökning enligt 32 § LVU,
2. för att genomföra beslut om vård eller omedelbart omhändertagande enligt LVU, och
3. för att efterforska och återhämta eller förflytta någon som är intagen på
ett särskilt ungdomshem.
För vägledning när det gäller frågor om polishandräckning i dessa situationer hänvisas till Socialstyrelsens allmänna råd om LVU.404 Möjligheten att
begära polishandräckning enligt punkt 3 ovan gäller Statens institutionsstyrelse.

404 SOSFS 1997:15
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Bestämmelser om ansvar för tjänstefel finns i 20 kap. 1 § brottsbalken
(BrB). I dessa regleras att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid
myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad
som gäller för uppgiften ska dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i
högst två år. Om brottet har begåtts uppsåtligen eller är att anse som grovt,
ska personen dömas till fängelse för grovt tjänstefel, lägst sex månader och
högst sex år.
Den som är ledamot av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige
omfattas inte av bestämmelserna om tjänstefelsansvar. Undantaget omfattar inte ledamöter i kommunala nämnder och styrelser.
Av 20 kap. 1 § fjärde stycket BrB framgår att bestämmelserna om
tjänstefelsansvar inte ska tillämpas om gärningen är belagd med straff enligt något annat lagrum.

Myndighetsutövning
Begreppet myndighetsutövning är centralt när det gäller att avgränsa området för tjänstefelsansvar. Med detta avses ”utövning av befogenhet att
bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller
annat jämförbart förhållande till enskild”.405 Myndighetsutövning grundar
sig på lag eller annan författning. Som exempel på myndighetsutövning
inom socialtjänsten kan nämnas beslut om bistånd enligt SoL, beslut om
insatser enligt LSS, beslut om omedelbart omhändertagande, besöksförbud
samt förbud mot att ta emot andras barn i hemmet.
Området för tjänstefelsansvar omfattar inte bara handlingar som självständigt utgör myndighetsutövning. Det omfattar också vissa andra handlingar som har ett nära samband med myndighetsutövning och som har
betydelse för myndighetsutövningen. Som exempel på andra handlingar
kan nämnas oriktig journalföring vid ett ärende som gäller omhändertagande, underlåtenhet att iaktta förvaltningslagens krav på kommunikation,
felaktig underrättelse eller att någon slarvar bort eller förstör uppgifter av
betydelse för ärendets bedömning.

405 Prop. 1971:30 s. 331
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Tjänstefelsansvaret omfattar både handlingar och underlåtenhet att vidta
åtgärder i en viss situation när det föreligger skyldighet att göra något. Att
inte inleda en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL kan vara straffbart liksom
dröjsmål vid genomförandet av en utredning.

Vilka kan dömas för tjänstefel?
Reglerna om tjänstefel omfattar de tjänstemän och politiker i nämnder och
styrelser som deltar i myndighetsutövning.

När har någon åsidosatt vad som gäller
för uppgiften?
Med vad som gäller för uppgiften avses
– lagar och andra författningar som anger konkreta handlingsregler,
– lagar och andra författningar som anger generella riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas, samt
– interna myndighetsföreskrifter.
Som exempel på det förstnämnda kan nämnas reglerna i förvaltningslagen
samt de särskilda regler för handläggning som finns i SoL, LVU och LVM.
Där ingår också de rättsliga förutsättningarna för ett beslut. Det kan gälla
förutsättningarna för ett beslut om en insats enligt LSS eller ett omedelbart
omhändertagande enligt LVU eller LVM. Hänsyn ska också tas till de uttalanden som kan ha gjorts i förarbeten till lagstiftningen samt till prejudicerande rättsfall.
Förutom de regler som direkt gäller handläggningen av ett ärende kan
det i lagstiftningen finnas mer generellt inriktade regler som anger mål och
principer för hur verksamheten ska bedrivas. Som exempel på en sådan
reglering kan anges den s.k. portalparagrafen i socialtjänstlagen (1 kap.
1 § SoL).
Utöver bestämmelser i lagstiftningen kan det också finnas interna myndighetsföreskrifter som direkt påverkar myndighetsutövningen. Kommunala riktlinjer eller anvisningar i delegationsordningen kan vara exempel
på sådana interna myndighetsföreskrifter.
Handlingar eller underlåtenhet att handla i enlighet med lagstiftningen eller interna myndighetsföreskrifter kan vara sådant som faller under
tjänstefelsansvaret.
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Uppsåt och oaktsamhet
En tjänsteman eller politiker kan dömas för tjänstefel om han eller hon
medvetet struntar i gällande lagstiftning. Straffansvar kan också uppkomma vid oaktsamhet. Vid bedömningen av om någon varit oaktsam får man
väga in vilka krav man kan ställa i det enskilda ärendet. Kraven är självklart större vid ett ärende som rör tvångsåtgärder och i andra ärenden som
har stor betydelse för den enskilde än i ett ärende som är av mer rutinartad
karaktär. I oaktsamhet kan även ingå att tjänstemannen inte skaffat sig kännedom om eller hållit reda på de regler som gäller för den uppgift som han
ska fullgöra.
JO
JO 1992/93 s. 319
En avdelningschef vid en socialförvaltning hade underlåtit att vidta nödvän
diga åtgärder i ett ärende hos förvaltningen trots upprepade anmälningar från
både en privatperson och en distriktssköterska om att barnen for illa i den
familj, vilken ärendet gällde. Vidare hade polisen sänt ett detaljerat skriftligt
meddelande till socialförvaltningen om misstänkt misshandel av barnen utan
att detta föranlett avdelningschefen att vidta åtgärder i ärendet. Handläggarna
på förvaltningen vilka haft hand om utredningen hade vidare vid olika tillfällen
vänt sig till avdelningschefen för samråd, varvid de fått stöd för att underlåta
att vidta nödvändiga åtgärder. JO bedömde att avdelningschefen i sin myndig
hetsutövning åsidosatt vad som gäller för uppgiften och beslutade att väcka
åtal mot avdelningschefen enligt 20 kap. 1 § BrB.
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I SoL, LVU, LVM och LSS finns bestämmelser om vilka beslut som gäller
omedelbart (se del 2, kapitlet Att verkställa ett beslut). Att ett beslut gäller
omedelbart innebär att det ska verkställas i omedelbar anslutning till att
det meddelas, dvs. trots att det ännu inte har vunnit laga kraft. Detta gäller
också domar som avser sådana beslut.
Kartläggningar som gjorts av Socialstyrelsen och länsstyrelserna har
dock visat, att enskilda fått vänta länge på att få en insats som han eller hon
har rätt till enligt beslut eller dom. Mot denna bakgrund infördes den 1 juli
2002 bestämmelser i både SoL och LSS gällande rapporteringsskyldighet
och särskild avgift avseende ej verkställda domar enligt SoL eller LSS.
Den 1 juli 2006 infördes motsvarande bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift avseende ej verkställda beslut i socialtjänstlagen.

Ej verkställda domar enligt SoL och LSS
Bestämmelser om särskild avgift, s.k. sanktionsavgift, vid ej verkställda
domar finns i 28 a–d §§ LSS och 16 kap. 6 a–e §§ SoL. En kommun eller
ett landsting som inte tillhandahåller en insats enligt 9 § LSS eller bistånd
enligt 4 kap. 1 § SoL inom skälig tid, när någon är berättigad till detta
enligt ett domstolsavgörande, kan åläggas att betala sanktionsavgift. Bestämmelserna är tillämpliga både när den aktuella domen utformats som en
fullgörelsedom, dvs. när kommunen uttryckligen förpliktigats eller ålagts
att tillhandahålla en viss förmån, och när domstolen i stället har valt att
förordna eller förklara att sökanden har rätt till förmånen. Något krav på
att avgörandet ska ha vunnit laga kraft uppställs inte. Sedan den 1 juli 2006
kan sanktionsavgift även dömas ut om en kommun inte inom skälig tid på
nytt tillhandahåller biståndet efter att verkställigheten av domstols avgörande avbrutits.
I förarbeten preciseras inte vad som avses med ”inom skälig tid” men det
anses inte rimligt att kommunen eller landstinget alltid ska kunna tillhandahålla en viss insats omedelbart. Skyldigheten att betala sanktionsavgift
kan alltså inte knytas till dagen för domen. Sanktionsavgiften är riktad mot
kommunen eller landstinget som juridisk person. Det ställs inte något krav
på uppsåt eller oaktsamhet från huvudmannens sida för att avgiftsskyldighet ska uppstå, utan avgiftsskyldigheten bygger på ett strikt ansvar.
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Avgiftens storlek
Sanktionsavgiften får bestämmas till lägst tio tusen kronor och högst en
miljon kronor. Beloppsgränserna gäller för varje enskilt fall. Om två olika
fall är aktuella samtidigt kan avgiften alltså bli lägst tjugo tusen kronor och
högst två miljoner kronor.
Olika faktorer kan påverka avgiftens storlek, bl.a. hur länge den enskilde väntat på insatsen efter avgörandet, kostnaden för den insats som inte
tillhandahållits i enlighet med domen och den besparing som dröjsmålet
har medfört för kommunen eller landstinget. Bestämmelsen skulle inte nå
sitt syfte om det var möjligt för en kommun eller ett landsting att medvetet
ådra sig en sanktionsavgift med ett lägre belopp än vad det skulle kosta att
tillhandahålla insatsen.
Om domen inte verkställs trots att kommunen eller landstinget ålagts en
sanktionsavgift finns det i princip inte något som hindrar att en ny sanktionsavgift döms ut för den ytterligare period som domen inte verkställts.
Sanktionsavgiften tillfaller staten.
Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl för det. Synnerliga
skäl är omständigheter som legat utanför kommunens eller landstingets
kontroll. Att man i sin ekonomiska planering prioriterat medlen så att resurserna inte räckt till för att tillhandahålla insatsen, kan alltså inte vara
något skäl för eftergift. I ringa fall ska inte någon avgift tas ut. Med ringa
fall avses främst att dröjsmålet varit förhållandevis kortvarigt.

Rättslig prövning
Frågor om särskild avgift (sanktionsavgift) prövas av förvaltningsrätten efter
en ansökan av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kan agera på eget initiativ eller
efter en anmälan från en enskild. Talan angående sanktionsavgift ska väckas
av Socialstyrelsen utan onödigt dröjsmål. Innan Socialstyrelsen väcker talan
ska dock kommunen eller landstinget få ta del av de uppgifter av betydelse
som tillförts ärendet och få möjlighet att yttra sig. Möjligheten att påföra
sanktionsavgift bortfaller inte automatiskt om kommunen eller landstinget
verkställer domen sedan Socialstyrelsen vänt sig till förvaltningsrätten.
Behörig att pröva ansökan om utdömande av sanktionsavgift är den förvaltningsrätt inom vars domkrets den aktuella kommunen är belägen. En
ansökan som avser ett landsting prövas av den förvaltningsrätt inom vars
domkrets landstingets förvaltning förs. En sanktionsavgift får bara dömas
ut om Socialstyrelsens ansökan delgetts kommunen eller landstinget inom
två år från det att domen om insatsen vunnit laga kraft. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kammarrätten.
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Granskningsmöjlighet för kommunala revisorer
De kommunala revisorernas granskning omfattar inte ärenden som avser
myndighetsutövning mot någon enskild annat än i särskilt angivna fall som
anges i kommunallagen. För att möjliggöra en effektiv kontroll av att de
allmänna förvaltningsdomstolarnas avgöranden inte åsidosätts406 har de
kommunala revisorerna sedan den 1 juli 2002 möjlighet att granska hur
nämnderna verkställer avgöranden av allmänna förvaltningsdomstolar.407

Ej verkställda beslut enligt SoL
Rapporteringsskyldighet

Socialnämnden är skyldig att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap.
1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från datum för beslutet.
Socialnämnden ska rapportera till Socialstyrelsen, kommunens revisorer
och kommunfullmäktige.408
Vilka beslut omfattas?
Socialnämndens rapporteringsskyldighet omfattar alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, dvs. alla former av bistånd inom individ- och
familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen som inte har
verkställts. Rapporteringsskyldigheten gäller både nya beslut om bistånd
som inte har verkställts och beslut som inte har verkställts på nytt inom tre
månader efter att verkställigheten har avbrutits.
Vem är ansvarig för rapporteringen?
Rapporteringsskyldigheten ska fullgöras av den eller de nämnder som svarar för utredning och beslut i ärenden enligt socialtjänstlagen. Det är alltid
den beslutande nämnden som har ansvar för att den enskilde verkligen får
det bistånd som har beviljats, oavsett vem – den beslutande nämnden själv,
en annan nämnd eller en enskild verksamhet – som verkställer det beslutade biståndet. Med detta ansvar följer en skyldighet att dokumentera att
beslutet har verkställts.409

406
407
408
409

Prop. 2001/02:122 s. 15
9 kap. 10 § 3 KL
16 kap. 6 f–h §§ SoL
Prop. 2005/06:115 s. 118
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Rapportering till Socialstyrelsen och revisorer
Socialnämnden ska rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt
4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för
beslutet till Socialstyrelsen och kommunens revisorer. För varje beslut ska
socialnämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. Rapporteringen ska
ske en gång per kvartal. Ett ej verkställt beslut ska rapporteras varje kvartal
så länge det inte har verkställts.410
Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut som inte verkställs på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten har avbrutits. Även i
denna situation ska socialnämnden rapportera en gång per kvartal.
När ett tidigare rapporterat, ej verkställt beslut senare verkställs ska
socialnämnden anmäla detta till Socialstyrelsen och revisorerna. Socialnämnden ska då ange datum för verkställigheten. Detsamma gäller beslut
som verkställs på nytt efter att ärendet har rapporterats till Socialstyrelsen
och revisorerna med anledning av att verkställigheten har avbrutits.
Rapportering till kommunfullmäktige
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige över
hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd som besluten gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfället har förflutit
från dagen för respektive beslut. Socialnämndens rapporteringsskyldighet
till fullmäktige gäller även för beslut som inte verkställs på nytt inom tre
månader 411 från den dag då verkställigheten avbrutits. Det är viktigt att
den statistikrapport som socialnämnden lämnar till kommunfullmäktige
utformas på ett sådant sätt att sekretessbelagda uppgifter om enskilda inte
lämnas ut.

Särskild avgift
En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap.
1 § SoL som någon är berättigad till enligt beslut av kommunen, ska
åläggas att betala en särskild avgift (sanktionsavgift). Detsamma gäller
om kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten avbrutits. Den enskilde kan enligt 16 kap. 3 §
tredje stycket SoL begära att verkställandet av ett beslut senareläggs om
verkställandet sker inom ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om
410 Prop. 2005/06:115 s. 181
411 16 kap. 6 f § SoL
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valfrihetssystem. I sådana fall ska kommunen inte åläggas någon särskild
avgift (16 kap. 6 a § tredje stycket SoL).
Bestämmelserna om sanktionsavgift för gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom skälig tid stämmer i allt
väsentligt överens med de regler som gäller för sanktionsavgifter i fråga
om ej verkställda domar.
Någon generell tidsfrist för vad som kan anses vara skälig tid har inte
angetts. Det betyder att frågan om hur lång tid socialnämnden bör få på
sig alltid måste avgöras utifrån en bedömning av omständigheterna i det
enskilda fallet.
Vid bedömning av vad som kan anses vara skälig tid kan det finnas
sådana särskilda omständigheter som kan utgöra grund för nedsättning eller eftergift av sanktionsavgiften i ett enskilt fall.412 I propositionen anför
regeringen att den föreslagna tiden om tre månader från dagen för beslutet
till socialnämndens rapporteringsskyldighet inträder inte innebär att det är
denna tid som nämnden skäligen har på sig att verkställa ett beslut.413
Det är förvaltningsrätten som efter ansökan från Socialstyrelsen prövar
frågan om särskild avgift. Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till
kammarrätten och då krävs prövningstillstånd.
När förvaltningsrätten fastställer avgiften ska den särskilt beakta hur
lång tid dröjsmålet har pågått och hur allvarligt det i övrigt kan anses vara.
Den fastställda avgiften kan vara lägst tio tusen kronor och högst en miljon
kronor. Sanktionsavgiften tillfaller staten.
Sanktionsavgiften kan enbart sättas ner eller efterges helt om synnerliga
skäl föreligger. I propositionen redovisas ett par exempel på sådana skäl.
Ett sådant skäl kan vara om den enskilde, innan tidpunkten för skälig tid
har överskridits, har fått ett godtagbart erbjudande om en bostad som han
eller hon har tackat nej till. Ett annat exempel kan vara om kommunen trots
stora ansträngningar inte har lyckats ordna en kontaktperson inom skälig
tid.414
En sanktionsavgift får dömas ut bara om Socialstyrelsens ansökan har
delgetts kommunen inom två år från tidpunkten för det gynnande beslutet
om bistånd eller inom två år från det att verkställigheten av det gynnande
beslutet avbrutits.

412 Prop. 2005/06:115 s. 124 och s. 127
413 Prop. 2005/06:115 s. 124
414 Prop. 2005/06:115 s.127
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Utökade granskningsmöjligheter för revisorer
De kommunala revisorernas granskning omfattar inte ärenden som avser
myndighetsutövning mot någon enskild annat än i särskilt angivna fall som
anges i kommunallagen. Ändringen i 9 kap. 10 § KL innebär att de kommunala revisorernas granskning även får omfatta ärenden som avser myndighetsutövning mot en enskild, när granskningen gäller hur socialnämnden verkställer egna gynnande beslut enligt socialtjänstlagen.

Avslag trots bedömt behov – oförenligt med rättsordningen
Det är inte förenligt med gällande lagstiftning att avslå en ansökan om bistånd enligt SoL – när det finns förutsättningar för att meddela ett positivt
beslut – med hänvisning till att nämnden bedömer att ett gynnande beslut
inte kan verkställas inom skälig tid. Ett avslag på en ansökan om bistånd
kan endast meddelas om den enskilde inte har något behov av det bistånd
som han eller hon har ansökt om eller om behovet kan tillgodoses på annat
sätt. Det saknas andra grunder för att meddela avslag.415
Socialstyrelsen publicerade i augusti 2006 ett meddelandeblad416 med
information om de nya bestämmelserna om rapporteringsskyldighet och
särskild avgift i socialtjänstlagen.

Ej verkställda beslut enligt LSS
Den 1 juli 2008 infördes även bestämmelser om särskild avgift i 28 a–e §
LSS. Dessa bestämmelser gäller både kommuner och landsting som tillhandahåller insatser enligt 9 § LSS och motsvarar i sak vad som tidigare
redovisats ifråga om särskilt avgift enligt SoL.

Rapporteringsskyldighet enligt LSS
Den 1 juli 2008 infördes också bestämmelser om rapporteringsskyldighet
i 28 f–h § LSS. Bestämmelserna gäller alla gynnande nämndbeslut enligt
9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet
och överensstämmer i sak med vad som tidigare redovisats i fråga om rapporteringsskyldighet enligt SoL.

415 Prop. 2005/06:115 s. 129 f
416 Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i social
tjänstlagen. Socialstyrelsens meddelandeblad (art nr 2006-1-11)
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Personer som är förföljda och utsatta för hot eller våld kan få sina adressoch personuppgifter skyddade genom olika bestämmelser i lagstiftningen.
Den 1 oktober 2006 infördes ett sekretesskydd för adressuppgifter m.m. i
7 kap. 1 a § sekretesslagen. Dessa bestämmelser återfinns idag i 21 kap. 3 §
offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
I detta kapitel redogörs kortfattat för vad som gäller i fråga om möjligheterna att få sekretesskydd med stöd av 21 kap. 3 § OSL och skyddade
personuppgifter. Skyddade personuppgifter är ett samlingsbegrepp för åtgärderna sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter. Beroende på arten av hot finns tre grader för skydd av personuppgifter.
Alla tre formerna kan kombineras med andra åtgärder, t.ex. namnbyte. För
ytterligare information hänvisas till Socialstyrelsens meddelandeblad417
och cirkulär utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting.418

Sekretesskydd för adressuppgifter m.m.
Bestämmelserna i 21 kap. 3 § OSL syftar till att ge ett heltäckande sekretesskydd för adressuppgifter och andra jämförbara uppgifter gällande en
förföljd person och gäller inom hela den offentliga förvaltningen. Sekretess gäller för uppgift om en enskilds bostadsadress eller annan jämförbar
uppgift som kan lämna upplysning om var den enskilde bor stadigvarande eller tillfälligt, den enskildes telefonnummer, e-postadress eller annan
jämförbar uppgift som kan användas för att komma i kontakt med denne.
Sekretess gäller också för motsvarande uppgifter om den enskildes anhöriga, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon
närstående till denne kan komma att utsättas för hot eller våld eller lida
annat allvarligt men om uppgiften röjs. Bestämmelserna i 21 kap. 3 § OSL
ska dock inte tillämpas om någon annan sekretessbestämmelse, som ger ett
starkare skydd för uppgiften, är tillämplig hos myndigheten.

417 Skyddade personuppgifter. Socialstyrelsens meddelandeblad (art nr 2005-1-6)
418 Cirkulär 2006:40 Nya regler i sekretesslagen m.m.
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Som exempel på uppgifter som i första hand bör kunna hemlighållas
nämns i lagens förarbeten419 uppgifter om den enskildes permanenta eller
tillfälliga bostadsadress, t.ex. uppgifter om adress till fritidsbostad eller hotell. Även del av en adressuppgift eller annan jämförbar uppgift som kan
användas för att ta reda på var den enskilde bor omfattas av bestämmelsen.
När det gäller uppgifter om hemtelefonnummer, privata mobilnummer eller
privata e-postadresser kan sådana uppgifter, under förutsättning att den enskilde har ett hemligt abonnemang, i normalfallet inte ge någon ledning om
var den enskilde bor eller uppehåller sig. En sådan uppgift kan dock användas för att hota och trakassera personen i frågan. Även hemtelefonnummer
och annan liknande uppgift som kan användas för att komma i kontakt med
den enskilde bör därför kunna hemlighållas med stöd av den nya bestämmelsen. I särskilda fall kan även uppgifter om den enskildes arbetsplats och
telefonnumret till arbetsplatsen omfattas av den nya bestämmelsen.

Markering för särskild sekretessprövning
Sekretessmarkering är en varningssignal som sätts in på en eller flera uppgifter i folkbokföringsdatabasen. Den signalerar att det ska göras en noggrann prövning innan uppgiften lämnas ut. Det är vanligt att det är namn,
personnummer eller adress som man vill skydda med en sekretessmarkering. I dagligt tal kallas förfarandet ibland även ”skyddad adress” eller
”skyddad identitet”.
Den som vill ha sekretessmarkering begär detta hos Skatteverket. Det
saknas formella krav kring denna begäran och kring Skatteverkets beslut,
men begäran bör åtföljas av någon form av intyg eller liknande från t.ex.
polisen eller socialtjänsten, som styrker att det finns en hotbild. Sekretessmarkeringen gäller oftast i ett år och kan förlängas. När Skatteverket
lämnar ut uppgift ur folkbokföringsdatabasen till andra myndigheter följer
uppgift om sekretessmarkeringen med. Skatteverket kan vidarebefordra
post till personer med sekretessmarkering.

Kvarskrivning
Kvarskrivning innebär att en persons verkliga bostadsort och adress hålls
hemlig. En person med kvarskrivning är efter flyttning skriven på församlingen på den gamla folkbokföringsorten och med adress hos Skatteverket.
Kvarskrivning får även avse den utsatte personens medflyttande familj.
Skatteverket eftersänder all post.
419 Prop. 2005/06:161
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Det är Skatteverket som beslutar om kvarskrivning enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481). Kravet för att få kvarskrivning är att man av
”särskilda skäl kan antas bli utsatt för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier på annat sätt”. Detta innebär i regel en konkret och allvarlig risk
för förföljelse, t.ex. efter att någon har dömts för brott mot den person som
begär kvarskrivning. Kvarskrivning beviljas endast om behovet inte kan
tillgodoses genom besöksförbud eller på annat sätt. Kvarskrivning kombineras ofta med sekretessmarkering. Kvarskrivning beviljas för högst tre år
i taget tills den inte längre behövs.

Fingerade personuppgifter
Fingerade personuppgifter innebär att en person får byta identitet genom
att använda andra personuppgifter än de verkliga. Denna möjlighet finns
vid särskilt allvarliga hot och medges enligt 1 § lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter. Tingsrätten i Stockholm är första instans i ärenden
som gäller denna lag för personer i hela landet.
Den som vill ha fingerade personuppgifter begär detta hos Rikspolisstyrelsen som efter en prövning ansöker hos tingsrätten. Tingsrätten fattar
beslut om medgivande för en person att använda fingerade personuppgifter. Medgivande får inte lämnas om tillräckligt skydd kan beredas genom
kvarskrivning eller på något annat sätt. Om Rikspolisstyrelsen avslår den
enskildes begäran kan den som vill ha fingerade personuppgifter själv ansöka om det hos tingsrätten. Medgivande till att använda fingerade personuppgifter får begränsas till viss tid. Kopplingen mellan den gamla och
den nya identiteten finns endast hos Rikspolisstyrelsen. De personer som
kommer ifråga för fingerade personuppgifter är ofta s.k. bevispersoner,
dvs. personer som vittnat eller ska vittna mot kriminella grupperingar och
därför utsätts för hot mot liv, hälsa och frihet.
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De grundläggande bestämmelserna om behandling av personuppgifter
finns i personuppgiftslagen (1998:204, PuL), som syftar till att skydda
människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av
personuppgifter. Lagen omfattar all behandling av personuppgifter som är
helt eller delvis automatiserad.
Den gäller även för manuell behandling av personuppgifter, om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt
särskilda kriterier, dvs. i ett register.
Om det i en annan lag eller förordning finns bestämmelser som avviker
från PuL, ska de bestämmelserna gälla. För den verksamhet som bedrivs
inom socialtjänsten finns sådana bestämmelser i lagen (2001:454)
om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPuL) och
förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten (SoLPuLF). I dessa författningar anges de undantag och
preciseringar i förhållande till PuL som är nödvändiga i socialtjänstens
verksamhet.
I de fall en fråga inte regleras i SoLPuL eller den tillhörande förordningen eller i någon annan lag eller förordning är det PuL som gäller. På
socialtjänstområdet måste man därför utgå från bestämmelserna i PuL när
det gäller bl.a. de grundläggande kraven på behandling av personuppgifter,
information till den registrerade, rättelse och skadestånd samt krav på säkerhet vid behandling av personuppgifter.

Personuppgiftslagen (PuL)

Definitioner av vissa begrepp i PuL
Personuppgifter är enligt PuL all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Känsliga personuppgifter är personuppgifter som avslöjar ras eller
etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller
medlemskap i fackförening. Uppgifter som rör hälsa eller sexualliv är
också känsliga personuppgifter.
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Med behandling av personuppgifter menas varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande
genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter,
sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med
andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av
personuppgifter.

Några centrala bestämmelser i PuL
Grundläggande krav
I lagen läggs vissa grundläggande krav fast på behandlingen av personuppgifter (9 § PuL). Den personuppgiftsansvarige ska se till att
a) personuppgifter behandlas bara om det är lagligt,
b) personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med
god sed,
c) personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål,
d) personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med
det för vilket uppgifter samlades in,
e) de personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen,
f) inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med hänsyn
till ändamålen med behandlingen,
g) de personuppgifter som behandlas är riktiga och, om det är nödvändigt,
aktuella,
h) alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller utplåna sådana
personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålen med behandlingen, och
i) personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.
Information till den registrerade
I 23–27 §§ PuL finns bestämmelser om information till den registrerade.
Enligt 23 och 24 §§ PuL ska den personuppgiftsansvarige självmant
lämna den registrerade information om behandlingen av uppgifterna. Om
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uppgifterna samlas in från personen själv ska det ske i samband att uppgifterna samlas in (23 § PuL). När uppgifterna samlas in från någon annan
källa än den registrerade ska det ske när uppgifterna registreras (24 § första
stycket PuL). Är uppgifterna avsedda att lämnas ut till tredje man, behöver
den registrerade inte informeras förrän uppgifterna lämnas ut för första
gången. Information enligt 24 § första stycket PuL behöver dock inte lämnas om det finns bestämmelser om registrerandet eller utlämnandet i en lag
eller någon annan författning (24 § andra stycket PuL). Information behöver inte heller lämnas om detta visar sig vara omöjligt eller skulle innebära
en oproportionerligt stor arbetsinsats. Om uppgifterna används för att vidta
åtgärder som rör den registrerade, ska dock information lämnas senast i
samband med att så sker. Det följer av 24 § tredje stycket PuL.
I 25 § PuL anges vilken information som ska lämnas självmant till den
registrerade. Enligt denna bestämmelse ska informationen innehålla uppgifter om den personuppgiftsansvariges identitet och ändamålen med behandlingen. Den registrerade ska också ges all övrig information som behövs för att han eller hon ska kunna ta tillvara sina rättigheter i samband
med behandlingen. Det gäller information om mottagarna av uppgifterna,
skyldighet att lämna uppgifter och rätten att ansöka om information och
att få rättelse. Information behöver dock inte lämnas om sådant som den
registrerade redan känner till.
I 26 § PuL regleras vad som gäller när den registrerade ansöker om att
få veta vilka personuppgifter som behandlas om honom eller henne. En
sådan ansökan ska göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige och
vara undertecknad av den sökande själv. Den personuppgiftsansvarige är
skyldig att gratis lämna skriftlig information om a) vilka uppgifter om den
sökande som behandlas, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen, och d) till vilka mottagare eller kategorier av
mottagare som uppgifterna lämnas ut. För personuppgifter i löpande text
gäller dock vissa undantag. Den skriftliga informationen ska enligt huvudregeln lämnas inom en månad.
I 27 § PuL anges vissa undantag från informationsskyldigheten vid sekretess och tystnadsplikt. Där framgår att bestämmelserna i 23–26 §§ inte
gäller om det i lag, annan författning eller i beslut som har meddelats med
stöd av författning är särskilt föreskrivet att uppgifter inte får lämnas ut till
den registrerade. En personuppgiftsansvarig som inte är en myndighet får
därvid i motsvarande fall som avses i sekretesslagen (1980:100) vägra att
lämna ut uppgifter till den registrerade.
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Rättelse och skadestånd
I 28 § PuL finns en bestämmelse som reglerar den personuppgiftsansvariges skyldighet att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet
med personuppgiftslagen eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av
den lagen. En enskilds begäran om att en personuppgift ska korrigeras kan
framställas formlöst. Det räcker med att den registrerade är missnöjd med
behandlingen i något avseende och vill att en korrigering ska ske. Om den
enskilde gör en sådan framställning bör den personuppgiftsansvarige utreda om anmärkningarna är befogade och, om så är fallet, snarast vidta
korrigering. Det är dock den personuppgiftsansvarige som väljer metod för
korrigering. JO har understrukit betydelsen av att sådana framställningar
hanteras formellt med hänsyn till att ett beslut inom socialtjänsten om bl.a.
rättelse får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (10 § lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten).420 Den personuppgiftsansvarige ska också i vissa fall lämna en underrättelse om de korrigeringar
som gjorts till den tredje man till vilken personuppgifterna har lämnats ut.
Enligt 48 § PuL ska den personuppgiftsansvarige ersätta den registrerade
för skada och kränkning av den personliga integriteten som en behandling
av personuppgifter i strid med den lagen har orsakat. Ersättningsskyldigheten kan i den utsträckning det är skäligt jämkas, om den personuppgiftsansvarige visar att felet inte berodde på honom eller henne. Personuppgiftslagens regler om skadestånd gäller bara för personuppgifter som inte
har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen.
Säkerheten vid behandling av personuppgifter
Den personuppgiftsansvarige ska enligt 31 § PuL vidta lämpliga tekniska
och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Åtgärderna ska åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med
beaktande av
a) de tekniska möjligheter som finns,
b) vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna,
c) de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna,
och
d) hur pass känsliga de behandlade uppgifterna är.

420 JO beslut 2006-09-22, dnr 3211-2005
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Lagen (SoLPuL) och förordningen (SoLPuLF) om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
I SoLPuL anges de undantag och preciseringar i förhållande till PuL som
är nödvändiga i socialtjänstens verksamhet. SoLPuLF innehåller bl.a. bestämmelser om personuppgiftsansvar, sökbegrepp och samkörning.

Tillämpningsområde
Vad som menas med begreppet socialtjänst i detta sammanhang anges närmare i 2 § SoLPuL. Där görs en uppräkning i åtta punkter, som bl.a. täcker
verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst (SoL) och den särskilda
lagstiftningen om vård utan samtycke av unga (LVU) eller av missbrukare
(LVM) samt verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Av samma bestämmelse framgår att också tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av den
verksamhet som täcks av de åtta punkterna hänförs till begreppet social
tjänst.
Även enskild verksamhet omfattas av bestämmelserna i SoLPuL och
SoLPuLF. Med en enskild verksamhet menas yrkesmässig verksamhet
som bedrivs av en juridisk eller fysisk person med tillstånd av Socialstyrelsen enligt SoL eller LSS och sådan enskild verksamhet inom socialtjänsten
som i övrigt bedrivs enligt avtal med kommunen.

Personuppgiftsansvarig inom socialtjänsten
En kommunal myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten som myndigheten utför. Om behandlingen görs gemensamt för flera myndigheter inom kommunen är varje
myndighet personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs hos den
myndigheten.
Den juridiska eller fysiska person som ansvarar för den enskilda verksamheten är personuppgiftsansvarig för den behandling som görs i dess
verksamhet.

När får personuppgifter behandlas?
Bestämmelserna i SoLPuL och SoLPuLF påverkar inte på något sätt vilka
personuppgifter som behandlas inom socialtjänsten. Om och vilka personuppgifter som ska samlas in eller lämnas ut i det enskilda fallet avgörs
av annan lagstiftning, t.ex. tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och
sekretesslagen, socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa
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funktionshindrade. Lagen anger i stället när det är tillåtet att inom social
tjänsten behandla personuppgifter helt eller delvis automatiserat (datoriserat) och i vissa manuella register.
Syftet med bestämmelserna är att se till att socialtjänsten har möjlighet
att utnyttja IT för att höja effektiviteten och kvaliteten i sitt arbete samtidigt
som ett fullgott integritetsskydd garanteras. Det finns ett allmänintresse
av att socialtjänstens verksamhet bedrivs effektivt och säkert. Även med
beaktande av den enskildes krav på integritet bör därför personuppgifter
få behandlas i verksamheten utan att den som uppgiften avser har gett sitt
samtycke.421
En registrerad person har alltså inte rätt att motsätta sig att personuppgifter behandlas helt eller delvis automatiserat eller manuellt i ett register
när behandlingen är tillåten enligt lagen om behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten (6 § tredje stycket SoLPuL). Att samtycke inte behövs
ger socialtjänsten möjlighet att utnyttja IT men utvidgar inte socialtjänstens
möjlighet att registrera uppgifter om medborgarna.
Enligt 6 § SoLPuL får personuppgifter behandlas endast om behandlingen är nödvändig för att arbetsuppgifter inom socialtjänsten ska kunna
utföras samt för uppgiftslämnande som föreskrivs i lag eller förordning.
SoLPuL och SoLPuLF ska inte tillämpas vid behandling av personuppgifter för forsknings- eller statistikändamål. För behandling för dessa ändamål gäller i stället PuL (2 § PuL och 3 § SoLPuL).

Vilka personuppgifter får behandlas?
Kommunal myndighet och enskild verksamhet får behandla samtliga kategorier av personuppgifter helt eller delvis automatiserat eller manuellt i ett
register. Detta gäller även
• person- och samordningsnummer,
• känsliga personuppgifter som avses i 13 § PuL, samt
• uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål,
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.
Ovan nämnda personuppgifter får dock behandlas endast om de har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för verksamheten. Samtliga kategorier
av personuppgifter får dock inte behandlas i samtliga sammanhang. När
det gäller sammanställningar, sökbegrepp och samkörning finns det vissa
begränsningar i lagen och förordningen.
421 Prop. 2000/01:80 s. 140
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Sammanställningar
I sammanställningar av personuppgifter får inte tas in känsliga personuppgifter eller uppgifter i övrigt om ömtåliga personliga förhållanden (7 a §
SoLPuL). Med uppgifter om ömtåliga personliga förhållanden avses förutom känsliga personuppgifter enligt PuL även andra uppgifter om personliga förhållanden som kan förekomma inom socialtjänsten och vars behandling kan anses vara kränkande för den personliga integriteten. Det kan
t.ex. vara uppgifter om försörjningsförmåga och familjeförhållanden.422
Från förbudet att i sammanställningar ta in känsliga personuppgifter och
uppgifter om ömtåliga personliga förhållanden gäller undantag för:
• uppgifter om åtgärder som har beslutats inom socialtjänsten som innebär myndighetsutövning och om den bestämmelsen som ett sådant beslut grundar sig på,
• uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring,
• tillsynsverksamhet som bedrivs av Socialstyrelsen,
• administration som bedrivs av Statens institutionsstyrelse centralt, och
• verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som
har avlidit i anledning av brott m.m.
Uppgift som avslöjar medlemskap i fackförening får aldrig tas in i sammanställningarna.

Sökbegrepp
Med sökbegrepp menas bokstäver eller siffror med vars hjälp man kan ta fram
lagrad information. Ett sökbegrepp kan t.ex. vara ett personnummer, ett diarienummer eller datum för när en handling kom in till myndigheten. Det kan
också vara ord vars motsvarighet man söker i den mängd information som
man har tillgång till, s.k. fritextsökning. Användningen av sökbegrepp innebär alltså att olika ordval och sammanställningar av information kan göras.
Vid handläggning av ärenden får kommunal myndighet endast använda
vissa uppgifter som sökbegrepp vid sökning efter uppgifter eller i samband
med sammanställningar (15 § SoLPuLF). Dessa sökbegrepp är namn eller
uppgifter om person-, samordnings- eller ärendenummer. Det är således
inte tillåtet att använda t.ex adress, kön, civilstånd, medborgarskap eller
typ av åtgärd som sökbegrepp vid sökning efter uppgifter i ett ärendehanteringssystem. Socialnämnden har skyldighet att se till att bara tillåtna sök422 Prop. 2002/03:36 s. 18
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begrepp används. En nämnd kan inte invända att ärendehanteringssystemet
tekniskt medger många sökbegrepp och att det inte går att ändra på.423
När ändamålet för behandling av personuppgifter är tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring eller administration av verksamheten
har sökmöjligheterna inte begränsats.
I en enskild verksamhet får endast uppgifter om namn eller uppgifter
om person-, samordnings- eller ärendenummer användas som sökbegrepp
vid sökning efter uppgifter eller i samband med sammanställningar (20 §
SoLPuLF).

Behörighet att söka uppgifter
Sökningar får bara göras av personer som är behöriga. Offentlighets- och
sekretesslagen sätter gränser för vilka som är behöriga. Detta framgår även
av principen om s.k. inre sekretess inom socialtjänsten. Den inre sekretessen innebär att endast den som har legitim anledning att ta del av en handling i sin tjänsteutövning är behörig att göra det.
Av förarbetena till SoLPuL framgår att regeringen utgår ifrån att den
personuppgiftsansvarige utformar de tekniska systemen så att endast behöriga personer kan göra sökningar, samt att det finns behörighetskontrollsystem. Den enskilde handläggarens sökmöjligheter bör kunna begränsas
mycket kraftigt. Den personkrets som arbetar med uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring, forskning och framställning av statistik bör kunna
begränsas till vad som är ytterst nödvändigt.424
Det ska i efterhand gå att fastställa vilka personer som har tagit del av informationen (loggning). Enligt Datainspektionen bör loggen vara så detaljerad att den kan användas för att utreda felaktig eller obehörig användning av
personuppgifter. Loggen bör visa användarens identitet, datum och tid för åtkomst samt information om vilka uppgifter användaren har haft åtkomst till.
Nämnden bör utarbeta en rutin för regelbunden uppföljning av loggen och
de anställda måste få information om loggning och uppföljning av loggen.425
När det gäller sekretessmarkerade uppgifter är det viktigt att vara mycket
försiktig så att ingen obehörig kommer åt uppgifterna. Enligt Datainspektionen bör nämnderna ta fram rutiner för hur de ska handskas med sekretessmarkerade personuppgifter. Åtkomst till sekretessmarkerade uppgifter ska
inte ges fler handläggare än vad som är absolut nödvändigt. Det är enligt Da423 Datainspektionens rapport Behandling av personuppgifter hos social- och miljöförvaltningen
2004:1 s. 17
424 Prop. 2000/01:80 s. 147
425 Datainspektionens rapport Behandling av personuppgifter hos social- och miljöförvaltning
2004:1 s. 21
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tainspektionen mycket olämpligt att adressen syns i kommuninvånarregistret
eller ärendehanteringssystemet med åtkomst för alla handläggare.426
En nämnd är skyldig att se till att de personuppgifter som behandlas
är riktiga och, om det är nödvändigt, aktuella. Det är därför viktigt att
det finns ett fungerande system för uppdatering av personuppgifter, t.ex.
adressändringar och namnändringar. Det finns en risk för att ändringar inte
uppmärksammas om uppdateringar bara görs manuellt av handläggarna,
vilket kan leda till att personuppgifter som behandlas är oriktiga och inaktuella. Enligt Datainspektionen bör nämnderna därför uppdatera sina ärendehanteringssystem automatiskt, exempelvis varje vecka, i samband med
uppdatering av kommunens befolkningsregister.427

Samkörning
Av integritetshänsyn har det för enskild verksamhet införts begränsningar
när det gäller möjlighet till samkörning av uppgifter. Av 21 § SoLPuLF
framgår att ett boende, en öppen verksamhet eller en annan enhet i enskild
verksamhet inte får hämta personuppgifter från annat boende, annan öppen
verksamhet eller annan enhet inom enskild verksamhet för behandling av
uppgifter genom samkörning.
För kommunal myndighet är möjligheten till samkörning inte begränsad
i förhållande till personuppgiftslagen. Det innebär att samkörning kan vara
möjlig om de villkor som preciseras i personuppgiftslagen uppfylls. I praktiken finns det emellertid en del andra hinder som ofta gör att man inte kan
samköra personregister inom socialtjänsten, bl.a. sekretesslagstiftningen.

Överföring av personuppgifter till tredje land
I 33 § PuL finns en bestämmelse om förbud mot överföring av personuppgifter till tredje land. Med tredje land menas en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förbudet är inte undantagslöst. I 34 § PuL finns en uppräkning av
i vilka fall det är tillåtet att föra över personuppgifter till tredje land. Det
finns också ett bemyndigande som gör det möjligt för regeringen, eller den
myndighet som regeringen bestämmer, att föreskriva ytterligare undantag.
Ett sådant ytterligare undantag från förbudet har införts i 16 § SoLPuLF.
Av bestämmelsen framgår att kommunal myndighet får föra över uppgifter
426 Datainspektionens rapport Behandling av personuppgifter hos social och miljöförvaltning 2004:1
s. 20
427 Datainspektionens rapport Behandling av personuppgifter hos social och miljöförvaltning 2004:1
s. 18
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till tredje land i ett ärende om fastställande av faderskap och om internationella adoptioner. Bestämmelsen klargör att ovanstående överföringar inte
är förbjudna i sig. Däremot kan det finnas annan lagstiftning som hindrar
överföring till tredje land. Sekretesslagstiftningen, som inte har ändrats
och inte heller påverkas av denna bestämmelse, kan alltså även fortsättningsvis förhindra en överföring.
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Bevarande och gallring
av handlingar m.m.
Gällande bestämmelser
Enligt 3 § tredje stycket arkivlagen (1990:782) ska myndigheternas arkiv
bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser
1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov.
Allmänna handlingar får gallras enligt 10 § första stycket arkivlagen. I
andra stycket sägs att vid gallring ska dock beaktas att arkiven utgör en del
av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår ska kunna tillgodose
de ändamål som anges i 3 § tredje stycket.
Gallring innebär att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar. Regler om gallring av personakter inom socialtjänsten
finns både i SoL och LSS med tillhörande förordningar. Dessa regler kompletteras med allmänna råd från Riksarkivet428 som närmare anger vilka
handlingar som bör bevaras och vilka handlingar som kan gallras. För ytterligare vägledning i frågor som rör arkivering och gallring inom social
tjänsten hänvisas dessutom till material som publicerats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)429 samt till Samrådsgruppen för kommunala
arkivfrågor.430
För att allmänna handlingar ska kunna gallras måste ansvarig nämnd utfärda ett gallringsbeslut. Vid datoriserade rutiner är det viktigt att på ett tidigt
stadium avgöra vilka typer av handlingar som ska bevaras och vilka som ska
gallras liksom hur de ska bevaras. IT-stödet måste utformas så att hänsyn tas
till föreskrivna och beslutade regler om bevarande och gallring. 431

428
429
430
431
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Rensning av akt
Att rensa en akt innebär att alla handlingar som inte längre behövs avlägsnas från akten. För rensning krävs inte något myndighetsbeslut. Rensningen bör enligt Riksarkivet432 göras senast i samband med arkivläggningen.
I de allmänna råden framhålls särskilt vikten av att personakter som delvis
eller i sin helhet ska bevaras rensas. En akt bör enligt Riksarkivet i första
hand rensas från
– anteckningar och meddelanden av endast tillfällig betydelse,
– utkast, kladdar och liknande arbetspapper, vilkas betydelse upphört i
och med slutlig skrivelse, promemoria, tjänsteutlåtande etc., avskrifter,
dupletter och kopior som finns i flera exemplar,
– avskrifter, kopior och dupletter som inte behövs för att man rätt ska kunna förstå akten, samt
– trycksaker som inte har någon betydelse för ärendet.

Gallringsplikten i SoL
Huvudregel
Enligt huvudregeln ska anteckningar och andra uppgifter i en personakt
hos socialnämnden gallras fem år efter det att sista anteckningen gjordes
i akten. Detta följer av bestämmelser i 12 kap. 1 § SoL första stycket. Av
samma bestämmelse framgår dock att uppgifterna inte får gallras så länge
uppgifter om samma person finns kvar i en sammanställning av personuppgifter, dvs. ett register, hos nämnden.
Uppgifter i ett register ska enligt 12 kap. 1 § andra stycket SoL gallras
fem år efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har upphört. I
praktiken innebär detta att en uppgift i ett register som avser t.ex. placering
i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende, inte ska gallras förrän
fem år efter det att placeringen har upphört. Gallring som sker med stöd av
ovan redovisade bestämmelser ska vara avslutad senast kalenderåret efter
det att gallringsskyldigheten inträdde. Detta framgår av 12 kap. 1 § tredje
stycket SoL.
I de fall handlingar om en och samma person finns i mer än en akt inom
samma myndighet och samma verksamhetsgren bör gallringen av dessa
samordnas så att den verkställs fem år efter senaste anteckningen i den
senast aktuella akten. Om socialtjänsten är organiserad i flera nämnder är
432 RA-FS 2002:3
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det viktigt att varje nämnd räknar gallringstiden utifrån kontakten med den
egna nämnden.433

Undantag från huvudregeln
Av främst rättssäkerhetsskäl men också för att vissa personer ska ha möjlighet att ta reda på sitt biologiska och sociala ursprung får vissa handlingar
inte gallras med stöd av bestämmelserna i 12 kap. 1 § SoL. Vilka undantag
som gäller framgår av 12 kap. 2 § SoL. Det gäller handlingar som har kommit in eller upprättats i samband med
– utredning om faderskap,
– utredning om adoption,
– att en underårig har placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende, i ett familjehem eller i ett annat enskilt hem som inte tillhör någon
av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om honom.
Vidare gäller att avtal om vårdnad, boende och umgänge som godkänts av
socialnämnden inte får gallras förrän barnet har fyllt 18 år.
Ytterligare ett undantag från gallringsplikten gäller handlingar som ska
bevaras med hänsyn till forskningens behov. Det gäller dels handlingar
i ett representativt urval av kommuner, dels handlingar beträffande ett
representativt urval av personer i övriga kommuner. I 7 kap. 2 § SoF anges
vilka kommuner som omfattas av undantaget. Det gäller kommunerna i
Östergötlands, Gotlands och Västernorrlands län samt Göteborgs kommun. Övriga kommuner ska bevara handlingar som avser personer födda
den femte, femtonde och tjugofemte i varje månad.
Handlingar i ett ärende som rör fler än en person måste enligt Riksarkivet
ses som en odelbar enhet. Om en gemensamt förd personakt innehåller
handlingar i ärenden om en person som är född något av ovanstående datum
ska dessa handlingar bevaras. Övriga handlingar i en sådan akt ska gallras
enligt huvudregeln, dvs. senast fem år efter sista anteckningen i akten.
Gemensamt förda personakter måste alltså senast vid gallringstillfället
delas upp i ärenden med handlingar som ska bevaras respektive ärenden
med handlingar som ska gallras. En eventuell registerledares (akt-,
dossiéledares) födelsedatum får inte vara avgörande för om handlingarna i
akten ska gallras eller bevaras.

433 RA-FS 2002:3
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Handlingar som inte ger upphov till något ärende
Till handlingar som kan gallras hör också rapporter och anmälningar som
inte tillhör ett ärende och inte ger upphov till något ärende. Dessa handlingar omfattas inte av reglerna om gallring i 12 kap. 1 § SoL. Det ankommer på kommunfullmäktige att besluta om regler för förvaring och gallring
av sådana handlingar (16 § arkivlagen). Det är vanligt att handlingarna
sätts in i en pärm i kronologisk ordning och att handlingarna i pärmen
gallras efter en av kommunfullmäktige fastställd tidsperiod. Enligt Riks
arkivets allmänna råd bör sådana handlingar gallras efter fem år.434

Enskild verksamhet
Dokumentation i enskild verksamhet som står under Socialstyrelsens tillsyn omfattas inte av bestämmelserna om gallringsskyldighet i 12 kap. 1 §
SoL. För bevarande och gallring av sådana handlingar finns i stället bestämmelser i 7 kap. 3 § SoL, som innebär att de ska gallras två år efter
det att sista anteckningen gjordes i akten. I likhet med vad som gäller för
personakter inom socialnämndens verksamhet ska uppgifterna dock inte
gallras så länge uppgifter om samma person inte har gallrats i enlighet
med vad som gäller för uppgifter i en sammanställning. För uppgifter i
en sammanställning (register) inom enskild verksamhet gäller att de ska
gallras två år efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har upphört. Gallringen ska vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallringsskyldigheten inträdde.435 Sammanfattningsvis kan alltså konstateras,
att gallringsfristen för anteckningar och andra uppgifter i personakter inom
enskilda verksamheter är kortare än gallringsfristen för personakter inom
socialnämndens verksamhet.
Den socialnämnd som beslutat om en insats som genomförs i en enskild
verksamhet får enligt 7 kap. 3 § fjärde stycket SoL träffa avtal med den
som bedriver verksamheten om att handlingar ska överlämnas till nämnden när gallringskyldigheten inträder. Från denna möjlighet att träffa avtal
föreskrivs vissa undantag i 7 kap. 3 a § SoL. Det gäller handlingar som
avser barn som har placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende eller i sådant boende som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket SoL. I dessa
fall är den enskilda verksamheten skyldig att överlämna handlingarna för
bevarande till den socialnämnd som beslutat om insatsen, när gallringsskyldigheten enligt 7 kap. 3 § första stycket SoL inträder. Vidare gäller att
vissa handlingar – av hänsyn till forskningens behov – ska överlämnas till
434 RA-FS 2002:3
435 Prop. 2006/07:129 s. 86 ff
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den socialnämnd som beslutat om insatsen ifråga när gallringsskyldigheten
inträder. Det ska ske enligt samma regler som gäller för socialnämndens
egen verksamhet.

Gallringsplikten i LSS
Huvudregel

I 21 c § första stycket LSS anges en gallringsplikt beträffande personakter
som i sak motsvarar bestämmelserna i 12 kap. 1 § SoL, dvs. att anteckningar
och andra uppgifter i en personakt ska gallras fem år efter det att sista
anteckningen gjordes i akten. Uppgifterna ska dock inte gallras så länge
uppgifter om en och samma person inte har gallrats i enlighet med vad som
gäller för uppgifter i en sammanställning.
Enligt 21 c § andra stycket ska uppgifter i en sådan sammanställning
gallras fem år efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har upphört. En uppgift i en sammanställning om en bestående åtgärd, t.ex. insats i
form av bostad med särskild service, ska således inte gallras förrän fem år
efter det att insatsen upphört. Först då får personakten gallras förutsatt att
fem år har gått från sista anteckningen i personakten.

Undantag från huvudregeln
I likhet med vad som gäller enligt SoL är vissa handlingar undantagna
från gallringsplikten (21 d § första stycket). Det gäller handlingar som har
kommit in eller upprättats i samband med att en insats i form av boende i
familjehem eller i bostad med särskild service lämnats barn och ungdomar
som behöver bo utanför föräldrahemmet.
I LSS görs också undantag från gallringsplikten med hänsyn till forskningens behov (21 d § andra stycket). Undantaget gäller dels handlingar i
ett representativt urval av kommuner och landsting, dels handlingar beträffande ett representativt urval av personer i övriga kommuner och landsting.
I 12 § förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade anges samma urvalskriterier som i 7 kap. 2 § SoF, se vad som
tidigare sagts i avsnittet om gallringsplikten i SoL.

Enskild verksamhet
Bestämmelserna om gallring i 21 c § LSS gäller inte enskild verksamhet. För sådana verksamheter finns i stället bestämmelser i 23 a och b §§
LSS, som i sak motsvarar vad som tidigare sagts om gallring av handlingar
i enskilda verksamheter som genomför insatser med stöd av SoL. Skyl272
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digheten att överlämna vissa handlingar till den beslutande nämnden när
gallringsskyldigheten inträder gäller dels handlingar som ska bevaras av
hänsyn till forskningens behov, dels handlingar som avser barn som placerats eller tagits emot i en bostad med särskild service för barn som behöver
bo utanför föräldrahemmet.

Övrig gallring
Till personakterna förs åtskilliga handlingar som är av endast tillfällig betydelse och som enligt Riksarkivet kan gallras vid inaktualitet, dvs. när
handlingarna inte längre behövs i verksamheten. Denna gallring kan göras
även i de personakter som delvis eller i sin helhet ska bevaras. I Riks
arkivets allmänna råd ges en lång rad exempel på handlingar och typer av
handlingar som kan gallras vid inaktualitet.436

Omhändertagande av personakt i enskild verksamhet
I 7 kap. 5 § SoL och 23 c § LSS finns bestämmelser som gäller omhändertagande av personakt i enskild verksamhet. Dessa bestämmelser innebär i
korthet att Socialstyrelsen i vissa fall får besluta att en personakt ska tas
omhand. Det gäller om
– verksamheten upphör,
– om det på sannolika skäl kan antas att personakten inte kommer att
handhas enligt gällande regler, eller
– om den som ansvarar för personakten ansöker om det och det finns ett
påtagligt behov av att akten tas om hand.
En omhändertagen personakt ska återlämnas om det är möjligt och det inte
finns skäl för omhändertagande på ovan angivna grunder. Beslut i fråga om
återlämnande meddelas av Socialstyrelsen efter ansökan av den som vid
beslutet om omhändertagande ansvarade för personakten.
Omhändertagna personakter ska förvaras avskilda hos arkivmyndigheten i den kommun där akterna har tagits omhand. Personakter ska bevaras
i minst två år från det att de kom in till myndigheten. Denna myndighet
har samma skyldighet att lämna ut uppgifter ur akten som den som varit
ansvarig för akten innan den togs omhand.
Polismyndigheten ska i vissa fall lämna den hjälp som behövs för att
verkställa ett beslut om omhändertagande av personakt. Bestämmelser om
detta finns i 16 kap. 4 a § SoL respektive 27 a § LSS.
436 RA-FS 2002:3
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Enligt 2 kap. 1 § SoL ansvarar varje kommun för socialtjänsten i sin kommun. Detta gäller också verksamhet enligt LVU och LVM. Kommunen har
det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den
hjälp som de behöver. Detta innebär dock ingen inskränkning i det ansvar
som vilar på andra huvudmän (2 kap. 2 § första stycket SoL). Kommunens
huvuduppgift är att bistå med sådana hjälp- och stödinsatser som inte faller
inom något annat samhällsorgans ansvarsområde. Kommunen kan dock
vara skyldig att vidta tillfälliga åtgärder i väntan på att ansvarig huvudman
kan ge den enskilde behövlig hjälp. Detsamma gäller när man inte vet vilken huvudman som har ansvaret i en viss situation.437
Enligt 16 § LSS har kommunen och landstinget ansvar gentemot dem
som är bosatta i kommunen.
Många personer behöver förutom insatser enligt SoL och LSS även
hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Både landstingen och kommunerna är huvudmän för hälso- och sjukvård. Ansvarsfördelningen regleras i 3 och 18 §§ HSL.

Förklaring av vissa kommunbegrepp
Inom socialtjänsten och LSS används flera olika begrepp för att beskriva
den enskildes anknytning till en viss kommun. Det är vistelsekommun,
hemkommun, bosättningskommun, folkbokföringskommun och placerings
kommun.
– Vistelsekommun är den kommun som en person mer eller mindre tillfälligt vistas i när ett hjälpbehov uppkommer.
– Hemkommun är den kommun där en person är bosatt större delen av
året.
– Bosättningskommun är den kommun där den enskilde kan anses vara
bosatt. Vid bedömning av frågan om var en person ska anses vara bosatt kan ledning hämtas från folkbokföringslagens bestämmelser om rätt
folkbokföringsort. En person kan i regel anses vara bosatt i den kommun
där han eller hon är folkbokförd.

437 Prop. 1979/80:1 Del A s. 524
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– Folkbokföringskommun är den kommun där den enskilde är folkbokförd
enligt reglerna i folkbokföringslagen (1991:481).
– Placeringskommun är den kommun som beslutat om en enskild persons
vistelse i en annan kommun i familjehem, hem för vård eller boende,
särskild boendeform för äldre eller bostad med särskild service enligt
socialtjänstlagen.

Vistelsekommunens ansvar enligt SoL
Enligt SoL är det den kommun (vistelsekommunen) där den enskilde befinner sig när behov av hjälp och stöd uppkommer som primärt har ansvaret
för att se till att den enskilde får de insatser som han eller hon behöver.
Vistelsekommunen är skyldig att pröva en ansökan om bistånd enligt SoL.
Denna skyldighet påverkas inte av vistelsetidens längd. Omfattningen av
det bistånd som vistelsekommunen kan ha skyldighet att ge kan däremot
påverkas av den tid som han eller hon vistas där och under vilka förhållanden. Ansvaret gäller oavsett om personen bara är på genomresa eller
om personen vistas i sitt fritidshus under en längre tid på t.ex. sommaren.438 Generellt gäller att vistelsekommunens ansvar är begränsat till sådant som den enskilde behöver under sin vistelse i kommunen eller under
hemresan.439

RÄTTSFALL
RÅ 84 2:33 I och II
I avgörandet uttalade Regeringsrätten att den hjälpsökande på grund av sitt häl
sotillstånd ostridigt var i behov av hemhjälp. Detta behov var i stort sett konstant,
oberoende av var hon vistades. Vid semestervistelse i en annan kommun än
hemkommunen var det därför vistelsekommunens ansvar att se till att hon till
försäkrades bistånd.

438 RÅ 84 2:33 I och II
439

RÅ 1988 ref. 24
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RÄTTSFALL
RÅ 2008:18, beslut den 28 maj 2008, mål nr 7399-05
Enligt Regeringsrätten borde en kommun ha prövat en ansökan om bistånd i
form av hemtjänst under en sommarvistelse från en kvinna som bodde i en an
nan kommun. Målet gällde frågan om den enskilde har rätt att ansöka om bi
stånd innan vistelsen i kommunen påbörjats. Regeringsrätten konstaterar att det
inte finns några bestämmelser i socialtjänstlagen som reglerar detta. Den enda
reglering som finns är 2 kap. 3 § SoL, som gäller när någon med ett varaktigt
behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser önskar flytta till en annan kom
mun. Enligt Regeringsrättens bedömning kan denna bestämmelse inte ges den
innebörden att den enskilde i övriga fall inte skulle ha någon möjlighet att ansöka
om bistånd hos en annan kommun än den i vilken han eller hon vistas vid ansök
ningstillfället. Tvärtom skulle en sådan tillämpning av SoL i praktiken innebära en
urholkning av den enskildes rätt att tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Vistelsekommunens ansvar ska inte heller tolkas så att den som är på semester eller tillfälligt vistas utomlands inte har rätt till hjälp. Den omständigheten att vistelsen i kommunen avbrutits på grund av utlandsresan behöver inte medföra att kommunen inte har ansvar enligt SoL. Ett sådant
ansvar måste anses föreligga så länge den hjälpbehövande alltjämt är att
betrakta som bosatt i kommunen i den meningen att han där har kvar sitt
egentliga bo och hemvist.440 Kommunens yttersta ansvar innebär att social
tjänsten kan behöva bistå med ekonomiskt bistånd och insatser för barn
som vistas i ett annat land och vars vårdnadshavare bor i Sverige.441

Undantag från vistelsekommunens ansvar
Från principen om vistelsekommunens ansvar finns några undantag angivna i 16 kap. 2 § SoL.
Placeringskommunens ansvar
Ett undantag gäller vissa placeringar utanför den egna kommunen. Har en
kommun beslutat om en placering i familjehem, hem för vård eller boende
eller en särskild boendeform för äldre eller bostad med särskild service
enligt SoL i en annan kommun, har den kommunen som beslutat om placeringen (placeringskommunen) också ansvaret för biståndsinsatser och
individuellt behovsprövade stöd- och serviceinsatser under placeringstiden
440 RÅ 1987 ref. 174
441 Handläggning inom socialtjänsten av ärenden då barn med hemvist i Sverige söker hjälp hos
svenska utlandsmyndigheter. Socialstyrelsens meddelandeblad (art nr 2004-1-6)
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(16 kap. 2 § första stycket SoL). Detta ansvar gäller även om den enskilde
blir folkbokförd i den nya kommunen.
Regeln om placeringskommunens ansvar bygger på principen om ett
sammanhållet vårdansvar. Det innebär att placeringskommunen utreder
behov av, beslutar om och finansierar de hjälp- och stödinsatser som beviljas den enskilde även om verkställigheten överlämnas till en vårdgivare i
offentlig eller privat regi i en annan kommun.442
Vad som gäller i speciella situationer när barn och ungdomar är placerade i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende i en annan kommun behandlas närmare i Socialstyrelsens handbok om barn och unga i
socialtjänsten.443
Folkbokföringskommunens ansvar
I 16 kap. 2 § andra stycket SoL anges ytterligare ett undantag från huvudprincipen om vistelsekommunens ansvar. Det gäller intagna på kriminalvårdsanstalter och personer som vårdas på sjukhus eller i annan sjukvårdsinrättning på initiativ av någon annan än en kommun. I dessa fall har den
kommun där den enskilde är folkbokförd samma ansvar för biståndsinsatser och individuellt behovsprövade stöd- och serviceinsatser som placeringskommunen i det förra fallet. Folkbokföringskommunens ansvar
gäller även insatser som aktualiseras inför utskrivningen från respektive
inrättningar. 444

Kvarskrivning
Enligt 16 § folkbokföringslagen kan en person som av särskilda skäl kan
antas bli utsatt för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier på annat
sätt, vid flyttning medges att vara folkbokförd på den gamla folkbokföringsorten, s.k. kvarskrivning, (se del 4, kapitlet Skyddade personuppgifter). Om en flyttning innebär byte av kommun ska den nya kommunen, vistelsekommunen, normalt ge bistånd. I vissa fall kan det dock finnas anledning att göra undantag från denna princip av sociala skäl, t.ex. om en hotad
person tvingas flytta mellan ett flertal tillfälliga boenden innan det finns en
mer permanent lösning av bostadsfrågan. Med permanent menas ett boende där den enskilde kan stanna under överskådlig tid. Resultatet kan bli
att den hotade personen under sitt sökande efter ett tryggt och permanent
boende, med korta mellanrum tvingas ta kontakt med nya socialkontor.
442 Prop. 1996/97:124 s. 158 f.
443 Barn och unga i socialtjänsten. Utreda, planera och följa upp beslutade insatser. (art nr 2006-101-6)
444 Se även 1 § lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
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Med hänsyn till vistelsebegreppet ligger det yttersta ansvaret för att ge
bistånd på vistelsekommunen men kommunerna kan tillsammans göra en
bedömning av vad som är bäst i det individuella fallet.445

Ansökan om bistånd inför flyttning till en annan kommun
Enligt 2 kap. 3 § SoL har en person som önskar flytta till en annan kommun, men som på grund av ålderdom, funktionshinder eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser, rätt
att ansöka om insatser i inflyttningskommunen. Ansökan ska behandlas
som om personen var bosatt i inflyttningskommunen. För att bestämmelsen ska bli tillämplig ska det framgå att det är den enskildes egen bestämda
önskan att få flytta till den andra kommunen. De insatser man har rätt att
ansöka om är främst insatserna särskild boendeform för äldre och bostad
med särskild service. Det förhållandet att sökandens behov redan är tillgodosedda i hemkommunen får inte beaktas. Hemkommunen är skyldig
att bistå inflyttningskommunen med den utredning som kan behövas för
bedömningen av ansökan.446

Bosättningsprincipen i LSS
Enligt LSS är det den kommun där den enskilde är bosatt som ansvarar för
insatser (16 § LSS). Vid bedömningen av var en person ska anses bosatt
kan ledning hämtas från folkbokföringslagens bestämmelser om rätt folkbokföringsort.447 En person kan i regel anses bosatt på den ort där han är
folkbokförd. Kan en person med funktionshinder vid en bedömning utifrån
folkbokföringslagens bestämmelser anses bosatt i en viss kommun är det
den kommunen som ansvarar för insatser enligt LSS även om personen är
folkbokförd i en annan kommun.448

Ansökan om förhandsbesked i en annan kommun enligt
LSS
Enligt 16 § andra stycket LSS har den enskilde, om han eller hon vill flytta
från en kommun till en annan, rätt att i förväg få besked av inflyttningskommunen om han eller hon har rätt till insatser i den kommunen. En ansökan om förhandsbesked från en person som tänker bosätta sig i kommunen
445
446
447
448
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ska behandlas på samma villkor som om han redan var bosatt där, och
skälet till varför den enskilde vill flytta har ingen betydelse för beslutet.
Avsikten att flytta till kommunen måste dock vara klar och bestämd. Den
enskilde kan exempelvis inte kräva förhandsbesked av flera kommuner för
samma tid.
Inflyttningskommunen ska utan dröjsmål planera och förbereda för att
ta emot den funktionshindrade personen med de insatser som förhands
beskedet ger honom rätt till om han bosätter sig i kommunen. Den enskilde
måste dock enligt förarbetena acceptera att det kan ta viss tid för inflyttningskommunen att ordna t.ex. en gruppbostad. 449
Förhandsbeskedets giltighetstid är begränsad till sex månader, räknat
från den dag när den eller de insatser som förhandsbeskedet omfattar blir
tillgängliga för den enskilde. Skyldigheten att rent faktiskt tillhandahålla
insatser inträder först sedan sökanden flyttat till kommunen. När en person
själv väljer att flytta till en annan kommun övergår ansvaret för personen
ifråga till den nya kommunen direkt då personen flyttat.
RÄTTSFALL
RÅ 2004:110
Regeringsrätten har ansett att en ansökan om förhandsbesked enligt 16 § LSS
om gruppboende i annan kommun bör bifallas när sökanden haft en varaktig
anknytning till den nya kommunen och uttryckt en klar och bestämd önskan att
bosätta sig där. Att behovet av gruppboende var tillgodosett i en närbelägen
kommun ansågs inte ha någon betydelse.

Bibehållet kostnadsansvar enligt 17 a § LSS
Genom 17 a § LSS finns en möjlighet för kommunen att, om särskilda skäl
finns, tillgodose behovet av insatsen genom en insats i en annan kommun
men med bibehållet kostnadsansvar för de insatser enligt 9 § LSS som
personen kan behöva. Möjligheten till bibehållet kostnadsansvar gäller i
dessa fall trots att den enskilde är folkbokförd och bosatt i en annan kommun. Möjligheten att teckna avtal med en annan kommun eller en enskild
vårdgivare i en annan kommun för att tillgodose ett behov av bostad finns
dock bara när det finns ”särskilda skäl”. I lagens förarbeten450 nämns bl.a.
449 Prop. 1992/93:159 s. 185
450 Prop. 2000/01:6 s. 8

279

4

4

Kommunens ansvar

följande exempel på ”särskilda skäl” då behov av tillfälligt boende i en annan kommun än hemkommunen kan vara aktuellt:
• Det individuella behovet av anpassade lösningar och särskild kompetens
i omvårdnaden kan vara så speciellt – t.ex. för personer som har ovanliga diagnoser eller har komplicerade funktionshinder – att det kan vara
svårt att utforma insatser med god kvalitet i den egna kommunen.
• Behovet av mycket särskilda insatser kan bl.a. uppstå under särskilda
skeenden i livet eller under den tid som kommunen behöver för att bygga upp motsvarande stöd på hemorten, t.ex. utbilda personal.
Möjligheten för en kommun att teckna avtal med en annan kommun eller
en enskild vårdgivare i en annan kommun förändrar inte den grundläggande utgångspunkten i LSS – att insatserna i första hand ska tillgodoses
i den kommun där man är bosatt. Den utökade avtalsmöjligheten innebär
inte heller någon förändring när det gäller rätten att flytta till en annan
kommun eller rätten att ansöka om förhandsbesked.
Om en kommun har kvar ett kostnadsansvar för en person, och den enskilde senare själv väljer att stadigvarande bosätta sig på den nya orten,
kan detta inte ifrågasättas med hänvisning till det upprättade avtalet. I sådana fall övergår ansvaret till den nya kommunen.451

Kommunens ansvar för personer som omfattas av
EG-rätten
De två föregående upplagorna av denna handbok har innehållit en kortfattad redovisning av de delar av EG-rätten som har betydelse för social
tjänsten. Denna tredje upplaga av handboken innehåller inte någon sådan
text. För vägledning i frågor på detta område hänvisas i stället till Social
styrelsens publikation EG-rätten och socialtjänsten – en vägledning, som
gavs ut i augusti 2008.452 I det följande ges en kortfattad beskrivning av
vilka frågor som tas upp i olika kapitel.
De tre första kapitlen är avsedda att ge en allmän och grundläggande insikt i och förståelse av EG-rätten. Här finns bl.a. en översiktlig beskrivning
av EU:s grundläggande principer och mål samt EU:s regelverk, dvs. fördrag, förordningar, direktiv, beslut och avtal. Vidare förklaras innebörden i
några grundläggande EG-rättsliga begrepp av betydelse för socialtjänsten.
Det gäller bl.a. begreppen social trygghet, sociala förmåner och socialt bi451 Prop. 2000/01:6 s. 9
452 EG-rätten och socialtjänsten – en vägledning. (art nr 2008-126-3)
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stånd liksom begreppen arbetstagare, arbetssökande, ekonomiskt aktiv och
ekonomiskt icke-aktiv.453 Här beskrivs också unionsmedborgarskapet och
rätten till fri rörlighet inom unionen samt rörlighetsdirektivet som reglerar
denna rätt. Den centrala principen i detta direktiv är principen om att alla
EU/EES-medborgare som befinner sig i ett EU- eller EES-land och har
uppehållsrätt där ska behandlas lika med landets egna medborgare.
Det fjärde kapitlet behandlar rätten till socialt bistånd i Sverige i förhållande till EG-rätten och den svenska lagstiftningen på området samt vissa
frågor om sekretess och uppgiftsskyldighet.
I det femte kapitlet behandlas olika personkategoriers ställning när det
gäller uppehållsrätt i Sverige och deras rätt till bistånd från socialtjänsten.
Det gäller bl.a. den gränsdragning i fråga om uppehållsrätt som gäller
mellan EU/EES-medborgare som är ekonomiskt aktiva och dem som inte
utövar någon ekonomisk verksamhet i Sverige, liksom gränsdragningen
mellan arbetstagare och arbetssökande. I samma kapitel beskrivs även rättigheterna för medborgare i tredje land som är varaktigt bosatta i ett EUeller EES-land. För nordiska medborgare medger nordiska konventionen
om socialt bistånd och sociala tjänster mer omfattande rättigheter än för
EU/EES-medborgare.
Det avslutande sjätte kapitlet innehåller ett antal praktiska exempel med
relevans för EG-rätten och socialtjänsten. Till exemplen finns kommentarer som syftar till att så långt möjligt klarlägga vad som kan vara social
tjänstens ansvar och möjligheter när en EU/EES-medborgare söker bistånd
från socialtjänsten.

Nordiska konventionen om socialt bistånd
och sociala tjänster
Det finns en nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster
som regleras i lagen (1995:479) om nordisk konvention om socialt bistånd
och sociala tjänster. En arbetsgrupp som tillsatts av Nordiska ministerrådet
har utarbetat en vägledande kommentar som bl.a. bygger på förarbetena
till lagen.454
Konventionen omfattar all i de nordiska länderna gällande lagstiftning
som rör socialt bistånd och sociala tjänster, vissa andra sociala förmåner
(t.ex. färdtjänst och bidragsförskott) samt för några artiklar även lagstift453 I Socialstyrelsens publikation anges på sidan 16 att förordning nr 883/2004 ännu inte tillämpas.
Sedan den 1 maj 2010 tillämpas dock denna förordning samt förordning nr 987/2009, som ersätter
de tidigare förordningarna nr 1408/71 och 574/72.
454 Prop. 1994/95:149 och 1994/95:SoU19
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ningen om hälso- och sjukvård. Varje land upprättar en förteckning över
den lagstiftning som konventionen omfattar. Förteckningen ska uppdateras
årligen. I varje land finns ett förbindelseorgan utsett som ska kunna hjälpa
till vid tillämpningen av konventionen. I Sverige är det Socialstyrelsen
som är detta förbindelseorgan.
Jämfört med de EG-rättsliga reglerna omfattar den nordiska konventionen även personer som inte är förvärvsaktiva och personer som är bosatta
på Färöarna och Grönland. Personkretsen utgörs av alla nordiska medborgare oavsett bosättningsland och alla lagligen bosatta i Norden. Begreppet
”lagligen bosatt” innebär att det ska finnas en rätt att bo i landet enligt
landets utlänningslagstiftning. I praktiken är detta i de flesta fall detsamma
som att vara bosatt i landet enligt dess folkbokföring. Personkretsen inkluderar därmed flyktingar och statslösa med uppehållstillstånd, men inte
asylsökande.
Nordiska medborgare likställs med svenska medborgare inom konventionens område – där socialtjänstlagen och LSS ingår – så länge de
befinner sig i Sverige. Det gäller oavsett om de är bosatta eller tillfälligt
vistas här. Icke-nordiska medborgare har däremot inte någon i konventionen grundad rätt till likställdhet. Likställdheten har betydelse för nordiska
medborgare som inte har rätt till likställdhet enligt EG-reglerna. Det gäller
icke-förvärvsaktiva och före detta förvärvsaktiva, som inte har arbetat i
Sverige och som av detta skäl inte har rätt till likställdhet vad avser sociala
förmåner enligt EG-reglerna.
För ytterligare information om konventionen hänvisas till Social
styrelsens meddelandeblad.455

Kommunens ansvar för asylsökande m.fl.
I lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) finns bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till utlänningar som
1. har ansökt om uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande
enligt utlänningslagen (asylsökande),
2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller efter tillfälligt
skydd, eller
3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl får vistas i landet medan ansökan prövas.

455 Nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster. Socialstyrelsens meddelandeblad
(art nr 2003-126-9)
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Migrationsverket har huvudansvaret för mottagande av utlänningar som
avses i punkterna 1. och 2. och ska erbjuda dessa sysselsättning samt logi,
bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag. För utlänningar som
avses i punkt 3. och vistas i en kommun, t.ex. hos anhöriga, ska kommunen
lämna bistånd i form av dagersättning. Detta gäller dock inte om ansökan
om uppehållstillstånd avser en förlängning av tidigare tillstånd. I sådana
fall ska bistånd lämnas enligt socialtjänstlagen. I LMA finns även bestämmelser om mottagande av ensamkommande barn. Kommunen har rätt till
ersättning från staten (Migrationsverket) för bistånd som lämnats enligt
LMA. Bestämmelserna finns i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
Av 1 § andra stycket LMA framgår att den personkrets som omfattas av
lagen inte har rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL för förmåner av motsvarande karaktär. Av förarbetena till LMA framgår att den som omfattas av
lagen normalt inte bör kunna anses vara berättigad till bistånd till sin försörjning enligt 4 kap. 1 § SoL. Behovet av bistånd får regelmässigt anses
vara tryggat ”på annat sätt”. Begränsningen gäller bistånd till försörjning,
dvs. den typ av bistånd som motsvaras av förmåner enligt LMA. Både
Migrationsverkets och socialnämndens beslut enligt LMA får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.
Andra former av bistånd enligt SoL bör självfallet gälla även för asyl
sökande m.fl. 456 Det innebär att om någon som omfattas av LMA ansöker
om bistånd för behov som inte täcks av LMA är kommunen skyldig att
pröva ansökan enligt SoL.
I 16 § LSS uppställs ett krav på bosättning i den ansvariga kommunen
vilket innebär att bosättning i Sverige krävs för rätt till insatser enligt LSS.
Rätten till insatser av motsvarande karaktär för asylsökande får i stället
prövas enligt 4 kap. 1 § SoL.
För övriga personer som saknar hemvist i Sverige men vistas här finns
inga undantag när det gäller tillämpningen av SoL. Det innebär att en ansökan från en person som saknar hemvist i landet måste prövas av vistelsekommunen.457

456 Prop. 1993/94:94 s. 93 och s. 94
457

Jfr. JO 1994/95 s. 272 och RÅ 1995 ref 70
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Underrättelseskyldighet
När en socialnämnd första gången vidtar en åtgärd i ett ärende om social
tjänst som angår en utlänning som saknar eller inte har sökt uppehållstillstånd, har nämnden enligt 7 kap. 1 § utlänningsförordningen (2006:97)
underrättelseskyldighet till polismyndigheten i det polisdistrikt där utlänningen är bosatt eller huvudsakligen vistas. Skyldigheten gäller inte den
som sökt uppehållstillstånd i Sverige eller den som inte behöver ha uppehållstillstånd, t.ex. personer som berörs av EG-reglerna.
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Att överflytta ett ärende till en annan
kommun
Vilken kommun som har ansvaret för att den enskilde får det stöd och den
hjälp som han eller hon behöver följer av bestämmelser i SoL och LSS. Dessa
bestämmelser redovisas närmare i del 4, se kapitlet Kommunens ansvar.
I detta kapitel redovisas vad som gäller i fråga om överflyttning av ett
ärende till en annan kommun. Bestämmelser om detta finns i 16 kap. 1 §
SoL. I LSS saknas regler om överflyttning av ärenden. Begreppet ärende
används i detta sammanhang i en vidare betydelse än i förvaltningslagen.
Med ärende avses nämndens ansvar för samtliga pågående ärenden och
insatser som rör en viss person.
Ett ärende som avser vård eller någon annan åtgärd i fråga om en enskild
person kan flyttas över till en annan socialnämnd (16 kap. 1 § första stycket
SoL). En sådan överflyttning ska ske om den som berörs av ärendet har
starkast anknytning till den andra kommunen och det med hänsyn till den
enskildes önskemål, varaktigheten av hjälpbehovet och omständigheterna
i övrigt framstår som lämpligt (16 kap. 1 § andra stycket SoL).

När är det lämpligt att flytta över ett ärende?
Frågan om det är lämpligt att flytta över ett ärende får avgöras efter en
individuell bedömning i varje enskilt fall. Det kan t.ex. vara fråga om att
vårdnadshavaren till ett barn som är placerat i familjehem eller hem för
vård eller boende i en annan kommun flyttar från placeringskommunen.
I en sådan situation bör en överflyttning till vårdnadshavarens hemkommun vara naturlig, eftersom kontakterna med vårdnadshavaren ingår som
en viktig del i vårdansvaret. Detta gäller inte om syftet med placeringen
är ett annat än att barnet ska återvända hem. En överflyttning i motsatt
riktning kan bli aktuell, t.ex. när ett barn i späd ålder långsiktigt placeras i
familjehem eller i fråga om ungdomar som är på väg ut i eget boende i den
kommun där familjehemmet är beläget.458
Även placeringsärenden som gäller vuxna personer bör i vissa fall kunna
flyttas över till vistelsekommunen utan att denna kommun har samtyckt.
Det kan gälla t.ex. långvariga vistelser i ett familjehem i en annan kommun
458 Prop. 2002/03:53 s. 93
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eller att en person med funktionshinder efter ett biståndsbeslut i hemkommunen vistas i en bostad med särskild service i en annan kommun. Efter en
långvarig vistelse i den andra kommunen kan det framstå som orimligt att
ansvaret för biståndsinsatser stannar kvar hos den gamla hemkommunen.
Familjebildning eller utträde i förvärvslivet kan ha lett till en stark anknytning till den andra kommunen. Samtidigt kan tidigare band till den gamla
hemkommunen ha tunnats ut eller upphört.459
En överflyttning kan också vara aktuell när en kommun enligt 11 kap.
4 § SoL har slutfört sin utredning och fattat ett beslut i ärendet, men den
som utredningen rör har bytt vistelsekommun under utredningstiden. Om
vistelsen i den nya kommunen kan antas bli varaktig, kan det vara motiverat att flytta över ärendet.460

Den enskildes anknytning till en viss kommun
Vid bedömning av till vilken kommun den enskilde har starkast anknytning är det naturligt att hämta ledning från principerna i folkbokföringslagen och den rättspraxis som utvecklats. Det innebär normalt att berörd
enskild anses ha starkast anknytning till den kommun där han eller hon är
eller borde vara folkbokförd.461

Den enskildes önskemål
För att en överflyttning ska kunna göras krävs det dessutom att det med
hänsyn till den enskildes önskemål, varaktigheten av hjälpbehovet och omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt. Man måste göra en samlad
bedömning av i vilken kommun den enskildes behov bäst kan tillgodoses.
Den enskildes önskemål måste tillmätas stor betydelse Att flytta över ett
ärende mot den enskildes vilja bör således normalt inte förekomma, även
om det inte är otänkbart att det kan förekomma fall där det finns anledning
att frångå den enskildes vilja. I ett sådant fall bör det krävas en utförlig
motivering till varför den enskildes vilja frångåtts.462

459
460
461
462
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Hjälpbehovets varaktighet
För att överflyttningsmöjligheten inte ska motverka den i 2 kap. 2 § SoL
angivna huvudprincipen om vistelsekommunens primära ansvar för stöd
och hjälp, krävs att det aktuella hjälpbehovet varar en viss tid för att överflyttning ska ske. Någon tidsgräns är inte möjlig att ange men det får inte
vara fråga om behov av akut hjälp som kan förutses upphöra relativt snart.
Typiskt sett bör det i ärenden som ska flyttas över vara fråga om mångåriga
insatser.463

Om kommunerna inte kan komma överens
Om berörda kommuner inte kan komma överens om överflyttning får den
kommun där frågan om överflyttning kommit upp ansöka om överflyttning
av ärendet hos Socialstyrelsen (16 kap. 1 § tredje stycket SoL).
Socialstyrelsens beslut enligt 16 kap. 1 § SoL får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol (16 kap. 4 § SoL). Första instans är förvaltningsrätten. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt (16 kap. 5 §
SoL) och till Regeringsrätten.
Det finns ingen bestämmelse om att ett sådant beslut ska verkställas
omedelbart. Om kommunerna inte kommer överens om annat, innebär det
att den gamla kommunen har kvar ansvaret till dess att beslutet har vunnit
laga kraft.

Den enskildes inställning i saken
Den enskilde är inte part i ett ärende eller i ett mål om överflyttning. Den
nämnd som ansöker om överflyttning har därför att utreda och redovisa
den enskildes vilja. Något behov av att den enskilde hos Socialstyrelsen
eller i domstol själv lämnar en redogörelse för sin uppfattning bör normalt
sett inte föreligga.464

463 Prop. 2002/03:53 s. 109 ff.
464 Prop. 2002/03:53 s. 110
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Kommunens möjligheter att överlåta
uppgifter
Allmänna utgångspunkter
Enligt 11 kap. 6 § tredje stycket regeringsformen kan en förvaltningsuppgift överlämnas till bolag, förening, samfällighet, stiftelse, registrerat trossamfund eller någon av dess organisatoriska delar eller till enskild individ.
Innefattar uppgiften myndighetsutövning ska det ske med stöd av lag.
I SoL och LSS finns bestämmelser om möjligheter att överlåta uppgifter på annan. Kommunen får enligt 2 kap. 5 § SoL 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 ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ.
Ett landsting eller en kommun får enligt 17 § LSS med bibehållet ansvar
sluta avtal med någon annan om att tillhandahålla insatser enligt denna lag.
I lagstiftningen görs alltså skillnad mellan uppgifter som innefattar myndighetsutövning och andra uppgifter. Genomförandet av insatser som beslutas med stöd av SoL och LSS är inte myndighetsutövning och kan därför
genom avtal överlåtas till en annan kommun eller en enskild verksamhet.
Ett sådant avtal kan gälla både köp av enstaka tjänster, t.ex. köp av en plats i
ett hem för vård eller boende, och entreprenadverksamhet. Som exempel på
entreprenadverksamhet kan nämnas hemtjänst som upphandlas av ett privat
företag för att tillgodose behovet av hemtjänst i ett geografiskt distrikt.
I detta kapitel redovisas först vad som menas med enskild verksamhet
och vad som gäller ifråga om krav på tillstånd och tillsyn beträffande sådan
verksamhet. Därefter redovisas JO:s ställningstaganden i fråga om nämndens möjligheter att överlåta utredningsuppgifter på någon annan.

Enskild verksamhet
Med enskild verksamhet avses verksamhet som bedrivs av ett bolag, en
förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild person. Med bolag
avses både privata och kommunala bolag. I begreppet förening ingår även
kooperativ, som är en ekonomisk förening.
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När det gäller frivilliga organisationer, t.ex. Länkarna, Röda korset och
Svenska kyrkan, måste det hållas isär om organisationen är en uppdragstagare som kommunen har tecknat avtal med eller om organisationen driver
en viss verksamhet på eget initiativ. I det första fallet är den frivilliga organisationen jämförbar med bolag och stiftelser som bedriver verksamhet
på uppdrag av kommunen. I sådana fall gäller bestämmelserna om dokumentation i SoL och LSS. Om verksamheten drivs på eget initiativ utan
avtal med kommunen är det däremot en helt ideell verksamhet som inte
omfattas av regler om sekretess och tystnadsplikt eller av dokumentationsskyldigheten.

Tillståndspliktig verksamhet i enskild regi
Enskild verksamhet enligt SoL kan bedrivas både som entreprenad och
med tillstånd av Socialstyrelsen. Vilka enskilda verksamheter som kräver
tillstånd av Socialstyrelsen regleras i 7 kap. 1 § SoL. Det gäller yrkesmässigt bedriven verksamhet i form av
1. hem för vård eller boende
2. sådana boenden som motsvarar dem som avses i 5 kap. 5 § andra stycket
eller 5 kap. 7 § tredje stycket,
3. hem för viss annan heldygnsvård,
4. hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet.
Yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet enligt SoL som bedrivs på entreprenad av kommunen kräver inte något tillstånd av Socialstyrelsen. Ut
över yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet finns också annan enskild
verksamhet, t.ex. familjehem.
Enskild verksamhet enligt LSS som avser 9 § 6–10 kräver alltid tillstånd
av Socialstyrelsen oavsett om det är en entreprenad eller inte.

Enskild verksamhet som står under Socialstyrelsens
tillsyn
Enskild verksamhet som svarar för genomförandet av insatser som beslutas med stöd av SoL och LSS står under Socialstyrelsens tillsyn oberoende
av om verksamheten i fråga kräver tillstånd av Socialstyrelsen eller inte.
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När kan utredningsuppgifter överlämnas till någon
annan?
Möjligheten för en kommun att lämna utredningsuppdrag enligt 11 kap.
1 § SoL till privaträttsliga subjekt har utförligt behandlats av JO.465 JO gör
därvid skillnad på ärenden som innefattar myndighetsutövning och ärenden som inte innefattar myndighetsutövning hos socialnämnden.

Ärenden som innefattar myndighetsutövning
Handläggningen av ett ärende som hos socialnämnden innefattar myndighetsutövning består enligt JO av flera olika moment. Hit hör exempelvis
åtgärder som att ta emot en anmälan eller ansökan, i förekommande fall
besluta om att en utredning ska inledas, underrätta den enskilde om att
en utredning har inletts, utse en handläggare, överlämna eventuella handlingar till den som ska handlägga ärendet, kontakta de enskilda som berörs
av utredningen, inhämta uppgifter från myndigheter och enskilda personer, dokumentera de uppgifter som inhämtas och olika åtgärder under utredningsarbetet, till förvaltningsrätten anmäla ett eventuellt behov av offentligt biträde, sammanställa utredningen, delge utredningen med en part,
upplysa den enskilde om rätten till företräde inför socialnämnden, föredra
ärendet för socialnämnden samt att fatta beslut och underrätta den enskilde
om beslutet.
JO anser att bestämmelsen i regeringsformen (11 kap. 6 § tredje stycket)
avser hela handläggningen av ett ärende och att beredningen av och beslut
i ärendet i princip måste anses utgöra oskiljaktiga delar av en och samma
förvaltningsuppgift. Enligt JO:s uppfattning är det därför inte möjligt för
socialnämnden att t.ex. överlämna uppgiften att göra en utredning enligt
11 kap. 1§ SoL på ett bolag eller stiftelse, då det saknas lagstöd för ett
sådant överlämnande.
Det är enligt JO svårt att i praktiken avgränsa de olika momenten i en
utredning från varandra. Det visar enligt JO på det nära samband som finns
mellan en utredning och det ansvar som socialnämnden har för att den enskildes behov blir tillgodosett i olika hänseenden. Att lägga ut en utredning
på entreprenad kan enligt JO därför redan av lämplighetsskäl vara mindre
tillfredsställande.

465 JO 2001/02 s. 250
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Utredningar som inte innefattar myndighetsutövning
Om nämnden enligt lag eller annan förordning är skyldig att yttra sig med
anledning av en begäran från domstol eller en annan myndighet måste
nämnden göra en utredning. En sådan utredning utgör inte myndighetsutövning hos socialnämnden. När det gäller att skilja mellan själva yttrandet
och den utredning som ligger till grund för yttrandet gör sig samma hänsyn
gällande som när det gäller ärenden som innefattar myndighetsutövning.
JO anser därför inte att ett sådant utredningsuppdrag kan överlämnas till ett
bolag eller annat privaträttsligt subjekt. Det gäller även om nämnden i och
för sig behåller huvudansvaret för att uppgiften utförs.

Uppdragstagare
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. Bestämmelserna i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) blir därmed direkt tillämpliga
på uppdragstagaren. Vidare gäller förvaltningslagens (1986:223) regelsystem för hans eller hennes arbete. Eftersom de handlingar som upprättas
av uppdragstagaren anses ha tillkommit i myndighetens verksamhet blir
de också allmänna handlingar. Även andra grundläggande regler, t.ex. bestämmelserna i brottsbalken om tjänstefelsansvar och i skadeståndslagen
(1972:207) om det allmännas skadeståndsansvar, blir direkt tillämpliga i
förhållande till en sådan uppdragstagare eller någon som på annan liknande grund deltar i myndighetens verksamhet.
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Bilaga 1

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2006:5) om dokumentation vid hand
läggning av ärenden och genomförande av insatser
enligt SoL, LVU, LVM och LSS
(ändrad genom SOSFS 2008:3)466
Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 5 § socialtjänstförordningen
(2001:937) samt 14 § andra stycket förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa
funktionshindrade och beslutar följande allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid dokumentation i samband med handläggningen
av ärenden som rör enskilda och genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade
insatser inom socialtjänsten. Med socialtjänst avses i det följande verksamhet som bedrivs
enligt
1. socialtjänstlagen (2001:453), nedan förkortad till SoL,
2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan förkortad till LVU,
3. lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, nedan förkortad till LVM, och
4. lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, nedan förkortad till
LSS.
Vad som sägs om förhandsbedömning i tredje kapitlet i dessa föreskrifter gäller dock inte
för verksamhet som bedrivs enligt LSS.
2 § Föreskrifterna ska tillämpas av den eller de nämnder som
1. enligt 2 kap. 4 § SoL fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten,
2. enligt 22 § LSS utövar ledningen av landstingets eller kommunens verksamhet enligt
den lagen,
3. avses i 3 kap. 3 a § kommunallagen (1990:900), och
4. avses i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

466 Författningen återges i konsoliderad form, dvs. med alla den 1 juni 2010 gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen (SOSFS 2006:5) och ändringsförfattningen
(SOSFS 2008:3). Ändringarna är markerade genom att ändringsförfattningens nummer anges
efter ändringen. Ändringen avser ett nytt andra stycke i 6 kap. 1 §.
Observera att det är den tryckta utgåvan av författningen som gäller.
Den tryckta författningen, grundförfattningen och ändringsförfattningen, kan beställas från
Socialstyrelsens hemsida (www.socialstyrelsen.se). Författningarna kan även laddas ner som pdf
från hemsidan.
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3 § I enlighet med 7 kap. 3 § SoL och 23 a § LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.
4 § Dessa föreskrifter ska inte tillämpas på beslut som genomförs i sådana hem som avses
i 12 § LVU och 22 och 23 §§ LVM.

2 kap. Begreppsförklaringar
1 § I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med
beslutsunderlag
skriftlig sammanställning av de uppgifter som bedöms ha betydelse för ett beslut
genomförande

verkställighet av en beslutad insats

genomförandeplan

plan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt skall genomföras

handling

framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas,
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt
hjälpmedel
Kommentar: En journalanteckning är att anse som en handling.

handläggning

förfarande som börjar med att ett ärende väcks och efter utredning utmynnar i ett beslut

insats

individuellt behovsprövat stöd eller individuellt behovsprövad
vård och behandling enligt SoL, LVU och LVM samt insatser
enligt 9 § LSS

journal

den del av en personakt där anteckningar av betydelse för
handläggning av ett ärende och genomförande av insatser görs
kontinuerligt och i kronologisk ordning
Kommentar: Journalen skall inte förväxlas med den patientjournal som
skall föras enligt patientjournallagen (1985:562).

personakt

akt som innehåller handlingar om en eller flera personer som
är eller har varit aktuella för utredning eller insats inom social
tjänsten
Kommentar: Personakten kan vara elektronisk eller fysisk eller både och.
Den kan innehålla handlingar som har kommit in till eller upprättats inom
socialtjänsten.
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3 kap. Förhandsbedömning
Att inte inleda en utredning

1 § Om förhandsbedömningen leder till ett ställningstagande att inte inleda en utredning
enligt 11 kap. 1 § SoL, ska detta dokumenteras. Av dokumentationen ska det framgå
1. att en utredning inte inleds,
2. datum (år, månad, dag) för ställningstagandet,
3. en motivering till ställningstagandet, och
4. namn och befattning på den person som gjort ställningstagandet.
Allmänna råd
Ställningstagandet att inte inleda en utredning bör antecknas på den inkomna anmälan eller
på en annan handling som initierat förhandsbedömningen.

Att inleda en utredning
2 § Om förhandsbedömningen leder till ett beslut att inleda en utredning enligt 11 kap. 1 §
SoL, ska detta dokumenteras. Av dokumentationen ska det framgå
1. att en utredning inleds,
2. datum (år, månad, dag) för beslutet, och
3. namn och befattning på den som har fattat beslutet.
Allmänna råd
Beslutet att inleda en utredning bör antecknas i journalen i den enskildes personakt.

4 kap. Gemensamma bestämmelser
om dokumentation vid handläggning
av ärenden och genomförande av insatser
Innehåll och utformning
1 § Handlingar som upprättas inom socialtjänsten och som rör enskilda ska
1. innehålla tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga uppgifter, och
2. vara väl strukturerade och tydligt utformade.
2 § Av en handling som upprättas inom socialtjänsten och som rör en enskild ska det framgå
1. varifrån uppgifterna i handlingen kommer,
2. vad som är faktiska omständigheter och vad som är bedömningar, och
3. namn och befattning eller titel på den person som har upprättat handlingen samt när (år,
månad, dag) det gjordes.
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Respekt för den enskildes integritet
3 § I 11 kap. 6 § SoL och 21 b § LSS finns bl.a. bestämmelser om att dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet.
4 § Handlingar som upprättas inom socialtjänsten och som rör enskilda får inte innehålla
ovidkommande värdeomdömen av allmänt nedsättande eller kränkande karaktär.

Förvaring av handlingar
5 § Handlingar som rör enskilda ska förvaras på ett sådant sätt att endast den person som
har legitim anledning att ta del av handlingarna för att fullgöra sina arbetsuppgifter kan få
tillgång till dem.

Personakt
6 § Handlingar som rör enskilda ska hållas ordnade på ett sådant sätt att det enkelt och
överskådligt går att följa och granska handläggningen av ett ärende och genomförandet av
en insats.
Allmänna råd
Handlingarna bör hållas samman i en personakt. Den bör avse endast en person. I personakten bör det av anteckningar på ett försättsblad eller på annat sätt tydligt framgå
– personnummer, namn och adress,
– om den enskilde har god man eller förvaltare enligt 11 kap. föräldrabalken, och
– om det finns ett beslut om sekretessmarkering eller kvarskrivning enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) som avser den enskilde.
Om en personakt avser ett barn, bör det dessutom av anteckningar på ett försättsblad eller
på annat sätt tydligt framgå
– vem som är barnets vårdnadshavare, och
– om barnet har god man enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn.
Alla uppgifter som kan vara av betydelse för handläggningen av ett ärende eller genomförandet av en insats bör utan oskäligt dröjsmål dokumenteras och föras till personakten.

5 kap. Dokumentation i samband med
handläggning av ärenden
Personakt och journal

1 § Handläggningen av ett ärende ska dokumenteras fortlöpande.
Allmänna råd
Dokumentationen bör hållas samman i en personakt som hör till den nämnd som ansvarar
för handläggningen av ärendet.
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Handläggningen av ett ärende bör dokumenteras i en journal. Om ett ärende utreds och
avgörs vid ett och samma tillfälle, kan handläggningen dokumenteras i ett beslutsunderlag.
Av journalen bör det bl.a. framgå
– vad ärendet gäller,
–

när och hur ärendet har uppkommit,

– när en handling har kommit in eller upprättats,
– när och på vilket sätt kontakter har förekommit med den enskilde och andra som har
lämnat uppgifter i ärendet,
– om ett barn berörs av ärendet och i så fall hur barnperspektivet har beaktats,
– när och hur kommunicering enligt 17 § förvaltningslagen (1986:223) har fullgjorts samt
vad som har kommunicerats,
– när ärendet har avgjorts genom ett beslut av nämnden,
– när och på vilket sätt den enskilde har underrättats om beslutet,
– om beslutet har överklagats samt när förvaltningsdomstol har avgjort målet,
– om beslutet har rättats eller omprövats,
– när och på vilket sätt beslutet har verkställts,
– när och på vilket sätt en förvaltningsdomstols avgörande har verkställts,
– om det finns skäl, och i så fall vilka, som har medfört att ett beslut av nämnden eller
förvaltningsdomstols avgörande inte har verkställts,
– om den enskilde berörs av ett individuellt tillsynsärende eller en anmälan enligt 14 kap.
2 § SoL eller 24 a § LSS, och
– om den enskilde berörs av ett ärende som gäller utlämnande av en handling eller en
uppgift ur en handling enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105).
Om följande uppgifter inte dokumenteras på annat sätt i personakten, bör det av journalen
bl.a. framgå
– om ställföreträdare, ombud eller biträde har medverkat,
– om stödperson har varit med på t.ex. ett möte eller ett nämndsammanträde,
– om tolk har anlitats,
– om systematiska bedömningsinstrument har använts och i så fall vilka,
– om det har upprättats någon form av plan för insatser till den enskilde,
– vad som har kommit fram vid kontakter med den enskilde och andra som har lämnat
uppgifter i ärendet,
– om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig,
– vad som har förts fram i samband med kommunicering enligt 17 § förvaltningslagen,
och
– när och hur den enskilde enligt 21 § förvaltningslagen har informerats om möjligheten
att överklaga nämndens beslut.
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Planering, samverkan och den enskildes inflytande
2 § Den planering som görs tillsammans med den enskilde och som har betydelse för nämndens beslut om insatser ska dokumenteras.
Allmänna råd
Av dokumentationen bör det framgå
– vilka mål som gäller för respektive insats,
– på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över planerade och
– beslutade insatser, och
– hur nämnden eventuellt har samverkat med t.ex. andra myndigheter, organisationer eller
föreningar och vad det har resulterat i.

Beslutsunderlag
3 § I 11 kap. 5 § första stycket SoL och 21 a § första stycket LSS finns bl.a. bestämmelser
om vad som ska framgå av dokumentationen i samband med handläggningen av ärenden
som rör enskilda.
Allmänna råd
Ett beslutsunderlag bör sammanställas inför nämndens beslut i ett ärende. Underlaget bör i
regel dokumenteras i en handling som är åtskild från journalen.
Av beslutsunderlaget bör det bl.a. framgå
– vem eller vilka personer ärendet avser,
– vad ärendet gäller,
– vad som har kommit fram under utredningen,
– den enskildes uppfattning om sina behov och hur dessa kan tillgodoses, och
– utredarens bedömning och i förekommande fall förslag till beslut.

Dokumentation av beslut
4 § Dokumentationen av ett beslut ska innehålla uppgifter om
1. vem eller vilka personer beslutet avser,
2. vad som har beslutats,
3. när (år, månad, dag) beslutet har fattats, och
4. den nämnd som har fattat beslutet.
Om det gäller ett slutligt beslut, ska det av dokumentationen också framgå vilket lagrum
som ligger till grund för beslutet.
Om beslutet har fattats på delegation av nämnden, ska dokumentationen dessutom innehålla uppgifter om namn och befattning eller titel på den som har fattat beslutet.
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Att lämna uppgifter till den som ska genomföra en insats
5 § Av dokumentationen ska det framgå vilka uppgifter som, i förekommande fall efter en
prövning enligt bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100), har lämnats till den som svarar för det praktiska genomförandet av en insats. Av dokumentationen ska det även framgå
när (år, månad, dag) och till vem uppgifterna har lämnats.
Allmänna råd
De uppgifter som behövs för att insatsen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt och
säkert sätt bör lämnas till den som svarar för det praktiska genomförandet av en insats.
Vilka uppgifter som har lämnats bör dokumenteras i den journal som förts under handläggningen av ett ärende.

6 kap. Dokumentation i samband med
genomförande av insatser
Genomförandeplan
1 § I 11 kap. 5 § första stycket SoL och 21 a § första stycket LSS finns bl.a. bestämmelser
om vad som ska framgå av dokumentationen i samband med genomförandet av en insats.
För barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende enligt SoL eller LVU finns
särskilda bestämmelser i 11 kap. 3 § andra stycket SoL. (SOSFS 2008:3)
Allmänna råd
Hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan,
såvida det inte framgår av någon annan plan eller är uppenbart obehövligt.
Genomförandeplanen bör
– i regel upprättas inom den verksamhet som svarar för det praktiska genomförandet, och
– med utgångspunkt i ett beslut om en insats och målet för insatsen beskriva hur den praktiskt ska genomföras.
Av planen bör det bl.a. framgå
– om det ingår flera delar i insatsen och i så fall vilka,
– vilka mål som gäller för insatsen eller delar av den,
– när och hur insatsen eller delar av den ska genomföras,
– på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över planeringen,
– vilka personer som har deltagit i planeringen,
– när planen har fastställts, och
– när och hur planen ska följas upp.
Genomförandeplanen bör höra till den enskildes personakt.
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Personakt och journal hos den som genomför en insats
2 § Genomförandet av ett beslut om en insats ska dokumenteras fortlöpande.
Allmänna råd
Om en beslutad insats genomförs av den beslutande nämnden, bör dokumentationen som
rör handläggningen av ärendet och genomförandet av insatsen hållas samman i en och
samma personakt. När det är lämpligt bör delar av personakten finnas tillgänglig hos den
som praktiskt genomför insatsen.
Om en beslutad insats genomförs i enskild verksamhet eller av en annan nämnd än den
beslutande, bör dokumentationen under genomförandet hållas samman i en personakt som
upprättas hos den som genomför insatsen.
En sådan akt bör bl.a. innehålla uppgifter om
– den nämnd som har fattat beslut i ärendet,
– när beslutet har fattats,
– beslutets innehåll, och
– handläggarens namn, eller namnet på någon annan tjänsteman hos den nämnd som har
fattat beslut i ärendet, samt adress, telefonnummer och e-postadress.
Genomförandet av ett beslut om en insats bör dokumenteras i en journal, oavsett om insatsen genomförs av den nämnd som har fattat beslut i ärendet, av en annan nämnd än den
beslutande eller i enskild verksamhet.
Av journalen bör det bl.a. framgå
– när insatsen eller olika delar av insatsen har påbörjats,
– när genomförandeplanen har upprättats,
– på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över det praktiska genomförandet av
insatsen,
– om det har inträffat omständigheter som medfört att insatsen inte har kunnat genomföras
som planerat,
– när genomförandeplanen har följts upp och reviderats,
– vad som har kommit fram av betydelse vid kontakter med den enskilde eller andra som
har lämnat uppgifter i samband med genomförandet,
– om den som genomför insatsen har gjort en anmälan enligt 14 kap. 1 § SoL,
– när en handling har kommit in eller upprättats, och
– när insatsen har avslutats och av vilka skäl.
Om följande uppgifter inte dokumenteras på annat sätt i personakten, bör det av journalen
bl.a. framgå
– vad som har uppnåtts i förhållande till de uppsatta målen för insatsen,
– om den enskildes behov har förändrats,
– om systematiska bedömningsinstrument har använts och i så fall vilka,
– om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig,
– om klagomål har förts fram mot genomförandet av en beslutad insats och i så fall vilka
eventuella åtgärder som vidtagits,
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– om den enskilde berörs av ett individuellt tillsynsärende eller en anmälan enligt 14 kap.
2 § SoL och 24 a § LSS, och
– om den enskilde berörs av ett ärende som gäller utlämnande av en handling eller en
uppgift ur en handling enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen.
Av en journal som tillhör en annan nämnd än den beslutande eller en enskild verksamhet
bör det dessutom framgå vilka uppgifter som, efter en prövning enligt bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100) eller bestämmelserna om tystnadsplikt i 15 kap. 1 § SoL eller 29 §
LSS, har lämnats till den nämnd som har fattat beslut i ärendet. Av en sådan journal bör det
även framgå när och till vem uppgifterna har lämnats.

Dokumentation i den journal som förts under
handläggningen av ärendet
3 § Enligt 11 kap. 5 § första stycket SoL och 21 a § första stycket LSS ska dokumentationen
utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser
av betydelse.
Allmänna råd
Vad som kommer fram under insatsens genomförande vid kontakter med den enskilde, den
som praktiskt genomför insatsen och andra, t.ex. anhöriga och myndigheter, bör dokumenteras i den journal som förts under handläggningen av ärendet.
I journalen bör det även framgå när och av vilka skäl insatsen har avslutats.
Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen utkom från trycket.
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