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1.  Inledning 

1.1 Syfte och tillämpning  

Syftet med riktlinjen är att ge övergripande stöd och vägledning vid handläggningsprocessen 

och vid dokumentation enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (1993:387) (LSS). Riktlinjen ska tillämpas av 

biståndshandshandläggare på bistånd SoL och bistånd LSS/socialpsykiatri.  

Riktlinjen klargör de olika delarna av handläggningsprocessen inom SoL och LSS på en 

övergripande nivå. Biståndsenhetens lokala rutiner beskriver handläggningsprocessen och 

samarbetsformer mellan verkställighet och biståndsenheten mer ingående. Riktlinjen i 

kombination med rutiner ska säkerställa en lagenlig, rättssäker och likvärdig 

myndighetsutövning inom vård-och omsorgsförvaltningen. 

1.2 Dokumentationsskyldighet  

Dokumentationsskyldighet gäller alla verksamheter som arbetar utifrån SoL och LSS. 

Skyldigheten gäller vid handläggning av ärenden samt under planering, genomförande och 

uppföljning av beslut om insatser i verksamheten.1 

Social dokumentation utgår från följande lagar, föreskrifter och allmänna råd: 

 socialtjänstlagen 

 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

 förvaltningslagen (2017:900) (FL) 

 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som 

bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOFS 2014:5). 

Dokumentation ska utformas med respekt för den enskildes integritet och ska innehålla 

uppgifter som bedöms vara tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga i förhållande till vad 

saken gäller.2 Beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och 

 
1 SoL 11:5 jämte LSS 21a§. 
2 SoL 11:6, LSS 21b§ och SOFS 2014:5 4:1. 
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händelser av betydelse ska dokumenteras.3 Syftet med dokumentationen är bland annat att 

värna om den enskildes rättssäkerhet och det är även ett grundläggande verktyg för 

uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring.  

  

 
3 SoL 11:5 jämte LSS 21a§. 



 

   sid.
 6 av 21

 

2. Förvaltningsrättsliga principer  

Följande principer är av grundläggande betydelse vid myndighetsutövning och ska genomsyra 

det dagliga arbetet på biståndsenheten. 

2.1 Legalitetsprincipen 

Legalitetsprincipen är en bestämmelse i grundlagen som stadgar att den offentliga makten ska 

utövas under lagarna.4 Principen är även kodifierad i FL som stadgar att en myndighet endast 

får vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen.5  

2.2 Objektivitetsprincipen  

Objektivitetsprincipen är en bestämmelse i grundlagen som stadgar att domstolar, 

förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska iaktta 

saklighet och opartiskhet i sin verksamhet.6 Principen kommer även till uttryck i FL.7 

2.3 Likabehandlingsprincipen 

Likabehandlingsprincipen är en bestämmelse i grundlagen som stadgar att domstolar, 

förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska beakta allas 

likhet inför lagen.8 

2.4 Utredningsskyldighet 

Utredningsskyldigheten, den så kallade officialprincipen innebär att en förvaltningsmyndighet 

ska se till att ärenden blir utredda i den omfattning som dess beskaffenhet kräver.9  

 
4 RF 1:2 st. 1. 
5 FL 5 § st. 1 
6 RF 1:9. 
7 FL 5§ st. 2. 
8 RF 1:9. 
9 FL 23§ st. 1. 
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2.5 Serviceskyldighet 

Varje myndighet har en lagstadgad skyldighet att lämna upplysningar, ge råd och vägleda vid 

frågor inom verksamhetens område. Biståndsenheten har därmed en skyldighet att svara på 

frågor som exempelvis avser gången för handläggning samt lotsa personer rätt vid frågor 

utanför den egna enheten.  
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3. Inkomna handlingar 

Alla handlingar som inkommer till vård-och omsorgsförvaltningen ska datumstämplas och 

förvaras digitalt i Treserva. Inga fysiska handlingar ska sparas. För mer information se 

styrdokumentet ” dokumenthanteringsplan” som finns på intranätet.  
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4. Sekretess och krav på samtycke 

4.1 Sekretess 

Inom socialtjänsten gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållande, om det 

inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider 

men.10  Presumtionen är att sekretess gäller och det omfattar så vitt skilda förhållanden som en 

persons adress eller yttringar om ett sjukdomstillstånd. Den enskilde kan helt eller delvis häva 

sekretessen som gäller till skydd för honom eller henne genom att samtycka till att en 

sekretessbelagd uppgift lämnas vidare.11 

4.2 Samtycke 

All verksamhet inom SoL och LSS bygger på frivillighet från den enskilde och för att olika 

åtgärder ska kunna vidtas och kontakter ska kunna tas krävs ett samtycke från den enskilde. 

Samtycket kan innefatta vilka uppgifter som får inhämtas och från vilka, samt vilka uppgifter 

som får lämnas vidare till utförare och annan verksamhet. Samtycke kan lämnas skriftligt eller 

muntligt och det ska alltid dokumenteras i samtyckesblanketten i Treserva. För mer information 

se lokal rutin ”metodstöd utredningsprocessen” som finns i ledningssystemet.12 Samtycket ska 

tidsbegränsas och följas upp i samband med att ett beslut om insatser följs upp. Den enskilde 

kan när som helst återkalla sitt samtycke. För mer information om samtycke, se riktlinjen 

”samtycke” som finns i ledningssystemet.13  

 

 

 
10 OSL 26:1. 
11 OSL 12:2 st. 1–2. 
12 http://canea.mk.se/Document/Document?DocumentNumber=369  
13 file:///C:/Users/MikOla/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/W0OEA2SD/RIK-0344-
v.1.0%20Samtycke.pdf  

http://canea.mk.se/Document/Document?DocumentNumber=369
file:///C:/Users/MikOla/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/W0OEA2SD/RIK-0344-v.1.0%20Samtycke.pdf
file:///C:/Users/MikOla/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/W0OEA2SD/RIK-0344-v.1.0%20Samtycke.pdf
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5. Journalanteckningar  

5.1 Journalanteckningars syfte och innehåll 

Journalen är en del av personakten och syftet är att det ska gå att följa vad som görs och hur 

situationen ser ut för den enskilde i förhållande till personens ansökan, behov och 

genomförande av beslutade insatser. Journalen ska innehålla kronologiska anteckningar. 

Åtgärder, faktiska omständigheter och händelser av betydelse ska antecknas. Även åtgärder 

som vidtas vid handläggning av ett ärende eller vid genomförande eller uppföljning av en insats 

ska fortlöpande och utan oskäligt dröjsmål dokumenteras.14 Journalanteckningar ska göras i 

anslutning till händelsen eller senast nästkommande arbetsdag. Journalanteckningar ska 

innehålla uppgifter som bedöms vara tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga i förhållande 

till vad saken gäller.15 Det ska tydligt framgå vad som är faktiska omständigheter och händelser 

av betydelse samt vad som är handläggarens egna tolkningar och bedömningar.16 

5.2 Språkbruket 

Språkbruket ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Långa meningar ska undvikas och 

begreppskontinuitet ska eftersträvas. Vidare ska man undvika att kopiera och klistra in 

information från olika meddelanden eller mötesanteckningar och istället hänvisa till aktuella 

dokument. Dokumentationen ska skrivas i klarspråk vilket innebär att texten ska anpassas efter 

mottagaren. För mer information se dokumentet ” anvisningar för hur vi skriver i Mölndals 

stad” som återfinns på intranätet samt utbildningsmaterial (power point) i klarspråk som finns 

i G-mappen, biståndsenheten SoL och biståndsenheten LSS/socialpsykiatri.  

5.3 Barnperspektivet 

Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.17  

Barn ska få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör 

barnet. Barnets åsikter ska tas tillvara och ges betydelse i förhållande till barnets ålder och 

 
14 SOFS 2014:5 4:9. 
15 SOFS 2014:5 4:1 
16 SOFS 2014:5 4:8 st. 2.  
17 SoL 2:1 och LSS 6a §.  
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mognad. Om barnet inte framför sina åsikter så ska barnets inställning kartläggas på annat sätt 

så långt som det är möjligt.18 

Av dokumentationen vid handläggning av ärenden som rör barn och unga ska följande framgå: 

 vilken information som har lämnats till barnet eller den unge 

 när och på vilket sätt informationen har lämnats 

 namn och befattning eller titel på den som har lämnat informationen 

 vilka åsikter som barnet eller den unge har framfört, och om barnet inte har framfört 

sina åsikter, ska det framgå hur handläggare har gått tillväga för att kartlägga barnets 

inställning 

 hur barnets bästa har beaktats.19 

 

För mer information se barnkonventionen.20 

  

 
18 SoL 11:10 st. 1 och LSS 8 § st. 2.  
19 Jfr SOFS 2014:5 4: 15–18 §§.  
20 https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/en-skrift-om-
barnkonventionen-ny.pdf  

https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/en-skrift-om-barnkonventionen-ny.pdf
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/en-skrift-om-barnkonventionen-ny.pdf
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6. Utredningsprocessen 

6.1 Allmänna utgångspunkter för handläggning av ärenden 

Handläggning av ett ärende ska ske så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att 

rättssäkerheten eftersätts. Handläggningen ska vara skriftlig. Insatser enligt SoL ska tillförsäkra 

den enskilde en skälig levnadsnivå och insatser enligt LSS ska tillförsäkra den enskilde goda 

levnadsvillkor.21 

Beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL föregås av en individuell behovsbedömning som syftar 

till att kartlägga om det föreligger ett behov av den sökta insatsen och om behovet kan 

tillgodoses på egen hand eller på annat sätt.22 Beslut enligt 4 kap 2a § SoL (förenklat 

beslutsfattande) föregås inte av en behovsbedömning.23  

Beslut om insatser enligt LSS föregås av en individuell behovsbedömning som syftar till att 

kartlägga personkretstillhörighet och behovet av insatser. Personer som tillhör personkretsen 

har rätt till insatser om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och behovet inte tillgodoses på 

annat sätt.24 

6.1.1 Handläggningstid 

Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabb och kostnadseffektivt som möjligt.25  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. Handläggningstiden, från 

inkommen ansökan till beslut, bör inte överstiga 90 dagar inom ramen för LSS respektive 30 

dagar inom ramen för SoL.  

 
21 SoL 4:1 och LSS 7§ st.2. 
22 SoL 4:1. 
23 SoL 4:2a 1. 
24 LSS 7 §. 
25 FL 9 § st. 1. 
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Om det bedöms att avgörandet i ett ärende kommer att bli väsentligt försenat så ska den enskilde 

underrättas om detta. Underrättelsen ska innehålla en redogörelse för anledningen till 

förseningen.26 

Om ett ärende som har inletts av en enskild part inte har avgjorts av biståndsenheten senast 

inom sex månader så får den enskilde skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet, så 

kallad dröjsmålstalan. Dröjsmålstalan är en åtgärd som den enskilde kan vidta om 

handläggningen försenas. Vid en sådan framställning ska biståndsenheten inom fyra veckor 

från det att begäran inkom avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran.27 Om ärendet 

avgörs i sak behöver myndigheten inte samtidigt uttryckligen ta ställning till en begäran om 

avgörande. 

6.1.2 IBIC 

Vid handläggning av ärenden används individens behov i centrum (IBIC) som är ett strukturerat 

och systematiskt arbetssätt. IBIC utgår från individens behov, resurser och mål inom olika livs-

och behovsområden i det dagliga livet. För mer information se lokal rutin ” Metodstöd-

Utredningsprocessen” i ledningssystemet samt Socialstyrelsens användarmanual.28  

6.2 Inleda utredning 

Av SoL framgår att utredning ska inledas utan dröjsmål om det genom en ansökan, anmälan 

eller på något annat sätt kommer något till nämndens kännedom som kan föranleda eventuella 

åtgärder av nämnden.29 Detta gäller för ärenden som handläggs enligt SoL och LSS. När en 

ansökan om bistånd eller en begäran om insats inkommer till biståndsenheten ska information 

lämnas till den enskilde om att den är mottagen inom 5 arbetsdagar. Informationen kan lämnas 

som ett brev, telefonsamtal, e-postmeddelande eller som ett e-sms via Outlook.  

Det ska dokumenteras i den enskildes journal om utredning inleds eller inte. Det ska framgå 

datum för beslutet att inleda respektive inte inleda utredning samt befattning på den som har 

 
26 FL 11 §. 
27 FL 12 § st. 1. 
28 http://canea.mk.se/Document/Document?DocumentNumber=369 samt 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2016-6-26.pdf 
29 SoL 11:1 st. 1.  

http://canea.mk.se/Document/Document?DocumentNumber=369
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2016-6-26.pdf
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gjort ställningstagandet. Detta sker automatiskt i Treserva. I ärenden som rör barn ska det 

dokumenteras när och på vilket sätt som vårdnadshavare och barn har underrättats.  

6.2.1 Förhandsbedömning enligt SoL 

En förhandsbedömning är en bedömning om biståndsenheten ska inleda utredning eller inte. 

Förhandsbedömningar är aktuellt när det inkommer en anmälan eller om det på annat sätt 

kommer något till biståndsenhetens kännedom som kan föranleda någon åtgärd. 

Förhandsbedömningar är därför inte aktuellt när den enskilde ansöker om bistånd.  

Det ska dokumenteras om en förhandsbedömning leder till att utredning inleds eller inte inleds. 

Om utredningen inte inleds ska dokumentationen innehålla uppgifter om skälen för detta, datum 

för beslutet samt namn och befattning på den som har fattat beslutet. Har personen som 

förhandshandsbedömningen gäller inte ett pågående ärende hos biståndsenheten ska 

dokumentationen ske i aktualiseringsbilden i Treserva. Har personen ett pågående ärende ska 

dokumentationen ske i den enskildes journal.  

Enskilda som av olika skäl kommer i kontakt med socialtjänsten utan att själva ha ansökt om 

bistånd enligt SoL har i många fall en problematisk situation. Den enskilde ska informeras om 

rätten till att ansöka om bistånd, vilka insatser som finns och kontaktuppgifter till 

biståndsenheten. Till socialtjänstens uppgifter hör även att motivera den enskilde till att ansöka 

och ta emot eventuella insatser. Detta är en av socialtjänstens viktigaste uppgifter. Om den 

enskilde inte vill ansöka om bistånd kan utredning inte inledas. 

6.3 Utredning och behovsbedömning 

När ett ärende har aktualiserats och utredningen är inledd ska biståndsenheten utreda ärandet i 

den omfattning som ärendet kräver. Detta är en utredningsskyldighet som framgår av FL.30  

Detta innefattar att inhämta uppgifter från den enskilde vilket kan ske muntligen eller 

skriftligen. Uppgifter kan även inhämtas från andra i den mån som den enskilde samtyckt till 

detta.  

 
30 FL 23 §. 
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6.3.1 Informerande samtal 

Behovet utreds sedan genom IBIC och ICF:s nio livsområden.  I det systematiska arbetssättet 

ingår att erbjuda den enskilde ett informerande samtal. Det informerande samtalet är en del av 

den rådgivningsfunktion och informationsskyldighet som förvaltningen har.  

Syftet med det informerande samtalet är att säkerställa att den enskilde förstår att det finns 

möjlighet att begära stöd inom alla områden i sin livsföring. Ett annat syfte är att tydliggöra och 

säkerställa vad frågeställningen i ansökan avser, varefter utredningens omfattning kan planeras. 

Om den enskilde har en specifik ansökan med önskemål om frekvens ska detta beskrivas i 

ansökan. 

Uppgifter som biståndsenheten erhåller på annat sätt än genom en handling ska dokumenteras 

om de kan ha betydelse för ett beslut i ärendet.31 

6.3.2 Inhämta utredningsmaterial 

Dokumentationen i utredningen ska vara tydlig och innefatta den enskildes önskemål och 

inkomna uppgifter. För att förbereda den enskilde inför utredningssamtalet och säkerställa att 

den enskilde förstår syftet och innehållet av samtalet bör handläggare skicka samtalsfrågor som 

är anpassade för barn och vuxna samt samtalskarta med bilder hem till den enskilde. 

Samtalskartan med bilder kan även användas som stöd under utredningssamtalet. Som stöd 

under utredningssamtalet kan handläggare även använda samtalskarta för IBIC som finns i 

”Metodstöd-Utredningsprocessen”. 

6.3.3 Kommunicera utredningsmaterial 

Innan ett beslut fattas i ett ärende bör underlaget som utgångspunkt kommuniceras med den 

enskilde om det inte är uppenbart obehövligt.32 Den enskilde ska också ges tillfälle att yttra sig 

över underlaget.  Enbart material som har betydelse för beslutet ska kommuniceras. 

Utredningen kommuniceras i regel under 10 arbetsdagar, minimum är 5 

arbetsdagar. Behovet av kommunikation kan ibland vara mindre framträdande och i vissa fall 

 
31 FL 27§. 
32 FL 25§ st. 1. 
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saknas helt, exempelvis om underlaget enbart har inhämtats från den enskilde själv eller andra 

men som fullt ut stödjer hans eller hennes framställning.33 Vid tveksamhet ska huvudregeln 

tillämpas och utredningsmaterialet ska då kommuniceras. För mer information se lokal rutin ” 

Handläggarmanual för utredningsprocessen” som finns i ledningssystemet.  

6.3.4 Bedömning 

Ett beslut ska föregås av en motiverande bedömning. Motiveringen ska innehålla uppgifter om 

vilka föreskrifter (SoL eller LSS) som har tillämpats och vilka omständigheter som har varit 

avgörande för beslutet.34 

6.4 Beslut och underrättelse av beslut 

Utredningsprocessen avslutas genom ett beslut. Ett eventuellt avslagsbeslut ska alltid föregås 

av kommunicering, se avsnitt 6.1. Beslutet ska innehålla en klargörande motivering och 

innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som har 

varit avgörande för ställningstagandet.35 Det ska klart framgå vad den enskilde har ansökt om 

och vad som beviljas respektive avslås. Det ska även framgå om beslutet gäller tillsvidare eller 

om det är tidsbegränsat. När beslutet tidsbegränsas ska det framgå under vilken tidsperiod 

beslutet gäller.  

Den enskilde ska så snart som möjligt underrättas om det fullständiga innehållet i beslutet.36  

Enligt FL får myndigheter välja hur underrättelsen ska ske men inom biståndsenheten ska den 

i regel ske skriftligt.  

6.5 Uppdrag till utförare 

Vid ett bifallsbeslut ska ett uppdrag skickas via Treserva till berörd utförare. Syftet med 

uppdraget är att ge utföraren tillräckligt med information för att kunna utföra uppdraget utifrån 

mål och behov. För mer information om ovan samt vid köp av plats se lokal rutin ”Metodstöd 

 
33 Jfr prop. 2016/17:180 s. 159–160. 
34 FL 32 § st. 1.  
35 FL 32 § st. 1 och SoL 11:8. 
36 FL 33 § st. 1 jämte 33.§ st. 3 och SoL 11:8. 
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– Utredningsprocessen” som finns i ledningssystemet. Handläggaren ska förvissa sig om att 

uppdraget verkställs, se rutin i ”Metodstöd – Utredningsprocessen”. 

7. Förfarandet vid avslag och den enskildes rätt att överklaga 

Ett eventuellt avslagsbeslut ska föregås av kommunicering till den enskilde, se avsnitt 6.3.3.  

7.1 Överklagan och eventuell omprövning av beslut 

Vid ett avslagsbeslut ska biståndsenheten underrätta den enskilde om det fullständiga innehållet 

i beslutet. Underrättelsen ska ske så snart som möjligt.37 Underrättelsen ska ske skriftligt.  

Beslut enligt SoL och LSS får överklagas och den enskilde ska alltid underrättas om hur det går 

till.38 Underrättelsen ska innehålla information om vilka krav som ställs på överklagandets form 

och innehåll samt tidsintervall för överklagan.39 Om överklagandet har inkommit i rätt tid ska 

berörd handläggare göra ett ställningstagande till eventuell omprövning av beslutet. Ett beslut 

får ändras om den som har meddelat beslutet anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något 

väsentligt hänseende på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan 

anledning. En förutsättning för ändring är att beslutet kan ändras snabbt och enkelt utan att det 

blir till nackdel för någon enskild part.40 Överklagan och kopior av samtliga handlingar 

tillhörande det överklagade/omprövade beslutet ska skickas till berörd domstol, även om det 

omprövas till den enskildes fördel. Detta ska ske skyndsamt men senast inom fem arbetsdagar.  

7.2 Dokumentation vid en överklagan 

Av dokumentationen i journalen ska följande information framgå om beslutet överklagas av 

den enskilde: 

 att ett beslut överklagats 

 
37 FL 33 st. 1. 
38 SoL 16:3 st. 1 och LSS 27§.  
39 FL 33 § st. 2.  
40 FL 38–39§§. 
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 om ett beslut har rättats/omprövats ska det dokumenteras vem som har ändrat beslutet 

och när det har skett 

 när förvaltningsdomstol avgjort målet 

 när avgörandet vunnit laga kraft. 
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8. Uppföljning av beslut 

8.1 Syftet med att följa upp 

Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och kvaliteten ska systematiskt och 

fortlöpande utvecklas och säkras.41 Vid en uppföljning ska det utredas att den enskilde får den 

beviljade insatsen utförd enligt biståndsenhetens beslut. Beviljade insatser ska även följas upp 

mot fastställda mål och den planering som har gjorts med den enskilde.42  

8.1.1 Uppföljning av tillsvidarebeslut  

 Tillsvidarebeslut ska följas upp minst en gång vartannat år. 

 Undantag är särskilt boende och bostad med särskild service enligt SoL för personer 

över 70 år (inget nytt beslut), som följs upp vid särskilt uppmärksammad händelse.  

 Tillsvidarebeslut vid köpt plats ska följas upp varje år. 

 Beslut om trygghetslarm 4 kap 2a§ följs upp efter ett år. Därefter om brukaren inte har 

några övriga insatser. 

 Beslut om trygghetslarm 4 kap 1§ följs upp i samband med annat bistånd/insats eller 

vid särskilt uppmärksammad händelse. Uppföljningen dokumenteras som en 

journalanteckning i myndighetsjournalen.  

Vid uppföljning av samtliga tillsvidarebeslut ska handläggare följa upp hur insatserna 

utförts utifrån uppdrag och genomförandeplan samt hur kvaliteten vid utförandet har varit. 

Uppföljningsdokumentet i Treserva ska användas enligt instruktionerna som framgår i 

dokumentet (undantag ”beslut om trygghetslarm 4 kap 1 §”). 

8.1.2 Uppföljning av tidsbegränsade beslut 

Inför att beslut upphör ska handläggare i god tid kontakta den enskilde för att informera om 
att beslutet upphör inom kort. Den enskilde ska i samband med detta få information om att 
denne kan ansöka om insatser på nytt.  Om den enskilde ansöker på nytt ska en ny utredning 
startas. I samband med det följs insats upp. Vid bifall ska nytt uppdrag skickas till utförare.  

 
41 SoL 3:3 st.1 jämte st. 3. 
42 SOFS 2014:5 5:23 st. 1.  
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8.1.3 Omprövning av pågående beslut 

Ett pågående beslut kan enbart omprövas om beslutet är försett med ett förbehåll om 

omprövning och om den enskildes behov/förhållanden väsentligen har förändrats. Ytterligare 

beskrivningar finns i FL43 

8.2 Dokumentation vid uppföljning 

Följande bör framgå vid dokumentationen i samband med uppföljningar: 

 när och på vilket sätt insatsen har följts upp 

 hur den enskilde uppfattar insatsen i förhållande till sina behov och önskemål 

 om standardiserade bedömningsmetoder har använts som en del i uppföljningen och i 

så fall vilken eller vilka 

 om insatsen har genomförts enligt beviljat beslut och gällande författningar 

 vilken bedömning biståndsenheten har gjort av den enskildes situation 

 om några behov av åtgärder har identifierats genom uppföljningen44 

 om behoven hos den enskilde har förändrats på ett sätt som föranleder bedömningen att 

den beslutade insatsen inte längre svarar mot den enskilde behov och i så fall vilka 

åtgärder som har vidtagits för att anpassa insatsen.45 

8.3  Samverkan biståndsenhet - verkställighet 

Samverkan mellan biståndsenheten och verkställigheten är av stor vikt vid uppföljning av 

beslut.  

  

 
43 Förvaltningslag (2017:900) 
44 SOFS 2014:5, 5:23, allmänna råd. 
45 SOFS 2014:5, 5:24. 
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9. Avsluta ett ärende eller pågående insatser 

9.1 Avsluta insatser 

Den enskilde kan när som helst ta initiativ till att avsluta pågående insatser eller dra tillbaka sin 

ansökan.  

9.1.1 Dokumentation vid avslut av insatser 

När en insats avslutas ska det dokumenteras när och av vilka skäl insatsen avslutats.  Det bör 

även framgå i vilken utsträckning målet eller målen med insatsen har uppnåtts genom en 

slutanteckning som tillförs personakten.46 

9.2 Avsluta ett ärende 

Ett ärende ska avslutas när den enskilde avlider eller avslutar samtliga insatser inom ramen för 

vård-och omsorgsförvaltningens verksamhet. För att se hur ett ärende avslutas se lokal rutin 

”metodstöd - utredningsprocessen” som finns i ledningssystemet.  

 

 
46 SOFS 2014:5 5:25 samt allmänna råd.  


