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Rättelseblad till Socialstyrelsens handbok
Handläggning och dokumentation inom
socialtjänsten
I handboken finns några uppgifter som är felaktiga eller av misstag inte tagits
med. De rättas härmed.
På s. 213 ska ordet uppdragstagare rätteligen vara uppdragsgivare. Meningen
ska alltså ha följande formulering. ”En assistansberättigad ska i vissa fall betraktas som uppdragsgivare och jämställas med den beslutande nämnden vid tilllämpningen av 6 kap. ”
På s. 384 anges att vad som gäller för en LVM-utredning behandlas i Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpning av LVM, SOSFS 1997:6. Dessa upphävdes dock genom SOSFS 2014:13 som utkom från trycket den 5 december
2014.
På s. 371 saknas information om hänvisning till ett avgörande från JO. Det ska
finnas en hänvisning till JO 1998/99 s. 224 efter följande mening. Att vid samtal
med den enskilde informera honom eller henne om rätten till bistånd enligt SoL,
föreslå lämpliga insatser och försöka motivera den enskilde till att ta emot insatser är en av socialtjänstens viktigaste uppgifter.
På s. 371 behöver följande mening nyanseras och kompletteras något. Meningen i handboken lyder. ”Om den enskilde deklarerar att han eller hon inte vill
ta emot några insatser från socialtjänsten kan dock nämnden inte inleda en utredning såvida omständigheterna inte är sådana att det kan bli fråga om vård
enligt LVM eller LVU.” Meningen ska efter denna rättelse ha följande lydelse.
Om den enskilde deklarerar att han eller hon inte vill ta emot några insatser från
socialtjänsten kan dock nämnden inte inleda en utredning såvida inte förutsättningar föreligger för att inleda utredning enligt LVM, LVU eller en utredning av
om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd.

Missvisande hänvisningar
På s. 388 finns information om vad som ska dokumenteras. Denna information
anges längst ned i rutan komma från allmänna råd till 5 kap. 6 § i SOSFS
2014:5. Denna hänvisning är missvisande. Dessa råd utgör allmänna råd om
utredning som gäller barns behov av skydd eller stöd enligt 11 kap. 1 och 2 §§
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SoL och återfinns i 5 kap. efter den sjätte paragrafen. De allmänna råden är dock
inte råd till 5 kap. 6 §. Hänvisningen ska därför istället lyda ”Allmänna råd som
återfinns i 5 kap. efter 6 §.”
På s. 462 finns en snarlik missvisande hänvisning. Där anges att hur en beslutad insats ska genomföras bör enligt Socialstyrelsens allmänna råd till bestämmelserna i 6 kap. 2 § SOSFS 2014:5 dokumenteras i en genomförandeplan som
upprättas hos utföraren med hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Dessa allmänna råd är allmänna råd till 11 kap. 5 § SoL eller
21 a § LSS, men de återfinns i 6 kap. efter 2 §.
Även på s. 464 finns en snarlik missvisande hänvisning. Det anges att i de
allmänna råden finns inget närmare angivet om innehållet i en viss genomförandeplan utan inspiration kan hämtas från Socialstyrelsens allmänna råd till bestämmelserna i 6 kap. 2 § SOSFS 2014:5. Dessa allmänna råd är allmänna råd
till 11 kap. 5 § SoL eller 21 a § LSS, men de återfinns i 6 kap. efter 2 §.
I rutan på s. 466 görs samma missvisande hänvisning, hänvisningen ska därför
istället lyda ”Allmänna råd som återfinns i 6 kap. efter 2 §.”
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