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Propositioner
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Prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen
Prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge
Prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken
Prop. 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige
Prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för
handikappolitiken
Prop. 2000/01: 80 Ny socialtjänstlag m.m.
Prop. 2001/02:122 Åtgärder mot kommunalt domstoltrots
Prop. 2002/03:20 Samverkan mellan kommuner och landsting inom vård- och omsorgsområdet
Prop. 2002/03:36 Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
Prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m.
Prop. 2002/03:65 Ett utvidgat skydd mot diskriminering
Prop. 2003/04:93 Några frågor om sekretess m.m.
Prop. 2004/05:39 Kvalitet, dokumentation och anmälningsplikt i LSS m.m.
Prop. 2004/05:123 Stärkt rättssäkerhet och vårdinnehåll i LVM – vården m.m.
Prop. 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre
Prop. 2005/06:161 Sekretessfrågor – Skyddade adresser m.m.
Prop. 2006/07:38 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor
Prop. 2006/07:129 Utveckling av den sociala barn och ungdomsvården m.m.
Prop. 2007/08:43 Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt LSS
m.m.
Prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering
Prop. 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Prop. 2008/09:82 Stöd till personer som vårdar och stödjer närstående
Prop. 2008/09:150 Offentlighets och sekretesslag
Prop. 2008/09:160 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten
Prop. 2008/09:193 Vissa psykiatrifrågor m.m.
Prop. 2009/10:116 Värdigt liv i äldreomsorgen
Prop. 2009/10:131 Lex Sarah och socialtjänsten – förslag om vissa förändringar
Prop. 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser – åtgärder för ökad
kvalitet och trygghet
Prop. 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun
Prop. 2011/12:159 Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering
Prop. 2012/13:10 Stärkt stöd och skydd för barn och unga
Prop. 2012:13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården

Statens offentliga utredningar (SOU)
SOU 1991:46 Handikapp, välfärd, rättvisa

2(8)

SOCIALSTYRELSEN

2015-05-06

SOU 1997:116 Barnet i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter
förverkligas i Sverige
SOU 1998:48 Kontrollerad och ifrågasatt? – Intervjuer med personer med funktionshinder
SOU 2000:114 Samverkan – om gemensamma nämnder på vård och omsorgsområdet
SOU 2003:99 Ny sekretesslag
SOU 2004:112 Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna
SOU 2008:18 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten- till nytta för brukaren
SOU 2009:68 Lag om stöd och skydd för barn och unga
SOU 2010:29 En ny förvaltningslag
SOU 2012:6 Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning
SOU 2014:2 Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten
SOU 2014:23 Datalagring. EU-rätten och svensk rätt

Socialstyrelsens författningssamling
SOSFS 1997:6 Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpning av lagen (1988:870)
om vård av missbrukare i vissa fall
SOSFS 1997:15 Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpning av lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
SOSFS 2002:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS
SOSFS 2003:20 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård
eller boende
SOSFS 2005:27 Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård
SOSFS 2006:20 Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare
SOSFS 2007:17 Socialstyrelsens allmänna råd om personalens kompetens vid
handläggning och uppföljning av ärenden som avser äldre personer
SOSFS 2008:8 Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens handläggning
av ärenden om adoption
SOSFS 2008:30 Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som
gäller unga lagöverträdare
SOSFS 2008:32 Socialstyrelsens allmänna råd om personalens kompetens vid
handläggning och uppföljning av ärenden som avser personer med funktionshinder
SOSFS 2011:2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap
SOSFS 2011:3 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap
SOSFS 2011:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah
SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete
SOSFS 2012:3 Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens
omsorg om äldre
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SOSFS 2012:4 Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens ansvar för vissa
frågor om vårdnad, boende och umgänge
SOSFS 2012:6 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS
SOSFS 2012:11 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård och boende
SOSFS 2013:1 Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd
SOSFS 2014:2 Socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos personal som ger
stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning
SOSFS 2014:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer
SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i
verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS
SOSFS 2014:6 Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som
gäller barn och unga
SOSFS 2014:7 Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Socialstyrelsens handböcker för handläggning
Att fastställa faderskap. Artikelnummer 2005-101-1.
Om barnet behöver ny vårdnadshavare. Artikelnummer 2006-101-9.
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Stöd för rättstillämpning och
handläggning. Artikelnummer 2007-101-6.
Barn och unga som begår brott. Handbok för socialtjänsten. Artikelnummer 2009101-3.
Våld. Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som
bevittnat våld. Artikelnummer 2011-6-9.
Vårdnad, boende och umgänge. Handbok – stöd för rättstillämpning och handläggning inom socialtjänstens familjerätt. Artikelnummer 2012-4-8.
Dokumentation av barnets bästa inom socialtjänsten. Artikelnummer 2012-6-16.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Handbok för tillämpningen av
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete. Artikelnummer 2012-6-53.
Barn och unga i familjehem och HVB. Handbok om socialnämndens ansvar och
uppgifter. Artikelnummer 2013-1-1.
Lex Sarah. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah. Artikelnummer 2013-4-9.
Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten. Artikelnummer 2013-12-31.
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Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning. Handbok för rättstillämpning
vid handläggning och utförande av LSS-insatser. Artikelnummer 2014-1-23.
Anmäla oro för barn. Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare. Artikelnummer 2014-6-5.
Barn och unga. Utreda, planera och följa upp öppenvårdsinsatser enligt socialtjänstlagen. Artikelnummer 2014-6-10.
Adoption. Handbok för socialtjänstens handläggning av internationella och nationella adoptioner. Artikelnummer 2014-8-1.

Socialstyrelsens meddelandeblad
Skyddade personuppgifter. Meddelandeblad maj 2005. Artikelnummer 2005-1-6.
Stöd till anhöriga ställer krav på strategi. Meddelandeblad november 2009. Artikelnummer 2009-11-32.
Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats – handläggning och
dokumentation. Meddelandeblad april 2010. Artikelnummer 2010-4-32.
Överenskommelser om samarbete. Meddelandeblad nr 1/2010. Artikelnummer
2010-5-23.
Ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Meddelandeblad nr 5/2010.
Artikelnummer 2010-8-5.
Förändringar i lagstiftningen om personlig assistans m.m. Meddelandeblad nr
9/2010. Artikelnummer 2013-5-40.
Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun – nya bestämmelser den 1 maj 2011. Meddelandeblad nr 3/2011. Artikelnummer 2013-541.
Statsbidrag till kommuner som inrättat verksamhet med personliga ombud till
vissa personer med psykisk funktionsnedsättning. Meddelandeblad nr 5/2011. Artikelnummer 2011-6-30.
Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens. Meddelandeblad nr 10/2012. Artikelnummer 2012-10-25.
Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre
till trygghetsbostäder. Meddelandeblad nr 17/2012. Artikelnummer 2012-12-39.
Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär. Meddelandeblad nr 4/2013. Artikelnummer 2013-2-27.
Hemtjänst, hushållstjänster och servicetjänster utan behovsprövning. Meddelandeblad nr 16/2012. Artikelnummer 2013-5-55.
Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Meddelandeblad
nr 12/2013. Artikelnummer 2013-12-34.
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Trygghetslarm och befogenhetslagen. Meddelandeblad nr 1/2014. Artikelnummer
2014-1-18.
Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd. Meddelandeblad nr 3/2014.
Artikelnummer 2014-6-14.
Nya regler om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barnoch ungdomsvård. Meddelandeblad nr 5/2014. Artikelnummer 2014-6-21.

Övriga publikationer från Socialstyrelsen
Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Artikelnummer
2003-4-1.
Systematisk bedömning inom socialtjänsten. Artikelnummer 2004-131-10.
Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning. Artikelnummer 2007-131-8.
Barn som tänker annorlunda. Barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. Artikelnummer 2010-3-8.
På tröskeln. Daglig verksamhet med inriktning på arbete. Artikelnummer 2010-41.
Nationell informationsstruktur för vård och omsorg. Modeller med beskrivningar.
Artikelnummer 2010-4-4.
Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Barnoch ungdomsversion. Artikelnummer 2010-4-26.
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. Artikelnummer 2010-5-1.
Det är mitt hem. Vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk
funktionsnedsättning. Artikelnummer 2010-12-26.
Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofrenliknande tillstånd 2011 – stöd för styrning och ledning. Artikelnummer 2011-1-3.
Nationellt fackspråk för vård och omsorg. Slutrapport. Artikelnummer 2011-3-29.
Metoder i det nationella fackspråket för vård och omsorg. Artikelnummer 2011-332.
Sällan sedda. Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.
Artikelnummer 2011-9-6.
Sekretess- och tystnadspliktgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården.
Artikelnummer 2012-2-28.
Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial. Artikelnummer
2012-3-3.
Gemensamt språk för en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation. Slutrapport för delprojektet Gemensamt språk. Artikelnummer 2012-5-24.
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Med målet i sikte. Målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer (MOS). Artikelnummer 2012-9-3.
Om standardiserade bedömningsmetoder. Artikelnummer 2012-12-9.
Ställa krav på kvalitet och följa upp – en vägledning för upphandling av vård och
omsorg för äldre. Artikelnummer 2013-1-6.
Äldres behov i centrum. Vägledning för behovsinriktat och systematiskt arbetssätt
med dokumentation av äldres behov utifrån ICF. Artikelnummer 2013-2-12.
Stöd till anhöriga – vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 §
socialtjänstlagen. Artikelnummer 2013-3-2.
Verksamhetsbeskrivning av socialtjänsten. Underlag för avstämning mot den nationella informationsstrukturen och utveckling av det nationella fackspråket. Artikelnummer 2013-3-29.
Kommunal familjerådgivning år 2013. Artikelnummer 2014-5-13.
Barn som anhöriga. Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider. Artikelnummer 2013-6-6.
Rätten att fortsätta bo tillsammans i ett äldreboende. Vägledning för tillämpning
av socialtjänst och hyreslagstiftningen. Artikelnummer 2013-9-16.
Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar – en vägledning.
Artikelnummer 2013-5-2.
Nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk. Användning och tillgängliggörande, lägesrapport 2013. Artikelnummer 2013-12-9.
Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering
vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd. Artikelnummer 2014-2-28.
Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2014. Stöd för styrning och
ledning. Artikelnummer 2014-3-24.
Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel. Artikelnummer 2014-6-25.
Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området. En vägledning.
Artikelnummer 2014-6-16.
Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner. Kunskapsstöd till
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Artikelnummer 2014-10-6.
Utbildningsmaterial om ICF och ICFCY:http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/utbildningsmaterial-om-icficf-cy

Övriga myndigheters allmänna råd m.m.
RA-FS 2002:3 Riksarkivets allmänna råd om bevarande och gallring av handlingar rörande den kommunala socialtjänsten, färdtjänsten/riksfärdtjänsten,
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LSSverksamheten, flykting och invandrarverksamheten, tillståndsgivningen i
alkoholfrågor, konsumentvägledning samt budgetrådgivningen och skuldsaneringen.
Datainspektionens rapport 2004:1 Behandling av personuppgifter hos social- och
miljöförvaltningen.
Datainspektionens rapport 2005:1 Ökad tillgänglighet till patientuppgifter.
E-hälsa i kommunerna 2013-2015, För bättre service, självständighet och ökat
medbestämmande. Sveriges kommuner och landsting, 2002:
http://www.skl.se/download/18.40d87fdc146db2c761c1c941/1404134383294/SK
L_e-halsa_i_kommunerna-webb.pdf
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