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Socialstyrelsens föreskrifter
om ändring i föreskrifterna och allmänna råden
(SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet
som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och
LSS;

HSLF-FS
2022:37
Utkom från trycket
den 13 juni 2022

beslutade den 2 juni 2022.
Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 5 § socialtjänstförord
ningen (2001:937) och 14 § förordningen (1993:1090) om stöd och
service till vissa funktionshindrade att 1 kap. 1 § och 4 kap. 5 § Social
styrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om doku
mentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och
LSS ska ha följande lydelse.

1 kap.
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid dokumentation under hand
läggning av ärenden som gäller enskilda samt under genomförande och
uppföljning av beslut om insatser i verksamhet som omfattas av
1. 11 kap. 5 § eller 7 kap. 3 § första stycket socialtjänstlagen
(2001:453), SoL, eller
2. 21 a § eller 23 c § första stycket lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS.
Föreskrifterna ska också tillämpas i samband med förhandsbedömning
och omedelbar skyddsbedömning enligt SoL.

4 kap.
5§

En personakt ska också innehålla uppdaterade uppgifter om

1. behov av tolk och i så fall vilket språk,
2. behov av kommunikationsstöd,
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3. förordnande av god man eller förvaltare enligt 11 kap. föräldra
balken med uppgifter om vem som har förordnats, för vilket eller
vilka uppdrag samt kontaktuppgifter, och
4. huruvida den enskilde har skyddade personuppgifter genom sek
retessmarkering i folkbokföringen enligt 22 kap. 1 § offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400) eller skyddad folkbokföring enligt
16 § folkbokföringslagen (1991:481).
Denna författning träder i kraft den dag den kommit ut från trycket.
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