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Vad är Personuppgiftslagen? 

Personuppgiftslagen, PUL, reglerar hur uppgifter om Dig registreras och behandlas. Lagen 
är till för att skydda den enskilde brukaren mot att deras personliga integritet kränks.  

 
Vad är social dokumentation? 

All personal är enligt Socialtjänstlagen skyldig att dokumentera. Detta kallas social 
dokumentation.  

Social dokumentation består av olika delar, tex:  

 Social journal 

 Levnadsbeskrivning 

 Genomförandeplan 

 

Varför ska personalen skriva om mig? 

För att: 

 Du har rätt till insyn 

 verksamheten ska kunna följa upp att Du får den hjälp och stöd Du har rätt till 

 personalen ska kunna planera arbetet hos Dig på ett bra sätt 

 säkerställa att insatserna är av god kvalitet 

 all personal ska arbeta med samma målsättning 

 

Vad skriver personalen om mig? 

Dokumentationen ska vara korrekt, väsentlig, ändamålsenlig och lätt att förstå. 

Med detta menas: 

Personalen ska skriva om det som är viktigt för att kunna ge bra hjälp och stöd i vardagen 
för den enskilde brukaren. 

 

Vad är en genomförandeplan? 

En genomförandeplan är en plan som beskriver hur och på vilket sätt en beslutad insats 
praktiskt ska genomföras. Genomförandeplanen utformas tillsammans med Dig och/eller 
med någon som Du vill ska företräda dig. Du har även möjlighet att ha någon närstående 
med Dig.  



  

 

 

Vem får läsa vad som skrivs om mig? 

För dokumentationen gäller sekretess. Det är bara den personal som arbetar hos Dig som 
får läsa det som dokumenterats om Dig. Om Du har en god man/förvaltare förordnad har 
den också rätt att läsa det som skrivs om Dig. 

Dokumentationen ska förvaras så att inga obehöriga får tillgång till den.  

 

Kan jag få läsa vad som skrivs om mig? 

Du har rätt att läsa den sociala dokumentationen som rör Dig.  

Om Du vill ta del av vad personalen skrivit ska Du vända Dig till den som är ansvarig för Din 
personakt.  

Den som är ansvarig är handläggaren/socialsekreteraren vad gäller handläggningen av ditt 
ärende eller den enhetschef som ansvarar för Din verkställighet.  

 

Får mina anhöriga läsa? 

Din anhörige, eller annan närstående, får ta del av det som skrivits om Dig men du måste 
först ge Ditt godkännande till detta.  
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Källor 

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Socialstyrelsen 2015 

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

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

Socialtjänstlag (2001:453) 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

 

Kontakta oss 

Vill Du veta mer kontakta respektive handläggare/enhetschef/socialsekreterare via 
kommunens växel, tel: 0297-555 00 

 

 

 
 
 

  


