
Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg 
om äldre 

Inledning 
Denna skrift riktar sig till dig som vill driva verksamhet i enskild regi inom vård och 
omsorg av äldre. Som utförare är det ditt eget ansvar att ta reda på vilka författningar 
som gäller för din verksamhet och att uppfylla kraven i dessa författningar. 
 
I Sverige finns författningar på tre olika nivåer. Den högsta nivån är lagar och dessa 
beslutas av riksdagen. Nästa nivå är förordningar som beslutas av regeringen. Aktuella 
versioner av lagar och förordningar finns på regeringens hemsida, www.regeringen.se. 
 Den tredje nivån är föreskrifter som beslutas av myndigheter. Myndigheter kan också ge 
ut allmänna råd.                                                                                                                             
Vilken myndighet som får besluta om föreskrifter och allmänna råd beror på vilket 
område det handlar om. Inom hälso och sjukvårdens och socialtjänstens område är det 
Socialstyrelsen som har denna befogenhet. 
Lagar, förordningar och föreskrifter är bindande regler som inte kan avtalas bort. Som 
utförare måste du alltså följa dessa regler om de gäller inom din verksamhet. Allmänna 
råd är rekommendationer om hur en lag, förordning eller föreskrift bör eller kan tillämpas. 
Dessa är inte bindande regler och du får själv avgöra om du kan uppnå kraven på andra 
sätt. 
För att underlätta för dig som utförare har Socialstyrelsen gjort en lista över de 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som vid tidpunkten för författandet av denna 
rapport gäller inom olika delar av vården och omsorgen om äldre.                                                               
Ditt ansvar som utförare att beakta bestämmelserna kan följa antingen direkt av 
föreskriften eller via förfrågningsunderlaget/avtalet med kommunen.  
 
Observera att det i listan även finns föreskrifter och allmänna råd angivna som endast 
gäller för verksamhet i kommunens regi, men som ändå kan vara bra för dig som 
utförare att känna till. 
Syftet med listan är att ge dig en första introduktion och överblick över vad respektive 
författning. 
Beskrivningen är fokuserad på huvuddragen i respektive föreskrift och allmänt råd. Du 
som utförare måste alltså själv sätta dig in i vad som gäller för din verksamhet genom att 
gå igenom föreskrifterna och de allmänna råden i fulltext. Aktuella versioner av 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd i fulltext kan du ladda ned via direktlänk i 
skriften eller på www.socialstyrelsen.se.                                                                                          
Observera att förändringar av författningssamlingen sker löpande och att aktuell lydelse 
alltid måste eftersökas. 
 
 

Föreskrifter och allmänna råd inom socialtjänstens område 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem 
försystematiskt kvalitetsarbete 
Vårdgivare och de som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ansvarar för att 
det finns ett ledningssystem för kvalitet. Nämnden ska försäkra sig om att det bedrivs ett 
systematiskt kvalitetsarbete i enskilda verksamheter till vilka nämnden överlåter att 
fullgöra uppgifter. 
Tips. Du kan läsa mer i Socialstyrelsens Handbok för tillämpningen av föreskrifter och 
allmänna 
råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

http://www.regeringen.se/
http://www.socialstyrelsen.se/


 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om dokumentation 
vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM 
och LSS 
Gäller direkt för verksamhet i enskild regi. 
Personal inom socialtjänstens område är skyldiga att dokumentera handläggning av 
ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och 
behandling. 
Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd framgår hur dokumentationen ska eller 
bör föras i verksamhet som bedrivs enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Särskilda 
bestämmelser ska eller bör beaktas vid dokumentation i samband förhandsbedömning, 
handläggning av ärende samt i genomförande av insatser. Det framgår bland annat att 
handläggningen av ett ärende och genomförande av ett beslut om insats ska 
dokumenteras fortlöpande.                                                                                                        
Dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet. Handlingarna 
ska förvaras på ett säkert sätt. 
 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om tillämpningen 
av 14 kap. 2 § SoL (lex Sarah) 
Gäller direkt för verksamhet i enskild regi. 
Alla som arbetar med omsorg av äldre eller personer med funktionsnedsättning enligt 
socialtjänstlagen är skyldiga att vaka över och anmäla allvarliga missförhållanden till 
Socialstyrelsen. Denna regel kallas lex Sarah. 
Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd framgår hur lex Sarah ska eller bör 
tillämpas inom såväl kommunal som enskild verksamhet.                                                                     
Den som driver enskild verksamhet ska fastställa och dokumentera rutiner för hur 
allvarliga missförhållanden ska hanteras.                                                                       
Personalen ska informeras om innebörden av anmälningsskyldigheten och om rutinerna 
för hantering av sådana anmälningar. Ett allvarligt missförhållande ska utredas, 
dokumenteras och avhjälpas respektive undanröjas utan dröjsmål.                                              
Den som är ansvarig för den enskilda verksamheten ska dels informera den berörda 
nämnden om inkomna rapporter om allvarliga missförhållanden, dels anmäla ett allvarligt 
missförhållande till Socialstyrelsen, om det inte har avhjälpts utan dröjsmål. 
Tips. Du kan läsa mer i Socialstyrelsens handbok Lex Sarah – tillämpning av 14 kap. 2 § 
SoL och 24 a § LSS. 
 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2007:10) om samordning av 
insatser för habilitering och rehabilitering 
Gäller för verksamhet i enskild regi om det framgår av avtalet. 
En person som har långvariga behov av olika insatser från både hälso- och sjukvården 
och socialtjänsten behöver ofta hjälp med planering och samordning av dessa insatser. 
 
Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd framgår vilka krav som ska eller bör 
ställas på rutiner för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering inom hälso- 
och sjukvårdens och socialtjänstens område. Ansvariga för dessa insatser är ytterst 
kommuner och landsting men vissa uppgifter kan genom avtal ha överlåtits till enskilda 
utförare.                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
Föreskriften och allmänna råd 
Rådet kan då i relevanta delar tillämpas av enskilda utförare. Kommuner och landsting 
ska gemensamt arbeta fram rutiner för samordning av insatserna. Det innebär bland 



annat att utse personal som ska vara ansvarig vid samordningen och ge personalen 
förutsättningar att genomföra detta uppdrag. 
Samordning får endast göras om den enskilde har lämnat samtycke. Planeringen ska 
genomföras i samråd med den enskilde och med respekt för hans eller hennes 
självbestämmande och integritet. 
Tips. Du kan läsa mer i Socialstyrelsens vägledning Samverkan i rehabilitering. 
 
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2009:22) om socialnämndens arbete med 
våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld. 
Gäller för verksamhet i enskild regi om det framgår av förfrågningsunderlaget/avtalet. 
Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller 
andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin 
situation.                                                                                                                                        
Av socialstyrelsens allmänna råd framgår hur socialnämnden på området bör arbeta 
såväl på verksamhetsnivå som i enskilda ärenden. Det framgår bland annat att all 
personal som genomför insatser enligt socialtjänstlagen regelbundet bör få 
kompetensutveckling inom området våld eller andra övergrepp av eller mot närstående. 

 
 
 
 
 
 
 


