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Linköpings kommun 
Social- och omsorgsförvaltningen 
linkoping.se 

 
 

Information och fråga om samtycke  
till verksamhetens sätt att föra dokumentation av det 
stöd och den hjälp du erbjuds.  
 

Dokumentationsskyldigheten är enligt socialtjänstlagen begränsad 
till att gälla individuellt behovsprövade stöd-, vård- och 
behandlingsinsatser. Verksamheter som rådgivning och information 
samt vissa öppna verksamheter omfattas inte av 
dokumentationsskyldigheten.  

Linköpings kommun har utöver detta bestämt att även individuella 
kontakter som kommit till stånd utan behovsprövning och beslut om 
bistånd, genom så kallad service, ska dokumenteras.  

Skälen till detta är att våra insatser ska kunna svara upp till 
 
• Den enskildes rättssäkerhet 
• Möjliggöra uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring 
• Stöd för kunskapsutveckling 
 

 

För följa upp det arbete vi utför via service (d.v.s. utan biståndsbeslut) 
behöver vi använda oss av en del formulär, och dokumentera det vi får veta 
vid kontakten med dig/ditt barn. För detta behöver vi ditt/vårdnadshavarnas 
samtycke. 

Dokumentationen hanteras på ett säkert sätt så att endast behöriga har 
tillgång till den. Behörig är den person som du träffar i behandling men kan 
ibland även vara annan personal som arbetar i verksamheten.  

Handlingarna arkiveras på ett säkert sätt och sparas av verksamheten i två år 
efter avslutad kontakt, för att sedan förstöras. Du/ni som vårdnadshavare får 
vid avslut alltid en kopia av dokumentationen. Du/ni har alltid möjlighet att 
läsa, ta del av det som dokumenteras och ni kan när som helst kräva att 
dokumentationen lämnas ut. 
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Samtycke - Vad innebär det för dig/er? 
 

• All personal omfattas av tystnadsplikt. 

• Ni som barn/föräldrar kommer att få samma stöd och hjälp från 
verksamheten oavsett om ni samtycker till dokumentation eller inte. 

• Samtycket kan när som helst tas tillbaka. 

• Samtycke till detta innebär att ert barns personuppgifter kommer 
lagras i aktuellt journalsystem enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 

• För frågor eller om du vill se vad som skrivits om den egna kontakten 
kan du vända dig till  

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Datum  ……………………….. Barnets initialer  ……………………….. 

 

Barnet (över 15 år)  

 samtycker  

 samtycker inte  

 

Vårdnadshavare 1  Vårdnadshavare 2 

 samtycker  samtycker 

 samtycker inte   samtycker inte 

 

Underskrift Barn (över 15 år) 

 

…………………………………. 

Underskrift vårdnadshavare 1 Underskrift vårdnadshavare 2 

 

………………………………………………… ………………………………………………… 
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