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Så hanteras dina personuppgifter inom Linköpings kommuns 
omsorgsverksamhet – Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om 
särskilt stöd (LSS) 

 

Linköpings kommun har ansvar för vård och omsorg om äldre, personer med 

funktions- nedsättning och personer i behov av särskilt stöd. Verksamheten bedrivs 

av en kommunal utförare och flera enskilda utförare. Uppdragen är tidsbegränsade 

och byte av utförare kan bli aktuellt vid ny avtalsperiod.  

 

Verksamheten styrs av olika lagar. Enligt dessa finns skyldighet att dokumentera 

uppgifter om dig. Uppgifterna registreras i journaler i ett gemensamt IT-stöd, 

Treserva. IT-stödet är gemensamt för den kommunala utföraren och de enskilda 

utförarna.  

  

Journalföring enligt SoL och LSS  

Enligt socialtjänstlagen ska genomförande av beslut om stödinsatser, vård och 

behandling dokumenteras. Dokumentationen ska innehålla beslut och insatser som 

vidtas samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Motsvarande 

dokumentationsskyldighet gäller enligt lagen om stöd och service till 

funktionshindrade (LSS). Utföraren svarar för denna dokumentation.  

 

Exempel på uppgifter i journalen 

 Beslut 

 Genomförandeplan med aktuella insatser  

 Händelser av betydelse 
 

Vem har tillgång till din journal? 

Personal som är delaktig i vården och omsorgen om dig har rätt ta del av de uppgifter 

som finns i journalen. Enbart behörig personal kan ta del av uppgifter. Tillgången till 

dina uppgifter är behörighetsstyrd och det registreras (loggas) vem det är som tar del 

av informationen. När personalen använder IT-stödet registreras uppgift om namn, 

tidpunkt och aktivitet i en så kallad logglista. Som enskild har du rätt att ta del av 

logglistan som rör din journal. 

 
Samtycke till att inhämta och utlämna information  

Den utförare som upprättar den första journalen kommer att fråga om du samtycker 

till att utföraren får inhämta och utlämna nödvändig information till sjukhus, 

vårdcentral och tandvårdskliniker. Samtycket registreras i IT-stödet och du behöver 

inte skriva under något. Du kan när som helst ändra eller återkalla dina samtycken. 

 

Om det blir aktuellt med byte av utförare kommer du åter att tillfrågas om samtycke 

till att lämna ut information till den nya utföraren. 



   2 

Arkivering 

Journalerna sparas (arkiveras) och gallring sker utifrån särskilda regler. 
 

Personuppgiftsansvar 

För dig som har kommunen som utförare är Utförarstyrelsen personuppgiftsansvarig 

för behandling av personuppgifter. För dig som har en enskild utförare är den 

enskilda utföraren personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter. 

Kommunen har utsett ett personuppgiftsombud som har till uppgift att se till att 

personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt. 
 

Rätt till information enligt personuppgiftslagen  

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig i IT-stödet (Treserva). Din 

begäran ska vara skriftlig och undertecknad av dig. Du får begära ett utdrag en gång 

per kalenderår.  

 

När kommunen är utförare ska begäran skickas till: 

 

Utförarstyrelsen 

Linköpings kommun 

581 81 Linköping 

 

När utföraren är enskild ska begäran skickas till den enskilde utföraren. 
 

Inhämtande och utlämnande av personuppgifter 

Från Skatteverkets befolkningsregister erhålls regelbundet uppgifter om alla 

adressändringar och förändringar i personuppgifter som ändring av namn och 

civilstånd. Personuppgifter lämnas också till andra myndigheter och nationella 

register. Varje utlämnande sker enligt offentlighets- och sekretesslagen. 
 

Rättelse av oriktiga och missvisande uppgifter 

Om du anser att uppgifter om dig inte är riktiga är den personuppgiftsansvarige 

skyldig att snarast korrigera uppgifterna om det inte strider mot annan lagstiftning. 
 

Rätt till skadestånd 

Om dina personuppgifter har behandlats i strid mot personuppgiftslagen kan den 

personuppgiftsansvarige bli ersättningsskyldig till dig för skada eller kränkning av 

den personliga integriteten. 

 


