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Urval av stadens riktlinjer för verksamhet inom socialtjänsten
Alla stadens styrdokument uppdateras kontinuerligt. För att få aktuell och komplett
information hänvisas till stadens hemsida eller intranät under respektive verksamhetsområde.
Styrning och uppföljning
- Strategi för kvalitetsutveckling i Stockholms stad
- Uppföljning av förbättringsförslag, synpunkter och klagomål – en del i stadens strategi för
kvalitetsutveckling
- Integrerat system för ledning och uppföljning av stadens verksamheter
Barn ungdom och familj
- Handlingsprogram för FN:s barnkonvention
- Statliga ersättningar ensamkommande flyktingbarn BOU (april 2011)
- Riktlinjer för ensamkommande flyktingbarn (april 2011)
- STAN-programmet 2012.pdf
- Stödmaterial för samverkan skola-sdf.pdf
- Handläggning och dokumentation i barn- och ungdomsärenden.pdf
- Vårdnad boende umgänge och namn.pdf
- Riktlinjer för adoption.pdf
- Administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnad vårdnadshavare.doc
- Riktlinjer för utredning av faderskap.doc
- Handläggning av föräldrars ersättning till staden för placerade barn.pdf
- Familjevård för barn och ungdom.pdf
Socialtjänst inkl socialpsykiatri
- Barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget (BUS) Gemensam policy med riktlinjer i Stockholms län
- Gemensamt policydokument för Stockholms läns kommuners och Stockholms läns
landstings missbrukar- och specialiserade beroendevård
- Handlingsprogram för Stockholms stads arbete inom Operation Kvinnofrid
- Stadens insatser till psykiskt funktionshindrade, bygger på länsövergripande policydokument
med SLL
- Stockholms stads brottsförebyggande program
- Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program (STAN)
- Anvisningar för ärenden med skyddade personuppgifter
- Förteckning Stockholms stad Kvinnojourer.pdf
- Riktlinjer för kontaktverksamhet 2008-04-16.pdf
- Socialt program för att minska prostitution.pdf
- Riktlinjer för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna.pdf
- Riktlinjer för kontaktverksamheten.pdf
- Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden.pdf
- Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri
Box 4270, 102 66 Stockholm
Telefon 08-508 12 000
soder@stockholm.se

www.stockholm.se

SID 2(4)

-

Riktlinjer för försöks- och träningslägenheter
Sammanfattning av egenavgifter för vuxna i HVB - familjehem m.m. - 2011.pdf
Riktlinjer för egenavgifter för vuxna i HVB - familjehem m.m. - 2010.pdf
Riktlinjer insatser till vuxna med missbruks- beroendeproblem (KF 2011-11-17).pdf
Riktlinjer för försöks- och träningslägenheter
Riktlinjer för egenavgifter för vuxna i HVB - familjehem m.m. - 2010.pdf
Sammanfattning av egenavgifter för vuxna i HVB - familjehem m.m. - 2011.pdf
Handläggning av LVM-ärenden.pdf
Ärendehantering avseende hemlösa i Stockholms län.pdf
Krav och inkasso försöks- och träningslägenheter
Kontrakt försöks-och träningslägenheter
Ärende enligt 4 kap 1§ SoL - blankett
Ärende enligt 4 kap 1 och 2 §§ SoL - blankett
Uppsägning för avflyttning - blankett
Regler för boende i försöks- eller träningslägenhet - blankett
Förslag till innehåll för genomförandeplan - bilaga
Avstående från besittningsskydd
Ansökan om handräckning
Preliminära rutiner för Lex Sarah, sdn Södermalm

Ekonomiskt bistånd
- Norm för försörjningsstöd i Stockholms stad 2011.pdf
- Bilaga till riktlinjer för ekonomiskt bistånd.pdf
- Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 2010-05-24.pdf
- Preliminära rutiner för Lex Sarah, sdn Södermalm
Funktionsnedsättning
Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad om hälso- och
sjukvårdsansvar för äldre samt personer med fysisk funktionsnedsättning,
utvecklingsstörning eller autismspektrumstillstånd samt för personer med förvärvad
hjärnskada eller annan kognitiv svikt
Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
- En policy och modell för samverkan och samordning av insatser
- Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Kommunförbundet Stockholms län och
Försäkringskassan beträffande personer i i behov av andningshjälp i hemmet
- KBH anvisningar 2012 slutversion.pdf
- Frågor om fullmakter.pdf
- Tillämpningsanvisningar - avgiftssystemet inom stöd o service FH 2011.pdf
- Tillämpningsanvisningar - KBH 2011.pdf
- Brukarbroschyr - Avgifter 2011.pdf
- Riktlinjer för riksfärdtjänst.pdf
- Information om riksfärdtjänst.pdf
- Brukarbroschyr - KBH 2011.pdf
- Den enskildes rätt att påverka utformningen av insats.pdf
- Hemvårdsbidrag 2010.pdf
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Riktlinjer om stadsdelsnämndernas ärendeansvar för funktionshindrade.pdf
Riktlinjer för medföljare vid semesterresa.pdf
Riktlinjer för KBH.pdf
Principer för förmedling av bostad med särskild service enligt LSS.pdf
Insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL.pdf
Dokumentationsriktlinjer inom omsorgen om funktionshindrade.pdf
Preliminära rutiner för Lex Sarah, sdn Södermalm

Äldreomsorg
- Stockholms stads äldreomsorgsplan 2007-2011
- Planering av boende för äldre i Stockholms stad
- Införande av trygghetsboende – äldreomsorg i Stockholms stad (§ 55)
- Kostpolicy för Stockholms stads äldreomsorg
- Tillämpningsanvisningar för beslut om boende i Gamlebo äldreboende.pdf
- Anhörigpolicy
- Anvisningar för vårdbehovsmätningar för fastställande av ersättningsnivåer i stadens
valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboende
- Avgifter - Information anvisningar 2011 på finska
- Avgifter - Information gällande 2011 års avgifter inom äldreomsorg
- Avgifter - Svarsblankett 2011 på finska
- Avvikelserapportering i Paraplysystemet
- Den enskildes rätt att påverka utformningen av insats
- En metodhandledning för biståndshandläggare inom äldreomsorgen
- Gemensam värdegrund för äldreomsorg i Stockholm
- Information till biståndshandläggare - Korttidsvård utomlands
- Mätinstrument förtydligande
- Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen
- Riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden
- Stockholms stads äldreplan 2007-2011
- Stockholms stads äldreplan 2007-2011 populärversion
- Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem inom äldreomsorgens dagverksamhet
- Tillämpningsanvisningar för äldreomsorgens avgiftssystem 2011
Hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och
dagverksamheter
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare
Basala hygienrutiner
Vårdhygien för särskilda boendeformer
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