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Äldre- och omsorgsnämnden

Information om Lex Sarah-anmälan boendestöd
Bra Liv, extern utförare
Äldre- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut till
äldre- och omsorgsnämnden
-
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Informationen noteras.

John Henriksson
Förvaltningschef

Sammanfattning
En boendestödjare följer inte verksamhetens rutiner eller de nationella
rekommendationerna gällande covid-19, utan går till arbetet trots
sjukdomssymtom. Boendestödjaren besöker under två dagar (16 och 18
november 2020) två brukare som har beslut om boendestöd från nämnden,
innan boendestödjaren testas och konstateras sjuk i covid-19 (18 november).
Brukarna har således exponeras för smittan och insjuknar senare i covid-19.
Bra liv bedömde det inträffade som en påtaglig risk för ett allvarligt
missförhållande och gjorde den 24 november en anmälan till IVO. Åtgärder
för att förhindra att något liknande inträffar igen har vidtagits.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen, SoL, och lagstiftningen
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska:
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anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för
missförhållanden till den som bedriver verksamheten (14 kap. 3 § SoL
och 24 b § LSS)
den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det
rapporterade missförhållandet utan dröjsmål (14 kap. 6 § SoL och 24 e
§ LSS)
den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet
är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) (14 kap. 7 § SoL och 24 f § LSS).
Lex Sarah syftar till att säkerställa att personer som behöver socialtjänstens
insatser får dessa med god kvalitet. Fel, brister och missförhållanden ska
förebyggas och om de inträffar åtgärdas omedelbart.
Extern verksamhet ansvarar för att utreda, bedöma och avsluta en lex Sarahutredning, samt att göra en eventuell anmälan till IVO. Verksamheten ska dock
alltid informera kommunen när en Lex Sarah-rapport upprättas. Enligt
nämndens riktlinjer ska allvarliga missförhållanden som anmäls till IVO
informeras nämnden.
En boendestödjare följer inte verksamhetens rutiner eller de nationella
rekommendationerna gällande covid-19, utan går till arbetet trots
sjukdomssymtom. Boendestödjaren besöker under två dagar två brukare som
har beslut om boendestöd från nämnden (16 och 18 november 2020), innan
boendestödjaren testas och konstateras sjuk i covid-19 (18 november).
Brukarna har således exponeras för smittan och insjuknar senare i covid-19.
De omedelbara åtgärder som vidtagits var smittspårning enligt gällande
riktlinjer, samt att boendestödjaren isoleras i hemmet enligt gällande
rekommendationer. Vidare åtgärder var att informera personalen om vikten av
att följa rutiner, riktlinjer och rekommendationer för att förhindra
smittspridning.
Bra liv bedömde det inträffade som en påtaglig risk för ett allvarligt
missförhållande och gjorde den 24 november en anmälan till IVO.
Förvaltningen föreslår att äldre- och omsorgsnämnden noterar informationen.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser. En prövning av barnets
bästa har inte genomförts då det inte är relevant för ärendet.

