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Lex Sarah-utredning
För varje uppgift som dokumenteras under utredningen ska det framgå


Vilket datum uppgiften dokumenteras



Varifrån uppgiften kommer



Vad som är faktiska omständigheter och vad som är bedömningar



Vem (namn och befattning) som dokumenterat uppgiften
Lex-Sarah-rapporten ska biläggas utredningen

Uppgifter om rapporten och påbörjad utredning
Rapporten inkom (datum)

Rapportens diarienummer

2018-06-20

AMN 2018-0268-1.3

Utredningen inledd (datum)

SoL

LSS

2018-06-26
Utredare (namn, befattning)

Nämnd som utreder rapporten

Elizabeth Castañeda Lindahl

Arbetsmarknadsnämnden

Uppgifter om det rapporterade missförhållandet eller den påtagliga risken
för ett missförhållande
När och hur uppmärksammades missförhållandet eller risken för missförhållandet?

Händelsen uppmärksammades tisdagen den 19 juni 2018 kl. 11.05. Aspiranten
kontaktade receptionisten på jobbtorget som sedan förde informationen vidare till
biträdande enhetschef.

Vad har det rapporterade missförhållandet eller risken för missförhållande bestått i?

En aspirant hade deltagit i ett gruppinformationsmöte tillsammans med sin relativt nya
make och en tolk. Tolken och aspiranten hade träffats tidigare och under mötet röjde
tolken personliga uppgifter kring aspiranten som hennes make inte hade kännedom om.
Maken blev arg över informationen och aspiranten fick stå till svars för uppgifter som
tolken uppgav inför maken. Aspiranten blev upprörd och pratade efter mötet med
receptionisten på jobbtorget (som pratade hennes hemspråk) och berättade vad som
hade inträffat.
Eftersom händelsen inträffade under ett gruppinformationsmöte kan ingen medarbetare
från jobbtorget bekräfta exakt vad som hänt. Aspirantens och tolkens upplevelser av
situationen skiljer sig från varandra.

Vilka konsekvenser fick händelsen eller vilka konsekvenser kunde händelsen ha fått för den
enskilde?

Personlig information om aspirantens privatliv röjdes.

Utredningsmall lex Sarah 2014-02-19

Anteckningar
Sida 2 (5)

Har missförhållandet eller risken för missförhållande inträffat tidigare? I så fall, varför har det
inträffat igen?

Nej, har inte inträffat tidigare.

Skulle något liknande kunna inträffa igen? Ja

Nej

Förklara varför? Det är svårt att med säkerhet fastslå att händelsen inte skulle kunna

inträffa igen då den inte kan anses bero på bristande rutiner inom Jobbtorg Stockholm
utan snarare på brister i yrkesutövandet hos en enskild tolk.
Arbetsplatsen har vidtagit åtgärder för att säkerställa att aktuell tolk är spärrad från
framtida uppdrag på Jobbtorg Stockholm. Rutiner finns för hur bokning av tolk skall ske
och i stadens avtal med Språkservice (se §12 i Ramavtal Tolkförmedlingstjänster
Språkservice AB) finns information om vilka skyldigheter tolkarna har att följa gällande
lagar och förordningar gällande sekretess samt att utöva god tolksed. Leverantören har
även ett kvalitetssystem som efterföljs och som innebär att de granskar eventuella
synpunkter som inkommer från deras kunder, vilket även har gjorts i detta fall.

Utredning av bakomliggande orsaker
Kommunikation och information
Utbildning och kompetens
Processer, rutiner och riktlinjer
Omgivning och organisation

Teknik, utrustning och apparatur
Andra bakomliggande orsaker

En enskild person som har utfört ett uppdrag för Jobbtorg Stockholm har agerat
oprofessionellt och brutit mot god tolksed.

Uppgifter om vilka åtgärder som har vidtagits
Vilka åtgärder har vidtagits för att undanröja eller avhjälpa missförhållandet eller risken för
missförhållande?

I direkt anslutning till händelsen kontaktades biträdande enhetschef som pratade med
aspiranten i fråga. Tolken hade då redan lämnat jobbtorget. Apsiranten fick information
om att händelsen skulle utredas och att hon har rätt att polisanmäla det inträffade.
Biträdande enhetschef har även varit i kontakt med Språkservice som inledde en intern
utredning och tillfälligt stängde av tolken under utredningens gång. För att fullfölja
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utredningen behövde Språkservice dock ytterligare uppgifter från den drabbade
aspiranten, men hon avböjde från att medverka eftersom hon ville lämna händelsen
bakom sig. Språkservice kunde därför inte avsluta sin utredning p.g.a. bristande
uppgifter där ord stod mot ord, och tolken togs tillbaka i tjänst.
Tolken har spärrats från framtida uppdrag inom Jobbtorg Stockholm och Språkservice
har även gett tolken en varning och påtalat det olämpliga i att prata om sådant som inte
faller inom ramen för tolkningen.

När vidtogs åtgärderna?

Aspiranten pratade med biträdande enhetschef direkt efter händelsen, 2018-06-19.
Biträdande enhetschef kontaktade därefter Språkservice för att förmedla uppgifterna
vidare till dem. Efter ett par dagar spärrades tolken från samtliga uppdrag inom
Jobbtorg Stockholm.
DIen 29 juni 2018 inkom en rapport från Språkservice om deras hantering av det
inträffade.

Vilka åtgärder har vidtagits eller planeras i verksamheten för att förhindra att liknande
missförhållande eller risk för missförhållande ska uppkomma?

Inga ytterligare åtgärder har vidtagits.

Behov av ytterligare uppföljning, utvärdering och kontroll
Finns behov av att ytterligare följa upp och utvärdera den egna verksamheten och kontrollera att
den bedrivs enligt fastställda processer och principer med anledning av vad som framkommit
under utredningen?

Utredningen har fokuserat på frågan om hur Jobbtorg Stockholm säkerställer att
tolkförmedlingen levererar tolkar med rätt kompetens enligt det avtal som finns mellan
Stockholms stad och Språkservice. Utredningen finner ej att Jobbtorg Stockholms
rutiner generellt brister i detta avseende då incidenten rör en enskild individ som har
agerat oprofessionellt och i strid med god tolksed. Auktoriserade tolkar efterfrågas i
första hand men leverantören har inte alltid möjlighet att tillhandahålla detta, vilket inte
heller krävs enligt avtalet mellan Stockholms stad och Språkservice.
Efter rapporterat missförhållande har Språkservice agerat snabbt och följt upp ärendet.
Tolken i fråga har stängts av från samtliga uppdrag för Jobbtorg Stockholm och fått en
varning av sin arbetsgivare.

Övrigt
Övrigt som har framkommit i utredningen?
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Förslag till beslut
Det rapporterade utgjorde en påtaglig risk för missförhållande
Det rapporterade utgjorde ett missförhållande
Det rapporterade utgjorde en påtaglig risk för allvarligt missförhållande (anmäls till IVO)*
Det rapporterade utgjorde ett allvarligt missförhållande (anmäls till IVO)*
Det rapporterade utgjorde inte ett missförhållande eller allvarlig risk för missförhållande

Datum för när information har skickats till beställande nämnd
 Information om den inkomna rapporten har skickats den

 Information om anmälan till IVO har skickats den
 En kopia på utredningen* har bifogats den
 En kopia på avslutad utredning* har skickats till beställande nämnd den
*Kopia på påbörjad och avslutad utredning ska bifogas så snart utredning resulterar i anmälan till
tillsynsmyndigheten (IVO).
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Fortlöpande dokumentation av lex Sarah-utredningen
Datum

2018-06-29

Anteckning

Samtal med biträdande enhetschef

Utredningsmall lex Sarah 2014-02-19

Bilaga nr

Sign. (namn befattn.)

