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stadsdelsnämnd

Sociala avdelningen
Dnr 973-2018-1.2.2. IVO beslutar att avsluta ärendet och kommer
inte att vidta några ytterligare åtgärder. IVO bedömer att
huvudmannen har fullgjort sin utrednings- och
anmälningsskyldighet i enlighet med 14 kap. 6-7 §§ SoL. Enligt
IVO:s bedömning innehåller huvudmannens utredning de uppgifter
som ska dokumenteras enligt 5 kap1-5 §§ Socialstyrelsens
föreskrifter Utredningen visat att huvudmannen har:




Vidtagit åtgärder för att utan dröjsmål avhjälpa eller
undanröja missförhållandet
Identifiera bakomliggande orsaker till det inträffade,
Vidtagit och planerat att vidta åtgärder för att förhindra att
något liknande inträffar igen.

Dnr 1067-2018-1.2.2 Brister i rättssäkerhet vid handläggning
och genomförande,
Det rapporterade utgjorde inte ett missförhållande eller påtaglig risk
för missförhållande.
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Dnr 1042-2018-1.2.2. IVO beslutar att avsluta ärendet och
kommer inte vidta några ytterligare åtgärder. IVO bedömer att
huvudmannen har fullgjort sin utredning- och anmälningsskyldighet
i enlighet med 14 kap. 6-7 §§ SoL. Enligt IVO:s bedömning
innehåller huvudmannens utredning de uppgifter som ska
dokumenteras enligt 5 kap. 1-5 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex Sarah. Utredningen visat att
huvudmannen har:




Vidtagit åtgärder för att utan dröjsmål avhjälpa eller
undanröja missförhållandet
Identifiera bakomliggande orsaker till det inträffade,
Vidtagit och planerat att vidta åtgärder för att förhindra att
något liknande inträffar igen.

Dnr 1350-2018-1.2.2 Brister i rättssäkerhet vid handläggning
och genomförande
Ställningstagande att inte inleda utredning enligt lex Sarah. Det är
uppenbart att den inkomna rapporten inte rör ett missförhållande
eller en påtaglig risk för missförhållande och en utredning av
rapporten ska därför inte inledas.

Avdelningen för äldreomsorg
Dnr 2-2019-1.3.2 Brister i utförande av insats
Det rapporterade utgjorde ett missförhållande.
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