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Revidering av rutin för lex Sarah
Förvaltningens förslag till beslut
1. Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till
revidering av rutin för lex Sarah.
2. Nämnden beslutar att stadsdelsdirektören fortsättningsvis får
besluta om mindre omfattande ändringar av redaktionell
karaktär men inte om ändringar som rör arbetssätt.
3. Rutinen ersätter den rutin med diarienummer 1.2.2.249-2017
som antogs av stadsdelsförvaltningen den 19 oktober 2017.
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Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutade i juni 2013 om
riktlinjer för lex Sarah. Dessa riktlinjer gäller tillämpningen av
bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med lex
Sarah avses de regler om vissa skyldigheter för anställda att
rapportera och för dem som bedriver verksamhet att åtgärda missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten. I Stockholms stad är det de nämnder som handlägger eller
utför någon form av verksamhet enligt SoL eller LSS som omfattas
av dessa bestämmelser.
Förvaltningen har reviderat och tydliggjort rutinen för lex Sarah
som nämnden fastställde 19 oktober 2017. Förvaltningen föreslår
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därför att rutinen ersätter rutinen med diarienummer 1.2.2.2492017.
Bakgrund
Den 1 juli 2011 infördes nya bestämmelser om lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutade i juni 2013 om
riktlinjer för lex Sarah. Dessa riktlinjer gäller tillämpningen av
bestämmelserna om lex Sarah i SoL och LSS.
Med lex Sarah avses de regler om vissa skyldigheter för anställda
och för dem som bedriver verksamhet när det gäller missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten. I
Stockholms stad är det de nämnder som handlägger eller utför
någon form av verksamhet enligt SoL eller LSS som omfattas av
dessa bestämmelser.
Ärendet
Förvaltningen har reviderat och tydliggjort rutinen för lex Sarah
som nämnden fastställde i oktober 2017.
Ärendets beredning
Rutinen har reviderats av stadsdelsnämndens lex Sarah-ansvariga.
Ärendet behandlas i funktionshinderrådet 27 februari och i
pensionärsrådet och förvaltningsgruppen 28 februari 2019.
Förvaltningens synpunkter och förslag
De ändringar som förvaltningen föreslår att nämnden godkänner
framgår i rutinen. Information som har lagts till eller tydliggjorts är
rödmarkerad.
Förvaltningen föreslår att mindre omfattande ändringar i rutinen för
lex Sarah framöver får beslutas av stadsdelsdirektören. Det kan
exempelvis gälla ändringarna av redaktionell karaktär som ändring
av namn på olika funktioner men inte ändringar i arbetssätt.
Förvaltningen föreslår att rutinen ersätter rutinen med diarienummer
1.2.2.249-2017 som antogs av stadsdelsförvaltningen den 19
oktober 2017.
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