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Förvaltningens förslag till beslut
1. Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar föreliggande yttrande till
Kommunstyrelsen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har skickat en remiss till samtliga stadsdelsnämnder och till
stadsledningskontoret avseende förslag till riktlinjer om lex Sarah. Remissvaret
ska lämnas senast den 30 september 2012. Den 1 juli 2011 infördes nya
bestämmelser om lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). Lex Sarah utvidgades till att gälla inom
hela socialtjänsten inklusive verksamhet vid Statens Institutionsstyrelse (SiS) samt
i verksamhet enligt LSS. Ett förslag till gemensamma riktlinjer har tagits fram av
en arbetsgrupp med representanter från socialförvaltningen, äldreförvaltningen
och juridiska avdelningen. Syftet med riktlinjer är att säkerställa ett enhetligt
arbetssätt i staden när det gäller kommunens ansvar för lex Sarah.
På stadsdelsnämndens sammanträde i juni 2011 utsåg nämnden lex Sarahansvariga personer och förvaltningens befintliga rutin för lex Sarah- anmälningar
har uppdaterats i avvaktan stadens riktlinjer.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningarna social omsorg och äldreomsorg.
Bakgrund
Den 1 juli 2011 infördes nya bestämmelser om lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL)
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lex Sarah
utvidgades till att gälla inom hela socialtjänsten inklusive verksamhet vid Statens
Institutionsstyrelse (SiS) samt i verksamhet som bedrivs enligt LSS. Före den
1 juli omfattade lex Sarah endast verksamhet för äldre och personer med
funktionshinder enligt SoL respektive LSS. De nya bestämmelserna ska säkerställa
att personer som är i behov av socialtjänstens insatser ska få dessa med god
kvalitet. Fel, brister och missförhållanden ska så långt som möjligt förebyggas
och om de ändå inträffar åtgärdas snarast möjligt. Socialstyrelsen har utarbetat nya
föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah (SOSFS 2011:5). Bestämmelserna
innebär sammanfattningsvis:
-Lex Sarah har en tydlig koppling till krav på god kvalitet och ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna
råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Där
framgår bl.a. att rutiner för att förebygga och åtgärda missförhållanden ska ingå i
ledningssystemet.
-Anställda m.fl. som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och i verksamhet enligt
LSS är skyldiga att medverka till god kvalitet i verksamheten och i de insatser som
ges.
-Anställda m.fl. som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och i verksamhet enligt
LSS är skyldiga att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för
missförhållanden. Personalen behöver inte överväga allvarligheten i ett
missförhållande.
- Rapporten ska lämnas till den som bedriver en verksamhet, dvs. till nämnden i en
kommunal verksamhet, ledningen vid Statens Institutionsstyrelse, huvudmannen
för en yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet.
-Den som ska ta emot rapporter om missförhållanden eller påtaglig risk för
missförhållanden är skyldig att informera anställda om deras
rapporteringsskyldighet.
-Skyldigheten att utreda och dokumentera samt avhjälpa och undanröja ett
missförhållande eller påtaglig risk för ett missförhållande är lagreglerad i SoL och
LSS.
-Om utredningen visar att det rapporterade utgör ett allvarligt missförhållande
eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, ska den som bedriver
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verksamheten, dvs. nämnden i en kommunal verksamhet, ledningen vid Statens
Institutionsstyrelse eller huvudmannen för en yrkesmässigt bedriven enskild
verksamhet, utan dröjsmål anmäla det till Socialstyrelsen. Det gäller oavsett om
det allvarliga missförhållandet har avhjälpts eller inte.
-Yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet har också en skyldighet att informera
berörd nämnd om inkomna rapporter. Vid anmälan till Socialstyrelsen ska
verksamheten även informera nämnden om vad som kommit fram under
utredningen, ställningstagande samt vidtagna och planerade åtgärder.
Utbildning
Staden planerar att genomföra utbildningar om de nya riktlinjerna om de antas.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har följande synpunkter på förslaget till riktlinjer, som i huvudsak är
bra och informativa.
På sidan 11 under rubriken 6.7 Mottagare av rapporter, angående kravet att någon
ska kunna ta emot rapporter vid de tidpunkter som en verksamhet pågår, finns en
otydlighet. Om en verksamhet bedrivs dygnet runt ska någon utvald person kunna
ta emot rapporter på kvällar, helger och nätter samt vid frånvaro som semester och
sjukdom. Det bör tydligare framgå om varje stadsdelsförvaltning har detta ansvar
eller om det kan avse stadens övergripande funktioner, såsom socialjouren eller
trygghetsjouren, när ordinarie personal inte är i tjänst.
På sidan 22 under rubriken 11.5.3 Rutiner för vem som ska avsluta utredningen
med ett beslut behöver texten förtydligas så att det framgår att det är
Socialstyrelsen som fattar slutgiltigt beslut om de åtgärder som vidtagits är
tillräckliga.
Det bör också framgå i riktlinjerna att beslut från Socialstyrelsen ska anmälas i
nämnd och att berörd enskild och verksamheten ska informeras om beslutet, samt
att nämndens befintliga rutiner för lex Sarah ska uppdateras utifrån de riktlinjer
som Kommunfullmäktige fastställer.
Bilagor
1. Tjänsteutlåtande från Socialförvaltningen
2. Förslag till riktlinjer
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