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Nya bestämmelser om lex Sarah inom hela
socialtjänsten från den 1 juli 2011 information
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna

Maria Häggblom

Margareta Ericson

Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Ärendet
Den 1 juli 2011 infördes nya bestämmelser om lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL)
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med
förändringarna är att säkerställa att personer som är i behov av socialtjänstens
insatser ska få dessa med god kvalitet. Fel, brister och missförhållanden ska så
långt möjligt förebyggas och, om de ändå inträffar, åtgärdas så snabbt som möjligt.
De nya bestämmelserna innebär att lex Sarah gäller inom hela socialtjänsten
inklusive verksamhet vid Statens institutionsstyrelse (SiS).
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för äldre och funktionsnedsatta.
Förvaltningens förslag
Skyldighet att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden

Box 4066, 163 04 SPÅNGA
Telefon 508 03 000
elisa-beth.widman@stockholm.se

www.stockholm.se/spanga-tensta

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 2 (3)

Denna skyldighet gäller anställda, uppdragstagare, praktikanter och deltagare i
arbetsmarknadspolitiska program.
Informationen om skyldigheten ska ges i samband med att en anställning, uppdrag
eller praktikperiod påbörjas till ovanstående grupper av arbets-/uppdragsgivare.
Informationen ska sedan ges återkommande.
Skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden
tydliggörs i 7 kap. 6 § första stycket och 14 kap. 3-6§§ SoL samt 23 e § första
stycket och 24 b – 24 e § LSS.
Skyldigheten att utreda och avhjälpa missförhållanden
Utrednings- och dokumentationsförfarandet med vidtagna åtgärder tydliggörs i 14
kap. 6 § SoL och 24 e § LSS.
Ett misstänkt missförhållande ska avhjälpas och undanröjas utan dröjsmål.
Anmälan till Socialstyrelsen
Alla allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden
ska anmälas till Socialstyrelsen. Det blir då möjligt att få nationell kunskap och
överblick över de faktorer som skapar allvarliga missförhållanden.
Med ett allvarligt missförhållande avses såväl utförda handlingar som handlingar
som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som
innebär eller har inneburit ett allvarligt hot mot eller har medfört allvarliga
konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.
Information till berörd nämnd om anmälan i yrkesmässigt bedriven enskild
verksamhet
Berörd nämnd, dvs den nämnd som beslutat om insatsen, ska informeras om
anmälan, vad som framkommit under utredningen, ställningstagande samt
vidtagna och planerade åtgärder.
Information till den enskilde
Den enskilde som berörs bör alltid underrättas när en anmälan gjorts till
Socialstyrelsen om ett allvarligt missförhållande eller en risk för ett allvarligt
missförhållande.
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De huvudsakliga skillnaderna mellan den gamla och nya lagstiftiningen
De nya bestämmelserna innebär att alla, som omfattas av lagstiftningen har en
skyldiget att medverka till god kvalitet. Detta beskriver tydligare ansvaret som
vilar på den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten, vid SiS och enligt LSS.
I ledningssystemet för kvalitet ska det därför finnas rutiner för att förebygga och
hantera fel och brister i verksamheten innan det blir ett missförhållande.
Arbetsgivaren måste få kännedom om alla missförhållanden enligt den förändrade
lagstiftningen.
Arbetsgivaren/ansvarig nämnd eller den som bedriver yrkesmässigt enskild
verksamhet ska utreda missförhållandet eller risken för missförhållandet.
Ett missförhållande eller påtaglig risk för ett missförhållande, ska dokumenteras,
utredas och avhjälpas utan dröjsmål. Ansvaret för detta ligger på berörd nämnd,
SiS ledning och den som yrkesmässigt bedriver enskild verksamhet.
Rutiner för verksamheten
Den nämnd som har ansvar för verksamhet inom socialtjänsten eller enligt
lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade, SiS eller
yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet ska fastställa rutiner för hur
skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden eller
risk för missförhållanden ska fullgöras. Rutinerna ska dokumenteras.
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