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Lex Sarah-ansvariga vid
arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att utse Cajsa
Augustsson-Werr, Marie Björklöf, Elizabeth CastanedaLindahl, Jennie Oukbir och Linda Truvered till lex Sarahansvariga vid arbetsmarknadsförvaltningen från och med
den 5 april 2022.
Sammanfattning
Den 1 juli 2011 infördes nya bestämmelser om lex Sarah i
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). De nya bestämmelserna innebar att lagen
utvidgades till att gälla hela socialtjänsten och omfattade därmed
Jobbtorg Stockholm eftersom nämnden inom detta
verksamhetsområde fullgör socialtjänstuppgifter. Den 10 juni 2013
godkände kommunfullmäktige gemensamma riktlinjer för staden
för lex Sarah. Arbetsmarknadsnämnden antog nu gällande rutiner
för lex Sarah inom nämndens ansvarsområde den 25 augusti 2015.
I enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer ska nämnden utse lex
Sarah-ansvariga med uppgift att ta emot lex Sarah-rapporter och
utreda vad som inträffat. För att minska sårbarheten behövs ett nytt
beslut om rapportmottagare för arbetsmarknadsnämndens
ansvarsområde där ytterligare en person utses. För att ha god
beredskap att hantera lex Sarah-rapporter föreslår förvaltningen att
Jennie Oukbir utses till ny lex Sarah-ansvarig tillsammans med de
tidigare utsedda Cajsa Augustsson-Werr, Marie Björklöf, Elizabeth
Castaneda-Lindahl och Linda Truvered.
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Bakgrund
Den 1 juli 2011 infördes nya bestämmelser om lex Sarah i
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Lagen utvidgades till att gälla hela
socialtjänsten. Jobbtorg Stockholm omfattas eftersom nämnden
inom detta verksamhetsområde fullgör socialtjänstuppgifter. Enligt
lex Sarah omfattas anställda av skyldigheten att medverka till god
kvalitet i verksamheten och om skyldigheten att rapportera
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missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden i
verksamheten.
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2013 att godkänna
riktlinjer för Lex Sarah. Av riktlinjerna framgår att varje nämnd
som bedriver verksamhet inom socialtjänsten ska fastställa rutiner
för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja
missförhållanden och risker för missförhållanden ska fullgöras.
Rutinerna ska också innefatta hur skyldigheten att anmäla allvarliga
missförhållanden och risk för allvarliga missförhållanden till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska fullgöras.
Arbetsmarknadsnämnden antog rutiner för lex Sarah inom
nämndens ansvarsområde 25 augusti 2015.
I enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer ska nämnden utse lex
Sarah-ansvariga vid förvaltningen, med uppdrag att ta emot lex
Sarah-rapporter och genomföra utredningar.
Ärendet
Vissa organisatoriska förändringar har inträffat inom
arbetsmarknadsförvaltningen, vilket innebär att medarbetare som
arbetar som rapportmottagare också har fått fler arbetsuppgifter än
tidigare. För att ha beredskap att kunna ta emot lex Sarah-rapporter
under tid då verksamheter bedrivs inom Jobbtorg Stockholm och
utreda dessa är bedömningen att fem rapportmottagare behöver
finnas.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom utvecklings- och utredningsstaben på
arbetsmarknadsförvaltningen.
Arbetsmarknadsförvaltningens synpunkter och förslag
För att ha beredskap att hantera lex Sarah-rapporter föreslår
förvaltningen att nämnden utser Cajsa Augustsson-Werr, Marie
Björklöf, Elizabeth Castaneda-Lindahl, Jennie Oukbir och Linda
Truvered till lex Sarah-ansvariga från och med den 5 april 2022.
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