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Rutiner för ärenden enligt lex Sarah
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden fastställer rutiner för ärenden enligt lex Sarah
Sammanfattning
Bestämmelserna om lex Sarah innebär att var och en som fullgör
uppgifter inom socialtjänsten eller i verksamhet enligt LSS ska
medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som
genomförs är av god kvalitet. Den nämnd som ansvarar för
verksamhet inom socialtjänsten eller enligt LSS ska fastställa
rutiner för bestämmelserna om lex Sarah.
Bakgrund
Lex Sarah är en bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär att den
som arbetar med att ge service och omvårdnad inom socialtjänstens
område är skyldig enligt lag att rapportera missförhållanden och
risk för missförhållanden i verksamheten. Lagen trädde i kraft den 1
januari 1999. Bestämmelserna om lex Sarah innebär att var och en
som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller i verksamhet enligt LSS
samt vid Statens institutionsstyrelse ska medverka till att den
verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god
kvalitet. Den nämnd som ansvarar för verksamhet inom
socialtjänsten eller enligt LSS ska fastställa rutiner för
bestämmelserna om lex Sarah. Kungsholmens rutiner för lex Sarah
gäller för nämndens verksamheter i egen regi.
Ärendets beredning
Tjänsteutlåtande har beretts inom socialtjänstavdelningen och inom
äldreomsorgsavdelningen. Ärendet är behandlat i rådet för
funktionshinderfrågor 2020-11-19, i pensionärsrådet 2020-11-23
samt i förvaltningsgruppen 2020-11-19.
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Ärendet
Vid en revision av familjeenhetens kvalitetsledningssystem som
genomfördes av stadens revisorer under hösten 2019 framkom att
förvaltningens lex Sarah rutiner inte formellt beslutats av
stadsdelsnämnden. Förvaltningen har nu reviderat den lokala lex
Sarah rutinen genom att förtydliga beskrivningen av
ansvarsfördelningen samt ändrat benämningen från lex Sarah
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mottagare till lex Sarah ansvarig. Den benämning Stockholms stad
använder i de övergripande riktlinjerna för lex Sarah hanteringen.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden fastställer de
reviderade lex Sarah rutinerna. Rutinerna föreslås börja gälla från
och med 2020-12-01
Stadsdelsdirektör

Ansvarig

Bilagor
1. Lex Sarah rutin Kungsholmens sdf
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