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Tillsättande av lex Sarah-ansvarig

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden utser Marie Svärd och Sofie Silfverswärd till lex
Sarah-ansvariga.
Sammanfattning
Enligt Norrmalms stadsdelsnämnds lokala lex Sarah-rutin ska
nämnden utse lex Sarah-ansvariga personer.
Rapportering enligt lex Sarah görs från verksamheterna till de av
nämnden utsedda lex Sarah-ansvariga.
För att minska sårbarheten och säkerställa att minst en lex Sarahansvarig är i tjänst föreslår förvaltningen att nämnden utser
ytterligare två lex Sarah-ansvariga.
Nämnden kommer med detta tillsättande ha sju lex Sarah-ansvariga
varav två är föräldralediga för närvarande och en påbörjar sin
föräldraledighet i november 2020. Den sistnämnda har ett vikariat
som avslutas den 31 maj 2021.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har utfärdat riktlinjer för nämndernas
verksamhet när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om
lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS).
Syftet med lex Sarah-bestämmelserna (SOSFS 2011:5) är att bidra
till att den enskilde får insatser av god kvalitet och att skydda den
enskilde från missförhållanden.
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Den som är verksam inom socialtjänsten eller LSS-verksamhet
är skyldig att rapportera missförhållanden och risk för
missförhållanden inom den egna verksamheten, det vill säga inom
den verksamhet som drivs i egen regi samt myndighetsutövning.
Rapportering görs till av nämnden utsedda lex Sarah-ansvariga.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom äldreavdelningen.
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Ärendet
Enligt Norrmalms stadsdelsnämnds lokala lex Sarah-rutin ska
nämnden utse lex Sarah-ansvariga personer.
Nämnden kommer med detta tillsättande ha följande lex Sarahansvariga, namngivna nedan:
Linus Olsson
Marie Svärd
Jessica Weisten
Sofie Silfverswärd
Emelie Ekelöf, föräldraledig
Sara Alvfeldt, föräldraledig
Johanna Nauclér Lara, föräldraledig fr o m november 2020, vikariat
t o m 2021-05-31
Förslag
För att minska sårbarheten och säkerställa att minst en lex Sarahansvarig är i tjänst föreslår förvaltningen att nämnden utser Marie
Svärd och Sofie Silfverswärd till lex Sarah-ansvariga.
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