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Tillsättande av lex Sarah-ansvarig

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden utser Berit Johansson till lex Sarah-ansvarig
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 alltid en lex Sarahansvarig är i tjänst har nämnden flera utsedda.
Nämnden kommer från och med den 26 augusti 2022 att ha sex lex
Sarah-ansvariga.
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.
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 Sarahansvariga.
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Ärendet
Enligt Norrmalms stadsdelsnämnds lokala lex Sarah-rutin ska
nämnden utse lex Sarah-ansvariga personer. För att minska
sårbarheten och säkerställa att alltid en lex Sarahansvarig är i tjänst
har nämnden flera utsedda.
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Nämnden kommer med detta tillsättande att ha följande lex
Sarahansvariga:
Marju Stenudd, socialtjänstavdelningen
Marie Svärd, socialtjänstavdelningen
Julian Garcia, äldreavdelningen
Sofie Silfverswärd, äldreavdelningen
Emelie Ekelöf (till och med 8 juli 2022), äldreavdelningen
Samia Choudhury (föräldraledig), äldreavdelningen
Berit Johansson, äldreavdelningen
Nämnden kommer från och med den 26 augusti 2022 att ha sex lex
Sarah-ansvariga.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom äldreavdelningen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
För att minska sårbarheten och säkerställa att alltid en lex Sarahansvarig är i tjänst föreslår förvaltningen att Berit Johansson utses
till en av nämndens lex Sarahansvariga.
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