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Lex Sarah -ansvarig för äldreomsorgsavdelningen
Förslag till beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd beslutar att entlediga Kerstin
Kullberg från uppdrag som lex Sarah- ansvarig för äldreomsorgen.
2. Nämnden utser Susanna Hiltunen och Elenor Gustafsson till
lex Sarah- ansvariga för äldreomsorgsavdelningen.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Med lex Sarah avses de regler om vissa skyldigheter för anställda
och de som bedriver verksamhet när det gäller missförhållanden och
påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten.
I Stockholms stad är det de nämnder som handlägger eller utför
någon form av verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som omfattas
av bestämmelserna. Nämnden utser särskilda lex Sarah-ansvariga
som ansvarar för att ta emot och utreda lex Sarah rapporter.
Äldreomsorgsavdelningens nuvarande lex Sarah-ansvarig går i pension och ny ersättare behöver därför utses. För att säkerställa att
utredning av missförhållanden kan genomföras skyndsamt och med
kontinuitet föreslås att antalet lex Sarah ansvariga utökas till två.
Förvaltningen föreslår att Elenor Gustafsson och Susanna Hiltunen,
båda utvecklingssekreterare, utses till lex Sarah-ansvariga för äldreomsorgsavdelningen.
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Bakgrund
Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutade i juni 2013 om
riktlinjer för lex Sarah. Med lex Sarah avses de regler om vissa
skyldigheter för anställda och de som bedriver verksamhet när det
gäller att missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden
i verksamheten.
I Stockholms stad är det de nämnder som handlägger eller utför någon form av verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som omfattas
av bestämmelserna.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom äldreomsorgsavdelningen.
Ärendet
I regelverket för lex Sarah anges att rapporteringsskyldigheten fullgörs inom den kommunala socialtjänsten till berörd socialnämnd
(14 kap. 3 § SoL och 24 b § LSS). I stadens riktlinjer anges att
nämnden ska utse någon/några som ansvarar för att ta emot och utreda rapporter. Inom Stockholms stad har personen benämningen
lex Sarah-ansvarig. Äldreomsorgsavdelningens nuvarande lex Sarah- ansvarige går i pension och ersättare behöver därför utses.
Synpunkter och förslag
För att säkerställa att utredning av missförhållanden kan genomföras skyndsamt och med kontinuitet föreslår förvaltningen att antalet
lex Sarah ansvariga utökas till två. Förvaltningen föreslår därför att
stadsdelsnämnden entledigar Kerstin Kullberg från uppdrag som lex
Sarah- ansvarig och istället utser Susanna Hiltunen och Elenor
Gustafsson till nya lex Sarah- ansvariga för äldreomsorgsavdelningen. Susanna och Elenor arbetar båda som utvecklingssekreterare inom äldreomsorgens avdelningsstöd.
Kerstin Andersson
Stadsdelsdirektör
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