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Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om Lex
Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) samt förslag om
upphävande av föreskrifter och allmänna råd om anmälan av
personskada i verksamhet enligt LSS (SOSFS 1996:17)
Bilagor: Yttrande till Socialstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Luleå kommun har erbjudits att yttra sig gällande förslag till revidering av
föreskrifter och allmänna råd avseende Lex Sarah enligt SoL och LSS samt att
yttra sig över förslaget om ett upphävande av föreskrifter och allmänna råd
gällande anmälan av personskada i verksamhet enligt LSS (SOSFS 1996:17).
Nuvarande föreskrifter avseende Lex Sarah
För närvarande finns skillnader när det gäller innehållet i bestämmelser och
formuleringar dels mellan SoL och LSS, och dels mellan kommunal och
yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet. Som exempel kan nämnas att
frivillig arbetare omfattas av bestämmelser i SoL men inte i LSS. Ett annat
exempel är att för kommunal verksamhet finns bestämmelser om jäv vilket
påverkar hur anmälningar av allvarliga missförhållanden ska handläggas
medan för yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet finns inga motsvarande
bestämmelser.
Förslag till revidering av föreskrifter avseende Lex Sarah
Mot bakgrund av ovan beskrivna förhållanden så utformas förslag till två
föreskrifter och allmänna råd, en för respektive lag:
1. Föreskrifter och allmänna råd för kommunal och yrkesmässigt bedriven
enskild verksamhet enligt SoL.
2. Föreskrifter och allmänna råd för kommunal och yrkesmässigt bedriven
enskild verksamhet enligt LSS.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Beredningen

2008-02-01

Allmänna utskottet

2008-02-12

11

20

Socialnämnden

2008-02-22

12

31

Målet är att föreskrifterna och allmänna råden ska vara så lika som möjligt och
endast skilja åt där der är nödvändigt.
De nya förslagen till föreskrifter innebär följande:
• Att både uppgiften att vaka över och skyldigheten att anmäla allvarliga
missförhållanden lyfts fram.
• En tydlig koppling till det systematiska kvalitetsarbetet.
• Förtydligande av att anmälningsskyldigheten omfattar allvarliga
missförhållanden och vad som inryms i allvarliga missförhållanden.
• Att information ska ges till berörda nämnder när det har gjorts
anmälningar av allvarliga missförhållanden i yrkesmässigt bedriven
enskild verksamhet.
• Att dokumentationen av utredningar av allvarliga missförhållanden ska
sparas i minst två år i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet.
Avsikten med föreskrifterna är att betona vikten av att kommuner och
yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter försöker förebygga fel och
brister samt hantera inträffade fel, brister och klagomål innan de blir allvarliga
missförhållanden.

Socialförvaltningens yttrande
Socialförvaltningens yttrande lägger vikt vid följande avseende förslagen till
nya föreskrifter:
• Ansvarig chef har ett stort ansvar gällande frågan om information om
föreskrifterna avseende Lex Sarah och handläggningsrutinerna
beträffande dessa till sin personal och då företrädesvis nyanställd
personal. En väl insatt chef ses som den som har stor möjlighet att
förebygga att felaktigheter leder till Lex Sarah anmälningar.
• Tydliga rutiner ska finnas i alla verksamheter för vad som ska
rapporteras som en vanlig avvikelse med åtgärder och när en händelse
kräver en Lex Sarah anmälan. Härom råder en viss osäkerhet idag om
digniteten av när ett missförhållande ska rapporteras som en avvikelse
och åtgärdas i befintligt kvalitetssytem eller när det ska anmälas som
Lex Sarah. Förslaget om en handbok som vägledning ses härvidlag
som ett bra hjälpmedel i utredningsarbetet.
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Beträffande information till berörda nämnder om utredningar gällande
Lex Sarah i verksamhet enligt Socialtjänstlagen (2001:453) och Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) görs redan idag.
Det är bra att det fortsättningsvis även sker gällande vård och omsorg i
enskild verksamhet.
Dokumentation av utredningar av allvarliga missförhållanden sparas
redan idag och bör så ske också fortsättningsvis.

Förslaget om ett upphävande av föreskrifter och allmänna råd gällande
anmälan av personskada i verksamhet enligt LSS (SOSFS 1996:17) är positivt
för det underlättar utredningar. Enligt nuvarande föreskrift är det svårt att
särskilja när en anmälan enligt Lex Sarah 24 a § LSS eller anmälan om
personskada ska göras.

Förvaltningens förslag till beslut
Lämna föreliggande yttrande till Socialstyrelsen.
_____

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
I enlighet med förvaltningens förslag.
_____

Socialnämnden beslutar
Lämna föreliggande yttrande till Socialstyrelsen.
_____

Beslutsexpediering
Socialstyrelsen
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

