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Hanteringsordning för hantering av avvikelser samt Lex
Sarah anmälningar i SDN Västra Hisingen
Lex Sarah gäller inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa
funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse. Göteborgs Stad har en stadenövergripande
riktlinje/rutin för tillämpning av bestämmelserna om hur lex Sarah tillämpas för verksamheter inom
stadsdelsnämndens vård och omsorgsverksamhet, men också inom individ och familjeomsorgen där
beslut om eller vid utförande av insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade. Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen, SoL, och lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska anställda genast rapportera missförhållanden
och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten den som bedriver
verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål
den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, ska snarast
anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Alla som arbetar inom socialtjänsten eller
verksamheter enligt LSS ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som
genomförs är av god kvalitet. Lex Sarah kallas den skyldighet som alla anställda har att rapportera
missförhållanden och brister. Det gäller också praktikanter, uppdragstagare och deltagare i
arbetsmarknadspolitiska program. När vi tar del av uppföljningsrapporter samt årsrapporter är det
svårt att läsa in hur förvaltningen identifierar orsaker och risker, systemfel i organisationen (ej
utpekande av enskilda), identifierande av kvalitetsbrister samt rapportering kring förbättringar i
verksamheten. Vissa handlingar eller händelser (inklusive försummelse eller oordning) i den egna
verksamheten som innebär eller har inneburit ett hot mot, eller medfört konsekvenser för den
enskildes liv, säkerhet, fysiska hälsa eller psykiska hälsa. Många händelser/avvikelser är utifrån
angiven definition inte motsvarande ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett
allvarligt missförhållande där SAS har anmälningsplikten gentemot IVO ytterst.

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden:
1. Förvaltningen uppdras att återkomma med en uppdaterad rutin som beskriver
hanteringsordningen kring det systematiska arbetet med händelser/avvikelser samt Lex Sarah
anmälningar som sker inom våra verksamheter enligt ovan gjord beskrivning.
2. Återredovisning av uppdrag sker på augustinämnden 2019.
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