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Yttrande över
Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen m.m. (Ds 2009:33)

Famna har av regeringen inbjudits att yttra sig över rubricerad utredning, och
lämnar därför följande synpunkter och kommentarer.

Kapitel 7 § 6
Famna ser positivt på att rapporteringsskyldigheten inom enskild verksamhet
ska ske till den som bedriver verksamheten. Öppenhet, att vaka över insatserna,
teamarbete och gemensamma mål sker i den dagliga insatsen inom vård,
omsorg och service. Alla som fullgör uppgifter inom socialtjänsten har både ett
individuellt ansvar och ett gemensamt ansvar för att insatser till den enskilde är
av god kvalitet. Detta synsätt förutsätter att den som bedriver verksamheten
både ska ta emot anmälan och utreda missförhållandet.
Kapitel 14 § 2
Famna välkomnar förslaget att Lex Sarah utvidgas till att gälla hela
socialtjänsten och att länsstyrelsernas tillsynsansvar utvidgar att innefatta såväl
HVB-hem, missbruksvård och Statens Institutionsstyrelsers verksamheter. Den
nya uppgiftsrelaterade texten ”var och en som fullgör uppgifter” är ett viktigt
förtydligande av lagtexten.
Famna ser också positivt på den skärpning som det innebär att alla
missförhållanden ska anmälas, inte endast allvarliga missförhållanden.
Det är dock oklart vad graden av missförhållande innebär och det finns risk för
att det även fortsättningsvis kommer att vara en individuell tolkning kring vad
som är fel och brister i verksamheten utifrån de ledningssystem för kvalitet
som finns i SoL, LVU, LVM och LSS, och vad som är rena missförhållanden
enligt Lex Sarah.
Det är också bra att personal, som en proaktiv insats, även ska kunna anmäla
missförhållanden som rör någon som kan komma ifråga för en insats.
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Kapitel 14 § 3
Famna ser en risk med vad som är ett missförhållande respektive ett allvarligt
missförhållande. Det kan komma att tolkas olika och därmed kommer anmälan
till tillsynsmyndigheten att vara olika.
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