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Rapport enlig 14 kap 2-7 §§ Socialtjänstlagen
respektive 24 § LSS – Lex Sarah
Vård- och omsorgsnämnden i Nyköpings kommun fullgör delar av kommunens
uppgifter inom socialtjänsten. Denna riktlinje behandlar hantering av händelser
och förhållanden som rapporteras enligt 14 kap 2-7 §§ Socialtjänstlagen
respektive 24 § Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (lex
Sarah).
Socialstyrelsen har lämnat föreskrifter och allmänna råd i SOSFS 2001:5.
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för
riktlinjer för handläggning och utredning av allvarliga missförhållanden
att fatta beslut i ärenden med anledning av rapporter inom den kommunalt
drivna verksamheten
att anmäla till Socialstyrelsen om allvarligt missförhållande eller påtaglig risk
för ett sådant inom den kommunalt drivna verksamheten.
Kommunala utförare ansvarar för
skriftliga rutiner enligt SOSFS 2011:5 för rapport, utredning, åtgärder,
dokumentation och förslag till beslut med anledning av lex Sarah-rapporter
att utse vem som ska ansvara för att omedelbara åtgärder vidtas för att
undanröja direkt hot mot den enskilde
att den ansvarige utan dröjsmål skickar rapporten till nämndansvarig
tjänsteman (NAT).
Privata utförare av verksamhet enligt avtal eller kundval enligt LOV
ansvarar för
skriftliga rutiner enligt SOSFS 2011:5 för rapport, utredning, åtgärder och
dokumentation med anledning av lex Sarah-rapporter
att den ansvarige utan dröjsmål skickar rapporten samt utredning och beslut
till NAT .
Information
Utförarna svarar för att de som fullgör uppgifter inom omsorger om äldre
personer eller personer med funktionshinder, eller de som fullgör uppgifter
enligt LSS, informeras om innebörden i rapporteringsskyldigheten och
rutinerna för lex Sarah.
Nämndansvariga tjänstemän har ansvar för att omedelbart informera
nämndens ordförande om rapporter och utredningar samt att två gånger per år
göra en sammanställning över rapporter och åtgärder.
Anmälan till Socialstyrelsen
Om den ansvarige för verksamheten och NAT bedömer att det är ett allvarligt
missförhållande eller påtaglig risk för detta ska NAT snarast ta kontakt med
nämndens ordförande för beslut om anmälan till Socialstyrelsen.
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