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Inledning och syfte 
Alla som arbetar inom socialnämndens verksamhetsområden ska medverka 
till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god 
kvalitet1.  Inom nämndens verksamheter ska ett systematiskt 
förbättringsarbete bedrivas såväl inom verksamheter enligt lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) som enligt socialtjänstlagen (SoL).  
 
Inkomna synpunkter/klagomål, rapportering av avvikelser och rapportering 
av missförhållanden eller risker för missförhållanden, enligt lex Sarah2 är av 
yttersta vikt i kvalitetsarbetet. 
 
Det ovannämnda är delar i ett systematiskt kvalitetsarbete som ska bedrivas i 
socialnämndens verksamheter.  
 
Syftet är att: 

 förebygga uppkomsten av fel eller brister  

 utveckla verksamheten genom synpunkts-/klagomålshantering, 
avvikelse- och lex Sarah rapportering 

 rätta till fel, brister eller missförhållanden 

 minska risken för att liknande fel, brister eller missförhållanden ska 
uppkomma igen.  

 
De delar i ett kvalitetsledningssystem som berörs i detta dokument är: 
 

 Synpunkter/klagomål från enskilda 

 Avvikelser rapporterade från socialnämndens verksamhetsområden 

 Rapporter om missförhållande eller risk för missförhållande enligt lex 
Sarah 
 
 

 
  
Socialnämnden beslutade (SN§ 82, 2018) att anta förslag till riktlinjer 
avseende synpunkter/klagomål, avvikelser i verksamheter enligt LSS och SoL 
samt lex Sarah. Riktlinjerna gäller från och med 2019-01-01 och ersätter 
tidigare riktlinjer för hantering av lex Sarah. Implementering görs under 
hösten 2018. 

                                                 
1 SOSFS 2011:9 
2 24 a-g§§ LSS, 14 kap 3-7§§ SoL 

lex Sarah anmälan till 
IVO

lex Sarah rapport

Avvikerlser LSS, SoL

Synpunkterklagomål 
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1. Synpunkter och klagomål 
Den som bedriver verksamhet enligt LSS eller SoL är skyldig att ta emot och 
utreda klagomål och synpunkter som gäller verksamhetens kvalitet3. 

1.1Definition – synpunkter och klagomål 
 Klagomål, någon klagar på att verksamheten inte uppnår kvalitet 

 Synpunkt, avser övrigt som framförs och som berör verksamhetens 
kvalitet 

1.2 Hantering 
Ett led i det systematiska förbättringsarbetet är enskildas synpunkter och 
klagomål. Genom att ta emot, utreda och i tillämpliga delar åtgärda 
synpunkter och klagomål från enskilda kan förbättringar göras. 

Klagomåls- och synpunktslämnare kan inkomma från enskilda brukare, 
anhöriga, personal och myndigheter. Klagomål kommer in till 
socialförvaltningen via blanketten ”Tyck till om bättre Vara” eller via ”Bättre 
Vara” som finns på kommunens hemsida. Vissa synpunkter och klagomål 
kommer in brevledes exempelvis från myndigheter och andra inkommer per 
telefon. 

Inkommen ”Tyck-till blanketter” diarieförs av kansliet och vidarebefordras till 
berörd verksamhetschef som ansvarar för att den utreds/behandlas/åtgärdas. 
Det är vidare angeläget att synpunkts/klagomålslämnaren ges återkoppling 
om vederbörande så önskar. Har synpunkten/klagomålet inkommit via 
hemsidans ”Bättre Vara” är det berörd verksamhetschef som ansvarar för att 
svar skrivs på hemsidan. Rutin kring inkomna synpunkter och klagomål se 
bilaga 1. 

Vad inkomna klagomål från myndigheter beträffar behandlas svaret vanligtvis 
enligt socialnämndens delegeringsordning och lämnas av socialnämndens 
arbetsutskott.  

Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter samt åtgärder lämnas till 
socialnämnden tertialvis.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 SOSFS 2011:9 
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1. Avvikelse LSS och SoL 
Ytterligare ett led i socialtjänstens förbättringsarbete är att hantera avvikelser. 
Identifierade avvikelser ska åtgärdas och leda till att processer och rutiner ses 
över och vid behov förändras. Syftet är att genom följsamhet till processer 
och rutiner säkerställs att inträffade avvikelser inte inträffar igen. 

1.1 Definition - avvikelse 
 En avvikelse uppstår om verksamheten inte når upp till kvalitet, det 

vill säga inte efterlever krav och mål i föreskrifter eller beslut.  

 En avvikelse uppstår om personal inte arbetar i enlighet med 
beslutade processer och rutiner. 

  
Avvikelse uppstår t ex när den enskildes insatser utifrån beslut enligt LSS eller 
SoL inte utförs som överenskommits i den upprättade genomförandeplanen. 
I genomförandeplanen preciseras hur insatserna ska utföras och den upprättas 
tillsammans med den enskilde. En avvikelse från genomförandeplanen gäller 
insatser/omsorg/stöd.  

Avvikelser kan också gälla bemötande, samverkan, handläggning, 
dokumentation, informationsöverföring, lokala rutiner, fysisk miljö och 
utrustning. En avvikelse ifrån det planerade eller annan avvikelse 
dokumenteras i den enskildes journal.  

En överenskommelse med den enskilde om att flytta en insats i tid är ingen 
avvikelse.  

2.2 Hantering 
Till ett systematiskt kvalitetsarbete hör att uppmärksamma, utreda och 
avhjälpa avvikelser, se bilaga 2. Den medarbetare som uppmärksammar en 
avvikelse/brist i verksamheten ska skriva en avvikelserapport, se bilaga 3. 
Rapporten lämnas till enhetschefen som utreder avvikelsen enligt mall, se 
bilaga 4. 

I utredningen bedömer enhetschefen avvikelsens allvarlighetsgrad och risk för 
att avvikelsen upprepas, utifrån en skala mellan 1 och 4. Dessutom gör 
enhetschefen en klassificering av om händelsen bör utredas enligt lex Sarah. 
Även i denna bedömning används skalan 1 till 4.  

Avvikelserapporter där grad/risk bedöms vara 1 eller 2 hanteras av 
enhetschefen. Bedömningsgrad 3 eller 4 lämnas vidare till berörd 
verksamhetschef som går igenom avvikelsen tillsammans med  SAS4. Beslut 
om avvikelsen ska utredas enligt lex Sarah eller inte fattas av SAS.  

Inledningsvis sker all hantering i pappersform. Behandlade 
avvikelserapporter, utredningar och klassificeringsmallar skickas till SAS där 
de förvaras. Detta för den tertialvisa redovisningen. 

                                                 
4 Socialt ansvarig samordnare 
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När kommunen nya ärendehanteringssystem alternativt modul i LifeCare 
avsedd för ändamålet tas i bruk hanteras avvikelserna där.  

 

3. Lex Sarah 
Lex Sarah är liksom hantering av synpunkter, klagomål och avvikelser en del 
av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna om lex Sarah 
är att verksamheterna ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. 
Den som bedriver verksamheter enligt LSS och SoL är skyldig att följa 
bestämmelserna som framgår av 24a-g §§, LSS och 14 kap3-7 §§, SoL samt 
föreskrifter och allmänna råd avseende lex Sarah5.  

Centrala skyldigheter som framgår av bestämmelserna är: 

 Rapporteringsskyldigheten 

 Utredningsskyldigheten 

 Skyldigheten att undanröja och avhjälpa missförhållanden 

 Anmälningsskyldigheten 

3.1 Definition - missförhållande 
Med missförhållanden och påtaglig risk för missförhållanden avses: 

 utförda handlingar och/eller  

 handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har 
underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller 
har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska 
eller psykiska hälsa. 

 
Missförhållande uppstår enligt ovanstående antingen av utförda handlingar 
eller underlåtelse att utföra handling. Nedan följer några exempel på utförda 
handlingar och underlåtenhet att utföra insatser: 

 Psykiska övergrepp 

 Bister i bemötande  

 Brister i rättssäkerhet 

  Fysiska övergrepp 

 Rättssäkerhet vid handläggning och genomförande 

 Brister i utförandet av insatser (insatser som utförs felaktigt eller inte 
alls) 

 Brister i fysisk miljö, utrustning och teknik 

 Ekonomiska övergrepp 

 Fysiska övergrepp 

 Sexuella övergrepp 
 
 
Med en påtaglig risk för ett missförhållande ska avses att det är fråga om en 
uppenbar och konkret risk för ett missförhållande. 
 
 

                                                 
5 SOSFS 2011:5 
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Om den enskilde har utsatts för något som kan vara en brottslig handling kan 
nämnden, SiS eller den som bedriver en yrkesmässigt bedriven enskild verk-
samhet behöva ta ställning till om händelsen eller en anställd ska 
polisanmälas. Även den enskilde kan välja att göra en polisanmälan. Att vara 
polisanmäld är inte detsamma som att vara dömd för ett brott. Ytterst avgörs 
frågan om en anmäld handling är brottslig eller inte av rättsväsendet (polis, 
åklagare och domstol).  
 

3.2 Rapporteringsskyldighet  
De som fullgör uppgifter inom socialnämndens verksamheter omfattas av 
rapporteringsskyldigheten, dessa är: 

 anställda 

 uppdragstagare 

 praktikanter eller motsvarande under utbildning 

 deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program 
 
Den enskilde själv, anhöriga/närstående kan inte rapportera missförhållanden 
eller risk för missförhållanden i verksamheterna och inte heller göra anmälan 
om sådan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)inom ramen för lex 
Sarah.  
 
Anonymitet 
Den som rapporterar anonymt har inte fullgjort sin rapporteringsskyldighet 
enligt bestämmelserna om lex Sarah 
 
Rapporten ska lämnas genast med syfte att ett missförhållande eller en 
påtaglig risk för missförhållande ska avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål.  
Medarbetare i socialnämndens verksamheter fullgör sin 
rapporteringsskyldighet genom att skriva och lämna avvikelserapporter till 
enhetschefen. 
 

3.3 Hantering 
Avvikelserapport där grad/risk  bedömts vara 3 eller 4 lämnas, av 
verksamhetschefen, vidare till SAS som gemensamt bedömer om avvikelsen 
bör utredas enligt lex Sarah. Om så är fallet fattar SAS beslut om att 
avvikelsen ska utredas enligt lex Sarah, bilagas 5. Efter beslut förvaras 
avvikelserapporten tillsammans med utredningen hos SAS. 
  
När SAS fattat beslut om att en avvikelserapport ska utredas enligt lex Sarah 
skriver SAS en lex Sarah rapport, bilaga 6. 
 
Registrering/diarieföring 
Rapporten diarieförs av SAS. Diarieföring sker i separat diarium. 
Offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser om sekretess/tystnadsplikt 
för enskildas personliga förhållanden gäller. 
I socialnämnden och dess arbetsutskott behandlas ärende som personärende. 
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Omedelbara åtgärder 
När en rapport kommer in till SAS ska omständigheterna i det enskilda fallet 
granskas och överväganden göras om några omedelbara åtgärder behöver 
vidtas. Om så är fallet ska berörda chefer informeras. Vanligen har redan 
omedelbara åtgärder vidtagits och akuta brister avhjälpts innan beslut om 
utredning enligt lex Sarah fattas. 
 
Utredning 
Utredning, se bilaga v7, ska inledas skyndsamt. 
 
Dokumentationen av utredningen ska utvisa: 
1. vad det rapporterade missförhållandet eller risken för ett missförhållande 

har bestått i och vilka konsekvenser det har fått eller kunde ha fått för den 
enskilde 

2. när den muntliga eller skriftliga rapporten har tagits emot 
3. när och hur missförhållandet eller risken för ett missförhållande har 

uppmärksammats 
4. när missförhållandet har inträffat 
5. de orsaker till missförhållandet eller risken för ett missförhållande som har 

identifierats 
6. om något liknande har inträffat i verksamheten tidigare och i så fall varför 

det har inträffat igen, och  
7. bedömningen av om något liknande skulle kunna inträffa igen 
 
Av dokumentationen ska det också framgå: 
1. vilka åtgärder som har vidtagits för att undanröja eller avhjälpa 

missförhållandet eller risken för ett missförhållande samt tidpunkt för 
dessa 

2. vad som i övrigt har framkommit under utredningen, och  
3. vilket beslut eller ställningstagande som utredningen har avslutats med 
 
För varje uppgift som dokumenteras under utredningen ska det 
framgå: 
1. vilket datum uppgiften dokumenterades 
2. varifrån uppgiften kommer  
3. vad som är faktiska omständigheter och vad som är bedömningar, och 
4. vem (namn och befattning eller titel) som har dokumenterat uppgiften 

 
De åtgärder som har vidtagits eller planeras i verksamheten för att förhindra 
att liknande missförhållanden eller risker för missförhållanden uppkommer 
igen ska dokumenteras.  
 
I den enskildes sociala journal ska det göras en anteckning att rapport om 
missförhållande eller risk för missförhållande och eventuell anmälan till IVO. 
Av anteckningen ska det framgå vad ärendet gäller samt diarienummer. 
Ansvarig för dokumentation i den enskildes journal är enhetschef. 
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3.4 Anmälan till IVO 
Anmälningsskyldigheten gäller missförhållande eller en påtaglig risk för ett 
missförhållande som bedöms vara allvarligt. Detta ska snarast anmälas till 
IVO. 
 
Med allvarliga missförhållanden och påtaglig risk för allvarliga 
missförhållanden avses: 

 utförda handlingar och/eller  

 handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit 
att utföra och som innebär eller har inneburit ett allvarligt hot mot eller 
har medfört allvarliga konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller 
fysiska eller psykiska hälsa 

 med en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, som också ska 
anmälas, ska avses att det är fråga om en uppenbar och konkret risk för 
ett allvarligt missförhållande. 
 

Nedan följer exempel på faktorer som kan ha betydelse vid bedömning av 
htets eller konsekvensens allvarlighetsgrad: 

 dödsfall som inte beror på naturlig död 

 inlåsning eller tvångsåtgärder utan lagstöd 

 allvarliga fysiska skador 

 bestående fysiska skador 

 allvarliga konsekvenser för psykisk hälsa 

 förlust av betydande rättigheter som den enskilde ska vara tillförsäkrad 
enligt lag, förordning eller föreskrifter 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar om åtgärder med utgångspunkt 
i slutförd utredning. Socialnämndens arbetsutskott beslutar vidare om 
anmälan till IVO ska göras.. 

Anmälan görs på IVO´s blankett Anmälan – lex Sarah . 
Om utredningen inte har avslutats när anmälan till IVO görs, ska utredningen 
lämnas in så snart den har färdigställts och senast två månader efter det att 
anmälan har gjorts. 
 

3.5 Information och stöd 
Information till berörd nämnd om anmälan till IVO i 
yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet 

 Med berörd nämnd, som enligt 14 kap. 7 § andra stycket SoL och 24 f § 
andra stycket LSS ska informeras om anmälan i yrkesmässigt bedriven 
enskild verksamhet, ska avses den nämnd som har beslutat om insatsen för 
den enskilde. 

 
Om anmälan berör en verksamhet med allmänt inriktade insatser 
inom socialtjänsten som bedrivs på uppdrag av en kommun, ska 
med berörd nämnd, avses den nämnd som har tecknat avtal om 
verksamheten. 
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Den nämnd som har ett ansvar enligt 15 § 2 LSS bör informeras om 
anmälan, om Försäkringskassan har beslutat om ersättning för personlig 
assistans enligt 51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken.  

Informationen som lämnas till den nämnd som avses i SoL 14 kap 3 § ska 
omfatta vad som framkommit under utredningen, ställningstagandet samt 
vidtagna och planerade åtgärder. 

 

Information till beslutande nämnd om anmälan till IVO i verksamhet 
vid annan nämnd 

 Den nämnd som har gjort en anmälan till IVO bör lämna information om 
anmälan till den nämnd som har beslutat om insatsen för den enskilde, om 
det är en annan nämnd än den som har gjort anmälan. 
 

Information till socialnämnd om anmälan till IVO i verksamhet vid 
Statens institutionsstyrelse 

 Om en anmälan som gäller verksamhet vid sådana hem som avses 
i 6 kap. 3 § SoL har gjorts till IVO, ska ledningen vid Statens 
institutionsstyrelse informera den i förekommande fall ansvariga 
socialnämnden, såvida det inte finns hinder för det enligt offentlighets- och 
sekretesslagen. 

 
Information till rapporteringsskyldiga 
Information om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för 
missförhållanden ska ges till den som omfattas av skyldigheten när han eller 
hon påbörjar en anställning, ett uppdrag, en praktikperiod eller liknande. 
Rapporteringsskyldigheten fullgörs i och med att avvikelserapportering görs.  
 
Resultatenhetschef ska informera om rapporteringsskyldigheten både muntligt 
och skriftligt minst en gång per år. 
 
Information och stöd till brukare/klient 
Berör rapporten enskild brukare/klient ska denne (i förekommande fall god 
man eller förvaltare) informeras om rapporten och eventuell anmälan till 
IVO. Vidare informeras om de åtgärder som har vidtagits samt erbjudande 
om stöd. Anhöriga/närstående informeras när så bedöms vara lämpligt.  
 
Information och stöd till anställda som berörs av rapporten, eventuell 
anmälan till IVO 

 den som har lämnat rapport 

 den eller de som enligt rapporten har utsatt någon för missförhållande/risk 
för missförhållande 

 arbetsgruppen (en bedömning får göra från fall till fall av vilka 
medarbetare som är att betrakta som berörda) 

 resultatenhetschefen 
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Respektive resultatenhetschef (förvaltningschef om resultatenhetschefen 
berörs av rapport) bedömer och ansvarar för att den som berörs av rapporten 
får adekvat stöd. Hur stödet ska utformas får avgörs med utgångspunkt i den 
enskilda situationen. 
 

4. Jäv och liknande situationer 
Den som själv berörs av innehållet i en rapport är jävig. Det kan gälla ansvaret 
för att ta emot rapporter, utreda rapporter, undanröja eller avhjälpa 
missförhållanden, anmäla till IVO eller ge information och stöd till personal 
eller enskilda.  

Föreligger jävsituation ska annan personal utses att utföra ovanstående 
uppgifter. 
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Bilaga 1. Synpunkter/klagomål 
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Bilaga 2. AVVIKELSE 
 

 

  

  rist upptäcks 
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Bilaga 3. AVVIKELSERAPPORT: LSS & SoL      
Berörd brukare: 

Namn: 

Personnummer: 

Rapport upprättad av 

Namn: 

Enhet: 

När inträffade händelsen? 

 

Datum:                                                 Klockslag: 

Typ av avvikelse: 

Bemötande     Samverkan     Handläggning     Dokumentation     Informationsöverföring 

 

Insats/omsorg/stöd     Lokala rutiner     Fysisk miljö/utrustning     Annat 

 

Beskrivning av avvikelsen. Vad har hänt? Var inträffade det? Var någon närvarande vid händelsen? Vem? 

 

 

Eventuella konsekvenser: 

 

 

Omedelbara åtgärder 

 

 

 

Åtgärdsplan 

        Anteckning om avvikelsen har gjorts i den enskildes sociala journal.      
   

Avvikelse lämnad till enhetschef 

Datum: 

 

Avvikelserapporten upprättad av:  

Utredning sparas tillsammans med avvikelserapporten i fem år 
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Bilaga 4. UTREDNINGSMALL AVVIKELSE      

LSS & SoL 
                             

Verksamhet som berörs: Enhet som berörs: 

Datum för mottagande av avvikelse: Tidpunkt för det inträffade: 

Brukarens namn: Personnummer: 

Datum för inledd utredning:  

Beskriv det inträffade och vem som lämnade information om vad: 

 

 

 

Redogör för orsakerna till avvikelsen:  

 

 

 

Redogör för om och i så fall vilka konsekvenser avvikelsen har fått eller skulle kunnat få för den 
enskilde: 

 

 

 

Bedömning av allvarlighetsgrad: 

1        2        3        4 

Klassificering av händelsen för bedömning 
av om händelsen ska utredas enligt lex 
Sarah: 

1        2        3        4 
Bedömning av risk för upprepning: 

1        2        3        4 

Redogör för de åtgärder som vidtagits för att avhjälpa eller undanröja det som framgår av 
avvikelserapporten: 

 

 

Redogörelse för om, hur, och när åtgärden har återkopplats till den enskilde: 

Datum för avslutad utredning: 

 

Underskrift av enhetschef som utrett 
avvikelserapporten: 

 

Namnförtydligande: 
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Bilaga 5. Lex Sarah 
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Bilaga 6. RAPPORT lex Sarah   
                            

                  14 kap. 3 § Socialtjänstlagen 

                  24b § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade  

Resultatenhets som berörs av rapporten: 

Datum för händelsen: Tidpunkt för händelsen: 

Namn på rapportören: Befattning rapportören: 

Telefonnummer/kontaktuppgifter: 

 

Datum för när rapporten lämnades till 
socialförvaltningen: 

Beskrivning av händelsen: 

Eventuella konsekvenser: 

Åtgärder som vidtagits omedelbart med anledning av händelsen: 

 

Datum: Underskrift: 

 

Befattning: 

 

Namnförtydligande: 

        Anteckning om rapporten har gjorts i den enskildes sociala journal. 
         

        Lex Sarah utredning inleds  

Datum för beslut:                                          Underskrift SAS: 

 

 

 

 

 

            

 

            

            



18 

 

Bilaga 7. Utredning av rapport om 

missförhållande i socialtjänsten, lex Sarah 
                              

                  14 kap. 6 § Socialtjänstlagen 

                  24e § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade  

Resultatenhet som berörs: 

 

 

Datum för händelsen: Tidpunkt för händelsen:  

 

Rapportörens namn: 

 

Rapportörens befattning:   

Datum när utredning inleddes: Datum när utredningen avslutats med beslut: 

 

Redogörelse för när och hur missförhållandet/risken för missförhållandet har 
uppmärksammats: 

 

 

Redogörelse för vad det rapporterade missförhållandet eller risken för missförhållandet 
bestått av: 

  

Redogörelse för vilka konsekvenser det har fått för den enskilde: 

 

 

 

Redogörelse för vilka orsaker till risken för missförhållandet eller missförhållandet som har 
identifierats: 

 

 

 

Redogörelse för om något liknande har inträffat tidigare: 

 

Skulle något sådant kunna inträffa igen? 

 

Redogörelse för omedelbart vidtagna åtgärder: 
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Redogörelse för åtgärder som planeras vidtas på längre sikt: 

 

 

 

Referenser: 

 

 

 

Redogörelse för vilka beslut utredningen avslutas med: 

 

 

 

 

 

 

Datum: 

 

Underskrift SAS: 

 Namnförtydligande: 

 

 

 

Föreslå socialnämndens 
arbetsutskott besluta 
om anmälan till IVO 

           

             Nej  

            

              Ja         

  Datum för beslutet:         

Datum för beslut av 
socialnämndens 
arbetsutskott 

  

 

 

 
 

  


