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EXEMPEL  PÅ  BESLUTSFORMULER INGAR  I  UTREDNINGAR  ENL IGT  LEX  SARAH  

Exempel 1 – inget missförhållande 

Sammantaget blir slutsatsen att nämnden har följt för verksamheten gällande författningsbestämmelser samt vad som övrigt 

gäller för verksamheten.  

Något missförhållande eller risk för missförhållande i nämndens verksamhet i den mening som avses i (välj en av två) 

1. 14 kap 2 – 7 § § SoL  

2. 24 A – 24 G § § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

samt tillämpningsföreskrifterna till bestämmelsen om lex Sarah i SOSFS 2011:5 bedöms därför inte ha förelegat.  

 

Exempel 2 – missförhållande eller risk för missförhållande 

De konstaterade bristerna i nämndens hantering av ärendet bedöms var sådana att det förelegat ett missförhållande/en risk 

för missförhållande i den mening som avses i (välj en av två) 

1. 14 kap. 3 – 7 § § socialtjänstlagen  

2. 24 A – 24 G § § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

samt tillämpningsföreskrifterna till bestämmelsen om lex Sarah i SOSFS 2011:5.  

 

Exempel 3 – allvarligt missförhållande eller risk för allvarligt missförhållande 

De konstaterade bristerna i nämndens hantering av ärendet bedöms var sådana att det förelegat ett allvarligt 

missförhållande/en risk för allvarligt missförhållande i den mening som avses i (välj en av två) 

3. 14 kap. 3 – 7 § § socialtjänstlagen  

4. 24 A – 24 G § § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

samt tillämpningsföreskrifterna till bestämmelsen om lex Sarah i SOSFS 2011:5.  

 

Vid dödsfall (OBS ett exempel) 

Det är inom ramen för en utredning enligt lex Sarah naturligtvis inte möjligt att ta ställning till och bedöma om socialnämnden 

hade kunnat hindra att klienten/brukaren avled. Varför och av vilken anledning som klienten avlidit är en medicinsk fråga. 

Dock kan dock konstateras att socialnämnden brustit i att fullgöra vad som ålegat nämnden enligt gällande 

författningsbestämmelser. Nämnden har därmed inte ha gjort vad man kunnat för att, om möjligt, förebygga eller hindra det 

inträffade. 

 

Rubrik för övrigt info 

Avslutningsvis kan följande anmärkningar framföras.  



  Sida 2 

 
www.kommunlex.se 

KOMMUNLEX

Här kan anges om utredningen har påvisat att en annan kommunal verksamhet inte har följt författningen eller vad som har 

bestämts av verksamheten (politiska beslut inom lagens ram).  

Här kan även lyftas fram andra faktorer i verksamheten som bör hanteras, exempelvis att en annan huvudman har förfarit 

felaktigt.  

 

 


