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Angående deltagande av arbetstagarrepresentant i lex Sarah 

utredning 

Som bl.a. framhålls av Socialstyrelsen i dess handbok (s 57) är avsikten med lex Sarah-bestämmelserna att 

bidra till att den enskilde får insatser av god kvalitet och till att skydda den enskilde från missförhållanden. 

I förarbeten till lex Sarah anförs att syftet med bestämmelserna i första hand är att komma till rätta med 

missförhållanden och att en anmälningsskyldighet ska vara till stöd för personal och andra verksamma att 

göra anmälan utan rädsla för repressalier. 

Lex Sarah är däremot inte till för att lösa problem i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, 

samarbetsproblem i en arbetsgrupp eller arbetsmiljöproblem. Naturligtvis är det angeläget att sådana 

problem åtgärdas. För detta ska dock inte lex Sarah användas. Som jämförelse kan nämnas att man inte 

använder lex Maria för att lösa personalproblem inom hälso- och sjukvården. 

Som vidare framhålls av Socialstyrelsen (s. 56) är eventuell misskötsamhet av en anställd i förhållande till 

anställningsavtalet – i form av t.ex. stölder som begås av anställda – handlingar där kommunen som 

arbetsgivare ska vidta nödvändiga åtgärder. Kommunens ansvar för att agera är emellertid på intet sätt 

beroende av om händelsen har anmälts enligt lex Sarah eller inte. Om det inträffat t.ex. en stöld i 

verksamheten behöver detta hanteras i särskild ordning – dvs. helt utanför och utan ett samband med lex 

Sarah utredningen. Det är likväl t.ex. viktigt att händelsen utreds, att rutiner ses över, att erfarenheter tas 

tillvara samt att information om hur man kan arbeta för att förhindra ekonomiska övergrepp sprids i hela 

organisationen. 

Som Socialstyrelsen därtill framhåller (s. 72) handlar inte lex Sarah om att leta syndabockar. För att förhindra 

att ett liknande allvarligt missförhållande inträffar igen är det viktigt att identifiera systemfel. Avsikten med 

lex Sarah är dock inte att peka ut en viss enskild anställd som ”syndabock”. Lex Sarah är inte till för att lösa 

problem i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Sådana problem (ska som ovan sagts) åtgärdas 

i ett separat anställningsärende, men inte med hjälp av lex Sarah.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att eventuella arbetsrättsliga åtgärder är något som utgör rättsliga 

åtgärder vid sidan av lex Sarah (se Socialstyrelsens nämnda handbok s. 117 – 118). Det är följaktligen i dessa 

separata ärenden, och inte i lex Sarah ärendet eller lex Sarah utredningen, som en eventuell facklig 

representation eller deltagande av facklig representant kan bli aktuellt. Någon rätt att närvara eller ha insyn 

från facklig företrädare i lex Sarah ärendet och lex Sarah utredningen föreligger sålunda rättsligt icke.  

Därtill kommer den begränsning som följer av sekretessen för socialtjänst och LSS enligt 26 kap. 1 § 

offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Då varken den enskilde anställde eller facket är part i lex Sarah 
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ärendet finns heller ingen rätt till insyn i ärendet. Ej heller gäller vad som i OSL sägs om information till en 

facklig företrädare (se närmare i 10 kap. 3 och 11 §§ OSL). Det är alltså inte möjligt att lämna ut information 

från lex Sarah ärendet till facklig representant, i större utsträckning än vad som kan göras till någon annan 

utomstående efter sedvanlig så kallad menprövning enligt OSL.  

Ett utlämnande av sekretessreglerad information därutöver till företrädare för arbetstagarorganisation kan 

alltså enbart ske inom ramen för ett av kommunen – i dess egenskap av arbetsgivare – helt vid sidan av lex 

Sarah eventuellt inlett anställningsärende eller disciplinärende gällande en anställd. 
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