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YRKANDEN M.M.

Nils Westling yrkar att de begärda lex Sarah-rapporterna ska lämnas ut i de
delar dessa är offentliga. Till stöd för överklagandet anför han bl.a. tOljande.
Det framgår av JO 2000/01 s. 522 att anmälningar/rapporter från vård- och
omsorgspersonal enligt de regler som kallas lex Sarah blir att betrakta som
inkomna och därmed allmänna handlingar hos kommunen. Före ändringen
av de aktuella bestämmelserna hade personalen en "anmälningsskyldighet"
numera har de "rapporteringsskyldighet". Denna förändring innebär inte att
det ovan nämnda JO-beslutet inte längre är vägledande vilket framgår av
förarbetena till lagändringen, prop. 200911 O: 131. Den kammarrättsdom som
Huddinge kommun åberopar rörde inte en lex Sarah-rapport utan ett
yttrande från ett LVM-hem i en pågående lex Sarah-utredning.
Om Huddinge kommuns inställning skulle upphöjas till allmän praxis skulle
det innebära en avsevärd inskränkning av insynen. Insynsintresset är stort
eftersom den här typen av dokumentation ofta rör brister i omsorgen av
äldre, handikappade och andra sårbara grupper.

Social- och äldreomsorgsförvaltningen i Huddinge kommun (nämnden) har
i samband med överklagandets överlämnande anfört bl.a. följande. Det JO
beslut som Nils Westling hänvisar till är från tiden innan de nuvarande lex
Sarah bestämmelserna trädde i kraft. Innan denna lagändring fanns inte
begreppet lex Sarah-rapport. Enligt nu gällande bestämmelser behöver
personalen inte göra några överväganden om allvarligheten i
missförhållandet. Det blir istället en sak att utreda för den som bedriver
verksamheten (prop. 20091 l O: 131 s. 31). Kammarrätten har i dom i mål nr
6903-11 ansett att ett SiS-drivet LVM-hem i lex Sarah-ärenden inte är
självständigt i förhållande till SiS-ledning i den mening som avses i 2 kap.
8 § Tryckfrihetsförordningen (TF). Vare sig enhetscheferna vid de berörda
enheterna eller enheterna som sådana kan anses vara självständiga i
förhållande till verksamheternas ledning i TF:s mening.
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SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Justitieombudsmannen har bedömt att anmälningar, gjorda enligt den
tidigare regleringen av lex Sarah, :tar anses inkomna till den myndighet som
har ansvar att ta emot dem och därmed är att anse som allmänna handlingar
(JO 2000/01 s. 522). Nämnden har anfört att den lagändring som trädde i
kraft den 1 juli 2011 innebär att de rapporter som ersatt de tidigare
anmälningarna från personalen ska anses som internt material. Till stöd för
detta anförs att personalen enligt nuvarande reglering inte behöver göra
någon bedömning av hur allvarligt missförhållandet är och att de som
författat de i målen aktuella rapporterna inte har en sådan självständig
ställning gentemot nämnden att rapporterna kan anses vara inkomna.

Kammarrätten konstaterar att 14 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001 :453), SoL,
ålägger enskilda ett personligt ansvar att rapportera missförhållanden eller
en påtaglig risk för ett missförhållande, som rör den som rar, eller kan
komma i fråga för, insatser inom verksamheten. Vid utövandet av denna
lagstadgade skyldighet är den enskilde vårdgivaren därför självständig från
myndighetsledningen på sådant sätt att rapporten rar anses inkommen till
myndigheten enligt 2 kap. 8 § TF. Den omständigheten att kriterierna för
när rapportering ska ske har ändrats utgör enligt kammarrättens mening inte
skäl att göra en annan bedömning eftersom den som omfattas av 14 kap. 3 §
SoL fortfarande åläggs ett personligt ansvar. Eftersom de i målet aktuella
rapporterna därför måste anses inkomna till nämnden är de att betrakta som
allmänna handlingar. Målet ska därför återförvisas till nämnden för
sekretessprövning i sak, dvs. om förvaltningen med stöd av någon
sekretessbestämmelse kan vägra att lämna ut handlingarna.
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På grund av det anfårda ska det överklagade beslutet upphävas och målet
visas åter till nämnden.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 2).

Eva Lenberg Karlsson
kammarrättsråd
ordfårande

referent
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Beslut
Et begarn.n om att fä ut kopior av rapporter inkomna under perioden den 12
mars2012-4en 18 IlllP]i2Q12 ~gt 14 kap. 3 § SoL och 24 b § LSS om
~siPrhållanden eller påtagliga brister Oex Sarah) från kommunens olika
v~samhetetsamtinkon:rfiatihder:rättelser eIiligt 14 kap. 5 § SoL och 24 d §
LSS om rapporter SOm en enskilt driven verksamhet haJ: tagit emot från sin
~~~Vslås.

Bakgrund
..

;._
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Ni inkom den.23~embef 2GB till social- och äld:reomsorgstOrvaltningen i

omattfä.~ut
.H'rlll;:"-ne
-~- komiiiWniOO
. . ' en ~
5""'. ." ko'
. piat av---rterei:l1igt·
_. rappo ."
. 14
kap. 3§ SöL och 24 b § LSS ömfDiSsfOthälläiJ~ellerpåtägligaDriSter Oex
Sarah) mm kop:n1:J.u:iJ.ciis olika verksamheter ~t i;nkOmDa underrättelser
ep11gt 14 kap. S § SoL öch 24· Q § L8S otn:lapporter som en. enskilt driven
verk..~bet har tagit emot från sin ptrs9nal Begiijart avsåg inkomna
....... rter, 1flider p··Oden
- den
rappa
e nde1112mars2012
....
.18
' inai"s.2012.
.

Under ~ period SOJl1J~gänm. avser har detinoDl;soc4t1- och
äldteQIIlSQrgsfOrvaltningen gjorts
tapporterenIigt ovan angivna
bestimuneISerom lex sårah. En rapport har gjorts.InOni verksamhetsområdet
individ- ~hfaIniljeomsotgen och en.härgjorts inom verksamhetsområdet

tya

äldreomsorgen.
Under lien angivna t:iQsPerioden"~ mtenågot lex. Sarah-ärende
sl\ItbebaJJdlat$inom social- ochäldreoIiiSOrgsf5rvalthingen.
Den.aktiie1la rapporten inom individ;;' och famjJjeontsorgenär gjordenIigt 14
kap. 3 § SoL avtjänstemap. vid~ii!iljVj4- ~lr fu.mi]j~lIlSQI'g~ ~enhet. I
enli~ med social- och äl~m.s9tgSfOrvalWjJg~rqtlnerhar den sedan
läJntUit s till enhdsC~fen tOt bamenh~ EnhetSchefen bar; efter det au hon'
tagitstäJlbitlg till om några oU1ede~~.beböVtS, liömatrapporten till

==:~=e:;:~~t~===en

smnhar inlett en atledbJiig DetJna u4~li;)diocb. kmml1er~ tjiJsanumms
med lex S8rah-rapportbn; att utiöIa U1!1dei:lätfllt\lerksamhetschefuns beSlUt i
ärendet.

POSTADRESS

Social-=och
aldreemsotgsftlMllttiingen
14185 Huddinge

BESOKSADRESS
Gyrnnasietorget 1

T8..EFON.(VX) OCH FAX

E-PosT OCH:WEBB

()8.,.5353QOOO

huddingeChuddinge.se

HiJädlr.lge

08-535 37820

www.huddirige.se
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av ci:ihetschef På ett åväIdfuömsorgensälmeooende. EDHetScneren nar, efter
det att hon tagit ställning till om några: om~el~ litgärQeJ 1JdlQvts., Jiimn.:;tt
rapporten till äldreoDlSOrgens sektiODS- och verksamhetschef. Handläggare
inom SQCial- och åi4reoJIJ.Sorgsförvaltningenhar dätefterinl~ttenuttedning.
Denna utredningPågåI' ochkomi:iJ.er, tillsatrnDans med lex Sarah-rapporten,
att utgöra nnderlag för vetksamh.etsehefeils beslut i ärendet

Skäl for beslutet
Enligt 2 kap. 3 § f()ISta stycket tryckfrihetsiOrord.nipgen (TF) är en handling
all:i:nän om den förvaras lios myndighet ochenI1gt 6, § ell~ 7 § är attaIl$e SOQl
inkommen till eller upprättad hos myndighet. Av 2 kap, 7 §
stYcket TF
framgår att handling ska anses Upprättad höS myndighet nä! deli1:iät
expedierats. Av saiIiIiIa lagtum fräIngåt atten harid1ing som inte har
expedierats' anses UPplättad när det ä:rende till vilket den bänwt sig har
slutbehandlats hos myndigheten eller, om handHll gi:m inte hantot sig till ett
visst ätende, när den har justerats av niyn~gJ1t#neller på amiat sätt
fiinligSt3.l1ts. Av 2 kap. 8 § TF frafiigät'an ömörg~ söm iilgäii eller'är

miSta

kilutet till ett verkellet liknande lD.ynd1ghetsorgälJi~on överlämtJat llandling
till anIlatorgan inom sammamyndigheisorgani~on ellerfraIilställt handling
f()r så&nJ.t överlärnnanqe, skall baneUingen ej anses som darigenom
inko:tili:nen eller UpPlättad i annat fall äR då organen uppträda sQm
sjaJ.vmmdigä i fOtbåJ]aiide till varandra.··
.
l f()rarbetena till TF anrors bia att huv:udregeln angående bandlingar som
säilds mellan olika enheter inom en myndighet under dennas~
övervägtWg~ i en Wga sjijlvfallet ~r v~. att ~ handlingar ska kunna
sky<idas mot insyn till dess myndigheten har tagit slU:tligstii11 ning (ptpp.
1975/76:160 s. 15l).
Individ- och famiijeomsorgens verk..WT1betscliefbar:mottagit en lex Sarah
rapport fIåt:l barncnb~ som oI'gl)i1 i saw:riskt llgget:tmder .
verksamhetsehden. Äldreomsorgens verk..wnbetsehefhar mottagit en lex
Sarah-rapport från ett kCitnmunalt drivet äIetreboende som organisatoriskt
ligger under ver.ksamh.etschefen. Handlingarna är SlUedes överlämn"de inom
saniIila myndighetsorganisation och ska däffijr inte anses som expedierade
eller inko
till myndigheten.

nma

v erksamhetschefema har bLa. att, eftergenomf()rd td:Iedning, ta staJJning till
oin rapporterna ska leda. till anmälan till SocialstyrelSen.. Utredllingam~ pågår
ronuirv8:rande. FörSt när vetksambetscheffattatbeslut i ärendena kan de .
anses vara slutbehandlade hos mymiigbeten. De nu aktuella rapp.orterna. kan
därf"or inte 1nuläget anses vara UPPIåitade hos myndigheten.
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SäiT1iriäHfBtfuirig.ms ätde efteifrågade håridliIigarna, som rorvaras hos
myndigheten, inte att anse soDLinkomna till eller uppräjtade hos
myndigheten. Det ror sig därfcjr inte om allmänna hanQlingar i
tryCkfrJh~rordningeAS m,eping. Er begäran av~lås darfOr.•
Itjänst~

ZZdlI6u4f::t:a'~
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Btitt;;.Mane Karlen
FÖI"ValtIli.ngSch~:f

Social,. och äldreomsorgs:tOrvaltningen

Hur mahöverkJagar
Dettabeslut-lGm överklagas skrlftiigen hos Kam m arrät1;en i Stockholm..
Skrivebenska stallas tillkaJntnamitten men skickaS eller lämnas till:
Soeial,··oeh äldieomsorgsföivaltningen i Huddinge kommlID
141 85
H··r1r1> e
.
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.

.
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Skriv~lsen ska ha inkonnnit inOm tre veckorfrån den dag då klaganden fick
del av detta beslut. Skrivelsenskainnehållak1ag8.n~nmnD,.adress och
postadress, vilket beslut SOm öv~ och (,ieIl ändring ay-beslutet som
~, .smIlt @ skäl SQmåbeIQpas till stöd för detta Skrivelsen ska vara.
unc:ierteelma4 av klaganden ellet befidJrnaktigat ombud denne.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta
förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men
ska skickas eller lämnas till kammarrätten.
Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då
klaganden fick del av beslutet.
Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-,
jul-, eller nyårsafton, räcker det att slaivelsen kommer in nästa vardag.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen fordras att
prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om
det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas eller om det föreligger
synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning roreligger eller att målets
utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.
Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att
det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man
anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande sl<a undertecknas av klaganden eller dennes ombud och ges in i original
samt innehålla iöljande uppgifter;
1.

den Idagandes namn, personnummer/organisationsnummer, yrke, postadress och telefonnummer.
Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där klaganden kan nås
fcir delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om någon person- eller
adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen

2.

det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet

3.

de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd

4.

den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och sidlen för detta

5.

de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis.
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