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YRKANDEN M.M.

Nils Westling yrkar att den begärda lex Sarah-rapporten ska lämnas ut i de
delar den är offentlig. Till stöd för sin talan hänvisar han till Justitieombudsmannens ämbetsberättelse JO 2000/01 s. 522, varav framgår att lex Sarahanmälningar från omsorgspersonal blir att betrakta som inkomna handlingar
när de når socialförvaltningen eller socialnämnden, och till Kammarrätten i
Stockholms dom den 15 juni 2012 i mål nr 2378-12, enligt vilken lex Sarahrapporterna ansågs inkomna till den kommunala nämnden och därmed var
att betrakta som allmänna handlingar, och till andra kammarrättsavgöran-

den.

Socialnämnden avstyrker bifall till överklagandet och anför till stöd för sin
inställning i huvudsak följande. Det JObeslut som Nils Westling har hänvisat till är ett uttalande i en rättsfråga, som kan prövas av domstol, men inte
att jämföra med ett domstolsavgörande. Om handlingen är diarieförd eller
inte saknar relevans för bedömningen av om den utgör en allmän handling.
Avgörande är om handlingen ska anses som inkommen eller som upprättad
efter ärendets slutbehandling. Skyldigheten att rapportera enligt lex Sarah
gäller dem som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och inte andra personer som t. ex. brukare eller anhöriga. Genom lagändringen 2011 togs frivilligarbetarnas rapporteringsskyldighet bort. Därmed bekräftas ytterligare
att rapportering enligt lex Sarah är en skyldighet som är knuten till anställningen och inte ett självständigt handlande. Den i målet aktuella lex Sarahrapporten är inte att betrakta som inkommen. Rapporten har inte heller
expedierats eller slutbehandlats, eftersom den tillhör ett ärende under beredning. Därmed har den inte uppnått status som allmän och ett utlämnande av
den kan därför nekas.

KAMMARRÄTTEN
I SUNDSVALL

DOM

Sida 3
Mål nr 617-12

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Det JO-uttalande som omnämns av parterna (JO 2000/01 s. 522) gällde en
lex Sarah-anmälan., som primärt tog sikte på missförhållanden inom socialtjänsten och gällde påståenden om att en viss institution haft bristfälligheter.
JO fann att anmälan var att anse som inkommen till myndigheten och därför
borde ha diarieförts när den kom in.

Den nu gällande rapporteringsskyldigheten regleras i 14 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) och trädde i kraft den l juli 2011. Enligt första
stycket angivna lagrum ska den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten
eller vid Statens institutionsstyrelse genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller far kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig
risk för ett missförhållande, som rör den som får, eller kan komma i fråga
för, insatser inom verksamheten.
Av förarbetena till lagstiftningen (prop. 2009/10:131 s. 26 och 37) framgår i
huvudsak följande. Skyldigheten att medverka till god kvalitet och att rapportera bör gälla för var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten,
dvs. de yrkesverksamma. Skyldigheten att rapportera missförhållanden eller
påtagliga risker för missförhållanden är ett led i kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling i verksamheten. Rapporteringsskyldigheten bör därför inte
vara beroende av den enskildes uppfattning. Även i fortsättningen bör emellertid skyldigheten fullgöras på ett sådant sätt att respekten för den enskildes
integritet upprättshålls.
Kammarrätten gör följande bedömning.
Kammarrätten finner, vid en saralad bedömning av vad som framgår av lagtext, förarbeten och JO-uttalande, att när den enskilde tjänstemannen inom
socialtjänsten fullgör sin lagstadgade rapporteringsskyldighet är denne
självständig gentemot den myndighet som rapporteringen görs till på ett
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sådant sätt att rapporten är att betrakta som inkommen till myndigheten och
därmed en allmän handling. Målet ska därför återförvisas till socialnämnden
för sekretessprövnirig i sak.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 2).
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Socialkontoret
Handläggare
Berit SilverimcJ
Nils Westling
Nyhetsbyrån Siren

Beslut angående begäran om utlåmnände av handling
Mils Westlinghar 2012*02-27 begärt utLex Sarah-rapporter som inkommit under vt
Nils'Westling1 här även begärt att få ta del av inkomna underrättelser om rapporter som
enskilt drivna verksamheter tagit emot Mn;:sm personal,
Under veclka:Shar?en,händelse rapporterats till socialnämnden enligt Lex Sarah.
Socialnämnden har inte under vecka 8:fått in ,några: underrättelser om rapporter som enskilt
drivna verksamheter tagit emot från sin personal.
Beslut
Begärd'Lex Sarah-rapport har inte uppnått status som allmän och lämnas därför inte ut.
Socialnämnden hat inte: lättin några underrättelser om rapporter som enskilt drivna
verksarrihétej tagit eniot fråti sin personal.
Lagrum
% kap 1,3,6 och 7 §| TF Prjckfrihetsforördnipgen)
Skäl for beslutet
Varje;svensk ffiedbo^|äte skall enligt 2 kap^ 113$ ha rätt att ta del av allmänna handlingar.
En handling är allmäntm;äen förvaras hos en,m|ndighet och är att anse som inkommen
.eller upprättad.
Ii>ex; Sarah-rapporter -lltainas in;;-av personer, sommar MStäUda inom socialnäninderis
v^Äamhet. pet:är ej) lagsj£a|gad skyjdighefeal^apprj^ missförhållanden som gäller
bjcukare tift soeiämäin'nite& E3téttaär något soÄ^^ med anställningen, hos ;söeiålnämnden
och jgiöra: därför t^änsteh. ÖB tex Saräh^ä|tpöÄ^!i:dMne^
en inkommen
handling hös socialnamdéäi då det är söciajngiMla^^eäipersönålsojn skapafden.
•DenfeegärdaLex SaMh-fäpj oilten hör till ettiren^e $oöi är under utrednirig »eh söm ej ännu
tesMhehandlats, av ijå^nnien, DettainneÄail denn;a handling tills^slutbiähaijdKäg skett ej
Innu.har^tatus som-allr^^itandlingen har ir4fi^}ei^xpedierats och
Eö beslut ätt inte lämna Äähdlingar inneBät éttavsfeg pl begäran. Avslägsbeslutet kan
i se bésvlr^ä^isnlng jiedan.
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