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5. Lex Sarah IFO barn- och familj (SN 2021.114)
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
En utredning enligt lex Sarah har genomförts utifrån framkomna brister i handläggning och 
dokumentation på barn- och familjeenheten på myndighetsavdelningen. Utifrån vad som 
framkommit i utredningen så bedöms det inträffade som en påtaglig risk för missförhållande. 
Enheten planerar utifrån utredningen att vidta åtgärder för att förhindra att liknande händelser 
inträffar igen.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse -  utredning enligt lex Sarah myndighetsavdelningen.
 Utredning enligt lex Sarah.
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Tjänsteskrivelse

Utredning enligt lex Sarah, barn- och 
familjeenheten

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
En utredning enligt lex Sarah har genomförts utifrån framkomna brister i 
handläggning och dokumentation på barn- och familjeenheten på 
myndighetsavdelningen. Utifrån vad som framkommit i utredningen så bedöms det 
inträffade som en påtaglig risk för missförhållande. Enheten planerar utifrån 
utredningen att vidta åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar igen. 

David Gyllenstråle Björn Claesson
Socialchef Strateg 

Handlingar

1. Tjänsteskrivelse – utredning enligt lex Sarah, barn- och familjeenheten
2. Utredning enligt lex Sarah

Expedieras till:
Akten



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2021-08-31

Referensnummer för signaturer:

§ 83
Lex Sarah IFO barn- och familj (SN 2021.114)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
En utredning enligt lex Sarah har genomförts utifrån framkomna brister i handläggning och 
dokumentation på barn- och familjeenheten på myndighetsavdelningen. Utifrån vad som 
framkommit i utredningen så bedöms det inträffade som en påtaglig risk för missförhållande. 
Enheten planerar utifrån utredningen att vidta åtgärder för att förhindra att liknande händelser 
inträffar igen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse -  utredning enligt lex Sarah myndighetsavdelningen.
 Utredning enligt lex Sarah.














	8d27bf3a-eaa7-44bc-ab70-6cddf6a03d77.docx
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar

	6a067bf1-bb2f-4ff3-826e-512f6cacd12f.docx
	ef1d3d2c-131c-4d20-a404-cb656571ad29.docx
	Tjänsteskrivelse
	Utredning enligt lex Sarah, barn- och familjeenheten
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Expedieras till:


	f7baab93-f083-4456-b792-6026c1708214.pdf
	1f380fcd-f007-4d0e-bed1-9a1cc94a64bb.pdf
	520dcd3b-e7df-455b-aa2f-28e13831b350.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning



