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Justerare      

      

      

      
 

 
Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-  
 

Beslutande 

Ledamöter 

Ann-Gret Olsson (S) ordförande  

Daniel Bergman (S)   

Lars Ljungman (KOSA)   

Jonas Wittink (MP)      

Barbro Wallin (M)   

Marie Karlsson (FP)   
 

Tjänstgörande ersättare 

Johanna Hallin (C) tjänstgörande för Birgitta Floresjö (C) 

 
Övriga närvarande 

Ersättare  

Margreth Göransdotter (S) 

Sven-Inge Persson (S) 

Ulla Envall (KOSA)  

Anders Eriksson, (MP) 

Annika Winlöf (M) 
 

Tjänstemän 

Malin Lindén Ohlsson, Förvaltningschef 

Yvonne Jacobsson Arons, Verksamhetschef Stöd och omsorg 

Pia Sellström, Enhetschef Vuxenenheten 

 
Justering 

Justerare 

Johanna Hallin (C) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2017-02-13, kl. 17.00 § 6 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Margareta Marjeta  

 
Ordförande 

 

 ________________________________   

Ann-Gret Olsson  

 
Justerare 

 

 ________________________________   

Johanna Hallin (C) 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 

Socialnämnden  2017-02-13 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§ 6 2017-02-13 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2017-03-07 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Margareta Marjeta 
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 Dnr SN/2016:83/70 

SN § 6 

 

Tillsyn gällande nödvändiga insatser för att personer mellan 15 
och 25 år ska få hjälp att komma till rätta med sin missbruks-
problematik  
 

Socialnämndens beslut 

1. Redovisningen av åtgärder med tidsplan antas och skickas till IVO, 

(IVO:s dnr 8.5-17119/2016-6). 

2.  Paragrafen justeras omedelbart.  

 

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört tillsyn av om 

socialnämnden i Gagnefs kommun utreder och beslutar om nödvändiga 

insatser för att personer mellan 15 och 25 år ska få hjälp att komma till rätta 

med sin missbruksproblematik. (IVO:s dnr 8.5-17119/2016-6) 

 

Därutöver har IVO följt upp tidigare gjord tillsyn av hur nämnden hanterar 

anmälningar rörande barn avseende vilka skäl som framgår för att inte 

inleda utredning. (IVO:s dnr 8.5-13274/2014) 

 

IVO:s beslut 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer krav på att nämnden ska 

säkerställa att: 

1. En bedömning av behovet av omedelbart skydd genast görs när en  

    anmälan rör barn eller unga och att en sådan bedömning dokumenteras.                                                                               

2. Förhandsbedömningar görs skyndsamt och att beslut om att inleda eller   

    inte inleda utredning när det gäller barn eller unga fattas inom fjorton   

    dagar.                                                      

3. Om en förhandsbedömning gäller ett barn, och barnet inte själv har        

     kommit till tals, ska anledningen till detta dokumenteras.                                                                                                     

4.  Bedömningar görs och dokumenteras när anmälningar enligt § 6 LVM   

     kommer in.                   

5.  Ärenden handläggs snabbt.                                                                                                                   

6.  Ansökningar avgörs med beslut.                                                                                                           

7.  När en åtgärd rör ett barn, barnet får relevant information, och att det   

     dokumenteras.                                                                                                         

8.  Bedömningar av den enskildes behov dokumenteras.  

 

Forts.                                                                
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Sn § 6 Forts. 

 

 9.  Under en utredning enligt § 7 lagen (1988:870) om vård av    

     missbrukare i vissa fall, LVM, görs en bedömning av den enskildes   

     behov utifrån kriterierna i 4 § LVM.     

10. Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds utan dröjsmål då det i en   

      anmälan framkommer uppgifter om att ett barn kan ha utsatts för våld   

      eller andra övergrepp av en närstående. (Tillsyn av hur nämnden   

      hanterat anmälningar rörande barn, uppföljning av tidigare tillsyn)  

11. Skälen för beslut att inte inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL   

  bygger på individuella sakomständigheter. (Tillsyn av hur nämnden      

  hanterat anmälningar rörande barn, uppföljning av tidigare tillsyn) 

 

En redovisning av genomförda eller planerade åtgärder med tidsplan ska 

lämnas till IVO senast den 15 februari 2017, efter beviljande av förlängt 

svarsdatum.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 2017-02-01, två sidor 

Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg, Socialförvaltningen, 

2017-02-01, fem sidor 

Bilaga 1, Blankett vid mottagande av orosanmälan, Socialförvaltningen, en sida 

Beslut, Inspektionen för vård och omsorg, 2016-12-01, åtta sidor 

 

Protokollsutdrag 

Inspektionen för vård och omsorg + handlingar (redovisning och bilaga) 

Verksamhetschef Stöd och omsorg, Y. J. A. 
__________ 

 


