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Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående 
dokumentation av omedelbara skyddsbedömningar  
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Förslag till beslut 
Nämnden föreslås besluta 
 
att svara Inspektionen för vård och omsorg enligt upprättat förslag  
 
Ärendet 
Ett klagomål har inkommit till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som innebar att ett 
ärende där socialtjänstens hantering av en orosanmälan har granskats. Tillsynen avsåg 
huruvida nämnden genomfört en omedelbar skyddsbedömning samt inlett en utredning utifrån 
orosanmälan. IVO konstaterar att nämnden inte brustit i fråga om utredning av anmälan, då 
utredningen var pågående då orosanmälan inkom. IVO har under tillsynen konstaterat att det 
är svårt att avgöra om nämnden genomfört en skyddsbedömning. De konstarerar dock att 
nämnden inte dokumenterat detta. Därför har IVO beslutat om att ställa följande krav på 
åtgärd:  
 
Nämnden ska säkerställa att en omedelbar skyddsbedömning utifrån inkommen anmälan om 
oro för barn dokumenteras.  
 
Förvaltningens förslag till svar  
Att genomföra en omedelbar skyddsbedömning är en väldigt viktig uppgift för att säkra att 
barn som far mycket illa snabbt och säkert får adekvat hjälp och stöd. För att säkra att en 
omedelbar skyddsbedömning inte bara genomförs utan även dokumenteras har det tidigare 
funnits muntliga rutiner. Nu kommer dessa rutiner skriftligen upprättas, systematiskt 
uppdateras samt göras allmänt kända. Då inflödet av ärenden ökat har nämnden under hösten 
2015 ändrat delegationsordningen, vilket möjliggör för flera att göra en omedelbar 
skyddsbedömning.  
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Direktör 
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Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående 
dokumentation av omedelbara skyddsbedömningar  
(IVO dnr 8.5–12415/2015-3)  

 
Nämndens yttrande 
Att genomföra en omedelbar skyddsbedömning är en väldigt viktig uppgift för att säkra att 
barn som far mycket illa snabbt och säkert får adekvat hjälp och stöd. För att säkra att en 
omedelbar skyddsbedömning inte bara genomförs utan även dokumenteras har det tidigare 
funnits muntliga rutiner. Nu kommer dessa rutiner skriftligen upprättas, systematiskt 
uppdateras samt göras allmänt kända. Då inflödet av ärenden ökat har nämnden under hösten 
2015 ändrat delegationsordningen vilket möjliggör för flera att göra en omedelbar 
skyddsbedömning.  
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