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Lista över beslutanderätt

Ny lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Den 1 juli 1990 träder den nya lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga i kraft (SFS 1990:52 prop 1989/90:23, SoU 1989/90:15), bilaga 1. Den nya
lagen innehåller bl a preciseringar av grunderna för att bereda barn och
ungdomar vård och nya regler för uppföljningen av ärenden som gäller barn
som placerats utanför det egna hemmet. Dessutom överflyttas bestämmelsen
om flyttningsförbud från socialtjänstlagen och nya regler om tillfälligt
flyttningsförbud m m införs.
Även socialtjänstlagen blir föremål för ändringar exempelvis beträffande
delegation, uppföljningen av placerade barn och anmälnings- och
upplysningsplikten (SFS 1990:53), bilaga 2.
Socialstyrelsen kommer att ge ut ett meddelandeblad om huvudinnehållet i
förändringarna. Närmare upplysningar om detta kan fås av Suzanne Julin,
Socialstyrelsen telefon 08-783 30 00.
Nya blanketter är under utarbetande och kommer att finnas tillgängliga hos
Kommentus från och med den 1 juli 1990.
Underlag för socialnämndens/distriktsnämndens/kommundelsnämndens
beslut om delegation finns intaget i bilaga 3.
Upplysningar om innehållet i detta cirkulär lämnas av Lena Sandström,
kommunalrättssektionen, telefon 08-772 44 34 och Margareta Erman,
socialsektionen, telefon 08-772 43 23
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Juridiska avdelningen
Håkan Torngren
Lena Sandström

Bilaga 3
Lista över beslutanderätt
Ärende

Lagrum

BESLUT SOM ENLIGT 47 § SOL KAN DELEGERAS
TILL UTSKOTT MEN EJ TILL TJÄNSTEMÄN.
JÄMFÖR DOCK OCKSÅ AVDELNINGEN
KOMPLETTERANDE BESLUTANDERÄTT.
Beslut om ansökan till länsrätt för vård 4 § LVU
enligt LVU
Beslut om omedelbart omhändertagande

6 § LVU

Beslut om hur vården skall ordnas och 11 §
var den unge skall vistas under
vårdtiden

1 st LVU

Beslut om att den unge får vistas i sitt 11 §
eget hem under vårdtiden

2 st LVU

Övervägande av om vård med stöd av 2 §
LVU fortfarande behövs
2 st LVU

13 §

Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU
fortfarande behövs

13 §
3 st LVU

Övervägande av om beslut beträffande 14 §
umgänge eller hemlighållande av
vistelseseort jämlikt 14 § 2 st 1. och 2.
fortfarande behövs
Beslut att vården skall upphöra

3 st LVU

21 § LVU

Beslut om kontaktperson eller öppen 22 § LVU
behandling jämlikt 22 § 1 st 1. och 2. LVU
Prövning om beslut jämlikt 22 § LVU 22 §
fortfarande behövs

2 st LVU

Beslut om att förebyggande insats
jämlikt 22 § LVU skall upphöra

2 st LVU

22 §

Ansökan hos länsrätten om
flyttningsförbud

24 § LVU

Övervägande om flyttningsförbud
fortfarande behövs

26 § LVU

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

27 § LVU

Beslut om begäran om biträde för att 43 §
bereda läkaren tillträde till den unges 1 st LVU
hem eller för att inställa den unge till
läkarundersökning
Beslut att begära polismyndighets
43 §
biträde för att genomföra beslut om vård
eller omhändertagande med stöd av LVU

2 st LVU

Ärende

Lagrum Beslutande

KOMPLETTERANDE BESLUTANDERÄTT

Beslut om omedelbart omhändertagande

6§
SN:s ordf,
2 st LVU SN:s vice ordf,
andra ledamöter
som nämnden
förordnat

Beslut om hur vården skall ordnas och 11 § SN:s ordf, var den unge skall
vistas
3 st LVU SN:s vice ordf, OBS dock 14 §
LVU
andra ledamöter
som nämnden
förordnat
Beslut om att den unge får vistas i sitt 11 § SN:s ordf, eget hem under
vårdtiden
3 st LVU SN:s vice ordf,
andra ledamöter
som nämnden
förordnat
Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

27 § LVU SN:s ordf,
SN:s vice ordf,
andra ledamöter
som nämnden
förordnat

Beslut om begäran om biträde av polis 43 § SN:s ordf och för att genomföra
läkarundersökning
1. LVU SN:s vice ordf
Beslut om begäran om biträde av polis 43 § SN:s ordf, för att genomföra
beslut om vård eller
2. LVU SN:s vice ordf, omhändertagande med stöd
av LVU
andra ledamöter
eller tjänstemän
som nämnden
förordnat
Ärende

Lagrum Delegat

DELEGATION FRÅN SOCIALNÄMND EFTER
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEMYNDIGANDE
Beslut om att hos länsrätten ansöka om 8 § LVU SN:s ordf, förlängning av
utredningstiden
SN:s vice ordf
eller annan
ledamot som
nämnden
förordnat
Beslut om att omhändertagande enligt 6 §
skall upphöra

Beslut rörande den unges personliga 11 §
mån beslutet ej är att
4 st LVU
hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU (t ex
kortare vistelser utom familjehemmet
eller hemmet för vård eller boende)
Beslut om hur rätt till umgänge med den
unge skall utövas

9 § LVU SN:s ordf, LVU
SN:s vice ordf
eller annan
ledamot som
nämnden
förordnat
Handläggare förhållanden i den

- när överenskommelse ej kan nås med 14 § Utskott föräldern eller
vårdnadshavaren
2 st LVU
- när överenskommelse ej kan nås med
Arbetsledning föräldern eller
vårdnadshavaren och i
Jourpersonal avvaktan på utskottets beslut
Beslut om att den unges vistelseort inte 14 § Utskott skall röjas för föräldern
eller
2 st LVU
vårdnadshavaren
- i avvaktan på utskottets beslut
Beslut om att ett tillfälligt
upphöra

Arbetsledning
Jourpersonal
30 § Utskott flyttningsförbud skall
2 st LVU

Beslut om den unges umgänge med förälder
vårdnadshavare efter beslut om
flyttningsförbud eller tillfälligt
flyttningsförbud

31 § LVU Utskott eller

Beslut om läkarundersökning, utse läkare
plats för läkarundersökningen

32 § LVU Utskott samt

