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11. Särskilda förordnanden samt delegation av beslutanderätt till ledamöter i stadsdelsnämnden (akuta beslut) 
 

Förteckning över ärenden där stadsdelsnämnden förordnat om beslutanderätt i nämndens ställe, i de fall utskottets/stadsdelsnämndens beslut inte 

kan avvaktas 
 

Alla beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med utskottet, vars protokoll anmäls till stadsdelsnämnden 
 

Kap nr Ärende Lagrum Beslutsfattare Anmärkning 
 

11.1. Beslut om omedelbart omhändertagande av den 

som är under 20 år 
 

6 § 2 st LVU 

 

  

11.2 Beslut om omedelbart omhändertagande av den 

som är under 18 år i vissa internationella 

situationer 

 

6 a § LVU   

11.3 Beslut om upphörande av beslut om omedelbart 

omhändertagande enligt 6 § LVU eller 6 a § 

LVU 
 

9 § LVU 

 

  

11.4 Beslut om upphörande av omhändertagande för 

tillfällig vård i vissa internationella situationer 

enligt 9 a § LVU 

 

9 b § 2 st LVU   

11.5 Beslut om hur vården av den unge skall ordnas 

och var han skall vistas under vårdtiden samt 

medgivande att den unge får vistas i sitt eget 

hem 
 

11 § 3 st LVU   

11.6 Beslut om rätt till umgänge med omhändertagen 

och om hemlighållande av den unges vistelseort 

samt överklagande, yrkande om inhibition och 

yttrande till domstol i sådana ärenden 
 

14 § LVU   
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Kap nr Ärende Lagrum Beslutsfattare Anmärkning 
 

11.7 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud  27 § 2 st LVU  

 

 

11.8 Beslut om upphörande av tillfälligt 

flyttningsförbud 
 

30 § LVU   

11.9 Beslut om rätt till umgänge med den unge under 

flyttningsförbud 
 

31 § LVU   

11.10 Begäran om polismyndighetens biträde för att 

bereda läkare tillträde till den unges hem eller 

för att föra den unge till läkarundersökning 

 

43 § p 1 LVU 
 

Ordförande och vice 

ordförande i nämnden 

 

11.11 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare  

 

13 § 2 st LVM   

11.12 Beslut om upphörande av omedelbart 

omhändertagande av missbrukare 

 

18 b § LVM   

11.13 Beslut om bistånd 4 kap 1 § SoL alt 

4 kap 2 § SoL 

 

  

11.14 Beslut om boende i bostad med särskild service 9 § punkt 8 eller 

punkt 9 LSS 

 

  

 


