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6.1 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
 

Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas om inte annat anges under Anmärkning. Besluten lämnas till nämndsekreteraren. 

 

Kap nr Ärende Lagrum Lägsta  

beslutsnivå 

Anmärkning 

6.1 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om 

vård enligt LVU 

 

4 § LVU Utskott Delegationsförbud för tjänsteman. 

6.2 Beslut om omedelbart omhändertagande 6 § LVU Utskott Delegationsförbud för tjänsteman. Då utskottets 

beslut inte kan avvaktas se avsnitt 11.1 

6.3 Beslut om omedelbart omhändertagande i vissa 

internationella situationer 

 

6 a § LVU Utskott Delegationsförbud för tjänsteman. Då utskottets 

beslut inte kan avvaktas se avsnitt 11.2 

6.4 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om 

fortsatt omhändertagande för tillfällig vård 

 

8 § 1 st. LVU 

9 a § LVU 

Utskott  

6.5 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 

eller om fortsatt omhändertagande för tillfällig 

vård 

 

8 § LVU EC  

 

6.6 Beslut om att omedelbart omhändertagande ska 

upphöra 

 

9 § 3 st. LVU Utskott Då utskottets beslut inte kan avvaktas, se avsnitt 

11.3 

6.7 Beslut om att omhändertagande för tillfällig 

vård i vissa internationella situationer enligt 9 a 

§ LVU ska upphöra 

 

9 b § 2 st. LVU Utskott Då utskottets beslut inte kan avvaktas, se avsnitt 

11.4 

6.8 Beslut om hur vården ska ordnas och var den 

unge ska vistas under vårdtiden samt beslut om 

att den unge får vistas i sitt eget hem under 

vårdtiden 

 

11 § 1 och 2 st. 

LVU 

Utskott Delegationsförbud för tjänsteman. Då utskottets 

beslut inte kan avvaktas, se avsnitt 11.5 
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6.9 Beslut rörande den unges förhållanden i den 

mån beslutet inte är att hänföra till 11 § första 

och andra stycket LVU 
 

11 § 4 och 5 st. 

LVU 

Soc sekr  

6.10 Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU 

fortfarande behövs (miljöfall) 
 

13 § 1 st. LVU Utskott Delegationsförbud för tjänsteman. Övervägande 

ska göras minst var sjätte månad. 

6.11 Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU ska 

upphöra (beteendefall) 
 

13 § 2 st LVU Utskott Delegationsförbud för tjänsteman. Prövning ska 

göras minst var sjätte månad. 

6.12 Övervägande om det finns skäl att ansöka om 

överflyttning av vårdnaden då den unge varit 

placerad i samma familjehem i tre år 

13 § 3 st. LVU Utskott Delegationsförbud för tjänsteman. Övervägande 

ska göras minst var sjätte månad.  

Helt delegationsförbud på beslut om 

vårdnadsöverflyttning. 

6.13 Beslut om rätt till umgänge och hemlighållande 

av den unges vistelseort 

 

14 § 2 st. p 1 

och 2 LVU 

SDN Om stadsdelsnämndens beslut inte kan avvaktas 

se avsnitt 11.6.  

Ansökan om skyddad folkbokföring för barn 

som vårdas enligt 2 § LVU. Se avsnitt 4.2.10. 
 

6.14 Övervägande av beslut om rätt till umgänge 

eller hemlighållande av den unges vistelseort 
 

14 § 3 st. LVU Utskott Delegationsförbud för tjänsteman. Övervägande 

ska göras minst var tredje månad. 

6.15 Beslut om utlämnande av uppgifter till Statens 

institutionsstyrelse 

14 a § LVU Soc sekr Möjligheten att få ut sekretessbelagda uppgifter 

innebär inte att hela akten ska lämnas ut utan 

endast de uppgifter om den enskilde som är 

relevanta för uppföljningen. 

6.16 Beslut om att vården ska upphöra 21 § LVU 
 

Utskott Delegationsförbud för tjänsteman. 

6.17 Beslut om särskilt kvalificerad kontaktperson 

eller om behandling i öppna former 
 

22 § 1 st. LVU Utskott Delegationsförbud för tjänsteman. 

6.18 Prövning av beslut om särskilt kvalificerad 

kontaktperson eller behandling i öppna former 
 

22 § 3 st. LVU Utskott Delegationsförbud för tjänsteman. Prövning ska 

göras minst var sjätte månad. 
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6.19 Beslut om upphörande om kontaktperson eller 

behandling i öppna former 
 

22 § 3 st. LVU Utskott Delegationsförbud för tjänsteman. 

6.20 Ansökan till förvaltningsrätten om 

flyttningsförbud 
 

24 § LVU Utskott Delegationsförbud för tjänsteman. 

6.21 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 

behövs 
 

26 § 1 st. LVU Utskott Delegationsförbud för tjänsteman. 

6.22 Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra 26 § 2 st. LVU Utskott Delegationsförbud för tjänsteman.  
 

6.23 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st. LVU Utskott Delegationsförbud för tjänsteman.  

Om utskottets beslut inte kan avvaktas se punkt 

11.7. 

6.24 Upphörande av tillfälligt flyttningsförbud 30 § LVU Utskott Om utskottets beslut inte kan avvaktas se avsnitt 

11.8. 

6.25 Beslut om rätt till umgänge med den unge under 

flyttningsförbud 
 

31 § LVU Utskott Om utskottets beslut inte kan avvaktas se avsnitt 

11.9. 

6.26 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om 

utreseförbud  

 

31 b § LVU Utskott  

6.27 Beslut om omprövning och upphörande av 

utreseförbud 

 

31 c § LVU Utskott  

6.28 Beslut om tillfälligt utreseförbud  

 

31 d § LVU Utskott Om utskottets beslut inte kan avvaktas se 

avsnitt 11.10. 

6.29 Beslut om upphörande av tillfälligt 

utreseförbud  

 

31 g § LVU Utskott Om utskottets beslut inte kan avvaktas se 

avsnitt 11.11. 

6.30 Beslut om tillfälligt undantag från ett 

utreseförbud  

 

 

31 i § LVU Utskott  
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6.31 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare 

samt plats för läkarundersökningen  
 

32 § LVU Soc sekr  

6.32 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning 

43 § punkt 1 

LVU 

Utskott Delegationsförbud för tjänsteman. Om 

utskottets beslut inte kan avvaktas se avsnitt 

11.10. 
 

6.33 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård eller 

omhändertagande med stöd av LVU 
 

43 § punkt 2 

LVU 

1:e soc sekr 

Soc sekr  

socialjouren 

 

6.34 Begäran/medgivande till utskrivning från hem 

för vård eller boende 
 

3 kap. 14 § 2 st. 

SoF 

EC  

 


