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Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas om inte annat anges under Anmärkning. Anmälan sker till nämndsekreterare. 

Kap nr Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 

Anmärkning Beslut anmäls till 

7.1 Beslut om att inleda utredning av 

tvångsvård 

 

7 § LVM 1:e soc.sekr 

 

 Individutskott 

7.2 Beslut om att utredning inte ska 

inledas eller att påbörjad utredning 

ska läggas ned alternativt övergå i en 

utredning enligt 11 kap. 1 § SoL 

 

7 § LVM EC 

 

 Individutskott 

7.3 Beslut om läkarundersökning samt 

utse läkare för undersökningen 

 

9 § LVM Soc sekr  Individutskott 

7.4 Beslut om ansökan hos 

förvaltningsrätten om vård 

 

11 § LVM Ind. utskott Delegationsförbud för 

tjänsteman. 

SDN via protokoll 

7.5 Beslut om omedelbart 

omhändertagande av missbrukare  

13 § LVM 

 

Ind. utskott Delegationsförbud för 

tjänsteman.  

 

Om utskottets beslut inte 

kan avvaktas se avsnitt 

11.9 

 

SDN via protokoll 

 

 

Detta beslut ska 

anmälas på nästa 

utskottssammanträde 

7.6 Beslut om upphörande om 

omedelbart omhändertagande 

 

18 b § LVM Ind. utskott Om utskottets beslut inte 

kan avvaktas se avsnitt 

11.10. 

SDN via protokoll 

 

Detta beslut ska 

anmälas på nästa 

utskottssammanträde 

 

 



7.1 Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
    2019-01-02 

           Gul markerat = nytt  

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda, delegationsordning       2(3) 

 

 

Kap nr Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 

Anmärkning Beslut anmäls till 

7.7 Beslut om att vård enligt LVM skall 

inledas på sjukhus 

 

24 § LVM Soc sekr  Individutskott 

7.8 Anmälan till Statens 

institutionsstyrelse om plats i ett 

LVM-hem 

 

25 § LVM Soc sekr  Individutskott 

7.9 Samråd med LVM-hem 

 

26 § LVM Soc sekr  Individutskott 

7.10 

 

 

 

a) 

 

 

b) 

Anordnande av vård i annan form 

beträffande missbrukare som vårdas 

med stöd av LVM 

 

Vård som omfattas av ramavtal med 

Göteborgs stad 

 

Vård som ej omfattas av ramavtal 

med Göteborgs stad 

 

27 § 2 st. LVM  

 

 

 

1:e soc. sekr 

 

 

Individutskottet 

Utrednings-

/behandlingshemmet 

Lärjeholm som drivs av 

Social Resurs likställs 

med a). 

Individutskott 

 

 

 

Individutskott 

 

 

Individutskott 

7.11 Beslut om utlämnande av uppgifter 

till Statens institutionsstyrelse 

30 a § LVM 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 

 

Individutskott 
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Kap nr Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 

Anmärkning Beslut anmäls 

till 
7.12 Begäran om polishandräckning för 

att föra en missbrukare till 

läkarundersökning 

45 § punkt 1 LVM 1:e soc sekr. 

Soc sekr 

socialjouren 

 

 

 Individutskott 

7.13 Begäran om polishandräckning för 

att föra den som ska beredas vård 

eller som är omedelbart 

omhändertagen enligt denna lag till 

ett LVM-hem eller sjukhus 

 

45 § punkt 2 LVM 1:e soc sekr. 

Soc sekr 

socialjouren 

 

 

 Individutskott 

 

 


