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Socialnämnden

Tillägg i besluts- och delegationsförteckningen för
Socialnämnden

Förslag till beslut
Att

delegera beslutanderätten enligt §§ 6 a, 9 a och 9 b lagen med särskilda

bestämmelser om vård av unga (LVU) till Socialnämndens myndighetsutskott,
Att

i de fall då myndighetsutskottets beslut ej kan avvaktas delegera

beslutanderätten enligt §§ 6 a och 9 b till ordförande i Socialnämnden, samt
Att

paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendebeskrivning
Den 1 september 2019 sker ett antal ändringar och tillägg i lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU). Besluts- och delegationsförteckningen
behöver därmed uppdateras enligt paragraferna 6 a 9 a och 9 b (se bilaga).
Ändringarna avser omedelbara omhändertaganden samt upphörande av
omedelbara omhändertaganden enligt LVU.
Enligt nuvarande bestämmelse i lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga får Socialnämnden besluta att den som är under 20 år omedelbart ska
omhändertas om det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd
av LVU och om rättens beslut om vård inte kan avvaktas. Om nämndens beslut
ej kan avvaktas får nämndens ordförande eller annan särskilt förordnad
ledamot fatta beslut. De nya paragraferna avser även ärenden där svensk
domstol inte är behörig att besluta om beredande av vård enligt LVU.
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Bilaga
6a§
Är svensk domstol inte behörig att besluta om beredande av vård enligt denna
lag, får socialnämnden besluta att den som är under 18 år omedelbart ska
omhändertas, om
1. åtgärder av behörig utländsk myndighet inte kan avvaktas med hänsyn
till risken för den unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta
utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras, och
2. det är sannolikt att den unge tillfälligt behöver vård som avses i denna
lag.
För beslut enligt första stycket gäller 6 § andra stycket och, för det fall
socialnämnden har ansökt om vård med stöd av lagen, 6 § tredje stycket.
I 9 a och 9 b §§ finns bestämmelser om fortsatt omhändertagande för tillfällig
vård av den unge.
9a§
Förvaltningsrätten får medge att ett omhändertagande enligt 6 a § ska
fortsätta om den unge fortsatt behöver tillfällig vård och socialnämnden har
ansökt om fortsatt omhändertagande inom den tid som anges i 8 § första
stycket, tiden för ett beslut om förlängd tidsfrist enligt 8 § andra stycket inte
har löpt ut eller tiden för ett gällande beslut om fortsatt omhändertagande
inte har löpt ut.
Socialnämnden ska i ansökan ange hur lång tid den unge behöver vara
omhändertagen och vilka omständigheter som utgör grund för ett fortsatt
omhändertagande. Tillsammans med ansökan ska socialnämnden överlämna
handlingarna i ärendet till förvaltningsrätten.
Om ansökan har kommit in till förvaltningsrätten inom föreskriven tid, får
omhändertagandet fortsätta i avvaktan på förvaltningsrättens beslut.
Ett medgivande om fortsatt omhändertagande får lämnas för högst två
månader åt gången, räknat från den dag då domstolen meddelar beslut i
frågan. Ett fortsatt omhändertagande får pågå under högst ett år i följd,
såvida inte fortsatt tillfällig vård är nödvändig. Lag (2019:472).
9b§
Ett fortsatt omhändertagande för tillfällig vård enligt 9 a § upphör om
socialnämnden inte har ansökt om att den unge ska vara fortsatt
omhändertagen innan tiden för gällande beslut om fortsatt omhändertagande
har löpt ut.
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Om det inte längre finns skäl för att den unge ska vara omhändertagen, ska
socialnämnden eller, i förekommande fall, rätten besluta att
omhändertagandet genast ska upphöra.

