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Rutin LVU 
 

Lagen om vård av unga (LVU) är en tvångslagstiftning som endast får användas utifrån 

lagkriterier och då nödvändig vård inte kan ges med trovärdigt samtycke från vårdnadshavare 

och barn över 15 år. Det är domstolen som beslutar om LVU-vård, efter att ansökan gjorts av 

kommunens individutskott (socialnämnden). LVU-vård kan ges enligt 2 § (hemmiljö, 

omsorgssvikt) eller 3 § LVU (den unges beteende).  

 

Vård enligt 2 § LVU ska övervägas minst var 6:e månad enligt 13 § LVU och lämnas som 

redogörelse till individutskottet. Vid vård enligt 2 § LVU kan parterna ansöka om LVU-

vårdens upphörande, vilket innebär att socialsekreterarare gör en utredning som läggs fram till 

individutskottet för beslut. Detta beslut är överklagningsbart.  

 

Vård enligt 3 § LVU omprövas minst var 6:e månad enligt 13 § LVU och individutskottet 

fattar då ett beslut som är överklagningsbart. Vårdnadshavare och barn över 15 år ska delges 

omprövningen innan utskott och erbjudas företräde om de önskar det.  

 

Om vårdbehovet upphör ska LVU-vården hävas enligt 21 § LVU av individutskottet. Vård 

enligt 2 § LVU upphör att gälla när ett barn fyller 18 år. Om placeringen ska fortsätta måste 

18-åringen ansöka om det och ett beslut enligt 4 kap. 1 § SoL fattas. Vård enligt 3 § LVU kan 

pågå som längst tills den unge fyller 21 år.  

 

6 § LVU – omedelbart omhändertagande. När ett barn har ett omedelbart behov av skydd 

och en ansökan om vård enligt LVU inte kan avvaktas.  

 

11 § LVU -placeringsbeslut ska fattas samma dag som omhändertagandet, annars kan 

omhändertagandet inte verkställas. Vården måste inledas på annan plats än i barnets eget hem. 

Placeringsbeslutet är överklagningsbart.  

- Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU och placeringsbeslut enligt 11 § LVU 

undertecknas av ordförande i individutskottet.  

- Handläggare delger besluten till vårdnadshavare, barn över 15 år samt 

familjehem/HVB/SiS-ungdomshem. 

Vid behov av § 12-hem: 

- Kontakta SiS-placeringsansvarig på telefon 010-453 40 24.  

- Om det finns plats fylls placeringsformulär i digitalt via följande länk: https://e-

tjanster.stat-inst.se/platsansokan/  

http://www.ostragoinge.se/
https://e-tjanster.stat-inst.se/platsansokan/
https://e-tjanster.stat-inst.se/platsansokan/
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Ibland är det kö till en plats och då kan omhändertagandet enligt 6 § LVU inte göras förrän 

SiS meddelar att det finns en plats. Bedömning får göras tillsammans med chef om det är 

möjligt med annan placering i avvaktan på att plats finns ledig.  

 

Vård enligt LVU kan inledas på sjukhus, placeringsbeslut görs då till den sjukvårdsinrättning 

där barnet vårdas. Själva sjukhusvården ges normalt enligt HSL (hälso- och sjukvårdslagen), 

vilket inte ger sjukvården några befogenheter att kvarhålla patient. Läkare har möjlighet att 

ansöka om LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård), som ger befogenhet för sjukvården att 

kvarhålla patient.  

 

Handräckning 

Planera omhändertagandet väl, tänk på säkerheten för alla parter och diskutera med chef som 

kan besluta om handräckningsbegäran hos polisen. Det är viktigt att tydligt motivera varför 

polis behöver vara med och i vilka delar av omhändertagandet. Ring också polisens 

vakthavande befäl för att planera handräckningen. Socialsekreterare bör vara med vid 

omhändertagandet när handräckningen görs, om inte polisen meddelar annat. Polis kör 

normalt inte barn under 15 år, men om behov finns kan polis medfölja i socialtjänstens bil. 

 

- Handräckningsbegäran görs på särskild blankett som faxas till polisen, polisområde 

Blekinge Nordöstra Skåne. Faxnummer: 0455-270 50. Enhetschef skriver under 

handräckningsbegäran. 

- När handräckningsbegäran faxats till polisen kontaktas vakthavande befäl på telefon: 

010-562 01 02 för att planera polishandräckningen.   

 

14 § LVU 

Ibland behöver även beslut fattas enligt 14 § LVU punkt 1 (umgängesbegränsning) och punkt 

2 (att barnets vistelseort ej ska röjas för vårdnadshavaren).  

- Beslut undertecknas av ordförande i individutskottet.  

- Beslutet är överklagningsbart.  

- Beslutet ska övervägas av kommunstyrelsens individutskott var tredje månad.  

- Handläggare delger beslutet till vårdnadshavare, barn över 15 år samt 

familjehem/HVB.  

 

Registrera beslut 

Beslut enligt 6 och 11 §§ LVU ska registreras i Treserva, verkställas och resurs måste läggas 

in. Även beslut om polishandräckning, beslut om LVU § 12-hem och beslut enligt 14 § LVU 

registreras. 

- Vid HVB-placering, familjehemsplacering eller tillfällig jourplacering ska avtal 

skrivas. Avtalet signeras av enhetschef.  
- Familjehemsavtal måste lämnas till lönekontoret för utbetalning av lön.  

 

Beslutet enligt 6 § LVU ska underställas Förvaltningsrätten inom 7 dagar från att beslut 
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om omedelbart omhändertagande fattats. Viktigt att alla handlingar som ska till 

Förvaltningsrätten skickas vid samma tidpunkt.  

 

Handlingar som skickas till Förvaltningsrätten:  

- Underställning till Förvaltningsrätten 

- Beslut jml 6 § LVU  

- Beslut jml 11 § LVU  

- (Beslut jml 14 § LVU) 

- Utredningspromemoria med anledning av omedelbart omhändertagande enligt 6 § 

LVU. Mall finns i utredningsprocessen i Treserva.  

Handlingarna skickas via https://secure.domstol.se/kontakt.  

 

Förvaltningsrätten har 7 dagar på sig att fatta beslut i målet.  

- När beslut kommer från Förvaltningsrätten ska detta registreras i Treserva.  

Vid ansökan om LVU-vård efter ett omedelbart omhändertagande har socialtjänsten 28 dagar 

på sig att slutföra en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL från att beslutet om 6 § LVU togs. 

Kommunstyrelsens Individutskott fattar beslut om att ansöka hos Förvaltningsrätten om LVU-

vård. Om inget ordinarie utskott finns i slutet av utredningstiden måste ett extra utskott bokas, 

lämpligen någon dag innan handlingarna ska vara Förvaltningsrätten tillhanda.  

 

Planera utredningstiden väl. Ha tät kontakt med chef under utredningstiden så att ni är 

överens om vad som ska göras. Tidsgränser för LVU måste hållas, annars upphör LVU-

vården att gälla.  

 

Tid för individutskott, utredning och vårdplan delges till:  

- Vårdnadshavare 

- Barn över 15 år  

- Juridiska ombud 

Nämndsekreterare behöver innan individutskottet ha en tjänsteskrivelse. Denna görs i 360 och 

alla dokument som ska till förvaltningsrätten ska bifogas. 

 

Efter att individutskottet fattat beslut om att ansöka om LVU-vård skickas följande handlingar 

till Förvaltningsrätten:  

- Försättsblad för ansökan om LVU  

- Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL 

- Vårdplan 

- Beslutsprotokoll 

Handlingarna skickas via https://secure.domstol.se/kontakt.  

 

 

Förhandling i rätten 

https://secure.domstol.se/kontakt
https://secure.domstol.se/kontakt
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Förvaltningsrätten kallar normalt till muntlig förhandling inom 2 veckor från att handlingarna 

inkommit. Närmaste chef ansvarar för att föra kommunens talar i rätten, handläggare följer 

med utifrån sakkunskap i ärendet. Om ny information tillkommit efter att utredningen 

skickades in är det viktigt att denna information tas upp i den muntliga förhandlingen. Om det 

är skriftlig information, t.ex. läkarutlåtande, kan detta behöva skickas in innan förhandlingen. 

Likaså ska eventuellt omplaceringsbeslut delges såväl rätten som vårdnadshavare och barn 

över 15 år.  

- När dom kommer från Förvaltningsrätten om vård enligt 2 och/eller 3 §§ LVU ska 

detta beslut registreras i Treserva som en insats. Insatsen 6 § LVU avslutas då.  

 

Ansökan om LVU 

Ansökan enligt LVU kan också göras utan att inleda med ett omedelbart omhändertagande.  

- Utredningstid 4 månader.  

- Ansökan tas upp vid ordinarie individutskott. 

- Handläggare ansöker hos Förvaltningsrätten om juridiska ombud till parterna. 

- Utredning, vårdplan och tid för individutskott delges till:  

o Vårdnadshavare 

o Barn över 15 år  

o Juridiska ombud 

Efter att individutskottet fattat beslut om att ansöka om LVU-vård skickas följande handlingar 

till Förvaltningsrätten:  

- Försättsblad för ansökan om LVU  

- Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL  

- Vårdplan  

- Beslutsprotokoll 

Handlingarna skickas via https://secure.domstol.se/kontakt.  

 

Förvaltningsrätten kallar sedan till förhandling precis som vid ett omedelbart 

omhändertagande.  

När domen kommer från Förvaltningsrätten måste LVU-vården verkställas omedelbart. Det är 

därför viktigt att ha förberett en placering innan domen meddelas.  

- Dom från Förvaltningsrätten ska registreras som beslut i Treserva.  

 

Skolan  

Det är viktigt att snarast informera förskola och skola om att barnet är omhändertaget enligt 

LVU.  

- Om barnet kommer till förskola/skola eller ej.  

- Vem som får hämta barnet.  

- Om det innebär förändringar kring vilken information skolan får lämna ut.  

https://secure.domstol.se/kontakt

