Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Översyn delegationsordningen –
verksamhetsområde individ och familj
den 18 september 2020
Detta underlag rör översyn av delegationsordningen och beslut inom
verksamhetsområdet individ och familj. De flesta förändringar som föreslås är
inom avsnitt 2, rätten till bistånd. Perspektiv som har beaktats i översynen av
delegationsordningen är delegatens lämplighet utifrån kompetens och
förutsättningar att fatta beslut, ekonomiska och juridiska konsekvenser av
beslutsfattandet, beslutets komplexitet samt förutsättningar för en effektiv
förvaltning.
Sammanfattning – rätten till bistånd, avsnitt 2
Delegationsordningens avsnitt två som hanterar rätten till bistånd innehåller
bland annat beslut som rör öppenvård, dygnsvård och avtal som sluts mellan
socialnämnden och familjehem, HVB, kontaktperson och kontaktfamilj.
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Det övergripande beslutet om bistånd till öppenvård föreslås omformuleras
från Bistånd i form av öppenvård till Bistånd i form av öppna insatser. Delegationen är
uppdelad utifrån interna utförare (delegat: socialsekreterare) och externa
utförare (delegat: sektionschef) och denna indelning föreslås kvarstå med
samma delegater. En kommentar har lagts till om att direktupphandling ska
genomföras om det är en insats av en extern utförare utan ramavtal.
Utgångspunkten är att beslutet ska rymma de flesta biståndsbeslut till öppna
insatser. Vissa beslut om bistånd till öppna insatser föreslås finnas i
delegationsordningen som enskilda beslut. Det rör beslut om bistånd till
insatser där det bedöms lämpligt med en annan delegat, där biståndsbeslut även
regleras med stöd av annat lagrum eller där biståndsbeslutet rör en specifik
verksamhet.
För dygnsvården har en översyn gjorts för att skapa samma struktur för
liknande beslut, till exempel för de olika placeringsformerna och för beslut om
att sluta avtal. Nuvarande beslut 2.13 som rör bistånd till barn och ungdom i
form av vård i HVB, stödboende och SiS-ungdomshem föreslås delas upp så att
varje placeringsform hanteras i enskilt beslut. För bistånd till placering på HVB
och stödboende föreslås indelningen om intern placering (delegat: 1e
socialsekreterare, socialsekreterare social jour) och extern placering (delegat:
sektionschef, socialsekreterare social jour) kvarstå. En kommentar har lagts till
om att direktupphandling ska genomföras om det är ett externt
HVB/stödboende utan ramavtal. Beslut om placering av en vuxen person i
HVB föreslås hanteras i samma beslut som placering av barn i HVB och
beslutet formuleras således Bistånd i form av placering i HVB.
Nuvarande beslut 2.9 Beslut om tillfällig placering av ensamkommande barn hos
närstående föreslås justeras till Beslut om tillfällig placering av barn hos närstående.
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Beslut om att sluta avtal mellan nämnden och kontaktperson/kontaktfamilj,
familjehem, HVB eller stödboende föreslås hanteras som enskilda beslut och
med samma delegationsnivåer som i nuvarande delegationsordning.
Kvalitetscontroller vårdgivaravtal föreslås att tas bort som delegat.
Sammanfattning – avsnitt 4, 8, 11, 12 och 13.
Inom avsnitten finns de beslut som enligt socialtjänstlagen endast får delegeras
till utskott.
Få förändringar föreslås i dessa avsnitt. De förändringar som föreslås rör främst
förändring av beslutsfattare i något fall och att betrakta några beslut som ren
verkställighet.
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Rätten till bistånd (avsnitt 2)
Öppenvård – öppna insatser
Insatser genom bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL syftar till att den enskilde ska
tillförsäkras en skälig levnadsnivå och ges möjligheter till att leva ett
självständigt liv. Enligt reglementet ska nämnden erbjuda öppenvård till barn
och unga (10 §) och till personer med missbruk (13 §).
I 3 kap. 6 a § SoL framgår att Socialnämnden ansvarar för att det finns tillgång till
öppna insatser för att kunna möta barns, ungas och vårdnadshavares olika behov. I 3 kap. 7
§ SoL framgår att Socialnämnden ska arbeta för att förebygga och motverka missbruk av
alkohol och andra beroendeframkallande medel. Socialnämnden ska även arbeta för att
förebygga och motverka missbruk av spel om pengar.
I Socialstyrelsens termbank definieras öppenvård som en hälso- och
sjukvårdsinsats. I Socialstyrelsens Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten
används öppenvårdsbegreppet i samband med strukturerat
öppenvårdsprogram. I övrigt används begreppet insatser. Insats definieras som:
individuellt behovsprövat stöd eller individuellt behovsprövad vård och behandling enligt SoL,
LVU, LVM samt insatser enligt 9 § LSS.1
Serviceinsatser
Service är inte en individanpassad insats utan bygger på att individer själva
söker upp verksamheten, även om det kan ske efter en rekommendation. Detta
innebär att de insatser som kommunen kan erbjuda som service ska vara
allmänt inriktade och generellt utformade. Det är framförallt fråga om
förebyggande, rådgivande och informerande insatser samt olika typer av öppna
verksamheter som kan erbjudas utan föregående behovsbedömning och
biståndsbeslut. Om en insats som erbjuds är anpassad till den enskildes behov
och förutsätter någon form av prövning av det aktuella behovet är insatsen inte
att anse som service. Då kan den endast beviljas med stöd av 4 kap. 1 §. 2
Bistånd i form av öppenvård
Nuvarande beslut om öppenvård i delegationsordningen är utformat som
Bistånd i form av öppenvård – Internt (delegat: socialsekreterare), Externt (delegat:
sektionschef), Externa drogtester (delegat: socialsekreterare).
Det övergripande beslutet om bistånd till öppna insatser föreslås omformuleras
från Bistånd i form av öppenvård till Bistånd i form av öppna insatser. Delegationen är
uppdelade utifrån interna utförare (delegat: socialsekreterare) och externa
utförare (delegat: sektionschef) och denna indelning föreslås kvarstå med
samma delegater. En kommentar har lagts till om att direktupphandling ska
genomföras om det är en insats av en extern utförare utan ramavtal.
Utgångspunkten är att beslutet ska rymma de flesta biståndsbeslut till insatser i
1
2

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, s.33. Socialstyrelsen, 2015.
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, s.79f. Socialstyrelsen, 2015.
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öppna former. Vissa beslut om bistånd till insatser i öppna former föreslås
finnas i delegationsordningen som enskilda beslut. Det rör beslut om bistånd till
insatser där det bedöms lämpligt med en annan delegat, där biståndsbeslut även
regleras med stöd av annat lagrum eller där biståndsbeslutet rör en specifik
verksamhet.
För medicinska tester/droganalyser (drogtester) föreslås ett särskilt beslut, utan
indelning av intern eller extern (delegat socialsekreterare). Nu finns beslutet
inom 2.27 Bistånd i form av öppenvård – Externa drogtester (delegat
socialsekreterare).
Bistånd till kontaktperson/kontaktfamilj
Enligt 3 kap 6b § SoL får socialnämnden utse en särskild person
(kontaktperson) eller en familj (kontaktfamilj) med uppgift att hjälpa den
enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter, om den
enskilde begär eller samtycker till det. För barn som inte har fyllt 15 år får
kontaktperson utses endast om barnets vårdnadshavare begär eller samtycker
till det. Har barnet fyllt 15 år får kontaktpersonen utses endast om barnet självt
begär eller samtycker till det.
Om en person som inte har fyllt 21 år har behov av särskilt stöd och särskild
vägledning för att motverka en risk för missbruk av beroendeframkallande
medel, för brottslig verksamhet eller för något annat socialt nedbrytande
beteende, får nämnden utse en särskilt kvalificerad kontaktperson för den unge
om denne begär eller samtycker till det.
I nuvarande delegationsordning finns besluten: Bistånd i form av kontaktperson eller
kontaktfamilj (delegat: socialsekreterare) och Bistånd i form av kontaktperson eller
kontaktfamilj utan vårdnadshavarens samtycke (delegat: sektionschef). Bistånd i form
av kontaktperson eller kontaktfamilj föreslås vara kvar i delegationsordningen
som enskilda beslut, utifrån att det är särskilt reglerat i socialtjänstlagen (3 kap.
6 b§ SoL). Nuvarande delegater föreslås kvarstå. För Bistånd till kontaktperson eller
kontaktfamilj utan vårdnadshavarens samtycke, föreslås kontaktfamilj tas bort
eftersom det inte nämns i 3 kap. 6 b § SoL.
I delegationsordningen saknas beslut för bistånd till särskilt kvalificerat
kontaktperson. Eftersom det regleras särskilt i 3 kap. 6 b 2st § SoL föreslås
beslutet Bistånd i form av särskilt kvalificerad kontaktperson att läggas till med
sektionschef som delegat.
Familjestöd
Om en förälder har behov av avlastning med hem och barn i samband med
sjukdom, flerbarnsfödslar eller krissituationer, kan hen ansöka om bistånd till
familjestöd. Ansökan om familjestöd kan göras av den sökande själv eller via
remiss från socialtjänst eller sjukvård. Insatsen är belagd med en avgift på 6,8%
av familjens nettoinkomst, med maxtaxa efter index. Beslut om bistånd fattas
av socialsekreterare i verksamheten Familjestöd. Under perioden januari-juni
2020 fattades 81 beslut (55 personer).
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Nuvarande beslut Bistånd i form av familjestöd föreslås vara kvar med samma
delegat (socialsekreterare) utifrån att det är bistånd till en specifik verksamhet.
Boendestöd
I nuvarande delegationsordning finns beslutet Bistånd till boendestöd. Begreppet
boendestöd används i funktionsstödsförvaltningens verksamhet. Personer med
en funktionsnedsättning som har fyllt 18 år kan ansöka om boendestöd.
Boendestöd kan i vissa fall vara ett alternativ till LSS-bostad och är
kostnadsfritt. 3
Bosocialt stöd är en biståndsbedömd insats med syfte att ge brukare stöd i deras
situation och motivera dem för framtida möjligheter. Bistånd till sådant stöd
fattas inom ramen för nämndens uppdrag. Det bosociala stödet riktar sig mot
olika grupper av brukare. Det kan vara riktat mot brukare i riskzon med en
problematik som kan utvecklas till ett större eller permanent inslag i brukarens
liv om inte rätt insats kopplas på i tid. Det kan exempelvis röra sig om ett
begynnande missbruk, psykisk ohälsa i samband med livskriser, unga föräldrar
med sociala problem, arbetslöshet eller växande skulder. Ett syfte med arbetet
kan vara att förhindra vräkningar och stödja möjligheten till kvarboende för
personer som antingen riskerar att vräkas eller som redan är hemlösa. 4
Beslutet föreslås tas bort då det inryms i beslutet Bistånd i form av öppna insatser.
Bistånd till unga och vuxna (16–29 år) i form av aktivitet hos ”Unga
vuxna mottagning”
Unga vuxna i Malmö är en verksamhet som drivs i samverkan med psykiatrin
inom Region Skåne. Verksamheten vänder sig till personer mellan 16–29 år
som behöver någon att prata med. Det kan gälla personliga problem, relationer
eller frågor kring fysisk och psykisk hälsa. Inga beslut är fattade under 2019 och
2020.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås beslutet att tas bort från
delegationsordningen. Ifall det finns behov av att fatta beslut till denna insats,
bedöms det inrymmas i Bistånd i form av öppna insatser.
Dygnsvård
Enligt 6 kap. 1 § SoL ska socialnämnden sörja för att den som behöver vårdas
eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem, hem för vård eller
boende eller i stödboende.
Familjehem
Enligt 3 kap. 2 § SoF är ett familjehem ett enskilt hem som på uppdrag av
socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för
3

https://malmo.se/Service/Stod-och-omsorg/Psykisk-ohalsa/Boendestod---stod-i-hemmetfor-dig-som-har-funktionsnedsattning.html
4
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vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. Enligt 6
kap. 6 § SoL ska familjehemmet vara utrett av socialnämnden. Socialnämnden
ska även utreda konsulentstödda familjehem.5
Myndighetsutskottet fattar beslut om att bevilja bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i
form av familjehemsplacering av barn. Beslut om bistånd till vuxna i form av
vård i familjehem är delegerat till sektionschef. Besluten föreslås kvarstå
oförändrade.
Jourhem
Socialnämnden får inte, enligt 6 kap. 6 § SoL, placera ett barn i ett sådant
enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och
fostran (jourhem) om inte förhållandena i det enskilda hemmet och
förutsättningarna för vård i det är utredda av socialnämnd.
Av fjärde stycket i 6 kap. 6 § SoL framgår att om det inte finns särskilda skäl får
ett barn vårdas i ett jourhem i högst två månader efter det att socialnämndens
utredning enligt 11 kap 2 § SoL om ingripande till barnets skydd eller stöd
avslutats. Särskilda skäl kan t.ex. vara en process om vården av barnet pågår vid
en förvaltningsdomstol eller att det saknas ett lämpligt familjehem eller annan
lämplig placeringsform där barnet kan placeras för stadigvarande vård och
fostran. 6
Nuvarande delegationsordning innehåller tre beslut avseende jourhem som
delas in utifrån tid: till dess att utredningen enligt 11 kap. 1 § SoL och med stöd av 11
kap. 2 § SoL avslutats (1:e socialsekreterare), under högst två månader efter att
utredningen enligt 11 kap. 2 § SoL avslutats (sektionschef) samt tidsbegränsad
förlängning utöver två månader efter avslutad utredning (enhetschef). Besluten föreslås
kvarstå oförändrade.
Tillfällig placering i barnets nätverk
Vid införandet av begreppet jourhem i 6 kap. 6 § SoL tydliggjordes i
propositionen att begreppet avsåg ett hem som upprepade gånger tog emot
olika barn för tillfällig vård och fostran. Att t.ex. morföräldrar genom
socialnämndens medverkan vårdar ett barnbarn medför inte att
morföräldrarnas hem ska betraktas som jourhem. En familj som barnet känner
väl sedan tidigare behöver, enligt propositionen, inte utredas på samma sätt
som ett för barnet främmande hem, även om det är viktigt att hemmet är
lämpligt för barnet. En sådan situation brukar beskrivas som en placering i
nätverket. 7 Ett barn kan placeras tillfälligt i barnets nätverk om det bedöms
vara det bästa för barnet och hemmet är lämpligt för barnet att vistas i. 8

5

Placerade barn och unga. Handbok för socialtjänsten 2020 s.78.
Nya sociallagarna. Med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018. s. 181.
7 Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga. Delbetänkande om tvångsvård för barn
och unga SOU 2014:3. s.117
8 Placerade barn och unga. Handbok för socialtjänsten 2020 s.70
6
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Nuvarande beslut 2.9 Beslut om tillfällig placering av ensamkommande barn hos
närstående föreslås ändras till Beslut om tillfällig placering av barn hos närstående.
HVB
Hem för vård eller boende (HVB) är en verksamhet som bedriver behandling
eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. Verksamheten ska bedrivas
enligt socialtjänstlagen och är tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 § SoL.
I nuvarande delegationsordning finns beslut om bistånd till barn och ungdom i
form av vård i HVB i särskilt beslut, och bistånd till vuxna i form av HVB i ett
annat.
Delegationsnivåerna för barn och ungdom är indelade i interna/externa
boenden där 1e socialsekreterare (och socialsekreterare vid social jour) kan fatta
beslut om placering i interna HVB och sektionschef (och socialsekreterare vid
social jour) om placering i externa. Denna indelning föreslås kvarstå, men med
en kommentar att vid bistånd till externt HVB utan ramavtal ska
direktupphandling genomföras med hänvisning till särskilt beslut.
Bistånd till vuxna i form av HVB är delegerat till sektionschef. Förslag är att
införa samma delegationsnivåer som för barn och ungdom, och hantera det i
samma beslut som bistånd till barn i form av placering i HVB.
Stödboende
Stödboende är en egen vårdform med individanpassat stöd för barn och unga i
åldern 16–20 år. För barn i ålder 16–17 år ska det finnas särskilda skäl för att de
ska kunna placeras i ett stödboende. Verksamheten ska bedrivas enligt
socialtjänstlagen och är tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 § SoL. Barn och unga
som bedöms kunna bo i ett eget boende med anpassat stöd, och som inte har
behov av sådana vård- och behandlingsinsatser som motiverar en placering i
HVB, ska kunna placeras i ett stödboende. 9
Beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av placering i stödboende finns i
nuvarande delegationsordning i beslutet 2.13 som även omfattar HVBplaceringar. Bistånd till placering i stödboende föreslås hanteras i enskilt beslut
med samma delegationsnivåer som tidigare.
SiS - särskilda ungdomshem
Beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av vård i SiS - särskilda
ungdomshem finns för närvarande också i beslutet 2.13 tillsammans med HVB
och stödboende. Detta beslut föreslås också hanteras i enskilt beslut, delegat
sektionschef.

9

Nya sociallagarna. Med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018. s. 167.
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Avtal
Kontaktperson och kontaktfamilj
Det sluts ett avtal mellan nämnden och kontaktpersonen/kontaktfamiljen när
uppdraget inleds. Uppgifter som ska framgå i avtalet är kontaktpersonens eller
kontaktfamiljens uppdrag, nämndens åtagande, arvoden och
omkostnadsersättning.
SKR har tagit fram rekommendationer för utbetalning av arvoden och
omkostnadsersättningar till kontaktperson och kontaktfamiljer.
Rekommendationerna publiceras i ett cirkulär som uppdateras årligen.
Delegationen i nuvarande delegationsordning är indelad utifrån om avtal sluts i
enlighet med SKR:s rekommendationer (delegat: familjehemssekreterare) eller
utöver SKR:s rekommendationer (delegat: sektionschef). Besluten föreslås
kvarstå oförändrade.
Familjehem
För familjehem finns en lagstadgad skyldighet att ingå avtal med dem som
nämnden avser att anlita (6 kap. 6b § SoL). Avtalet bör utgå från vårdplanen
och genomförandeplanen och beskriva vad som ingår i nämndens respektive
familjehemmets åtaganden för att nå målen i dessa planer. Det ska t.ex. framgå
vem som är ansvarig för att olika insatser kommer till stånd, såsom hälso- och
sjukvårdsinsatser och stödinsatser i skolan.
SKR har tagit fram rekommendationer för utbetalning av arvoden och
omkostnadsersättningar till familjehem och jourhem. Rekommendationerna
publiceras i ett cirkulär som uppdateras årligen.
Delegationen i nuvarande delegationsordning är indelad utifrån om avtal sluts i
enlighet med SKR:s rekommendationer (delegat: familjehemssekreterare) eller
utöver SKR:s rekommendationer (delegat: sektionschef). Det finns ett beslut
för att sluta avtal med familjehem för barn och ett annat för att sluta avtal med
familjehem och vuxna. Trots att det är samma nivåer och delegater, föreslås
besluten fortsatt vara uppdelade då det av 6 kap 6 b § SoL ställs andra krav vad
gäller avtal avseende barn.
HVB/stödboende
Vid placering i HVB eller stödboende framgår utförarens åtaganden när det
gäller barnets behov av vård av det uppdrag som socialnämnden ger till
hemmet eller boendet. Socialnämndens uppdrag till utföraren ska
dokumenteras och innehålla vissa uppgifter. SiS omfattas inte av
Socialstyrelsens föreskrifter rörande uppdrag till utförare eftersom SiS inte är en
utförare i föreskriftens bemärkelse. En placering i ett särskilt ungdomshem sker
efter socialnämndens ansökan om plats. 10

10

Placerade barn och unga. Handbok för socialtjänsten 2020 s.168f

9 (10)

I nuvarande delegationsordning finns besluten Sluta avtal med HVB/Barn – SiS
ungdomshem, delegat sektionschef, kvalitetscontroller vårdgivaravtal (2.13 c) och
Sluta avtal med HVB (vuxna), delegat sektionschef, kvalitetscontroller
vårdgivaravtal (2.19). Beslutet som rör att sluta avtal mellan nämnden och HVB
föreslås läggas som ett särskilt beslut i delegationsordningen och omfatta både
vuxna personer och barn. Sektionschef föreslås kvarstå som delegat och
kvalitetscontroller vårdgivaravtal föreslås att tas bort som delegat.
Sluta avtal med stödboende/barn och ungdom föreslås läggas till som enskilt
beslut med delegat sektionschef.

Övriga avsnitt med beslut som fattas inom
verksamhetsområdet
Avsnitt 4: Vård i familjehem eller HVB
Många beslut i avsnittet grundar sig i bestämmelser i det sjätte kapitlet i
socialtjänstlagen som rör vård utanför det egna hemmet. Enligt bestämmelser i
socialtjänstlagen (10 kap 4 §) får flera av dessa beslut endast delegeras till ”skild
avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden” (dvs. utskott). Det
finns inget behov av förändring av dessa beslut.
Enligt bestämmelser i socialtjänstförordningen (3 kap. 11 §) ska föreståndare på
HVB besluta om inskrivning. Vid inskrivningsbeslutet ska det särskilt
kontrolleras att hemmet eller boendet är lämpligt med hänsyn till den enskildes
behov, ålder, utveckling, utbildning och personliga förhållanden i övrigt. Det
finns behov att justera beslutet om inskrivning så det tydliggörs att det både
avser HVB för barn och för vuxna. Behovet av att ha en annan delegat
(behandlingsassistent) för inskrivning under kväll/natt/helg finns inte kvar, och
föreslås därför tas bort.
Avsnitt 8: Handläggning av ärenden
Besluten i avsnittet regleras i det elfte kapitlet i socialtjänstlagen om hur
handläggning av ärenden ska ske.
Bedömningen är att nuvarande beslut i delegationsordningen ska kvarstå med
samma beslutsfattare som tidigare med ett undantag. Det rör beslut om
uppföljning där delegaten föreslås ändras till 1:e socialsekreterare. Beslutet
innebär att socialnämnden får följa upp ett barns situation efter att en utredning
har avslutats utan insats (11 kap. 4a § SoL), eller en familjehems- eller HVBplacering har upphört (11 kap. 4b SoL).
Avsnitt 11: Föräldrabalken och familjerätt
Besluten i avsnittet är främst beslut som fattas inom familjerättens verksamhet.
Besluten regleras främst i föräldrabalken, men också socialtjänstlagen,
begravningslagen, äktenskapsbalken m.fl.
En del beslut betraktas som ren verkställighet och föreslås tas bort från
delegationsordningen.
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Beslut 11.24 och 11.25 som rör ekonomiskt bistånd till begravningskostnader
föreslås slås samman till ett beslut: Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader
enligt 4 kap. 1 SoL. Vägledning till beslut om bistånd till begravningskostnader
finns i Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. Det kan
uppstå behov av att bevilja ekonomiskt bistånd till kostnader utöver vad som
framgår av riktlinjerna, t.ex. berättigade kostnader för transport till bårhus. I
sådana situationer fattas beslut med stöd av 4 kap. 1 § SoL, inte med stöd av 4
kap. 2 § SoL. Hänvisning till 4 kap. 2 § SoL tas därför bort för beslutet i
delegationsordningen. Bistånd till begravningskostnader kan återkrävas om det
har beviljats med villkor om återbetalningsskyldighet enl. 9 kap. 2 §
socialtjänstlagen.
Avsnitt 12: LVU
Besluten i avsnittet utgår från lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU). Enligt bestämmelser i socialtjänstlagen (10 kap 4 §) får de flesta av
dessa beslut endast delegeras till ”skild avdelning som består av ledamöter eller
ersättare i nämnden” (dvs. utskott). Inga förändringar av besluten föreslås i
avsnittet. Den enda justering som föreslås är delegat för att Företräda ASN vid
muntlig förhandling i mål enligt LVU i allmän förvaltningsdomstol ändras från
stadsjurist vid stadskontoret till förvaltningsjurist och socialsekreterare (samma
som gäller i LVM-mål).
Avsnitt 13: LVM
Besluten i avsnittet utgår från lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
Det finns behov av att ändra delegat för beslutet Beslut att inleda utredning då man
fått kännedom om att det kan finnas skäl att bereda någon vård utan samtycke, från
sektionschef till 1:e socialsekreterare. 1:e socialsekreterare bedöms som lämplig
beslutsfattare och det skulle bidra till ett effektivare arbetssätt i förvaltningen.

