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Utbildning i LVM-hanteringen, i teori och praktik.  
 

Dags att fräscha upp kunskaperna? 

Jag har haft utbildningar i ett hundratal kommuner runt om i landet de senaste åren och i likhet med dessa så 

kommer jag att gå igenom lagstiftningens teori och praktik med betoning på rättsäkerheten i 

handläggningen. Utbildningen passar både de som inte handlägger LVM-ärenden så ofta liksom de som 

behöver en fördjupad kunskap i lagstiftningen. 

 

Presentation och genomgång av de mest centrala paragraferna, utgångspunkter och principer för vård enligt 

LVM, rättsliga förutsättningar, fortgående missbruk, när är resurserna uttömda, hälso-, sociala- och 

våldsindikationerna. Praktisk hantering av ett LVM-ärende, handläggning och dokumentation, när 

öppnar/avslutar vi en § 7 LVM utredning, ansökan, omedelbara omhändertaganden, Göteborgsdomen, 

grupparbeten och en avslutande diskussion. 

 

Istället för att ni reser bort med dyra inkvarteringar kommer jag till er.  

 

För en heldag tar jag 14.500:- + moms och reseomkostnader. Kursmaterial: 65-sidig LVM-handbok+ tre 

olika grupparbeten. Ring eller maila för frågor eller bokning. Mob.tele 070 712 32 36 Mail: 

christian.wennberg@socialjuridik.se  Några kursutvärderingar från tidigare utbildningar finns på min 

hemsida och är alla mycket positiva. Är ni en liten kommun kan ni ha utbildningen tillsammans med en 

grannkommun/-er för att minska kostnaden. Jag lämnar gärna referenser. 

 

”Jag har arbetat med LVM-lagstiftningen under 30 år varav 20 år som handledare och konsult i socialt arbete. Under 

tio års tid arbetade jag som byrådirektör/socialkonsulent på länsstyrelsens sociala enhet i Stockholms län med LVM-

utredningar och har stor erfarenhet ifrån utredningar, ansökningar och 1000-talet förhandlingar i förvaltningsrätt och 

Kammarrätt. Från 1994, då initiativrätten flyttades från staten till kommunerna, har jag varit ute i egen verksamhet 

och då som handledare, projektledare, enhetschef och numera främst som utbildare..” Christian Wennberg 

 

Övriga tjänster: Ombud i Förvaltningsrätt och Kammarrätt och att hjälpa till med LVM-utredningar. Du/ni 

kan även få direkt handledning på telefon i akuta situationer. 

 

På min hemsida har du lagtext, mina anvisningar i den praktiska tillämpningen, blanketter, brev, nyheter 

och mycket annat som har anslutning till lagstiftningen och missbruk generellt. Allt detta har du tillgång till 

helt kostnadsfritt.  

                                          Förslag till hur en utbildningsdag kan se ut, se baksidan.                                 

             

 
Christian Wennberg.  

Konsult i socialt arbete 

Box 14019        

167 14 Bromma 

Mobtel: 070-712 32 36       

http://www.socialjuridik.se/
http://www.socialjuridik.se/
mailto:christian.wennberg@socialjuridik.se
mailto:christian.wennberg@socialjuridik.se


 

 

 

Utbildningsdag i LVM  
 

 

 

En utbildning i hantering av LVM-ärenden samt processföring och grupparbeten. 

 

09.00 – 10.30   Inledning och genomgång av LVM-lagstiftningen 

    (Lagstiftningens bakgrund och förändring över tid, 

 presentation och genomgång av de mest centrala paragraferna, 

 utgångspunkter och principer för vård enligt LVM)  

 

10.30 – 10.50   Paus 

 

10.50 – 11.15  Rättsliga förutsättningar för vård enligt LVM, fortgående missbruk, 

 socialtjänstens samtliga resurser uttömda, specialindikationerna 

 hälso-, sociala- och våldsindikationerna. 

 

11.15  - 12.00  Grupparbete (fiktivt LVM- ärende där deltagarna får agera 

 F.R.(redovisning av grupparbete) 

 

12.00 – 13.00   Lunch 

  

13.00 – 14.00          Praktisk hantering av ett LVM-ärende.  

 (Handläggning och dokumentation, när öppnar vi en § 7 utredning, 

 avskrivning av en utredning, ansökan, § 13) 

 

13.45 – 14.30  Beredning av LVM-ärende i socialnämnd, genomgång av 

 processföringen i  förvaltningsrätt / Kammarrätt. 

 (Prövningen i nämnd och förvaltningsdomstol av underställningar 

 och ansökningar, muntlig förhandling, hur kan du förbereda dig, 

 verkställighet och uppföljning av ett LVM-ärende)  

 

 

14.30  – 14.45  Paus   

 

14.45 – 15.30    Grupparbete kring ett mål i förvaltningsrätten (eget eller fiktivt) 

 (ett ärende med anmälan, utredning, läkarintyg som leder till 

 ansökan. Hur bedömer förvaltningsrätten / ni ?  Grupparbete kring 

 Göteborgsärendet. Tjänsteman åtalad för underlåtenhet att använda 

 LVM). 

 

15.30 – 16.00  Diskussion om grupparbetet / Avslutande diskussion   

 

  

 Utbildningsintyg till samtliga deltagare. 

 

 


