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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredare 
Eini Ruottinen 

SOCIALNÄMNDEN 
2021-12-08 

Revidering av socialnämndens 
delegationsordning 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna föreslagen delegationsordning i enlighet 
med bilaga, Delegationsordning för Täby kommun, Socialnämnden. 

Sammanfattning 

Socialnämndens delegationsordning reglerar hur socialnämnden bemyndigar 
tjänstemän och utskott att besluta i viss fråga. Delegationsordningen behöver 
kontinuerligt uppdateras efter rådande författning, arbetssätt och liknande 
omständigheter. Den 1 januari 2022 träder en ny lag om informationssamtal i 
kraft på det familjerättsliga området, vilket har initierat en revidering av 
delegationsordning. Ett par andra mindre justeringar görs även samtidigt.  

Ärendet 

Socialnämndens delegationsordning reglerar hur socialnämnden bemyndigar 
tjänstemän och utskott att besluta i viss fråga. Delegationsordningen behöver 
kontinuerligt uppdateras efter rådande författning, arbetssätt och liknande 
omständigheter. Den 1 januari 2022 börjar lag (2021:530) om 
informationssamtal gälla på det familjerättsliga området som innebär att 
delegationsordningen behöver uppdateras.  

Syftet med lagen om informationssamtal är att stärka barnrättsperspektivet i 
vårdnadsprocessen, skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå 
samförståndslösningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa. 
Föräldrar som överväger att inleda en tvist om vårdnad, boende eller umgänge 
behöver, i ett tidigare skede än i dag, nås av information om bland annat den 
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hjälp och det stöd som finns att få för att kunna hitta hållbara lösningar i frågor 
som rör deras barn.  

Föräldrar ska, som huvudregel, ha deltagit i ett sådant informationssamtal hos 
socialnämnden innan de framställer ett tvistigt yrkande om vårdnad, boende eller 
umgänge i domstol. Vidare ska socialnämnden skriva ett samtalsintyg för att 
beslut ska gälla. Det behöver därmed finnas en punkt om beslut om deltagande i 
informationssamtal i  socialnämndens delegationsordning. 

Även följande justeringar föreslås i delegationsordningen: 

 Punkt 2.9 17 a § FB ska användas i de ärenden där barnet byter 
folkbokföring under en vårdnadsutredning och ärendet ska gå över till ny 
kommun. Tillägg ska då göras i 2.9 a) och b). 

 I punkt 1.36 b) i delegationsordningen delegeras ner till gruppledare 
eftersom att lägga ner en utredning när den enskilde själv återtagit sin 
ansökan behöver i praktiken inte kontrolleras av enhetschef.  

 

I tabellen nedan presenteras justeringar i delegationsordningen:  

B 2 Barn/ungdom och familj, Föräldrabalken (FB) 

Ny punkt 2.16   

Beslut om 
deltagande i 
informationssamtal 

 

 

6 kap. 17 c § FB, 

5 kap. 3 a § SoL 

Socialsekr 

Revidera punkt 2.9   
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a) Beslut om att 
godkänna avtal 
gällande  

- vårdnad  

- boende  

- umgänge  

b)Beslut om att ej 
godkänna avtal 
gällande  

- vårdnad  

- boende  

– umgänge 

6 kap. 6 § FB 6 kap. 14 a § 2 st. 
FB 6 kap. 15 a § 3 st. FB 17 a § 
FB  

 

 

 

6 kap. 6 § FB 6 kap. 14 a § 2 st. 
FB 6 kap. 15 a § 3 st. FB 17 a § 
FB  

 

Socialsekr 

 

 

 

 

Gruppledare 

B 1. Barn/ungdom och familj, socialtjänstlagen (SoL) och 
socialtjänstförordningen (SoF) 

Revidera punk 1.36   

Medgivande till att ta 
emot ett barn med 
hemvist utomlands i 
syfte att adopteras av 
någon som inte är 
barnets förälder eller 
har vårdnaden om 
barnet 

 a) Beslut om 
nedläggning av 
utredning efter 
återtagen ansökan 
enligt 6 kap 12 § SoL 

6 kap. 12 § SoL 

 

 

 

 

6 kap. 12 § SoL 

Socialutskott 

 

 

 

 

Gruppledare 
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Ekonomiska överväganden 

Förändringarna i socialnämndens delegationsordning ger inga ekonomiska 
konsekvenser.  

Claes Lagergren 
Socialchef 

Kotte Wennberg 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg 

Bilagor 

- Föreslagen delegationsordning, Delegationsordning för Täby kommun, 
socialnämnden. 

Expedieras 

Avdelningschef Kotte Wennberg 
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