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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredare 
Camilla Karlsson 

SOCIALNÄMNDEN 
2022-06-14 

Revidering socialnämndens delegationsordning 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna föreslagen reviderad delegationsordning i 
enlighet med bilaga, delegationsordning för Täby kommun, socialnämnden, 
senast reviderad den 14 juni 2022. 

Sammanfattning 

Socialnämndens delegationsordning reglerar hur socialnämnden bemyndigar 
tjänstemän och utskott att besluta i en viss fråga. Delegationsordningen behöver 
kontinuerligt uppdateras efter rådande författning, arbetssätt och liknande 
omständigheter. 

I regeringens proposition ”Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla 
hjärtat” (2021/22:178) en lagändring i socialtjänstlagen (2001:456), SoL, och lag 
(1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU har beslutats i 
riksdagen.  

Lagändringen innebär stärkt skydd för barn och unga och träder i kraft den 1 juli 
2022. Lagändringen har initierat en revidering av delegationsordning.   

Ärendet 

Socialnämndens delegationsordning reglerar hur socialnämnden bemyndigar 
tjänstemän och utskott att besluta i en viss fråga. Delegationsordningen behöver 
kontinuerligt uppdateras efter rådande författning, arbetssätt och liknande 
omständigheter.  

I riksdagens beslut ”Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat” 
(2021/22:178) en lagändring i socialtjänstlagen (2001:456), SoL, och lag 
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(1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Lagändringen 
innebär stärkt skydd för barn och unga och träder i kraft den 1 juli 2022. 
Lagändringen syftar till att stärka principen om barnets bästa och säkerställa 
trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som är placerade. 

Förändringarna innebär att: 

• Socialnämnden får inte besluta att vården av barn, som tvångsvårdas på 
grund av missförhållanden, ska upphöra förrän de omständigheter som 
föranleder vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt.  

• Socialnämnden blir skyldig att överväga om det finns skäl att ansöka om 
flyttningsförbud. Att besluta om flyttningsförbud kan vara ett sätt att 
hindra en abrupt hemflytt, som barnet kan ta skada av. 

• Socialnämndens skyldighet att överväga vårdnadsöverflyttning 
tidigareläggs från tre år till två år. 

• Socialnämnden blir skyldig att följa upp barnets/den unges situation efter 
att en placering upphört får besluta att en vårdnadshavare eller förälder 
ska uppmanas att lämna drogtest. inför umgänge och inför prövningen 
om vården enligt LVU ska upphöra. 

 

I tabellen nedan presenteras justeringar i delegationsordningen:  

Tillägg punkt 14.14 a)    
Överväga om att 
ansöka om 
flyttningsförbud 
enligt 24 § LVU vid 
prövning om 
upphörande av vård 
enligt LVU, av barn 
under 18 år  
 

13 b § LVU Socialutskott  
  

Gäller placering i 
ett hem som 
avses i 6 kap. 6 § 
SoL 

Revidera punkt 14.10     
Övervägande om 
ansökan avseende 
överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 
kap 8 § FB 
 

13 c § LVU 
  

Socialutskott 
 

Ansökan om 
överflyttning av 
vårdnaden enligt 
6 kap 8 § FB görs 
av 
socialnämnden 

Tillägg punkt 14.14 b)    
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Beslut om 
uppföljning av ett 
barn under 18 år vid 
upphörande av vård 
enligt 21 § LVU 
 

21 b § LVU Socialsekr   

Tillägg ny punkt 
14.27 

   

Beslut om 
provtagning inför 
umgänge vid vård av 
2 § LVU 
 

32 a § LVU Socialutskott  
 

 

Tillägg punkt 14.14 c)     
Beslut om 
provtagning inför 
upphörande av vård 
enligt 2 § LVU 
 

32 b § LVU Socialutskott   

Tillägg punkt 1.8 d)    
Överväga om att 
ansöka om 
flyttningsförbud 
enligt 24 § LVU vid 
prövning om 
upphörande av vård 
enligt SoL, av barn 
som har fyllt 15 år 
 

8 a § SoL 
 

Socialutskott Gäller placering i 
ett hem som 
avses i 6 kap. 6 § 
SoL 

Revidera punkt 1.35     
Övervägande om det 
finns skäl att ansöka 
om överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 
kap. 8 § FB 
 

6 kap 8 b § 
SoL 
 

Socialutskott Ansökan om 
överflyttning av 
vårdnaden enligt 
6 kap 8 § FB görs 
av 
socialnämnden 

 

Ekonomiska överväganden 

Förändringarna i socialnämndens delegationsordning medför inga ekonomiska 
konsekvenser.  



 

 

 

Tjänsteutlåtande 
2022-04-25 
Dnr SON 2022/174-79 

4(4) 

Claes Lagergren 
Socialchef 

Kotte Wennberg 
Avdelningschef 

Bilagor 

- Föreslagen delegationsordning, Delegationsordning för Täby kommun, 
socialnämnden senast reviderad den 14 juni 2022. 

Expedieras 

Kotte Wennberg, avdelningschef 

Ani Aslan, utredare 
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