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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredningsadministratör 
Michael Fant 

SOCIALNÄMNDEN 
2022-10-19 

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 19 oktober 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. 

Mot bakgrund av propositionen Utvisning på grund av brott – ett skärpt 
regelverk (2021/22:224) har riksdagen fattat beslut om lagändringar i 
utlänningslag (2005:716). Lagändringen möjliggör bland annat för 
socialnämnden att ansöka om tidsbegränsat uppehållstillstånd för betänketid om 
en utlänning har utsatts för vissa brott.  

Riksdagen har fattat beslut om en lagändring i socialtjänstlag (2001:453). 
Lagändringen görs i den paragraf som reglerar socialnämndens förutsättningar 
att med bland annat stöd av Bryssel II-förordningen och Haagkonventionen 1996 
godkänna att en utländsk myndighet placerar ett barn i Sverige.  

Lagändringarna trädde i kraft den 1 augusti 2022 och har initierat en revidering 
av delegationsordningen.   

Tjänsteutlåtande 
2022-09-20 
Dnr SON 2022/174-79 
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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. 

Mot bakgrund av propositionen Utvisning på grund av brott – ett skärpt 
regelverk (2021/22:224) har riksdagen fattat beslut om lagändringar i 
utlänningslagen (2005:716). Lagändringarna syftar till att skärpa reglerna om 
utvisning på grund av att brott begåtts och innebär ett stärkt skydd mot 
återkallelse av uppehållstillstånd för den som utsatts för våld eller allvarliga 
kränkningar i en nära relation. Lagändringen möjliggör för socialnämnden att 
ansöka om tidsbegränsat uppehållstillstånd för betänketid om en utlänning har 
utsatts för vissa brott. Detta för att den våldsutsatta t.ex. ska kunna delta i en 
polisundersökning.  

Riksdagen har fattat beslut om lagändring i socialtjänstlag (2001:453). Den 
ändrade lagparagrafen reglerar socialnämndens förutsättningar att med bland 
annat stöd av Bryssel II-konventionen Haagkonventionen 1996 godkänna att en 
utländsk myndighet placerar ett barn i Sverige. Lagparagrafen kan aktualiseras 
när utländska barn blivit bortförda till Sverige och utsatta för bortgifte, 
människohandel eller exploatering. Lagändring har gjorts i det kriterium som 
hänvisar till Bryssel II-förordningen och Haagkonventionen 1996 med anledning 
av att förordningen och konventionen uppdaterats.   

Lagändringarna trädde i kraft den 1 augusti 2022 och har initierat en revidering 
av delegationsordningen. I tabellen nedan presenteras justeringar i 
delegationsordningen: 

A 4. Vuxna och barn, Utlänningslagen (2005:716) (UtL) 

Tillägg punkt 4.2    

Ansökan om 
uppehållstillstånd för 
betänketid om 
utlänningen har 
utsatts för vissa brott 

5 kap. 15 § 4 
st UtL 

Enhetschef Ansökan görs till 
Migrationsverket 

B 1. Barn/ungdom och familj, socialtjänstlagen (SoL) och 
socialtjänstförordningen (SoF) 
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Tillägg punkt 1.43    

Beslut om att 
godkänna att en 
utländsk myndighet 
placerar ett barn i 
Sverige 

6 kap 11 a § 
SoL  

Socialutskott Ansökan om 
tidsbegränsat 
uppehållstillstånd 
enligt 5 kap 15 c § 
UtL och 
uppehållstillstånd 
enligt 5 kap 16 b § 
UtL beslutas av 
socialnämnd 

Ekonomiska överväganden 

Förändringarna i socialnämndens delegationsordning medför inga ekonomiska 
konsekvenser. 

Claes Lagergren 
Socialchef 

Kotte Wennberg 
Avdelningschef 

Bilagor 

- Föreslagen delegationsordning, Delegationsordning för Täby kommun, 
socialnämnden senast reviderad den 19 oktober 2022. 

Expedieras 

Kotte Wennberg, avdelningschef 

Michael Fant, utredaradministratör 
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