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Justeringar av Socialnämndens 

delegationsordning med anledning av nya 

bestämmelser i lagen (1990:532) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU) 

Sammanfattning 

Delegationsordningen reglerar hur socialnämnden bemyndigar tjänstemän och 

utskott att besluta i en viss fråga. En delegationsordning ska alltid vara aktuell 

och stämma överens med gällande lagstiftning.  

Den 1 juli 2022 trädde ”Lex lilla hjärtat” ikraft. Lagändringarna innebär tillägg 

och förändringar av såväl lagen (1990:532) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU) som socialtjänstlagen (SoL). Socialnämndens och 

socialförvaltningens arbete effektiviseras om delegationsordningen uppdateras 

så att även sociala utskottet har beslutanderätt i frågor som åläggs 

Socialnämnden att besluta om enligt lagändringarna.  

Beslutsförslag 

Socialnämndens beslut 

 
1. Godkänna punkterna 8.15 a-b, 9.10 a-b, 9.16 a och 9.26 a-b som tillägg till 

delegationsordningen för Socialnämnden. 

2. Förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Bakgrund 

Delegationsordningen reglerar hur Socialnämnden bemyndigar tjänstemän och 

utskott att besluta i en viss fråga. En delegationsordning ska alltid vara aktuell 

och stämma överens med gällande lagstiftning.  
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Den 1 juli 2022 trädde lagändringar enligt proposition 2021/22:178 ”Barnets 

bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat” ikraft. Lagändringarna 

syftar till att stärka principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, 

säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga och socialtjänstlagen. 

Lagändringarna innebär i korthet följande. 

- När vård har beslutats med stöd av LVU får socialnämnden inte 

besluta att vården ska upphöra förrän de förhållanden som gör att 

vården behövs har förändrats på ett genomgripande sätt och under en 

längre tid. 

- När ett barn har varit placerad i samma familjehem i två år ska 

socialnämnden överväga om det finns skäl att ansöka om att ändra 

vårdnaden om barnet. 

- När vård enligt LVU upphör ska Socialnämnden följa upp situationen 

för den som är under 18 år. 

- När Socialnämnden prövar om vård enligt LVU ska upphöra ska 

nämnden överväga om det finns anledning att ansöka om förbud att 

flytta på barnet. 

- Socialnämnden har nu möjlighet att uppmana en förälder eller 

vårdnadshavare till ett barn som vårdas enligt LVU att lämna ett 

drogtest före umgänge och innan en prövning av om vård enligt LVU 

ska upphöra. 

Förvaltningens slutsatser 

Socialnämndens delegationsordning behöver uppdateras med hänsyn till ovan 

beskrivna lagändringar. 

Uppdrag att besluta enligt de nya paragraferna 8 a-8 b §§ SoL (flyttningsförbud 

och vårdnadsöverflyttning), 13 b-13 c §§ LVU (flyttningsförbud och vårdnads-

överflyttning), 32 a-32 b §§ LVU (drogtester) får bara delegeras till Sociala 

utskottet enligt 10 kap. 4 § SoL. Socialförvaltningen anser att nämnden ska 

delegera beslutanderätten till utskottet för att effektivisera nämndens och 

förvaltningens arbete. 

Vidare ska Socialnämnden enligt de nya paragraferna 21 b-21 c §§ LVU följa 

upp situationen för den som är under 18 år, när vård upphör enligt 21 § LVU. 

Det framgår inte av lagens förarbeten att ett beslut om uppföljning enligt 

uppföljningsskyldigheten formellt måste fattas men med anledning av att det är 

en åtgärd som kan vidtas emot en enskilds vilja, att uppföljningen får pågå 

högst en viss tid samt att det finns en skyldighet att underrätta den unge och 

vårdnadshavare om när uppföljningen inleds respektive avslutas så föreslår 

socialförvaltningen att det av delegationsordningen framgår att ett beslut 

avseende uppföljningsskyldigheten fattas. Med hänsyn till att uppföljnings-

skyldigheten hänger ihop med beslutet om vårdens upphörande enligt 21 § 
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LVU föreslår förvaltningen att beslutet ska fattas av Socialnämnd eller av 

Socialt utskott. 

Ändringsförslagen står markerade i bifogad bilaga. Förvaltningen föreslår att 

delegationsordningen revideras och uppdateras enligt förslaget.  

Bilagor 

1. Bilaga med föreslagna ändringar av delegationsordning 

 

 

   

Susanna Kiesel  Katrin Lindroth 

Socialdirektör  Enhetschef 

   

  Rebecca Nordin 

  Förvaltningsjurist 

 

 

 

Expedieras 
Socialjouren Nordost 
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