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Tjänsteskrivelse
Social-och omsorgsförvaltningen
Arne Linder

2020-06-08

Dnr SON 2019-2

Social- och omsorgsnämnden

Ändring i delegationsordningen från social- och
omsorgsnämnden
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Rätten att ansöka om utreseförbud enligt 31 b § lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) ges till social- och omsorgsnämndens
utskott 1 och 2.
2. Rätten att pröva och låta upphöra utreseförbud enligt 31 c § LVU ges till
social- och omsorgsnämndens utskott 1 och 2.
3. Rätten att besluta om tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § LVU ges till ges
till ordförande och förordnad ledamot i social- och omsorgsnämnden.
4. Rätten att besluta om upphörande av tillfälligt utreseförbud enligt 31 g §
LVU ges till ordförande och förordnad ledamot i social- och
omsorgsnämnden.
5. Rätten för förordnad ledamot gäller i enlighet med gällande
tjänstgöringsschema.
6. Rätten att besluta enligt 31 i § LVU om tillfälligt undantag från ett
utreseförbud ges till social- och omsorgsnämndens utskott 1 och 2.
7. Nämndens delegationsordning revideras i enlighet med förslagen i
föreliggande tjänsteskrivelse.
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Ärende
Förändringar i LVU.
Från och med den 1 juli 2020 finns en möjlighet för ”socialnämnden” att i vissa
fall ansöka om utreseförbud för barn. De aktuella bestämmelserna finns då
införda i LVU. Förarbete till lagen finns i Prop. 2019/20:131. Bestämmelserna
är konstruerade i huvudsak på samma sätt som gäller för ansökan om vård och
för omedelbart omhändertagande enligt samma lag.
Där finns då möjlighet att ansöka hos för förvaltningsrätten om utreseförbud
för ett barn för vilket det finns en påtaglig risk att barnet ska föras ut ur Sverige
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för att ingå äktenskap, äktenskapsliknande förbindelse eller för att
könsstympas.
Om utreseförbud har beslutats ska en prövning av huruvida förbudet kan
upphöra göras med sexmånadersintervaller. Ett utreseförbud upphör senast då
barnet fyller 18 år. Då det finns anledning att anta att ett utreseförbud behövs,
men att domstolens beslut inte kan avvaktas, så finns möjligheten att besluta
om tillfälligt utreseförbud. Ett sådant beslut ska underställas domstolen för
prövning inom viss tid. Det tillfälliga utreseförbudet ska upphöra om det inte
längre behövs. Om det finns ett beslut om utreseförbud kan nämnden besluta
om undantag från förbudet för viss resa.
Möjlighet att överklaga nämndens beslut gäller beträffande beslut om fortsatt
utreseförbud och om tillfälligt undantag från ett utreseförbud.
När det gäller möjligheten för nämnden att delegera beslutanderätten avseende
utreseförbud har, förutom vad som anges i lagtexten angående den
”komplettande” beslutanderätten, tagits in i 10 kap. 4 § socialtjänstlagen ett
förbud mot att överlämna beslutande rätten till annan än en särskild avdelning
som består av ledamöter eller ersättare i nämnden vad gäller ansökan, prövning
och upphörande och undantag från utreseförbud.
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