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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2020-11-25 KS 2020/49
  

  
   
  
    

 
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 7 december 
2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon 
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten 
har rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning. 
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet. 
 
Beslutsunderlag  

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till  

• Sekretariatet 
 
 
I tjänsten  
 
Nicklas Rydgren 
Kommunjurist 
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Dokumentnamn 

Revidering av delegationsordningen    Datum  

2020-11-18   
  
    
    

 
Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☐ Flik:  Politik 
Ny punkt ☐  Rubrik: Barn och ungdom 

 

Borttag av punkt ☒ Punkt nr: Ubu037 
 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☐ Annat datum: Omedelbart 

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Beslut om 

upphörande av 
omedelbart 
omhändertagande 
enligt 6 § LVU 

Ärende:  

Lagrum, 
förordning: 

Lag (1990:52) med 
särskilda 
bestämmelser om 
vård av unga 
(LVU) 9 §  

Lagrum, 
förordning: 

 

Delegat: Utskottet Barn och 
Ungdom  

Delegat:  

Ersättare:  Ersättare:  
Kategori:  Kategori:  
Verksamhet:  Verksamhet:  

 
Motivering: Beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande kan 
inte delegeras.  
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Revidering av punkt ☐ Flik:  Politik 
Ny punkt ☐  Rubrik: Barn och ungdom 

 
Borttag av punkt ☒ Punkt nr: Ubu038 

 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☐ Annat datum: Omedelbart 

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Beslut om 

upphörande av 
tillfälligt 
flyttningsförbud 
enligt LVU  

Ärende:  

Lagrum, 
förordning: 

Lag (1990:52) med 
särskilda 
bestämmelser om 
vård av unga 
(LVU) 30 §  

Lagrum, 
förordning: 

 

Delegat: Utskottet Barn och 
Ungdom  

Delegat:  

Ersättare:  Ersättare:  
Kategori:  Kategori:  
Verksamhet:  Verksamhet:  

 
Motivering: Beslut om upphörande av upphörande av tillfälligt 
flyttningsförbud kan inte delegeras.  
  



3 (12)  

 

   

 

Revidering av punkt ☐ Flik:  Politik 
Ny punkt ☐  Rubrik: Gemensamt Barn och 

ungdom samt Arbete och omsorg 
Borttag av punkt ☒ Punkt nr: UbuaoG012  

 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☐ Annat datum: Omedelbart 

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Beslut om omedelbart 

omhändertagande enligt 
LVM då utskottets 
sammanträde inte kan 
avvaktas. (Enligt aktuellt 
socialjoursschema) 

Ärende:  

Lagrum, 
förordning: 

Lag (1988:870) om vård 
av missbrukare i vissa 
fall (LVM) 13 §  

Lagrum, 
förordnin
g: 

 

Delegat: Ordförande eller 
ledamot/ersättare i 
Utskottet Barn och 
Ungdom eller Utskottet 
Arbete och Omsorg  

Delegat:  

Ersättare:  Ersättare
: 

 

Kategori:  Kategori:  
Verksamhet:  Verksam

het: 
 

 
Motivering: Beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVM är 
delegerat till Kommunstyrelsens utskott för arbete och omsorg (Uao006).  
 
Kommunstyrelsens ordförande kan dock i enlighet med 6 kap. 39 § 
kommunallagen få Kommunstyrelsens uppdrag att besluta i brådskande 
ärenden (se delegationsordningens punkt Ks011). 
Kommunstyrelsen kan förordna också någon annan/andra ledamöter att 
besluta om omhändertagandet. Ett sådant förordnande ska ange en 
namngiven ledamot och kan inte ges till en ersättare. Förordnandet anges 
lämpligen i ett socialjoursschema. 
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Revidering av punkt ☐ Flik:  Politik 
Ny punkt ☐  Rubrik: Gemensamt Barn och 

ungdom samt Arbete och omsorg 
 

Borttag av punkt ☒ Punkt nr: UbuaoG014 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☐ Annat datum: Omedelbart 

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Beslut om 

omedelbart 
omhändertagande 
enligt LVU när 
utskottets 
sammanträde inte 
kan avvaktas. 
(Enligt aktuellt 
socialjoursschema) 

Ärende:  

Lagrum, 
förordning: 

Lag (1990:52) med 
särskilda 
bestämmelser om 
vård av unga (LVU) 
6 § 

Lagrum, 
förordning: 

 

Delegat: Ordförande eller 
ledamot/ersättare i 
Utskottet Barn och 
Ungdom eller 
Utskottet Arbete 
och Omsorg  

Delegat:  

Ersättare:  Ersättare:  
Kategori:  Kategori:  
Verksamhet:  Verksamhet:  

 
Motivering: Beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU är 
delegerat till Kommunstyrelsens utskott för barn och unga, Ubu019.  
 
Kommunstyrelsens ordförande har enligt 6 § LVU behörighet att fatta 
beslut om omedelbart omhändertagande om Kommunstyrelsens 
(utskottets) beslut inte kan avvaktas.  
Kommunstyrelsen kan förordna också någon annan/andra ledamöter att 
besluta om omhändertagandet. Ett sådant förordnande ska ange en 
namngiven ledamot och kan inte ges till en ersättare. Förordnandet anges 
lämpligen i ett socialjoursschema. 
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Revidering av punkt ☐ Flik:  Politik 
Ny punkt ☐  Rubrik: Gemensamt Barn och 

ungdom samt Arbete och omsorg 
Borttag av punkt ☒ Punkt nr: UbuaoG015 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☐ Annat datum: Omedelbart 

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Beslut om hur 

LVU-vården ska 
ordnas […] 

Ärende:  

Lagrum, 
förordning: 

Lag (1990:52) med 
särskilda 
bestämmelser om 
vård av unga 
(LVU) 11 § 3 st 

Lagrum, 
förordning: 

 

Delegat: Ordförande eller 
ledamot/ersättare i 
Utskottet Barn och 
Ungdom eller 
Utskottet Arbete 
och Omsorg  

Delegat:  

Ersättare:  Ersättare:  
Kategori:  Kategori:  
Verksamhet:  Verksamhet:  

 
Motivering: Beslut om hur vården enligt LVU ska ordnas eller medgivande 
om vård i det egna hemmet är delegerat till Kommunstyrelsens utskott för 
barn och unga, Ubu020. Kommunstyrelsens ordförande har enligt 11 § 3 st 
LVU behörighet att fatta beslut om Kommunstyrelsens (utskottets) beslut 
inte kan avvaktas. 
Kommunstyrelsen kan förordna också någon annan/andra ledamöter att 
besluta om omhändertagandet. Ett sådant förordnande ska ange en 
namngiven ledamot och kan inte ges till en ersättare. Förordnandet anges 
lämpligen i ett socialjoursschema 
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Revidering av punkt ☐ Flik:  Politik 
Ny punkt ☐  Rubrik: Gemensamt Barn och 

ungdom samt Arbete och omsorg 
 

Borttag av punkt ☒ Punkt nr: UbuaoG016 
 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☐ Annat datum: Omedelbart 

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Beslut om hur 

umgänge ska utövas 
med den unge som 
vårdas enligt LVU, 
när 
överenskommelse 
om umgänge inte 
kan nås och när 
utskottets beslut 
inte kan avvaktas. 
(Enligt aktuellt 
socialjoursschema) 

Ärende:  

Lagrum, 
förordning: 

Lag (1990:52) med 
särskilda 
bestämmelser om 
vård av unga (LVU) 
14 § 2 st,1 p  

Lagrum, 
förordning: 

 

Delegat: Ordförande eller 
ledamot/ersättare i 
Utskottet Barn och 
Ungdom eller 
Utskottet Arbete 
och Omsorg  

Delegat:  

Ersättare:  Ersättare:  
Kategori:  Kategori:  
Verksamhet:  Verksamhet:  

 
Motivering: Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st LVU kan 
inte delegeras. Kommunstyrelsens ordförande kan dock i enlighet med 6 
kap. 39 § kommunallagen få Kommunstyrelsens uppdrag att besluta i 
brådskande ärenden (se delegationsordningens punkt Ks011) 
Kommunstyrelsen kan förordna också någon annan/andra ledamöter att 
besluta om umgängesbegränsning. Ett sådant förordnande ska ange en 
namngiven ledamot och kan inte ges till en ersättare. Förordnandet anges 
lämpligen i ett socialjoursschema 
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Revidering av punkt ☐ Flik:  Politik 
Ny punkt ☐  Rubrik: Gemensamt Barn och 

ungdom samt Arbete och omsorg 
 

Borttag av punkt ☒ Punkt nr: UbuaoG017 
 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☐ Annat datum: omedelbart 

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Beslut om att 

vistelseort för den 
unge som vårdas 
enligt LVU inte ska 
röjas för föräldrar 
eller 
vårdnadshavare när 
utskottets beslut 
inte kan avvaktas. 
(Enligt aktuellt 
socialjoursschema) 

Ärende:  

Lagrum, 
förordning: 

Lag (1990:52) med 
särskilda 
bestämmelser om 
vård av unga (LVU) 
14 § 2 st 2 p 

Lagrum, 
förordning: 

 

Delegat: Ordförande eller 
ledamot/ersättare i 
Utskottet Barn och 
Ungdom eller 
Utskottet Arbete 
och Omsorg  

Delegat:  

Ersättare:  Ersättare:  
Kategori:  Kategori:  
Verksamhet:  Verksamhet:  

 
Motivering: Beslut om hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st LVU 
kan inte delegeras. Kommunstyrelsens ordförande kan dock i enlighet med 
6 kap. 39 § kommunallagen få Kommunstyrelsens uppdrag att besluta i 
brådskande ärenden (se delegationsordningens punkt Ks011) 
Kommunstyrelsen kan förordna också någon annan/andra ledamöter att 
besluta om umgängesbegränsning. Ett sådant förordnande ska ange en 
namngiven ledamot och kan inte ges till en ersättare. Förordnandet anges 
lämpligen i ett socialjoursschema 
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Revidering av punkt ☐ Flik:  Politik 
Ny punkt ☐  Rubrik: Gemensamt Barn och 

ungdom samt Arbete och omsorg 
 

Borttag av punkt ☒ Punkt nr: UbuaoG018 
 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☐ Annat datum: Omedelbart 

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud 
enligt LVU när 
utskottets 
sammanträde inte 
kan avvaktas. 
(Enligt aktuellt 
socialjoursschema) 

Ärende:  

Lagrum, 
förordning: 

Lag (1990:52) med 
särskilda 
bestämmelser om 
vård av unga (LVU) 
27 § 2 st 2p 

Lagrum, 
förordning: 

 
 

Delegat: Ordförande eller 
ledamot/ersättare i 
Utskottet Barn och 
Ungdom eller 
Utskottet Arbete 
och Omsorg  

Delegat:  

Ersättare:  Ersättare:  
Kategori:  Kategori:  
Verksamhet:  Verksamhet:  

 
Motivering: Beslut om tillfälligt flyttningsförbud enligt LVU är delegerat 
till Kommunstyrelsens utskott för barn och unga (Ubu028). 
Kommunstyrelsens ordförande kan dock i enlighet med 6 kap. 39 § 
kommunallagen få Kommunstyrelsens uppdrag att besluta i brådskande 
ärenden (se delegationsordningens punkt Ks011). Kommunstyrelsen kan 
förordna också någon annan/andra ledamöter att besluta om tillfälligt 
flyttningsförbud. Ett sådant förordnande ska ange en namngiven ledamot 
och kan inte ges till en ersättare. Förordnandet anges lämpligen i ett 
socialjoursschema 
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Revidering av punkt ☐ Flik:  Politik 
Ny punkt ☐  Rubrik: Gemensamt Barn och 

ungdom samt Arbete och omsorg 
 

Borttag av punkt ☒ Punkt nr: UbuaoG019 
 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☐ Annat datum: Omedelbart 

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Begäran om 

Polismyndighets 
eller 
Kriminalvårdens 
biträde för att 
bereda läkare 
tillträde till den 
unges hem eller för 
att inställa den unge 
till 
läkarundersökning 
då vård eller 
omhändertagande 
enligt LVU är 
aktuellt och 
utskottets 
sammanträde inte 
kan avvaktas. 
(Enligt aktuellt 
socialjoursschema) 

Ärende:  

Lagrum, 
förordning: 

Lag (1990:52) med 
särskilda 
bestämmelser om 
vård av unga (LVU) 
43 § p 1  

Lagrum, 
förordning: 

 

Delegat: Ordförande eller 
ledamot/ersättare i 
Utskottet Barn och 
Ungdom eller 
Utskottet Arbete 
och Omsorg  

Delegat:  

Ersättare:  Ersättare:  
Kategori:  Kategori:  
Verksamhet:  Verksamhet:  
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Motivering: Beslut om begäran av handräckning är delegerat till 
Kommunstyrelsens utskott för barn och unga, Ubu029. Kommunstyrelsens 
ordförande har enligt 43 § 1 st behörighet att fatta beslut om handräckning 
för att bereda en läkare, som avses i 32 §, tillträde till den unges hem eller 
för att föra den unge till läkarundersökningen. 
Kommunstyrelsen kan förordna också ledamot eller tjänsteman att 
begära handräckning för att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande, 43 § 1 st p LVU. 
Ett sådant förordnande ska ange en namngiven ledamot/tjänsteman och 
kan inte ges till en ersättare. Förordnandet anges lämpligen i ett 
socialjoursschema. 
  

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS1990-0052_K0_P32


11 (12)  

 

   

 

Revidering av punkt ☐ Flik:  Politik 
Ny punkt ☐  Rubrik: Gemensamt Barn och 

ungdom samt Arbete och omsorg 

Borttag av punkt ☒ Punkt nr: UbuaoG021 
 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☐ Annat datum: Omedelbart 

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Beslut om 

upphörande av 
omedelbart 
omhändertagande 
enligt 6 § LVU  
(Enligt aktuellt 
socialjoursschema) 

Ärende:  

Lagrum, 
förordning: 

Lag (1990:52) med 
särskilda 
bestämmelser om 
vård av unga 
(LVU) 9 §  

Lagrum, 
förordning: 

 

Delegat: Ordförande eller 
ledamot/ersättare i 
Utskottet Barn och 
Ungdom eller 
Utskottet Arbete 
och Omsorg  

Delegat:  

Ersättare:  Ersättare:  
Kategori:  Kategori:  
Verksamhet:  Verksamhet:  

 
Motivering: Beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande kan 
inte delegeras. Kommunstyrelsens ordförande kan dock i enlighet med 6 
kap. 39 § kommunallagen få Kommunstyrelsens uppdrag att besluta i 
brådskande ärenden (se delegationsordningens punkt Ks011) 
Kommunstyrelsen kan förordna också någon annan/andra ledamöter att 
besluta om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud. Ett sådant 
förordnande ska ange en namngiven ledamot och kan inte ges till en 
ersättare. Förordnandet anges lämpligen i ett socialjoursschema. 
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Revidering av punkt ☐ Flik:  Politik 
Ny punkt ☐  Rubrik: Gemensamt Barn och 

ungdom samt Arbete och omsorg 
 

Borttag av punkt ☒ Punkt nr: UbuaoG022 
 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☐ Annat datum: Omedelbart 

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Beslut om 

upphörande av 
tillfälligt 
förflyttningsförbud 
enligt LVU  
(Enligt aktuellt 
socialjoursschema) 

Ärende:  

Lagrum, 
förordning: 

Lag (1990:52) med 
särskilda 
bestämmelser om 
vård av unga (LVU) 
30 §  

Lagrum, 
förordning: 

 

Delegat: Ordförande eller 
ledamot/ersättare i 
Utskottet Barn och 
Ungdom eller 
Utskottet Arbete 
och Omsorg  

Delegat:  

Ersättare:  Ersättare:  
Kategori:  Kategori:  
Verksamhet:  Verksamhet:  

 
Motivering: Beslut om upphörande av upphörande av tillfälligt 
flyttningsförbud kan inte delegeras.  
Kommunstyrelsens ordförande kan dock i enlighet med 6 kap. 39 § 
kommunallagen få Kommunstyrelsens uppdrag att besluta i brådskande 
ärenden (se delegationsordningens punkt Ks011) 
Kommunstyrelsen kan förordna också någon annan/andra ledamöter att 
besluta om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud. Ett sådant 
förordnande ska ange en namngiven ledamot och kan inte ges till en 
ersättare. Förordnandet anges lämpligen i ett socialjoursschema. 
 
I tjänsten  
 
Nicklas Rydgren  
Kommunjurist 
 


