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Delegeringar som gäller utreseförbud enligt LVU
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden delegerar enligt 6 kap 37 § KL till sociala
delegationen rätten att fatta beslut om
 ansökan hos förvaltningsrätt om utreseförbud enligt 31 b §
LVU
 prövning av om utreseförbud ska upphöra enligt 31 c § 1 st
LVU
 upphörande av utreseförbud enligt 31 c § 2 st LVU
 tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § 1 st LVU
 för viss resa tillfälligt undantag från utreseförbud enligt 31 i
§ LVU
2. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 31 d § 2 st LVU ledamöterna
Arne Fredholm (M), Kjell Backman (S), Ann-Louise Ebérus
(M), Peter Öberg (L) och Marre Mayr (V) med rätten att under
återstoden av år 2020 fatta brådskande beslut om tillfälligt
utreseförbud.
3. Stadsdelsnämnden delegerar enligt 6 kap 37 § KL till
ledamöterna Arne Fredholm (M), Kjell Backman (S), AnnLouise Ebérus (M), Peter Öberg (L) och Marre Mayr (V) rätten
att under återstoden av år 2020 fatta beslut om upphörande av
tillfälligt utreseförbud enligt 31 g § LVU.
4. Beslut som fattas enligt punkt 1 ovan anmäls till nämnden i
sociala delegationens protokoll. Beslut som fattas enligt punkt 2
och 3 ovan anmäls till sociala delegationen, vars protokoll
anmäls till stadsdelsnämnden.
5. Under förutsättning att nämnden beslutar enligt punkt 1-3 ovan
görs tillägg i nämndens delegeringsförteckning enligt
tjänsteutlåtandets bilaga 2.
Farsta stadsdelsförvaltning
HR & Kansli
Storforsplan 36, 11 tr.
Box 113
123 22 Farsta
Växel 08-50818000
Fax
farsta@stockholm.se
stockholm.se

Sammanfattning
Den 27 maj 2020 fattade riksdagen beslut som möjliggör
utreseförbud för att skydda barn från att föras utomlands i syfte att
ingå barnäktenskap eller att könsstympas. Den nya bestämmelsen
återfinns i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga,
LVU, och träder i kraft den 1 juli.
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De nya lagrummen i LVU innebär att stadsdelsnämnden behöver ta
ställning till vilken instans som ska fatta beslut när ett ärende blir
aktuellt. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om
delegeringar och förordnanden enligt ovan.
Bakgrund
Med utgångspunkt från propositionen Ökat skydd mot
hedersrelaterad brottslighet (2019/20:131) fattade riksdagen den 27
maj 2020 beslut som möjliggör utreseförbud för att skydda barn
från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att
könsstympas. De nya bestämmelserna återfinns i 31 a-i §§ lagen
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) – se bilaga 1 –
och träder i kraft redan den 1 juli 2020.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för HR (personal) och kansli.
Ärendet
De nya lagrummen i LVU innebär att stadsdelsnämnden behöver ta
ställning till vilken instans som ska fatta beslut när ett ärende blir
aktuellt. Följande former av beslut kommer att vara möjliga.
31 b § LVU

Ansökan hos förvaltningsrätt om utreseförbud

31 c § LVU

Prövning av om utreseförbud ska upphöra (var
sjätte månad)

31 c § LVU

Utreseförbud ska upphöra

31 d § LVU

Tillfälligt utreseförbud

31 g § LVU

Tillfälligt utreseförbud ska upphöra

31 i § LVU

Tillfälligt undantag från utreseförbud; avser
specifik resa

Av 10 kap 4 § socialtjänstlagen framgår att vissa av dessa beslut
bara kan delegeras till nämndens sociala delegation. Det gäller
ansökan om utreseförbud, beslut om tillfälligt utreseförbud och
tillfälligt undantag från utreseförbud.

Farsta stadsdelsförvaltning
HR & Kansli
Storforsplan 36, 11 tr.
Box 113
123 22 Farsta
Växel 08-50818000
Fax
farsta@stockholm.se
stockholm.se

För prövning av om utresebeslut ska upphöra och för beslut att
utreseförbud ska upphöra finns däremot ingen sådan begränsning –
sådana beslut kan i princip delegeras även till tjänsteperson. Stadens
juridiska avdelning menar dock att det kan vara lämpligt att även de
besluten delegeras till sociala delegationen. Principen för delegering
blir då densamma som för övervägande och omprövning av vård
enligt LVU samt upphörande av sådan vård. (Dessa former av
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beslut får enligt socialtjänstlagen endast delegeras till sociala
delegationen.)
Eftersom beslut om utresebeslut ibland kan behöva fattas skyndsamt
finns i även möjligheten för nämnden att förordna ledamöter med
rätten att fatta beslut om tillfälligt utreseförbud. Sådant brådskande
beslut kan också fattas av nämndens ordförande.
Om det inte längre finns skäl för ett tillfälligt utreseförbud ska
nämnden besluta att det genast ska upphöra. Den formen av beslut
kan jämställas med ett par andra beslut som också ska fattas
skyndsamt, nämligen upphörande av omedelbart omhändertagande
och upphörande av tillfälligt flyttningsförbud. Dessa båda former av
beslut har nämnden tidigare (den 2 januari 2020) delegerat till
samma fem ledamöter som också är förordnade att fatta de
ursprungliga besluten om omedelbart omhändertagande respektive
tillfälligt flyttningsförbud. Motsvarande princip när det gäller
delegering kan förslagsvis tillämpas när det gäller upphörande av
tillfälligt utreseförbud.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden delegerar till sociala
delegationen rätten att fatta beslut enligt punkt 1 på
tjänsteutlåtandets första sida.
Förvaltningen föreslår vidare att nämnden förordnar fem ledamöter
med rätten att under återstoden av år 2020 fatta beslut enligt punkt 2
på första sidan.
Förvaltningen föreslår slutligen att nämnden delegerar till samma
fem ledamöter rätten att under återstoden av år 2020 fatta beslut
enligt punkt 3 på första sidan.
Beslut som fattas av sociala delegationen anmäls till nämnden i
delegationens protokoll. Beslut som fattas av enskilda ledamöter
anmäls till sociala delegationen, vars protokoll anmäls till
stadsdelsnämnden.
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Under förutsättning att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag görs tillägg i nämndens delegeringsförteckning enligt
tjänsteutlåtandets bilaga 2.

Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör
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Bilagor
1. Utdrag ur LVU som visar de nya lagrummen
2. Tillägg i nämndens delegeringsförteckning, markerade med röd
text

Farsta stadsdelsförvaltning
HR & Kansli
Storforsplan 36, 11 tr.
Box 113
123 22 Farsta
Växel 08-50818000
Fax
farsta@stockholm.se
stockholm.se

Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Kerstin Sandström, Stadsdelsdirektör

Datum
2020-06-11

