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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-09-01 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 57 

Revidera delegationsordningen i anledning av ny 
lagstiftning 
Dnr: SF 2020/456 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Reviderade delegeringsregler och delegeringsordning godkänns och antas att gälla 
omedelbart. 

Omedelbar justering 
Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

Beskrivning av ärendet 
Den 1 juli 2020 trädde ny lagstiftning i kraft som möjliggör s.k. utreseförbud. I 31 a 
§ lagen om vård av unga (L VU) anges följande. Om det finns en påtaglig risk för att 
någon som är under 18 år förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå 
äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas, ska han eller 
hon förbjudas att lämna Sverige (utreseförbud). Beslut om utreseförbud meddelas 
av Förvaltningsrätten efter ansökan från Socialnämnden (31 b § LVU). Om 
utreseförbud meddelas ska socialnämnden inom sex månader från dagen för 
beslutet pröva om utreseförbudet ska bestå. Denna fråga ska därefter prövas 
fortlöpande inom sex månader från senaste prövning (31 § c första stycket L VU). 
Nämnden ska också, när det finns skäl till det, pröva om utreseförbud ska upphöra. 

Ändringarna är markerade med gult. 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2020-08-25, § 51, följande: 

Reviderade delegeringsregler och delegeringsordning godkänns och antas att gälla 
omedelbart. 
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