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Revidering av delegationsordningen 

 

Ärendebeskrivning 
Sala kommun har för avsikt att tillsammans med Heby kommun driva Familjerätt i 

gemensam regi.  
Med anledning av ovan har ett avtalsförslag med stöd av 9 kap 37 § kommunallagen 
(2017:725) om drift av gemensam familjerätt från den 1 september 2018 har tagits 
fram. 
Framkommer av avtalet att två årsarbetare (familjerättssekreterare) ska bedriva det 
familjerättsliga arbetet i båda kommunerna och kostnaden fördelas solidariskt 
mellan kommunerna (en heltidsårsarbetare per kommun).  
Heby kommun har som anställande kommun fullt personal- och arbetsmiljöansvar för 
medarbetare som omfattas av avtalet. Handläggare som ska utföra det 
familjerättsliga arbetet i Sala kommun kommer följaktligen att var anställd av Heby 
kommun. 

Med anledning av ovan föreslås nämnden godkänna Handläggare i Heby kommun 

som delegat för besluten som redovisas i bilaga 1. 

 

Förslag till beslut: 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås godkänna: 

Att anta föreliggande förslag till justering i delegationsordning för Vård- och 

omsorgsnämnden. 

Att justeringarna träder i kraft 2018-09-01 under förutsättning att båda parter 

signerar avtalet om drift av gemensam familjerätt enligt 9 kap 37 § 

kommunallagen och erforderliga beslut fattas. 

 

 

 

Miriam Åkerlund 

Verksamhetschef, IFA Myndighet 

 

 

 

 

Bilaga VON 2018/45/1 



 

 

Bilaga 1 

 

9.1 Godkännande av faderskaps-
erkännanden då parterna 
varit sammanboende under 
hela konceptionstiden och är 
övertygade om att barnet är 
deras gemensamma eller då 
parterna utan att vara 
sammanboende är 
övertygade om att barnet är 
deras gemensamma 

1 kap 4 § FB Handläggare i tilldelat 
ärende 
Konsulent 
Ansvarig enhetschef 
Verksamhetschef 

 

 - i övriga fall 
 

2 kap 1, 4-6,  
8-9 §§ FB 

Handläggare i tilldelat 
ärende 
Ansvarig enhetschef 
Verksamhetschef 

 

9.2 Väcka och föra talan i mål om 
faderskap 

3 kap 5 och 6 §§ FB Handläggare i tilldelat 
ärende 
Ansvarig enhetschef 
Verksamhetschef 

 

9.3 Yttrande till domstol innan 
beslut om umgängesstöd i 
familjerättsärenden  

6 kap 15 c § FB Handläggare i tilldelat 
ärende 
Ansvarig enhetschef 
Verksamhetschef 

 

9.4 Beslut att utse utredare 
gällande vårdnad, boende, 
umgänge 

6 kap 19 § FB Socialsekreterare  

 

9.5 Väcka och föra talan för barn i mål 
om underhåll 

7 kap 11 o 14 §§ FB Handläggare i tilldelat ärende 
Ansvarig enhetschef 
Verksamhetschef 

9.6 Beslut om godkännande av föräldrars 
avtal rörande vårdnad, boende och 
umgänge 

6 kap 6 § FB Handläggare i tilldelat ärende 
Ansvarig enhetschef 
Verksamhetschef 

9.7 Godkänna avtal om underhålls-bidrag 
för framtiden om be-
talningsperioderna överskrider 3 
månader, (ej engångsbelopp) 

7 kap 7 § FB Handläggare i tilldelat ärende 
Ansvarig enhetschef 
Verksamhetschef 

9.8 Beslut om samtycke till att 
adoptionsförfarandet får fortsätta 
sedan barn utsetts 

6 kap 14 § SoL Handläggare i tilldelat ärende 
Ansvarig enhetschef 
Verksamhetschef 

 


