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§ 100
Revidering av Socialnämndens delegationsordning (SN 2018.118)
Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att:
- socialnämnden beslutar att fastställa delegationsordningen, med föreslaget tillägg, enligt
förvaltningens förslag
- paragrafen förklaras omedelbart justerad
Ärendebeskrivning

Socialnämnden har enligt kommunallagen (2017:725), med vissa begränsningar, rätt att
uppdra åt ett utskott, en ledamot, en ersättare eller åt en anställd inom kommunen att besluta
på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss typ av ärenden. I vilka ärenden och till
vilka befattningshavare nämnden delegerat beslutanderätten framgår av upprättad
delegationsordning. Nämnden kan när som helst besluta om ändringar i
delegationsbestämmelserna.
1 juli 2018 trädde den så kallade utvidgade gymnasielagen i kraft. Lagen ger många f.d.
ensamkommande ungdomar en ny möjlighet till uppehållstillstånd för studier på gymnasial
nivå
När en person ansöker om uppehållstillstånd med stöd av Lag (2016:752) om tillfälliga
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, samt erhåller ett beslut om att
verkställigheten av avvisning- eller utvisningsbeslut har inhibiterats av Migrationsverket, har
personen rätt till ersättning enligt lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA).
De som omfattas av LMA har inte rätt till bistånd enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen. De har
inte heller rätt till bistånd för bostadskostnader.
En utlänning som omfattas av LMA har med vissa begränsningar enligt 17 § LMA rätt
till bistånd för sin dagliga livsföring (dagersättning). I särskilda fall, vid annat angeläget
behov har utlänningen rätt till särskilt bidrag enligt 18§ LMA.
Enligt 19§ fastställer regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer grunder för
beräkning av de belopp som avses i 15-18 §§.
Med anledning av den förändrade lagstiftningen behöver ett nytt delegationsbeslut läggas till
delegationsordningen.
Föreligger förslag på tillägg till delegationsordningen i bilaga.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden

Ordförande, Torbjörn Einarsson (C) yrkar att socialnämndens arbetsutskott föreslår att:
- socialnämnden beslutar att fastställa delegationsordningen, med föreslaget tillägg, enligt
förvaltningens förslag
- paragrafen förklaras omedelbart justerad
Beslutsgång

Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
socialnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.
Beslutsunderlag

1. Revidering av Socialnämndens delegationsordning
2. Bilaga - Förslag på tillägg Socialnämndens delegationsordning
Expedieras till

Akten, verksamhetschef vuxenenheten

Justerandes sign

Justerandes sign
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Tjänsteskrivelse
Rubrik
Förslag till beslut
- Socialnämnden beslutar att fastställa delegationsordningen, med föreslaget tillägg,
enligt förvaltningens förslag.
- Socialnämnden beslutar att den reviderade delegationsordningen börjar gälla den 17
september 2018.
Ärendet i korthet
Socialnämnden har enligt kommunallagen (2017:725), med vissa begränsningar, rätt
att uppdra åt ett utskott, en ledamot, en ersättare eller åt en anställd inom kommunen
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss typ av ärenden. I vilka
ärenden och till vilka befattningshavare nämnden delegerat beslutanderätten framgår
av upprättad delegationsordning. Nämnden kan när som helst besluta om ändringar i
delegationsbestämmelserna.
1 juli 2018 trädde den så kallade utvidgade gymnasielagen i kraft. Lagen ger många
f.d. ensamkommande ungdomar en ny möjlighet till uppehållstillstånd för studier på
gymnasial nivå
När en person ansöker om uppehållstillstånd med stöd av Lag (2016:752) om
tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, samt
erhåller ett beslut om att verkställigheten av avvisning- eller utvisningsbeslut har
inhibiterats av Migrationsverket, har personen rätt till ersättning enligt lag (1994:137)
om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA).
De som omfattas av LMA har inte rätt till bistånd enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen. De
har inte heller rätt till bistånd för bostadskostnader.
En utlänning som omfattas av LMA har med vissa begränsningar enligt 17 § LMA rätt
till bistånd för sin dagliga livsföring (dagersättning). I särskilda fall, vid annat
angeläget behov har utlänningen rätt till särskilt bidrag enligt 18§ LMA.
Enligt 19§ fastställer regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer grunder
för beräkning av de belopp som avses i 15-18 §§.
Med anledning av den förändrade lagstiftningen behöver ett nytt delegationsbeslut
läggas till delegationsordningen.
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Föreligger förslag på tillägg till delegationsordningen i bilaga.
Handlingar
-Tjänsteskrivelse Revidering av Socialnämndens delegationsordning, daterad 201808-22.
-Bilaga - Förslag på tillägg till socialnämndens delegationsordning
- Socialnämndens delegationsordning, reviderat 2018-06-12.

David Gyllenstråle
Tf. Socialchef

Maria Cameron Tf. Myndighetschef

______________________
Ska expedieras till
Verksamhetschef vuxenenheten
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Bilaga - Förslag på tillägg till socialnämndens
delegationsordning
Typ av
förändring
Förslag ny
punkt

Punktens nummer i
befintlig delegationsordning
Sista punkten (Ny
rubrik ”Bistånd LMA”)

Förslag ny
punkt

Sista punkten (Ny
rubrik ”Bistånd LMA”)

Lydelse av ny
eller befintlig
punkt
Att bevilja bistånd i
form av
dagersättning
enligt lag
(1994:137) om
mottagande av
asylsökande m.fl.
(LMA).
Att bevilja bistånd i
form av särskilt
bidrag enligt lag
(1994:137) om
mottagande av
asylsökande m.fl.
(LMA).

Ev. lagrum

3 a § andra stycket
och 9 § LMA

3 a § andra stycket
och 9 § LMA
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Motivering till
föreslagen
förändring
Tillägg i
delegationsordningen till
följd av ny lagstiftning.

Delegat

Ev. vidaredelegation

Handläggare

Ej möjlig

Tillägg i
delegationsordningen till
följd av ny lagstiftning.

Handläggare

Ej möjlig

