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2018-09-04
Socialnämnden

Dnr Son 2018/2
Revidering av socialnämndens delegeringsordning

Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag

1. Socialnämnden antar föreslagen delegeringsordning efter revidering.

Ärendet i korthet

Vissa unga vuxna, som tidigare varit ensamkommande barn, har getts förnyad
möjlighet till uppehållstillstånd med anledning av ny lagstiftning som är gällande
från och med 2018-07-01. Under den tid som asylansökan behandlas kan den
enskilde ha rätt till ekonomiskt stöd enligt lag om mottagande av asylsökande m.fl.
(LMA). Detta stöd ska utbetalas av socialnämnden i den enskildes vistelsekommun.
Socialnämndens delegeringsordning saknar delegat för beslut enligt LMA varför den
nu revideras för att även omfatta beslut enligt LMA. Tillägg har även gjorts så att
bestämmelse enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare framgår.
Socialnämnden föreslås godkänna genomförda revideringar och anta föreslagen
delegeringsordning.

Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-04.
2. Delegeringsordning för socialnämnden med föreslagna revideringar, 2018-09-04.

Bakgrund

Riksdagen beslutade 2018-06-07 om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa
unga vuxna som kom till Sverige som ensamkommande barn och drabbats av lång
handläggningstid. Reglerna framgår i 16 f § Lag (2016:752) om tillfälliga
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige och börjar gälla
2018-07-01.
Den som ansöker om uppehållstillstånd i enlighet med det nya regelverket kan ha rätt
till ekonomiskt stöd enligt lag om mottagande av asylsökande m.fl.
(LMA). Det stöd som kan beviljas är dagersättning (§ 17) och särskilt bidrag (§ 18)
under den tid som asylansökan behandlas. Socialnämnden i vistelsekommunen ska
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enligt 3 a § LMA besluta om och utbetala ekonomiskt stöd. Den sökande ska lämna
in ansökan till socialnämnden. Den enskilde har inte rätt till bistånd enligt 4 kap 1 §
SoL.
Socialnämndens delegeringsordning saknar delegat för beslut enligt LMA. Det var
kort tid mellan riksdagens beslut om ny lagstiftning och att den började gälla. För att
det skulle vara möjligt för tjänstemän att fatta beslut enligt LMA beslutade
socialnämndens ordförande 2018-07-09 att socialsekreterare skulle vara delegat.
Detta behöver nu föras in i delegeringsordningen och följande tillägg föreslås i det
sjätte kapitlet i delegeringsordningen.
6.13 Beslut om bistånd för sin
dagliga livsföring
(dagersättning)

17 §
LMA

Soc
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6.14 Beslut om rätt till särskilt
bistånd (särskilt bidrag)

18 §
LMA
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Gäller unga vuxna som
kommit till Sverige
som ensamkommande
barn och som getts
möjlighet till ny
ansökan om
uppehållstillstånd
enligt Lag om tillfälliga
begränsningar av
möjligheten att få
uppehållstillstånd.
Samma förutsättningar
som ovan gäller.

Dessutom görs ett tillägg kapitel 1 så att det framgår vad förkortningen LMA
betyder.
I kapitel 16 som styr handläggning av tillstånd och tillsynsäreärenden gällande
alkohol, tobak och automatspel har tillägg gjorts så att även hänvisning till lag om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare framgår enligt nedan.
Svara för omedelbar
16.31 tillsyn av försäljning av
tobak och e-cigaretter
med eller utan nikotin

19 a § Tobakslagen
26 § Lag om
elektroniska
cigaretter och
påfyllningsbehållare

Tillståndshandl

Barnkonsekvensanalys

Beslutet bedöms inte ge några konsekvenser för barn och ungdomar. De revideringar
som görs av avseende LMA delegeringsordning berör endast unga vuxna.
Inte heller tillägg i delegeringsordningen avseende lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare bedöms ge någon direkt påverkan på barn eller ungdomar.
Däremot är genomförandet av tillsynen enligt lagstiftningen viktigt för barn och
ungdomar och deras hälsa då tillsynen bland annat fokuserar på kontroll av den 18åriga åldersgränsen.
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Slutsatser

Socialnämnden föreslås godkänna genomförda revideringar och anta
delegeringsordning.
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