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Kommunstyrelsen 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att revidera reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder på så sätt att arbets-

marknadsnämnden tilldelas ansvaret för kommunens uppgifter enligt lagen (1994:137) om 

mottagande av asylsökande m.fl.   

 

Ärendet 

Reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder behöver revideras med anledning av 

den ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl, LMA, som trädde i kraft 

den 1 juni 2018 och som anger att socialnämnden i vistelsekommunen ska lämna bistånd till 

utlänningar som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt 

att vistas här medan ansökan prövas.  

 

Beredning 

Beredningen av ärendet har skett i samverkan mellan arbetsmarknadsförvaltningen och 

kommunledningskontoret. 

  

Föredragning 

Den ändring i LMA som trädde i kraft den 1 juni 2018, får bl. a. betydelse för de unga som 

ansöker om tillfälligt uppehållstillstånd för studier enligt den ändring i lagen (2016:752) om 

tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, som trädde i kraft 

den 1 juli 2018. Unga som får tillfälliga uppehållstillstånd för studier har rätt att få ersättning 

enligt bestämmelsen i LMA och biståndet ska, enligt LMA, utges av socialnämnden i 

vistelsekommunen, efter ansökan.  

 

Eftersom det i Uppsala kommun finns flera nämnder som kan betraktas som ”socialnämnd” 

behöver det förtydligas i reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder vilken nämnd 

i Uppsala, som ska ansvara för kommunens uppgifter enligt LMA.  



Mot bakgrund av att arbetsmarknadsnämnden ansvarar för uppgifter enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) för personer i behov av bistånd till sin försörjning och arbetsmarknadsförvalt-

ningen har fungerande arbetssätt och processer för det och förvaltningen dessutom i övrigt 

samordnar det arbete som sker för nyanlända, är det lämpligt att arbetsmarknadsnämnden 

tilldelas ansvaret för kommunens uppgifter enligt LMA. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunen har rätt till ersättning från Migrationsverket för kostnader som följer av att 

bistånd har utbetalats enligt LMA. Emellertid innebär det nya ansvar som läggs på 

arbetsmarknadsnämnden, nya arbetsuppgifter för arbetsmarknadsförvaltningen. Vilken 

belastning arbetsuppgifterna kommer att innebära för förvaltningen är oklart, men oavsett hur 

många ärenden som kommer att komma till förvaltningen, måste förvaltningen i vart fall 

kartlägga arbetsprocessen för ansökning och beslut och i samarbete med IT-leverantör skapa 

IT-stöd för processen. Därutöver måste en process för återsökning av medel från 

Migrationsverket fastställas.  
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