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Socialnämnden

Sn § 59
Ekonomiskt bistånd till personer som söker bistånd och har ansökt
om uppehållstillstånd med hänvisning till nya gymnasielagen
Beslut
Socialnämnden beslutar att efter det att en individuell bedömning gjorts i varje
enskilt fall, öppna upp för möjligheten att bevilja bistånd till uppehälle för den
aktuella målgruppen utifrån de aktuella belopp som gäller enligt lagen om
mottagande av asylsökande (LMA).
Reservationer
Doris Nickel (SD), Jonna Nielsen (ALT) och Lars Nordqvist (M) reserverar sig
mot beslutet i en skriftlig reservation. Se bilagor!
Sammanfattning av ärendet
Migrationsverket har beslutat att stoppa beslut som beviljar uppehållstillstånd
enligt den nya gymnasielagen. Migrationsverket kommer inte fatta några beslut
förrän Migrationsöverdomstolen har uttalat sig. Verket beslutar dock om avslag
omgående när kriterierna inte uppfylls. Beslut om inhibition sker automatiskt för
samtliga ärenden som inte får avslag. Detta innebär att avvisningsbeslutet
stoppas men klienterna har inte arbetstillstånd.
Under denna tid är det upp till socialnämnderna i vistelsekommunerna att
besluta om och eventuellt utbetala ekonomiskt stöd enligt LMA. Rätten till
sådant stöd upphör när uppehållstillstånd ges. Tillståndssökande har inte rätt till
logi eller boende, varken enligt LMA eller med stöd av socialtjänstlagen (SoL).
Om individen inte beviljas uppehållstillstånd upphör rätten till bistånd enligt
LMA en vecka efter att beslutet om avvisning eller utvisning på nytt blir
verkställbart.
Utifrån principen för kommunens yttersta ansvar samt att behovet inte bedöms
kunna tillgodoses på annat sätt föreslås socialnämnden besluta att efter det att en
individuell bedömning gjorts i varje enskilt fall öppna upp för möjligheten att
bevilja bistånd till uppehälle för den aktuella målgruppen utifrån de aktuella
belopp som gäller enligt LMA.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 augusti 2018 och föreslår att
socialnämnden beslutar att efter det att en individuell bedömning gjorts i varje
enskilt fall öppna upp för möjligheten att bevilja bistånd till uppehälle för den
aktuella målgruppen utifrån de aktuella belopp som gäller enligt LMA.
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Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet i enlighet med beslutsunderlaget.
Yrkanden
Doris Nickel (SD) med instämmande av Jonna Nielsen (ALT) och Lars
Nordqvist (M) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.
Margareta Lundblad (V) med instämmande av Bo Ederström (M), Håkan
Bengtsson (S) och Anneli Ahlqvist (C) yrkar att nämnden beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt Doris Nickels (SD) m.fl.
yrkande eller Margareta Lundblads (V) m.fl. yrkande och finner att nämnden
beslutar i enlighet med Margareta Lundblads (V) m.fl. yrkande.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 15 augusti 2018 inklusive bilaga: Aktuella
belopp LMA, arbetsutskottets protokoll den 22 augusti 2018, § 55.
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