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Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Datum

Tjänsteskrivelse

2019-02-15
Vår referens

Malin Midler Norén
Utredningssekreterare
Malin.Midler-Noren@malmo.se

Förslag till revidering av delegationsordning utifrån förändringar i
folkbokföringslagen
ASN-2019-2909
Sammanfattning

I kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som reglerar möjligheten till delegering av
nämndens beslutanderätt åt t.ex. ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson som är anställd på
förvaltningen.
Från den 1 januari 2019 gäller en förändring i folkbokföringslagen som ger arbetsmarknads- och
socialnämnden möjlighet att hos Skatteverket ansöka om skyddad folkbokföring för barn som är
omhändertagna enligt 2 § LVU. Person som av särskilda skäl kan antas bli utsatt för brott,
förföljelser eller allvarliga trakasserier på annat sätt, kan efter ansökan hos Skatteverket medges
att vara folkbokförd på en annan folkbokföringsort än där personen är bosatt.
Förvaltningen föreslår nämnden att delegera dessa beslut till myndighetsutskott, vilket kräver
tillägg till nämndens delegationsordning.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger till punkterna 12.23, 12.24 och 12.25 i
delegationsordningen enligt förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att den reviderade delegationsordningen
gäller från och med den 1 april 2019.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2019-03-06
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2019-03-14
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-03-28
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2019-02-18

Avdelningschefer
Enhetschefer barn och familj
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Ärendet

I kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som reglerar möjligheten till delegering av
nämndens beslutanderätt åt t.ex. ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson som är anställd på
förvaltningen.
Från den 1 januari 2019 gäller en förändring i folkbokföringslagen som ger arbetsmarknads- och
socialnämnden möjlighet att hos Skatteverket ansöka om skyddad folkbokföring för person som
är omhändertagen enligt 2 § i lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Skyddad
folkbokföring ersätter den tidigare skyddsåtgärden kvarskrivning.
Enligt 16 § folkbokföringslagen får person som av särskilda skäl kan antas bli utsatt för brott,
förföljelser eller allvarliga trakasserier på annat sätt, efter egen ansökan hos Skatteverket medges
att vara folkbokförd på en annan folkbokföringsort än där personen är bosatt. Utgångspunkten
för barn är att det är vårdnadshavaren som vid behov ansöker hos Skatteverket om skyddad
folkbokföring.
Det som är en ny uppgift för socialnämnden är möjligheten att, för de barn som vårdas med
stöd av ett lagakraftvunnet beslut enligt 2 § LVU, få ansöka om skyddad folkbokföring. Syftet
med ansökan ska vara att skydda barnet mot (1) båda vårdnadshavarna eller, om barnet bara har
en vårdnadshavare, mot vårdnadshavaren, mot (2) den ena vårdnadshavaren när den andra
vårdnadshavaren inte vill eller förmår skydda barnet, eller mot (3) annan person än
vårdnadshavarna när de inte vill eller förmår skydda barnet.
Enligt 14 § LVU har socialnämnden sedan tidigare möjlighet att besluta om hemlighållande av
vistelseort. Beslut om hemlighållande av vistelseort är möjligt att fatta redan vid ett omedelbart
omhändertagande, medan ansökan om skyddad folkbokföring kräver att beslutet om vård enligt
LVU har vunnit laga kraft. Beslut om hemlighållande av vistelseort ger ett skydd av uppgifter i
nämndens handlingar medan skyddad folkbokföring innebär ett mycket bredare skydd då
sekretessen överförs till alla myndigheter. I första hand ska socialnämnden använda sig av
hemlighållande av vistelseort enligt 14 § LVU och ansökan om skyddad folkbokföring ska endast
göras efter noggrann avvägning.
När vården enligt 2 § LVU upphör ska även den skyddade folkbokföringen upphöra. Vården
enligt 2 § LVU upphör då nämnden bedömer att den inte längre behövs, barnet har fyllt 18 år
eller efter beslut i domstol. Socialnämnden har då till uppgift att till Skatteverket anmäla att
vården har upphört. I de fall förhållandena förändras på så sätt att barnet inte längre har behov
av skyddad folkbokföring, även om det fortfarande finns förutsättningar för vård enligt 2 §
LVU, ska socialnämnden anmäla det till Skatteverket. Vad gäller det sistnämnda krävs en
bedömning och ett ställningstagande av nämnden om behovet av skyddad folkbokföring.
Ett beslut av Skatteverket att avslå nämndens ansökan om skyddad folkbokföring, får överklagas
av socialnämnden till Förvaltningsrätten.
Sammanfattningsvis är det tre nya beslut som arbetsmarknads- och socialnämnden får möjlighet
att fatta genom lagändringen i folkbokföringslagen. Förvaltningen bedömer, efter rådgivning
från stadsjurist, att myndighetsutskott är den lämpligaste delegaten för dessa beslut. Till skillnad
från beslut om hemlighållande av vistelseort enligt 14 § LVU som inte får delegeras, rör dessa
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beslut en ansökan hos annan myndighet.
Förvaltningen föreslår därmed nämnden att göra följande tillägg till delegationsordningen:

Ansvariga

Gunnel Simon Edgren Enhetschef
Katarina Lindeberg Avdelningschef
Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef

