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Lag
om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter;

Utkom från trycket
den 4 juni 2010

utfärdad den 27 maj 2010.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter
dels att 1 kap. 2 och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 10 §, samt närmast
före 2 kap. 10 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
2 § Det krav på anknytning till kommunens eller landstingets område eller
dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) gäller
inte vid tillämpning av följande bestämmelser i denna lag:
– 2 kap. 3 § om medfinansiering av vissa projekt,
– 2 kap. 4 § om bistånd till utländska studerande,
– 2 kap. 10 § om kompensation till enskilda inom socialtjänsten,
– 3 kap. 2 § om sjuktransporter,
– 3 kap. 3 § om kollektivtrafik,
– 4 kap. 1 § om turism, och
– 5 kap. om tjänsteexport och internationellt bistånd.
Vid tillämpningen av 2 kap. 1 § om bidrag till byggande av statlig väg och
järnväg krävs dock särskilda skäl för undantag från kravet på anknytning.
4 § Det som anges i 2 kap. 6–8 och 10 §§ inskränker inte de skyldigheter
som kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453).
Den eller de nämnder som avses i 2 kap. 4 § första stycket socialtjänstlagen ska ha hand om verksamhet enligt 2 kap. 7, 8 och 10 §§.

2 kap.
Kompensation till enskilda inom socialtjänsten
10 § En kommun får lämna kompensation till en person
– när han eller hon inte har fått bistånd enligt 4 kap. 1 eller 2 § socialtjänstlagen (2001:453) inom skälig tid eller i enlighet med ett beslut av socialnämnden eller ett avgörande av en domstol, eller
1

Prop. 2009/10:116, bet. 2009/10:SoU18, rskr. 2009/10:289.

1

SFS 2010:428

– när socialnämnden inte har fullgjort en garanti som lämnats till personen
att inom en viss tid eller på ett visst sätt tillhandahålla bistånd enligt 4 kap. 1
eller 2 § socialtjänstlagen.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Bestämmelsen i 2 kap. 10 § får tillämpas även om den omständighet
som utgör grund för att utge kompensation har inträffat innan lagen har trätt
i kraft.
På regeringens vägnar
MATS ODELL
Erik Nymansson
(Finansdepartementet)
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