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Sammanfattning
Stadens insatser för flyktingmottagande finansieras delvis med
statsbidrag. Sedan 2013 samordnar arbetsmarknadsförvaltningen
stadsdelsnämndernas återsökning av statsbidrag. Från och med 2018
har arbetsmarknadsnämnden ett utökat uppdrag att samla stadens
återsökningar av statsbidrag för nyanlända, vilket förutom
återsökning innebär att bistå övriga nämnder med stöd och
utveckling. För att tydliggöra arbetsmarknadsförvaltningens rätt att
ansöka om återsökning av statsbidrag för stadsdelsnämndernas
räkning, samt att fatta beslut att överklaga eventuella avslagsbeslut
eller domar, behöver stadsdelsnämnderna besluta om delegering till
arbetsmarknadsförvaltningen.
Förvaltningen föreslår att delegationsordningen kompletteras utifrån
arbetsmarknadsförvaltningens begäran.
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Bakgrund
Stadens insatser för flyktingmottagande finansieras delvis med
statsbidrag. Sedan 2013 samordnar statsbidragsgruppen, en enhet
vid arbetsmarknadsförvaltningen, stadsdelsnämndernas återsökning
av statsbidrag. De medel som återsöks fördelas i sin helhet till
stadsdelsnämnderna.
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Från och med 2018 har arbetsmarknadsförvaltningen ett utökat
uppdrag att samla stadens återsökningar av statsbidrag för
nyanlända inklusive ensamkommande barn och ungdomar. Detta
uppdrag innebär förutom återsökning även att bistå övriga
förvaltningar med stöd, samordning och utveckling.
Ärendets beredning
Ärendet är berett inom staben.
Ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen har begärt att få delegation från
stadsdelarna för att handlägga ärenden om återsökning av
statsbidrag samt överklaga beslut som går staden emot.
Tjänstepersoner med behörighet genom delegation kommer att i
viss utsträckning behöva tillgång till stadsdelsförvaltningarnas
dokumentation för att kunna ansöka om återsökning av statsbidrag
eller överklaga beslut om att ansökan om återsökning avslagits.
För att tydliggöra rätten för berörda medarbetare vid
statsbidragsgruppen på arbetsmarknadsförvaltningen att ansöka om
återsökning av statsbidrag från Migrationsverket för
stadsdelsnämndernas räkning samt att besluta om att överklaga
eventuella avslagsbeslut eller domar, behöver stadsdelsnämnderna
besluta om delegering till aktuella medarbetare på
arbetsmarknadsförvaltningen.
Synpunkter och förslag
Enligt 7 kap. 5 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt en
anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en
grupp av ärenden där det inte råder delegationsförbud.
Förvaltningen föreslår att delegationsordningen kompletteras utifrån
arbetsmarknadsförvaltningens begäran. Förvaltningen föreslår att
kompletteringen införs som en ny ärendegrupp, 6.9.
Bilagor
1. Föreslagen komplettering av delegationsordningen
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