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Komplettering av stadsdelsnämndens
delegationsordning
Förvaltningens förslag till beslut
Nämnden beslutar om komplettering av delegationsordningen
i enlighet med förvaltningens förslag.
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Sammanfattning
Arbetsmarknadsnämnden har sedan 2013 kommunfullmäktiges
uppdrag att samordna stadsdelsnämndernas återsökningar av
statsbidrag för nämndernas kostnader för insatser för asylsökande
och nyanlända, inklusive ensamkommande barn och unga. För
att handlägga återsökningar och kunna överklaga beslut från
Migrationsverket samt domar i ärenden och mål om återsökning
behöver stadsdelsnämnderna delegera beslutanderätten till
ekonomichef och samordnare vid arbetsmarknadsförvaltningens
statsbidragsenhet.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa avdelningen.
Bakgrund
Kommunernas insatser för flyktingmottagande finansieras
delvis med statsbidrag, som utbetalas av Migrationsverket.
Kommunernas rätt till olika former av ersättning regleras
i förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl.,
förordningen om statlig ersättning för flyktingmottagande
m.m. och förordningen om statlig ersättning för insatser för
vissa utlänningar.
Vissa statsbidrag betalas ut i form av grundersättning, schabloner
och liknande medan andra bidrag utgår med utgångspunkt från
individbaserade ansökningar, så kallad återsökning. Kommunerna
har rätt att ansöka om återsökning av kostnader för asylsökande
och nyanlända, inklusive ensamkommande barn och unga.
Ärendet
Sedan 2013 ansvarar arbetsmarknadsnämnden, på uppdrag av
kommunfullmäktige, för att samordna stadsdelsnämndernas
återsökning av statsbidrag. Den praktiska hanteringen av återsökningen sköts av statsbidragsgruppen vid arbetsmarknadsförvaltningens ekonomistab.
Arbetsmarknadsförvaltningen har i en skrivelse, daterad den
14 mars 2019, uppgivit att ekonomichef och samordnare för
statsbidragsenheten behöver delegation för att, för stadsdelsnämndernas räkning, handlägga ärenden om återsökning och
för att kunna överklaga Migrationsverkets beslut eller domar i
ärenden och mål om återsökning. De tjänstemän som beslutanderätten delegeras till kommer även att ha tillgång till stadsdelsnämndernas dokumentationssystem i den utsträckning som
krävs för att kunna återsöka statsbidrag och överklaga beslut.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om komplettering
av delegationsordningen i enlighet med bilagda förslag.
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