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Sammanfattning
Stadens insatser för flyktingmottagande finansieras delvis med
statsbidrag. Sedan 2013 ansvarar statsbidragsgruppen, en enhet vid
arbetsmarknadsförvaltningen, för att samordna
stadsdelsnämndernas återsökning av statsbidrag. De medel som
återsöks fördelas i sin helhet till stadsdelsnämnderna. I ärenden
gällande beslut om att ansöka om återsökning av statsbidrag, samt
beslut om att överklaga beslut som går staden emot, behöver
tjänsteman vid statsbidragsgruppen inom
arbetsmarknadsförvaltningen delegation från stadsdelsnämnden för
att handlägga dessa ärenden. Vissa tillägg behöver därför göras i
nämndens delegationsordning. Dessutom görs en redaktionell
ändring för vad som gäller beträffande avrop och upphandling.
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Ärendet
Återsökning av statsbidrag
Stadens insatser för flyktingmottagande finansieras delvis med
statsbidrag. Sedan 2013 ansvarar statsbidragsgruppen, en enhet vid
arbetsmarknadsförvaltningen, för att samordna
stadsdelsnämndernas återsökning av statsbidrag. De medel som
återsöks fördelas i sin helhet till stadsdelsnämnderna.
Enligt kommunfullmäktiges beslut gällande stadens budget för 2018
har arbetsmarknadsnämnden från och med år 2018 ett utökat
uppdrag att samla stadens återsökningar av statsbidrag för
nyanlända inklusive ensamkommande barn och unga, vilket
förutom återsökning innebär att bidra med stöd, samordning och
utveckling för övriga berörda nämnder.
I ärenden gällande beslut om att ansöka om återsökning av
statsbidrag, samt beslut om att överklaga beslut som går staden
emot, behöver tjänsteman vid statsbidragsgruppen inom
arbetsmarknadsförvaltningen delegation från stadsdelsnämnden för
att handlägga dessa ärenden. Denna skrivelse om delegation rör
endast arbetsmarknadsnämndens uppdrag avseende ansökan om
återsökning av statsbidrag för stadsdelsnämndens räkning, samt
beslut om att överklaga avslagsbeslut, eller dom i ärende respektive
mål om återsökning av statsbidrag.
Enligt reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholm stads
nämnder äger nämnden själv eller genom ombud föra stadens talan i
alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde. För att
tydliggöra rätt för ekonomichef respektive samordnare vid
statsbidragsgruppen att ansöka om återsökning av statsbidrag för
stadsdelsnämndernas räkning från Migrationsverket, samt att fatta
beslut att överklaga eventuella avslagsbeslut eller dom, behöver
stadsdelsnämnden fatta beslut om att delegera beslutanderätten om
detta till de aktuella tjänstemännen vid arbetsmarknadsnämnden.
Delegation av rätt att fatta beslut om att ansöka om återsökning och
att överklaga avslag ger arbetsmarknadsförvaltningens berörda
tjänstemän tydligt stöd för hela arbetsprocessen för ansökan om
återsökning från staten. Arbetsmarkandsförvaltningen föreslår att
stadsdelsnämnderna ger ekonomichef och samordnare som är
anställda vid statsbidragsgruppen vid arbetsmarknadsförvaltningen
rätt att fatta vissa beslut på stadsdelsnämndens vägnar genom
delegationsbeslutet.
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Redaktionell ändring i avsnittet om upphandling
I de nu gällande delegationsordningen i avsnitt 2.17 har det inte
varit tydligt vad som avses med avrop.
Detta förtydligas i den föreslagna delegationsordningen. Med
anskaffning menas avrop från upphandlat avtal samt upphandling.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i stadsdelsdirektörens stab i samarbete med
sociala avdelningen, avdelningen för äldreomsorg samt
ekonomiavdelningen. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen,
pensionärsrådet och i ungdomsrådet den 8 april och i rådet för
funktionshindersfrågor den 9 april 2019.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Återsökning av statsbidrag
Beslut som omfattas av delegeringen är dels beslut att ansöka om
återsökning av statsbidrag för nämndernas kostnader för insatser för
nyanlända inklusive ensamkommande barn och unga, dels beslut
om att överklaga avslagsbeslut eller dom i ärende respektive mål
om återsökning av statsbidrag.
Enligt 7 kap. 5 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt en
anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i
6 kap. 38 § kommunallagen.
Enligt 6 kap. 38 § kommunallagen får en nämnd inte delegera
beslutanderätten i vissa ärenden. Det gäller
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning
eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden
med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av
fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats
över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får
delegeras.
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Bedömningen är att beslut om att återsöka statsbidrag för vissa
målgrupper, samt beslut om att överklaga beslut som går staden
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emot, inte omfattas av de delegationsförbud som regleras i 6 kap.
38 § kommunallagen. Den föreslagna ändringen i
delegationsordningen framgår av 1.33 och 1.34.
Redaktionell ändring i avsnittet om upphandling
I delegationsordningens avsnitt 2.17 förtydligas att med anskaffning
menas avrop från upphandlat avtal samt upphandling.

Bilagor
1. Förslag till ändringar i delegationsordningen
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