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TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: AFN 2022/71

Revidering av AFNs delegationsordning
Förslag till beslut
Arbets- och företagsnämnden beslutar att ändra delegationsordningen i enlighet med
bilaga 1.

Sammanfattning
Delegationsordningen behöver ändras eftersom delegaten ”förste socialsekreterare” inte
längre finns inom arbets- och företagsnämnden. Det bedöms lämpligt att delegaten
ersätts med ”gruppledare” som är en befattning som finns inom socialnämnden. Besluten
som delegeras rör ensamkommande barn och utreds av socialnämnden för arbets- och
företagsnämndens räkning. I inledningen bör det förklaras att det är gruppledare inom
socialnämndens verksamhetsområden som avses. Förslagen avser avsnitt 2.3 och delar av
avsnitt 9, 10 och 14.
Dessutom bör ”AFN:s utskott” i punkten 9.16 angående beslut om att begära
omprövning av Migrationsverkets anvisningsbeslut, ersättas med delegaten
”enhetschef”.

Ärendet
Till följd av en organisatorisk ändring behöver Arbets- och företagsnämndens
delegationsordning ändras. Dels eftersom delegaten förste socialsekreterare inte längre
finns inom arbets- och företagsnämnden, dels till följd av att ensamkommande barn och
unga sedan den 1 januari 2022 utreds inom socialnämndens barn- och familjeenhet. Vissa
beslut i dessa ärenden behöver kunna fattas för arbets- och företagsnämndens räkning av
en gruppledare. Gruppledare är en tjänstetitel som förekommer inom socialnämnden.
Det är lämpligt att delegationen läggs på gruppledare i de ärenden det tidigare varit förste
socialsekreterare. Eftersom gruppledare kan finnas inom flera nämnder i Nacka kommun
föreslås även ett förtydligande i inledningen av att det är funktionen gruppledare inom
socialnämndens verksamhetsområden som avses.
Vidare behöver delegationsordningen ändras gällande punkten 9.16 som handlar om att
begära omprövning av Migrationsverkets anvisningsbeslut. Där ligger idag delegationen
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på utskott inom AFN. Det finns inget delegationsförbud för dessa ärenden och lägsta
effektiva beslutsnivå bör vara enhetschef. Delegaten föreslås därför ändras till
”enhetschef”. Observera att Migrationsverkets anvisningsbeslut beträffande
ensamkommande barn inte får överklagas enligt 22 § lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl. Däremot kan man begära en omprövning av beslutet. Då får
Migrationsverket på nytt pröva om beslutet ska ändras enligt 36 – 38 §§
förvaltningslagen.
Förslagen avser avsnitt 2.3 och delar av avsnitt 9, 10 och 14 och markeras med gult i
bilagan.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn
Beslutet får inga konsekvenser för barn.
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