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Ändring av reglementen för vissa facknämnder
och stadsdelsnämnderna samt i reglemente med
allmänna bestämmelser för Stockholms stads
nämnder
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2019/1121
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Sammanfattning
För stadsdelsnämndernas del innebär förslaget att
stadsdelsnämndernas reglemente ändras utifrån ändringar i
tobakslagen. Reglementet för stadens nämnder ändras också mot
bakgrund av dataskyddsförordningens bestämmelser om
personuppgiftsansvar. Vidare innebär förslaget att
arbetsmarknadsnämndens uppdrag i fråga om återsökning av
statsbidrag för flyktingmottagande förtydligas och att nämndernas
ansvar för samordning och utveckling av stadens arbete med
feriejobb för ungdomar framöver regleras i reglementet.
Förvaltningen har inga invändningar mot förslaget och föreslår att
stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet och överlämnar det
till kommunstyrelsen som svar på remissen.
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Bakgrund
Nämnden har tagit emot rubricerad remiss från kommunstyrelsen
som önskar svar senast 25 oktober 2019. Remissen gäller
stadsledningskontorets förslag till ändringar i reglementena för
arbetsmarknadsnämnden, fastighetsnämnden, kommunstyrelsen,
kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, servicenämnden,
socialnämnden, stadsdelsnämnderna och reglementet för
äldrenämnden. Uppdatering har också skett i reglemente med
allmänna bestämmelser för stadens nämnder samt i reglemente med
bestämmelser om stadsrevisionen i Stockholms stad. Ändringarna
har skett utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget 2019, ny
kommunallag och dataskyddsförordning samt vissa andra
lagändringar som påverkar reglementena i staden.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom staben i samråd med avdelningen för
samhällsutveckling och socialtjänstavdelningen. Ärendet behandlas
i förvaltningsgruppen den 19 september 2019.
Ärendet
För stadsdelsnämndernas del innebär förslaget att
stadsdelsnämndernas reglemente § 3 tredje stycket uppdateras med
anledning av förändringar i tobakslagen. Eftersom tillsynen över
försäljning av tobaksvaror, men inte tillsynen av elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare, har flyttats över från
stadsdelsnämndernas ansvarsområde till socialnämnden föreslås
texten i stadsdelsnämndernas reglemente justeras även i detta
avseende.
Mot bakgrund av dataskyddsförordningens bestämmelser om
personuppgiftsansvar föreslås att tillägg görs i reglemente för
stadens nämnder samt i kommunstyrelsens reglemente om att
förhållandet mellan nämnderna och fördelningen av
personuppgiftsansvaret behöver beaktas och regleras. Frågan om
personuppgiftansvar kan bland annat aktualiseras i samband med
gemensamma upphandlingar.
Stadsdelsnämnderna har tidigare uppdragit åt
arbetsmarknadsnämnden att samordna stadens återsökning av
statsbidrag för flyktingmottagande. Stadsledningskontoret föreslår
som ett led i detta att uppdraget förtydligas och att en ny paragraf
införs om nämndens ansvar för samordning och utveckling av
stadens arbete med feriejobb för ungdomar.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig bakom stadsledningskontorets förslag till
ändringar.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
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