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Yttrande över remiss av Ändring av reglementen
för vissa facknämnder och stadsdelsnämnder
Remiss från kommunstyrelsen, dnr 2022/210
Arbetsmarknadsörvaltningens förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat Ändring av reglementen för vissa
facknämnder och stadsdelsnämnder, KS 2022/210, till
arbetsmarknadsnämnden för yttrande.
Stadsledningskontoret har tagit fram förslag till ändringar i
reglementen för ett flertal nämnder däribland
arbetsmarknadsnämnden. Förslag till förändringar sker utifrån
kommunfullmäktiges beslut om budget 2021 och 2022. Förslaget
innebär att arbetsmarknadsnämndens reglemente tillförs en ny
paragraf gällande nämndens uppdrag kopplat till upphandling och
förvaltning av avtal avseende förmedlingstjänster av ställföreträdare
samt inrättande av en förvaltarenhet. Arbetsmarknadsförvaltningen
anser att föreslagen förändring i nämndens reglemente gällande
detta uppdrag är bra och har inga synpunkter på förslaget.
Bakgrund
Enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kapitlet 44 § ska
kommunfullmäktige besluta om reglementen om nämndernas
verksamhet och arbetsformer. Arbetsmarknadsnämnden har dels att
följa beslutet om "Reglemente med allmänna bestämmelser för
stadens nämnder", dels beslutet om "Reglemente för
arbetsmarknadsnämnden".
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I reglementet anges nämndens verksamhetsområden, till exempel att
en nämnd har hand om en eller flera verksamheter i hela kommunen
eller om en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt en annan nämnd.
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Ärendet
Stadsledningskontoret har tagit fram förslag till ändringar i
reglementen för arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden,
servicenämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna,
trafiknämnden, utbildningsnämnden och äldrenämnden. Föreslagna
ändringar har skett utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget
2021 och budget 2022.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom ekonomistaben, enheten för inköp och
juridik, på arbetsmarknadsförvaltningen.
Arbetsmarknadsförvaltningens synpunkter och förslag
En översyn av reglementena har gjorts av stadsledningskontoret
utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget 2021 och budget
2022. Stadsledningskontoret har tagit fram förslag till ändring i
reglementet för arbetsmarknadsnämnden.
I budget 2021 framgår att arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för
upphandling av förmedlingstjänster avseende ställföreträdare samt
upprättande av stadens förvaltarenhet. I budget 2022 framgår att
arbetsmarknadsnämnden även ansvarar för avtal för förmedlingstjänster avseende ställföreträdare samt upprättande av stadens
förvaltarenhet. Vidare framgår att arbetsmarknadsnämnden ska
samverka med överförmyndarnämnden i inrättandet av stadens
förvaltarenhet.
Stadsledningskontoret föreslår därför att en ny 7 § tillförs i
reglemente för arbetsmarknadsnämnden. Den nya 7 § lyder:
”Nämnden ansvarar för upphandling och avtal av
förmedlingstjänster avseende ställföreträdare samt för stadens
förvaltarenhet.”
Arbetsmarknadsförvaltningen anser att ändringen som föreslås
gällande arbetsmarknadsnämndens reglemente är bra och har
därutöver inga synpunkter på förslaget.
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