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Ändring i reglementen för vissa facknämnder
och stadsdelsnämnderna samt i reglemente med
allmänna bestämmelser för Stockholms stads
nämnder
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen av förslag till ändring i reglementen för vissa
facknämnder och stadsdelsnämnderna samt i reglemente med
allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder.
Sammanfattning
Stadsledningskontoret har tagit fram förslag till ändringar i
reglementena för stadsdelsnämnderna, kommunstyrelsen och vissa
facknämnder. Dessutom föreslås uppdateringar i reglemente med
allmänna bestämmelser för stadens nämnder och i reglemente med
bestämmelser om stadsrevisionen i Stockholms stad. Ändringarna
föreslås utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget 2019, ny
kommunallag och dataskyddsförordning samt vissa andra
lagändringar som påverkar reglementena i staden. Viss övrig
uppdatering och språklig översyn med mera har också gjorts.
Socialnämnden föreslås överta tillsynen av försäljningen av tobak.
Förvaltningen gör bedömningen att socialnämnden även bör överta
ansvaret för tillsynen av försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare. En sammanhållen tillsyn är både effektivare
för staden och bättre för näringslivet. Enskilda tobakshandlare
kommer annars att få tillsynsbesök från flera olika nämnder.
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Förvaltningen har i övrigt bara några smärre invändningar mot
förslaget.
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Bakgrund
Stadsledningskontoret har tagit fram förslag till ändringar i
reglementena för stadsdelsnämnderna, kommunstyrelsen och vissa
facknämnder. Dessutom föreslås uppdateringar i reglemente med
allmänna bestämmelser för stadens nämnder och i reglemente med
bestämmelser om stadsrevisionen i Stockholms stad.
Ändringarna föreslås utifrån kommunfullmäktiges beslut om
budget 2019, ny kommunallag och dataskyddsförordning samt vissa
andra lagändringar som påverkar reglementena i staden. Viss övrig
uppdatering och språklig översyn med mera har också gjorts.
Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till ett stort antal
instanser, bland annat alla stadsdelsnämnder, för yttrande senast den
25 oktober.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av nämndsekreteraren i samråd med berörda
avdelningar.
Remissen i sammanfattning
Centralt i stadsledningskontorets förslag är nya formuleringar med
utgångspunkt i dataskyddsförordningen och ansvaret för hantering
av personuppgifter.
Vid centralt upphandlade och förvaltade datasystem som nyttjas av
flera nämnder 1 staden - exempelvis lönesystemet LISA och
ekonomisystemet Agresso - kan frågor om ansvar enligt
dataskyddsförordningen uppstå. I de fall någon nämnd behandlar
personuppgifter åt annan nämnd kan personuppgiftsbiträdesavtal
(pub-avtal) inte tecknas eftersom staden är en (1) juridisk person
och nämnderna inte kan skriva avtal med varandra. Förhållandet
måste dock regleras, liksom i de fall där det förekommer
gemensamt personuppgiftsansvar. Därför bör ett tillägg om detta
göras i reglementet med allmänna bestämmelser för stadens
nämnder och i reglementet för kommunstyrelsen.
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I övrigt berörs stadsdelsnämnderna framför allt av de förslag som
blir aktuella med den nya lagen om tobak och liknande produkter.
Lagen trädde ikraft den 1 juli i år och ersätter tobakslagen och lagen
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Den nya lagen
innehåller bestämmelser bland annat om tillståndsplikt för
försäljning av tobaksvaror, anmälningsplikt för försäljning av
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, rökfria miljöer,
tillsyn med mera.
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Stadsledningskontoret föreslår att socialnämnden ska ansvara för
stadens uppgifter enligt den nya lagen när det gäller att pröva och
meddela tillstånd för försäljning av tobaksvaror, att hantera
anmälningsärenden för försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt att svara för tillsynen av försäljning av
tobaksvaror. Tillsynen av försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare föreslås ligga kvar hos stadsdelsnämnderna.
Stadsledningskontoret föreslår vidare att det klargörs i
kulturnämndens reglemente att nämnden har systemägarskapet för
stadens gemensamma ärendehanteringssystem eDok, som bland
annat omfattar nämnders och styrelsers sammanträdeshantering i
Meetings Plus.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen instämmer i merparten av de föreslagna ändringarna
men har invändningar när det gäller tillsyn av elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare.
Socialnämnden föreslås överta tillsynen av försäljningen av tobak.
Förvaltningen gör bedömningen att socialnämnden även bör överta
ansvaret för tillsynen av försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare. En sammanhållen tillsyn är både effektivare
för staden och bättre för näringslivet. Enskilda tobakshandlare
kommer annars att få tillsynsbesök från olika nämnder.
Förvaltningen menar också att miljö- och hälsoskyddsnämndens
ansvar för tobaksfrågorna är otydligt formulerat i förslaget till nytt
reglemente.
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Förvaltningen vill även påtala en oklarhet i stadsdelsnämndernas
reglemente beträffande såväl begrepp som ansvar för investeringar i
naturområden. Nämnden har enligt punkt 13 i paragraf 5 ansvar för
"investeringar i samt skötsel och underhåll av parker, parkvägar och
grönområden ... ". Enligt punkt 14 i samma paragraf har
stadsdelsnämnderna ansvar för "skötsel och underhåll av
naturområden, naturreservat och strandbad". I den fjortonde
punkten finns alltså inte ordet investeringar med. Två saker är
oklara här - dels skillnaden mellan den trettonde punktens
"grönområden" och den fjortonde punktens "naturområden", dels
vilken nämnd som ansvarar för investeringar i naturområden,
naturreservat och strandbad.
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Frågan har uppkommit efter att medborgare haft önskemål om
elljusspår. Vi önskar att detta klargörs i samband med nästa översyn
av reglementet.
Avslutningsvis vill förvaltningen påpeka att förkortningen "bl.a." i
den föreslagna nya skrivningen utifrån dataskyddsförordningen i
paragraf 5 i reglemente med allmänna bestämmelser för stadens
nämnder lämpligen bör ersättas med "bland annat". Förkortningar
av det slaget bör inte förekomma I stadens reglementen.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör
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Andre Isaksson
Avdelningschef
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