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Ändring av reglemente för stadsdelsnämnderna
samt i reglemente med allmänna bestämmelser
för Stockholms stads nämnder
Yttrande till kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har antagit reglementen för stadens nämnder
som klargör nämndernas verksamhet och arbetsformer.
Stadsdelsnämnden berörs av reglementet med allmänna
bestämmelser för stadens nämnder och reglementet för
stadsdelsnämnderna. I denna remiss föreslås ändringar utifrån
kommunfullmäktiges beslut om budget samt vissa lagändringar.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslagen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab.
Reglemente med allmänna bestämmelser för stadens
nämnder
Personuppgiftsansvar

Vid centralt upphandlade och förvaltade system som nyttjas av flera
nämnder kan frågor om ansvar enligt dataskyddsförordningen
uppstå. Ett tillägg föreslås i § 5 om att fördelningen av
personuppgiftsansvaret inom staden ska beaktas och regleras,
exempelvis vid framtida upphandlingar där frågan kan bli aktuell.
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Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som
nämnden behandlar i sin verksamhet. Nämnden kan också vara
personuppgiftsbiträde åt en annan nämnd eller gemensamt
personuppgiftsansvarig tillsammans med en annan nämnd, varvid
de inbördes ansvarsförhållandena ska regleras. Vid ett
biträdesförhållande ska den personuppgiftsansvariga nämnden ge
instruktioner om behandlingen till den personuppgiftsbiträdande
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nämnden. Om gemensamt personuppgiftsansvar förekommer ska
fördelningen av ansvar regleras mellan nämnderna, bl.a. avseende
den registrerades rättigheter och tillhandahållande av information
till den registrerade.
Stadsdelsnämndernas reglemente
Tillsynen över försäljning av tobaksvaror har flyttas från
stadsdelsnämnderna till socialnämnden. Däremot kvarstår tillsynen
över elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Reglementet
behöver därför justeras i 3 § genom att texten om
stadsdelsnämndernas tidigare ansvar över tobaksförsäljningen tas
bort. Ny text:
Stadsdelsnämnd har hand om tillsynen över folkölsförsäljningen
som sker på försäljningsställen som inte har serveringstillstånd
enligt alkohollagen och tillsynen över försäljning av elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare enligt lagen om tobak och
liknande produkter.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
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