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Till

Svar på remiss om ”ändring av reglementen för
vissa facknämnder och stadsdelsnämnderna
samt i reglemente med allmänna bestämmelser
för Stockholms stads nämnder”
KS 2019/1121
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Beslutet förklaras som omedelbart justerat.
Sammanfattning
Stadsledningskontoret har tagit fram förslag till ändringar i
reglementena för arbetsmarknadsnämnden, fastighetsnämnden,
kommunstyrelsen, kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden,
servicenämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och
reglementet för äldrenämnden. Därutöver har uppdatering skett i
reglemente med allmänna bestämmelser för stadens nämnder samt i
reglemente med bestämmelser om stadsrevisionen i Stockholms
stad. Förslaget är remitterat till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd för
yttrande.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd berörs av förändringarna i
reglementet för stadsdelsnämnderna samt i reglemente med
allmänna bestämmelser för Stockholm stads nämnder.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Förvaltningen har ingenting att erinra vad gäller de föreslagna
förändringarna i reglementena. Däremot vill förvaltningen
understryka vikten av staden snarast påbörjar det praktiska arbetet
med tydliggörande och reglering av ansvarsförhållandena, avseende
personuppgiftsansvar, i de stadsgemensamma IT-systemen, mellan
stadens nämnder.
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Bakgrund
Varje nämnd i Stockholm stad har ett reglemente som
kommunfullmäktige godkänt. I reglementet anges vad som är
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nämndens ansvarsområde och vilka befogenheter nämnden har
inom det.
Stadsledningskontoret har tagit fram förslag till ändringar i
reglementena för arbetsmarknadsnämnden, fastighetsnämnden,
kommunstyrelsen, kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden,
servicenämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och
reglementet för äldrenämnden. Därutöver har uppdatering 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. Viss övrig
uppdatering och språklig översyn m.m. har också gjorts.
Förslaget är remitterat till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd för
yttrande.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på avdelningen för kansli och kommunikation.
Ärendet
Förändringar i reglemente med allmänna bestämmelser för
Stockholms stads nämnder
Vid centralt upphandlade och förvaltade system som nyttjas av flera
nämnder 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 juridisk person och nämnderna inte kan skriva
avtal med varandra. Förhållandet måste dock regleras, liksom för
det fall gemensamt personuppgiftsansvar förekommer. Enligt nu
gällande bestämmelser om personuppgiftsansvar i reglementena för
kommunstyrelsens och för stadens övriga nämnder är varje nämnd
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden
behandlar i sin verksamhet.
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Staden har ett antal centralt upphandlade och förvaltade system
såsom löne- och personaladministrativa system (LISA),
ekonomisystem (Agresso) och sociala system m.fl.
Upphandlande/förvaltande nämnd är t.ex. kommunstyrelsen eller
socialnämnden. Systemen används sedan även av andra nämnder stadsdelsnämnder och facknämnder - bl. a. genom att föra in
personuppgifter i systemen. Personuppgifterna behandlas då av
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upphandlande/förvaltande nämnd för den andra nämndens räkning
och ett personuppgiftsbiträdesförhållande uppstår.
Personuppgiftsbiträdesavtal kan som angivits inte tecknas, utan en
annan rättsakt får reglera förhållandet. Detta kan ske genom en
instruktion från den personuppgiftsansvariga nämnden med ett
innehåll motsvarande ett personuppgiftsbiträdesavtal
Mot denna bakgrund förslås ett tillägg göras i reglementet med
allmänna bestämmelser för stadens nämnder och i reglementet för
kommunstyrelsen. Fördelningen av personuppgiftsansvaret inom
staden ska beaktas och regleras, exempelvis vid framtida
upphandlingar där frågan kan bli aktuell.
I förslaget till nya reglementen har därför uppdatering skett i 5 § i
reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads
nämnder.
Förändringar i stadsdelsnämndernas reglemente
Stadsdelsnämndernas reglemente 3 § tredje stycket förslås
uppdateras med anledning av förändringar i tobakslagstiftningen.
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 på sätt att stadsdelarnas tillsynsansvar begränsas till
folkölsförsäljning som sker på försäljningsställen som inte har
serveringstillstånd enligt alkohollagen samt försäljningen av
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt lagen om
tobak och liknande produkter.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen har ingenting att erinra vad gäller de föreslagna
förändringarna i reglementena. Däremot vill förvaltningen
understryka vikten av staden snarast påbörjar det praktiska arbetet
med tydliggörande och reglering av ansvarsförhållandena, avseende
personuppgiftsansvar, i de stadsgemensamma IT-systemen, mellan
stadens nämnder.
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