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Sammanfattning
Stadsledningskontoret överlämnar förslag på ändringar i reglementen för
kommunstyrelsen, servicenämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och
valnämnden med anledning av vissa organisationsförändringar, ny lagstiftning
samt kommunfullmäktiges beslutade budget för år 2013.

Bakgrund
Med anledning av ändringar i organisationen vid stadsledningskontoret, nya regler
i kommunallagen samt beslut av kommunfullmäktige har juridiska avdelningen
inom stadsledningskontoret gjort en översyn av gällande reglementen. En likartad
översyn av stadens reglementen gjordes förra året med anledning av
kommunfullmäktiges beslutade budget för år 2012 (i ärende med dnr 661182/2012). Ärendet har remitterats till berörda nämnder i staden och beslut om de
däri föreslagna ändringarna avses fattas samtidigt som beslut fattas i detta ärende.
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Ärendet
I detta ärende föreslås en revidering av reglementena för kommunstyrelsen,
servicenämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnden.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsledningskontorets juridiska avdelning.

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag
Kommunstyrelsen
Med anledning av ändringar i kommunallagen (SFS 2012:390) behöver
kommunstyrelsens reglemente ändras. Förslaget innebär att styrelsen i årliga
beslut ska bedöma verksamheten i de aktiebolag som staden helt eller delvis äger
eller annars har intresse i, dels i förhållande till det ändamål fullmäktige har
fastställt, dels i förhållande till de kommunala befogenheterna. I reglementet förs
in nya 6 och 7 §§. Nuvarande 7 § tas bort och förs in i 6 §. Reglementet får i dessa
delar följande lydelse:
Styr- och ledningsfunktion
6§
Styrelsen ska ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som staden
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål,
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga
förhållanden av betydelse för staden.
Styrelsen ska löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav
som anges i 3 kap. 17 och 18 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de
aktiebolag staden innehar aktier i.
Styrelsen ska årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de
aktiebolag som staden helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 3
kap. 17 -18 §§ kommunallagen under föregående kalenderår har varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast dock senast i
samband med att styrelsen överlämnar årsredovisningen till fullmäktige. Finner
styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om
nödvändiga åtgärder.
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Styrelsen får utse ombud som äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i
övrigt tillvarata stadens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra
likartade sammanträden i de företag som staden helt eller delvis äger eller annars
har intresse i.
Ansvar och rapporteringsskyldighet
7§
Styrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning
samt bestämmelser i detta reglemente.
Styrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten i
staden och de bolag som staden helt eller delvis äger eller annars har intresse i
utvecklas, och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret.
I 28 § kommunstyrelsen reglemente ska ordet valmemorial bytas ut mot valärenden. I
första stycket läggs följande mening till: ”Valärenden ska tryckas fortlöpande i
datumordning för året”.

Servicenämnden
Enligt kommunfullmäktiges beslut i budgeten för 2012 övertog servicenämnden
ansvaret för hyresadministrationen avseende andrahandsuthyrning till brukare. En
ny 7 § förs in reglementet med följande lydelse: ”Nämnden svarar för
hyresadministration i samband med uthyrning i andra hand av bostäder till
enskilda inom socialtjänstens område förutom avseende försöks- och
träningslägenheter”.
Vidare stryks alla datum i reglementet som anger när tidigare ändringar i
reglementet har trätt i kraft.
Socialnämnden
Nämnden har det kommunövergripande ansvaret för verksamhetsutveckling inom
området budget- och skuldrådgivning. Ansvaret skrivs in i 3 § socialnämndens
reglemente med en ny punkt 6: ”kommunövergripande frågor rörande budgetoch skuldrådgivning”.
Kommunfullmäktige beslutade i förra årets budget att socialnämnden tar över
ansvaret för dödsboutredningar från stadsdelsnämnderna. Därför har i
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socialnämndens reglemente föreslagits ett tillägg angående detta. I budget för
2013 beslutade kommunfullmäktige att nämnden även får besluta om ekonomiskt
bistånd i samband med dödsboutredningar. 4 § p 19 i socialnämndens reglemente
får därmed följande lydelse: ”åtgärder rörande förvaltning/avveckling av dödsbo
och dödsboanmälan som följer av ärvdabalken samt biståndsbeslut enligt
socialtjänstlagen i samband med dödsboutredningar”.
Stadsdelsnämnderna
Den 1 december 2010 övertog staten huvudansvaret för introduktionen av vuxna
flyktingar och introduktionsersättning upp till tre år efter uppehållstillstånd.
Kommunen forsätter att ansvara för svenska för invandrare och
samhällsinformation. Detta innebär att stadsdelsnämndernas ansvar för flyktingar
ingår i ansvaret enligt socialtjänstlagen bl.a. genom ekonomiskt bistånd.
Stadsdelsnämndernas ansvar enligt 5 § punkt 1 och 2 har upphört att gälla och
punkterna stryks i reglementet. Staden har dock ett fortsatt ansvar för mottagning
av flyktingar och invandrare vilket förs in i nuvarande 5 § punkt 3.
Valnämnden
Med anledning av att KF/KS kansli har upphört som egen förvaltning och nu är en del av
stadsledningskontoret ska i 3 § valnämndens reglemente KF/KS kansli bytas ut mot
”stadsledningskontoret”.
I 4 § ersätts dessutom ordet ”styrelsen” med ”nämnden”.
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