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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har till socialnämnden för yttrande överlämnat
tjänsteutlåtande från stadsledningskontoret med förslag till
ändringar i reglementena för kommunstyrelsen, servicenämnden,
socialnämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnden.
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Förslagen till tillägg till socialnämndens reglemente utifrån
kommunfullmäktiges budget för 2012 och 2013 är i huvudsak
adekvata. Förvaltningen tillstyrker stadsledningskontorets förslag
till reglemente för socialnämnden med ett förslag till ändring och
lämnar därutöver förslag på några ytterligare justeringar i
reglementet.
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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. Ärendet har remitterats till berörda nämnder i staden och
beslut om de däri föreslagna ändringarna avses fattas samtidigt
som beslut fattas i detta ärende. Remisstiden går ut 31 januari
2014.
Ärendet har även remitterats till samtliga stadsdelsnämnder,
servicenämnden och valnämnden.

Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande
avdelningen.

har utarbetats

inom

administrativa

Förvaltningen lämnar endast synpunkter på förslaget till
socialnämndens reglemente.

Ärendet
Stadsledningskontoret överlämnar förslag på ändringar i
reglemente
för
kommunstyrelsen,
servicenämnden,
socialnämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnden med
anledning av kommunfullmäktiges beslutade budget för år 2012
och år 2013.
Följande tillägg föreslås göras till socialnämndens reglemente:
Nämnden har det kommunövergripande ansvaret för
verksamhetsutveckling
inom
området
budgetoch
skuldrådgivning. Ansvaret skrivs in i 3 § socialnämndens
reglemente med en ny punkt 6: ”kommunövergripande frågor
rörande budget- och skuldrådgivning”.
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
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Kommunfullmäktige beslutade i förra årets budget att
socialnämnden tar över ansvaret för dödsboutredningar från
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stadsdelsnämnderna. Därför har i 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”.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Det är angeläget att förändringar i nämndernas uppdrag återges i
reglementena. Den ordning som gäller inom staden att
stadsledningskontoret ansvarar för bevakning och uppdatering av
stadens reglementen skapar förutsättningar för att reglementena
hålls aktuella.
Förslagen till tillägg till socialnämndens reglemente utifrån
kommunfullmäktiges budget för 2012 och 2013 är i huvudsak
adekvata. Förvaltningen tillstyrker stadsledningskontorets förslag
till reglemente för socialnämnden med förslag till delvis ändrad
lydelse av 4 § 19 p enligt följande.
Åtgärder rörande dödsboförvaltning och dödsboanmälan som
följer av ärvdabalken, biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen
samt åtgärder rörande begravning som följer av
begravningslagen.
Därutöver föreslår förvaltningen några ytterligare justeringar i
socialnämndens reglemente.
Ändringar i 2 §
Socialnämnden ansvarar för en rad kommunövergripande frågor
enligt uppräkning i 2 §. En uppgift som saknas är frågor om våld
i nära relationer. Förvaltningen föreslår att § 2 första stycket
kompletteras så att det får följande lydelse.
Socialnämnden ansvarar för kommunövergripande frågor rörande
omsorg om fysiskt och psykiskt funktionshindrade,
socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet, frågor om våld i
nära relationer, missbrukarfrågor, ekonomiskt bistånd,
hemlöshetsfrågor och samverkan med frivilligorganisationer på
det sociala området där detta inte ankommer på äldrenämnden.
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
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Enligt stadens riktlinjer för folköls- och tobakstillsyn i
Stockholm, senast reviderade av kommunfullmäktige 4 april
2011, ansvarar stadsdelsnämnderna för tillsynen över
försäljningsställen som säljer folköl och tobak medan
socialnämnden svarar för samordning, information, utbildning,
konsultativt stöd samt bransch- och myndighetssamverkan.
Socialnämnden
har
även
tillsynsansvaret
för
de
försäljningsställen som inte har någon fast försäljningslokal i en
stadsdelsförvaltning men där tillsynsansvaret ändå faller på
Stockholms stad. Det rör sig främst om internetförsäljning och
trafikserveringar som inte har serveringstillstånd.
Då socialnämndens ansvar för folkölstillsyn inte framgår av
reglementet föreslår förvaltningen att ett tillägg görs i § 2 andra
stycket så att detta får följande lydelse.
Nämnden ansvarar vidare för kommunövergripande frågor
rörande drog- och brottsprevention samt tillståndsgivning vid
utskänkning av alkohol och för övriga uppgifter enligt
alkohollagen och alkoholförordningen med undantag för tillsynen
över folkölsförsäljningen. Nämnden ansvarar dock för tillsyn vid
de försäljningsställen som inte har någon fast försäljningslokal i
ett stadsdelsområde.
Ändringar i 4 §
Förvaltningen föreslår att 4 § 3 p ändras så att den får följande
lydelse
Mottagning och skyddat boende för våldsutsatta
Arbetet mot våld i nära relationer bedrivs idag könsneutralt,
skrivningen om kvinnor och barn bör därför tas bort.
Förvaltningen föreslår att 4 § 4 p ändras så att den får följande
lydelse
Öppenvårdsinsatser för personer som köper eller säljer sexuella
tjänster eller använder sex som självskadebeteende
Begreppet prostitution i nuvarande 4 § 4 p används i mindre
utsträckning numera. Förvaltningens insatser omfattar även de
som köper sex och använder sex som självskadebeteende.
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Förvaltningen föreslår att 4 § 6 p ändras så att den får följande
lydelse
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Bidrag till ideella föreningar som bedriver verksamheter inom
socialtjänstens område, där detta inte ankommer på
stadsdelsnämnd eller äldrenämnd
Begreppet ideella föreningar föreslås införas istället för den äldre
beteckningen utomstående organisationer som inte används
numera.
Förvaltningen föreslår att 4 § 13 p ändras så att den får följande
lydelse
Barnahus som ska biträda stadsdelsnämnderna i ärenden som
rör misshandel och övergrepp mot barn och unga samt medverka
i kunskapsutvecklingen om utsatta barn
Barnahus är den aktuella beteckningen för verksamheten och bör
ersätta barncentrum.

Bilagor
1 Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande om ändringar i
reglementena för kommunstyrelsen, servicenämnden,
socialnämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnden
2 Förslag till ändrat reglemente för socialnämnden
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