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Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Svar på remiss om ändringar i reglementet för
kommunstyrelsen, servicenämnden,
socialnämnden, stadsdelsnämnderna och
valnämnden.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden lägger kontorsyttrandet till handlingarna.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Maria Häggblom
Stadsdelsdirektör

Christina Heglert
Avdelningschef

Sammanfattning
Reglementena för några av stadens nämnder behöver ändras. Det beror
dels på nya regler i kommunallagen, dels på organisations-förändringar
vid stadsledningskontoret och på kommunfullmäktiges beslut i budget
om några mindre ändringar i nämndernas ansvarsområden.
Stadens juridiska avdelning har utarbetat ett förslag till ändrade
reglementen. Stadsdelsförvaltningen har inga invändningar mot de
föreslagna ändringarna.
Ärendet
Utifrån nya regler i kommunallagen, organisationsförändringar vid
stadsledningskontoret och kommunfullmäktiges beslut i budget om
några mindre ändringar i nämndernas ansvarsområden behöver
reglementet för några av stadens nämnder ändras. Stadens juridiska
avdelning har utarbetat ett förslag till reviderade reglementen.
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Kommunstyrelsen
Efter ändringar i kommunallagen (SFS 2012:390) ska
kommunstyrelsen i årliga beslut bedöma verksamheten i de aktiebolag
som staden helt eller delvis äger eller har intresse i. Bedömningen ska
göras i förhållande till de kommunala befogenheterna och det ändamål
fullmäktige har fastställt.
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Servicenämnden
Enligt kommunfullmäktiges beslut i budgeten för 2012 har
servicenämnden numera ansvaret för hyresadministrationen avseende
andrahandsuthyrning till brukare.
Socialnämnden
Socialnämnden har det kommunövergripande ansvaret för
verksamhetsutveckling inom området budget-och skuldrådgivning.
Genom 2012 års budget övertog socialnämnden ansvaret för
dödsboutredningar från stadsdelsnämnderna. I budget för 2013
beslutade kommunfullmäktige att socialnämnden även får besluta om
ekonomiskt bistånd i samband med dödsboutredningar.
Stadsdelsnämnderna
I slutet av 2010 övertog staten huvudansvaret för introduktionen av
vuxna flyktingar och för introduktionsersättning upp till tre år efter det
att personen fått uppehållstillstånd. Kommunerna fortsätter att ansvara
för svenska för invandrare (sfi) och samhällsinformation.
Stadsdelsnämndernas ansvar för flyktingar ingår numera i ansvaret
enligt socialtjänstlagen, bland annat genom ekonomiskt bistånd. Staden
har dock ett fortsatt särskilt ansvar för mottagning av flyktingar och
invandrade personer.
Valnämnden
KF/KS-kansliet har upphört som egen förvaltning och är nu en del av
stadsledningskontoret.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid strategiska staben.
Förvaltningens synpunkter
Förslagen till ändringar i reglementet för stadsdelsnämnderna beror på
att staten den 1 december 2010 övertog huvudansvaret för
introduktionen av vuxna flyktingar och introduktionsersättning upp till
tre år efter uppehållstillstånd. Stadsdelsnämndernas tidigare ansvar har
därför strukits i reglementet. Förvaltningen har inga synpunkter på
förslagen då det är till följd av ändringar i lagstiftningen.
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