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Förvaltningens förslag till beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som
svar på remissen.
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stadsdelsdirektör

Sammanfattning
Stadsledningskontoret föreslår i det aktuella ärendet förändringar i
reglementena för bland annat stadsdelsnämnderna. De föreslagna
förändringarna föranleds bland annat av förändrad lagstiftning. I de
situationer då reglementen behöver användas är det nödvändigt att
de är tydliga och uppdaterade. Förvaltningen välkomnar därför de
föreslagna förändringarna.
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Bakgrund
Reglementen för kommunstyrelse och nämnder fungerar som
kompletterande styrdokument till kommunallagen och vägleder
bland annat om nämnders ansvarsområde och befogenheter.
Stadsledningskontoret föreslår i det aktuella ärendet förändringar i
reglementena för vissa facknämnder samt för stadsdelsnämnderna.
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Ärendet
Stadsledningskontoret har gjort en översyn av vissa reglementen
utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget 2018 och ny
kommunallag (2017:725) från och med den 1 januari 2018 samt
dataskyddsförordning (dir 2016:15) som träder i kraft den 25 maj
2018. Viss övrig korrigering har gjorts utifrån ändringar i olika
lagrum. Utöver detta har vissa redaktionella ändringar genomförts
och tidigare gällande uppdrag förtydligats. Stadsdelsförvaltningens
remissvar omfattar de förändringar som föreslås i reglementet för
stadsdelsnämnderna.
I reglementet för stadsdelsnämnderna föreslås följande
förändringar:
Biståndsbedömning och verksamhet i enlighet med
socialtjänstlagen
Ett tillägg föreslås om förtydligande av stadsdelsnämndernas ansvar
för biståndsbedömning och verksamhet i enlighet med
socialtjänstlagen (SoL) för äldreomsorg, individ- och
familjeomsorg, ekonomiskt bistånd samt socialpsykiatri.
Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
Sedan den 1 juli 2017 gäller lag om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare. Stadsdelsnämndernas ansvar för tillsyn av
försäljning av tobak och folköl har utökats till att omfatta även
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. En komplettering
föreslås därför i reglementet om det utökade tillsynsansvaret.
Barnomsorg på obekväm arbetstid
Ansvaret för förskoleverksamheten har förändrats så att
stadsdelsnämnderna har ansvar för att tillhandahålla barnomsorg på
obekväm arbetstid. Förtydligande tillägg föreslås i reglementet.
Kommunövergripande uppgifter
Kungsholmens stadsdelsnämnd ansvarar för habiliteringsverksamhet för barn med rörelsehinder samt för förskola för döva
och hörselskadade barn. Regleringar av stadens kommunövergripande verksamheter finns numera i bilaga till
kommunfullmäktiges budget och stryks från reglementet för
stadsdelsnämnderna.
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Ny kommunallag
Konsekvensändring görs till följd av den nya kommunallagen som
trädde i kraft vid årsskiftet.
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Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom stadsdelsdirektörens stab. Ärendet
har behandlats av rådet för funktionshinderfrågor den 12 april 2018,
stadsdelsnämndens pensionärsråd den 16 april 2018 och
förvaltningsgruppen den 12 april 2018. Synpunkter framgår av
protokollen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
I de situationer då reglementen behöver användas är det nödvändigt
att de är tydliga och aktuella. Förvaltningen välkomnar därför de
föreslagna förändringarna och har inga synpunkter på förslaget.
Bilagor
1. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande
2. Reglemente för stadsdelsnämnderna
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