Serviceförvaltningen
Stab

Handläggare
Maria Wedenlid
Telefon: 08-508 118 37

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.1.5- 559/2019
Sida 1 (3)
2019-08-19

Till
Servicenämnden
2019-09-24

Ändring av reglemente för vissa facknämnder
Svar på remiss från Kommunstyrelsen
Förvaltningens förslag till beslut
Remissen besvaras förvaltningens tjänsteutlåtande.

Anna-Karin Sandén
Förvaltningschef

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från servicenämnden angående
ändring av reglementen för vissa facknämnder och
stadsdelsnämnderna samt i reglemente med allmänna bestämmelser
för Stockholms stads nämnder.
Förvaltningen är positiv till förändringen av servicenämndens
reglemente. Det som rör servicenämnden direkt skapar ingen
förändring i arbetssätt men förtydligar ansvaret inom respektive
område.
Förvaltningen anser att två språkliga förändringar bör ske i förslaget
innan beslut fattas av kommunfullmäktige.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från servicenämnden angående
ändring av reglementen för vissa facknämnder och
stadsdelsnämnderna samt i reglemente med allmänna bestämmelser
för Stockholms stads nämnder. Yttrandet ska vara
stadsledningskontoret tillhanda senast 25 oktober 2019.
Stadens verksamhet regleras av flera olika lagar. Lagarna beslutas
av riksdagen och förordningarna av regeringen. Staden har även
utrymme att utforma egna policyer, planer och program för hur de
olika verksamheterna ska bedrivas. Kommunfullmäktige bestämmer
genom reglementen för de olika nämndernas ansvarsområden och
verksamhet. Varje nämnd har ett reglemente att arbeta efter. Det
beskriver vad nämnden har att fullgöra och vilket ansvar den har.
Ärendet
Stadsledningskontoret har tagit fram förslag till ändringar i
reglementena för flera nämnder, däribland servicenämnden.
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 har också gjorts.
Servicenämnden ansvarar enligt gällande reglemente för en
stadsgemensam hyresförhandlingsfunktion. Mot bakgrund av
fastighetsnämndens uppgifter inom samma område förtydligas,
behöver ett tillägg göras i servicenämndens reglemente för att
klargöra ansvarsfördelningen mellan de två nämnderna.
I servicenämndens reglemente föreslås också ett tillägg i 4 §
rörande ansvaret för verksamheten vid Kontaktcenter som ska
tydliggöra att nämnden inom denna verksamhet utför uppgifter
inom socialtjänsten.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom staben i samråd med berörda avdelningar.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till förändringen av servicenämndens
reglemente. Det som rör servicenämnden direkt skapar ingen
förändring i arbetssätt men förtydligar ansvaret inom respektive
område.
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Förvaltningen anser att i 7 § bör ”lokalplanering” bytas ut till
”beställarstöd i lokalfrågor” som det står i fastighetspolicyn och
också är en bättre beskrivning av verksamheten.
I förslaget har §4 fått en helt ny mening gällande att Kontakcenter
Stockholm kan fullgöra socialtjänstuppgifter. Detta tillägg önskar
förvaltningen få mer utförligt beskrivet då det kan tolkas som att
verksamhetsområdet ska åta sig nya uppdrag. Skrivningen bör
förtydligas med att detta är en praktisk formalia kring
socialtjänstsekretess som möjliggör för verksamhetsområdet att
utföra vissa uppdrag som kräver behörigheter till sociala system.
Förvaltningen välkomnar den generella skrivningen i förslaget
gällande delat personuppgiftsansvar mellan olika nämnder inom
staden eftersom servicenämnden hanterar stora mängder
personuppgifter åt andra nämnder.
Bilagor
1. Remissen

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

