ABCDE

Staben

qà®åëíÉìíä™í~åÇÉ
páÇ=N=EOF=OMMSJMVJMU
aåê=NMMJQPUJMS

hìåÖëÜçäãÉåë=
ëí~ÇëÇÉäëÑ∏êî~äíåáåÖ=
=
Handläggare: Christin Bjuggren
Tfn: 08 508 08 015

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2006-09-21

Förändringar i stadens reglementen
Remiss från kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör
Sammanfattning
Ett tydligt och uppdaterat reglemente kan ha avgörande betydelse då
beslut överklagas eller om tveksamhet råder om formerna för nämndens
arbete. Den föreslagna uppdelningen med ett övergripande reglemente
med gemensamma bestämmelser bidrar till att förtydliga att nämnderna är
likställda gentemot kommunstyrelsen.
Bakgrund
I nämndens reglemente anges former för nämndens arbete. Reglementet
fastställs av kommunfullmäktige och kompletterar kommunallagens
bestämmelser om kommunala nämnder. Reglementet ingår i den
kommunala författningssamlingen och är ett viktigt dokument t.ex. vid
överklagande av beslut.
KF/KS kansli har på uppdrag av kommunstyrelsen gjort en översyn av
reglementena för samtliga stadens nämnder. Förslag till förändringar har
sammanställts och lämnats till samtliga nämnder för yttrande senast den 6
oktober 2006. Den tydligaste förändringen är att samtliga för alla nämnder
gemensamma bestämmelser samlas i ett övergripande reglemente. På så
sätt samlas övergripande bestämmelser i ett enda dokument. Varje nämnds
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specifika uppgifter fastställs i ett separat reglemente. KF/KS kansli
föreslås få i uppdrag att bevaka och uppdatera stadens reglementen så att
dessa hålls aktuella och i fas med kommunfullmäktiges beslut.
Förvaltningens förslag
Uppdelningen i ett övergripande reglemente kompletterat med
nämndspecifika reglementen är fördelaktigt på så sätt att det blir tydligt
vilka uppgifter som är lika för alla nämnder. Texten ”nämnden har till
uppgift att bereda ärenden hos kommunstyrelsen avseende riktlinjer,
principer och uppföljning inom sitt verksamhetsområde” har tidigare
endast funnits i vissa nämnders reglementen. Genom att uppgiften nu
föreslås avse samtliga nämnder blir det tydligare att nämnderna är
likställda gentemot kommunstyrelsen. Nämnden och förvaltningen
välkomnar alla sådana förtydliganden. Det behöver klargöras att nämnder
och förvaltningar inte har rätt att ge direktiv och uppdrag till andra
nämnder. Det hade varit bra om det framgick ännu tydligare av
reglementet, men förvaltningen har inget konkret förslag till
komplettering. En annan fördel med uppdelningen i övergripande och
nämndspecifika reglementen är att förändringar av gemensamma
bestämmelser inte kräver förändringar i samtliga nämnders reglementen.
Den enda nackdelen med uppdelningen i övergripande och
nämndspecifika reglementen är att det blir fler dokument, men denna
nackdel uppvägs helt klart av fördelarna.
Det är också bra att KF/KS kansli får ett tydligt uppdrag att se till att
nämndernas reglementen hålls aktuella. Ett tydligt och uppdaterat
reglemente kan ha avgörande betydelse då beslut överklagas eller om
tveksamhet råder om formerna för nämndens arbete.
Paragrafen i det övergripande reglementet om förvaltningschefens närvaro
bör kompletteras med en mening om att förvaltningschefen har rätt att i
likhet med ledamöter och närvarande ersättare få sin mening antecknad till
protokollet. Det är sällan detta blir aktuellt, men det kan i undantagsfall
vara väsentligt att även förvaltningschefens mening är tydligt
dokumenterad.
Kravet på att reglementen måste vara formellt korrekta medför ibland att
språket kan uppfattas som svårtillgängligt. Vissa formuleringen i förslagen
till nya reglementen borde ändå kunna uttryckas på ett enklare sätt. Ett
sådant exempel är första meningen i 10 § i det övergripande
nämndreglementet: ”Kallelse till sammanträde utfärdas genom försorg av
nämndens ordförande”.
Bilaga
Remiss från kommunstyrelsen.

