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Till
Socialtjänstnämnden

Förändringar i stadens reglementen
Svar på remiss från KF/KS kansli
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Dag Helin

Eddie Friberg

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2004 att ge KF/KS kansli i uppdrag att utarbeta förslag till ändringar i stadens reglementen och instruktioner.
Förvaltningen tillstyrker förslagen om gemensamma bestämmelser i ett övergripande reglemente, att KF/KS kansli får i uppdrag att i sin ordinarie hantering av ärenden som behandlas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige också
bevaka att förslag som rör ändringar av stadens reglementen läggs fram parallellt med repektive ärende samt att respektive nämnd även fortsättningsvis ansvarar för att uppdatera sina instruktioner. Förvaltnningen har granskat förslaget till reglemente för socialtjänstnämnden och lägger fram ett omarbetat förslag.
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Bakgrund
KF/KS kansli har till socialtjänstnämnden för yttrande överlämnat tjänsteutlåtandet ”Redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen”. Remisstiden går ut den 6 oktober 2006. Ärendet bilägges (bilaga 1).
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom kansliavdelningen i samarbete med
förvaltningsledningsgruppen.
Remissen i sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2004 vid behandlingen av ärendet ”Stadens politiska organisation (SPO) – Demokrati och ledarskap. Insatser
för fördjupad demokrati, Del 2” att ge KF/KS kansli i uppdrag att utarbeta förslag till ändringar i stadens reglementen och instruktioner.
I ärendet föreslås att samtliga för alla nämnder gemensamma bestämmelser
samlas i ett övergripande reglemente. Då uppnås dels att övergripande bestämmelser samlas i endast ett dokument och dels att de specifika uppgifterna
för de olika nämnderna förtydligas inom respektive nämndreglemente.
I SPO-utredningen påtalas att det är av stor vikt att bevaka och uppdatera stadens reglementen och instruktioner. KF/KS kansli föreslår att kansliet får i
uppdrag att i sin ordinarie hantering av ärenden, som behandlas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige också bevaka att förslag som rör ändringar av stadens reglementen läggs fram parallellt med repektive ärende.
Vad gäller instruktioner föreslår KF/KS kansli att endast de instruktioner som
direkt berör kommunstyrelsens egna förvaltningar, beredningar, utskott och råd
uppdateras av stadsledningskontoret och KF/KS kansli samt redovisas i kommunal författningssamling. Detta överensstämmer med den praxis som för närvarande tillämpas.
Ett förslag till reviderade reglementen har utformats. I ärendet kommenteras
föreslagna ändringar.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen tillstyrker förslagen om gemensamma bestämmelser i ett övergripande reglemente, att KF/KS kansli får i uppdrag att i sin ordinarie hantering av ärenden som behandlas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige också
bevaka att förslag som rör ändringar av stadens reglementen läggs fram parallellt med repektive ärende samt att respektive nämnd även fortsättningsvis ansvarar för att uppdatera sina instruktioner..
Förvaltningen har granskat förslaget till reglemente för socialtjänstnämnden
och bifogar ett omarbetat förslag (bilaga 2). Ändringarna kommenteras nedan.
Alla hänvisningar till paragrafer avser förvaltningens förslag till reglemente.
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§2
Socialtjänstnämndens ansvar för stadsövergripande frågor har förtydligats.
Specialistuppgifterna som finns i KF/KS kanslis förslag, samverkan med frivilligorganisationer och tillståndgivning vid utskänkning av alkohol finns i § 3 p
11 och 5, och behöver inte stå med även här.
Övriga specialistuppgifter som finns uppräknade i KF/KS kanslis förslag har
förts till § 3.
Uppgiften ämnesansvar för socialpolitik och arbetsmarknad inom Europaforum
Stockholm har tillförts enligt beslut av kommunfullmäktige den 22 maj 2000.
Enheten Precens behöver inte ha sitt namn med då inga andra enheter finns angivna med namn i reglementet.
§3
Punkt 2 (enhet för hemlösa etc) har förtydligats.
Punkt 4 i KF/kanslis förslag (råd och stöd till personer med grava funktionshinder etc.) har tagits bort. Verksamheten inryms i punkt 11 (ekonomiskt och
annat stöd till utomstående organisationer etc.).
Punkt 5 (uppgifter enligt alkohollagen etc) har förtydligats.
Punkt 6 (rådgivning och öppenvårdsinsatser etc.) har sammanförts av två tidigare punkter (punkterna 1 och 2 i KF/kanslis förslag).
Punkt 8 i KF/kanslis förslag (utbildningar och kurser för familjehem etc.) har
förts till § 5 då verksamheten enligt beslut i socialtjänstnämndens budget/ verksamhetsplan för 2002 är intäktsfinansierad.
En ny punkt 8 har lagts till (mottagning och skyddat boende för flickor 13 – 20
år etc.). Denna verksamhet inrättades enligt socialtjänstnämndens budget/ verksamhetsplaner för 2002 och 2003.
Punkt 10 i KF/KS kanslis förslag (ledsagarservice enligt socialtjänstlagen) har
förts till § 5 då verksamheten sedan införandet av pengsystemet i staden är intäktsfinansierad.
Punkt 11 (ekonomiskt och annat stöd till utomstående organisationer etc.) har
förtydligats.
Punkt 12 i KF/KS kanslis förslag (konsultstöd avseende skuldrådgivning för
handläggare) har förts till § 5 då verksamheten enligt beslut i budget/ verksamhetsplan 2002 är intäktsfinansierad.
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En ny punkt 14 har lagts till (konsultstöd till stadsdelsnämnderna etc.). Denna
funktion inrättades enligt socialtjänstnämndens budget/verksamhetsplan för
2005.
En ny punkt 15 har lagts till (barncentrum etc). Denna funktion inrättades enligt uppdrag i kommunfullmäktiges budget för 2005.
§5
En ny punkt 1 har lagts till (utbildningar och kurser för familjehem etc.), flyttad från § 3 enligt redovisningen ovan.
En ny punkt 2 har lagts till, resurs- och kunskapscenter för adopterade och deras familjer. Denna verksamhet har inrättats från och med 2006 enligt socialtjänstnämndens budget/verksamhetsplan för 2006.
En ny punkt 3 har lagts till (konsultstöd avseende skuldrådgivning för handläggare), flyttad från § 3 enligt redovisningen ovan.
Punkt 4 har förtydligats (ett varierat utbud av öppenvårdsinsatser och institutionsplatser etc, punkt 1 i KF/KS kanslis förslag).
Punkt 4 i KF/KS förslag tas bort då uppgifterna ingår i verksamhetens ordinarie
uppdrag, se § 3 punkt 2 i förvaltningens förslag (stadens enhet för hemlösa
etc.).
Punkt 5 har omarbetats enligt den nya inriktning som beslutades för verksamheten i socialtjänstnämndens budget/verksamhetsplan för 2005 (förmedling av
platser för ungdomar etc, punkt 2 i KF/KS kanslis förslag).
Punkt 5 i KF/KS förslag tas bort då tyngdpunkten i verksamheten ligger i att
svara för dessa insatser för stadens ungdomar enligt § 3 punkt 12 i förvaltningens förslag (sociala insatser i samband med akutvård …vid Maria Ungdom
etc.).
Punkt 6 har omarbetats utifrån det uppdrag verksamheten haft ända sedan socialtjänstnämnden inrättades 1999 (platser för arbetsrehabilitering etc, punkt 3 i
KF/KS kanslis förslag).
Punkt 9 har omarbetats (korttidsvistelse etc.).
Punkt 10 har lagts till då denna uppgift saknats i nämndens reglemente men
verksamheten har funnits inom socialtjänstnämnden sedan den inrättades 1999.
Bilagor
1. Rapporten ”Redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen”.
2. Förslag till reglemente för socialtjänstnämnden.

