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Förslag till beslut
Som sitt yttrande över remissen överlämnar överförmyndarnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

Håkan Andersson
Förvaltningschef

Ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat en motion av Peter Wallmark och
Martin Westmont (båda SD) om att utreda stadens kostnader för tolkar. Motionärerna menar att anlitandet av tolktjänster är en stor
kostnad för stockholmarna och föreslår att staden utreder kostnadernas omfattning. Exempel på åtgärder som kan minska stadens kostnader är, enligt motionärerna, att anlita tolk via länk eller att staden
anställer egna tolkar.
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Ärendets beredning
Kommunstyrelsen har remitterat en motion av Peter Wallmark och
Martin Westmont (båda SD) om att utreda stadens kostnader för tolkar för yttrande senast den 30 mars 2021. Motionen har remitterats
till stadsledningskontoret, arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden,
överförmyndarnämnden och äldrenämnden samt till tre stadsdelsnämnder. Inom överförmyndarförvaltningen har ärendet beretts av
förvaltningschefens stab.

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.6-268/2020
Sida 2 (2)

Förvaltningens synpunkter
Överförmyndarförvaltningen anlitar tolkar i begränsad omfattning,
och främst i ärenden rörande ensamkommande barn som ännu inte
fått permanent uppehållstillstånd. Antalet ensamkommande barn
som har god man har minskat kraftigt under senare år, från 2 000
pågående tillsynsärenden år 2016 till 314 hösten 2020, och därmed
har också nämndens kostnader för tolktjänster minskat kraftigt, från
32 tkr 2019 till 14 tkr hittills under 2020. Förvaltningen har ingen
uppfattning om det skulle vara motiverat att närmare granska de
samlade tolkkostnaderna för staden. Att såsom föreslås i motionen
genomföra tolkning via länk i stället för på plats torde knappast
minska kostnaderna i någon högre grad, men skulle eventuellt negativt kunna påverka kvaliteten i det utförda uppdraget. Tolkning via
länk förekommer dock redan, huvudsakligen föranlett av den rådande pandemin. Det är förvaltningens uppfattning att det ska vara
möjligt att få tolk genom ett personligt möte när så bedöms lämpligt.
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