Överförmyndarförvaltningen
Staben

Handläggare
Yvonne Zellman
Telefon: 508 29 723

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.5-12/2017
Sida 1 (4)
2017-02-09
ÖFN 2017-03-09
7
Till
Överförmyndarnämnden

Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm
- lägesrapport av hållbarhetskommissionens
arbete
Remiss från kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Som svar på remissen hänvisar överförmyndarnämnden till
förvaltningens tjänsteutlåtande.

Håkan Andersson
Förvaltningschef

Sammanfattning
Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm har lämnat en lägesrapport över sitt hittillsvarande arbete. Rapporten – fyra delrapporter – har remitterats till överförmyndarnämnden med flera för
yttrande. Rapporterna behandlar hållbar skolutveckling, ungas etablering på arbetsmarknaden, stockholmarnas inflytande i stadens
beslutsprocesser och det offentliga rummets betydelse för en socialt
hållbar samhällsutveckling.
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Kommissionen föreslår att staden i högre grad ska ställa riktade
sysselsättningskrav i sina upphandlingar, i syfte att aktivt få in prioriterade grupper på arbetsmarknaden. I den mån överförmyndarnämnden genomför upphandlingar, och förutsättningar finns, ska
kommissionens förslag om riktade sociala klausuler beaktas. Förvaltningen ställer sig även positiv till åtgärden att skapa nya arbetstillfällen med specifika arbetsmoment, riktade mot särskilda grupper. En eventuell diskussion om att ta emot en ungdom, där anpassade arbetsuppgifter krävs, ska prövas förutsättningslöst. Kommissionens förslag för att främja kompetensbaserad rekrytering och
motverka diskriminering vid rekrytering inom staden ser förvaltningen som angeläget.
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Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget 2015 att inrätta en kommission för ett social hållbart Stockholm. Därefter har
en strategi antagits baserad på förslag till åtgärder som kommissionen tagit fram.
Ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat en lägesrapport från kommissionens arbete och redogör för de fyra delrapporter som kommissionen
tagit fram under våren 2016. Rapporterna behandlar hållbar skolutveckling, ungas etablering på arbetsmarknaden, stockholmarnas inflytande i stadens beslutsprocesser och det offentliga rummets betydelse för en socialt hållbar samhällsutveckling. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande bifogas. De fyra rapporterna – Den lärande
skolan, Dold potential, hinder och möjligheter för unga stockholmares etablering på arbetsmarknaden, Medborgare med mandat,
dialog och delaktighet i Stockholms stad och Staden där vi möts,
arkitektur och kultur i det offentliga rummet - är utlagda på stadens
hemsida www.stockholm.se. Avsikten är att rapporternas analyser
och förslag till åtgärder, tillsammans med de synpunkter som kommer fram i denna remissomgång, ska prövas av kommunstyrelsen i
upprättandet av budget 2018.
Ärendets beredning
Kommissionens rapporter har remitterats till samtliga nämnder,
Stockholms Stadshus AB samt kommunstyrelsens råd för funktionshindersfrågor för yttrande senast den 13 april 2017. Inom överförmyndarförvaltningen har ärendet beretts av förvaltningschefens
stab.
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Förvaltningens synpunkter
Överförmyndarnämndens uppdrag är att rekrytera och utöva tillsyn
över ställföreträdare – gode män och förvaltare – för personer bosatta i Stockholm, som av olika anledningar behöver hjälp i sin dagliga livsföring att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Nämndens verksamhet styrs utifrån lagstiftningen i främst
föräldrabalken. Vem som helst kan, i olika skeden i livet, komma att
behöva en god man eller förvaltare. Huvudsakliga målgrupper är
dock äldre, personer med demens, psykiskt funktionshindrade,
missbrukare och ensamkommande flyktingbarn. För närvarande har
närmare 10 500 personer i Stockholm stöd av en god man eller förvaltare.
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I enlighet med stadsledningskontorets anvisningar koncentrerar förvaltningen sitt förslag till yttrande till vissa föreslagna åtgärder i
rapporten ”Dold potential – hinder och möjligheter för unga stockholmares etablering på arbetsmarknaden”. Rapporten lyfter framförallt fram två grupper av ungdomar 16-29 år som har en svag
ställning på svensk arbetsmarknad – unga med funktionsnedsättning
och unga utrikes födda. Båda dessa är grupper som överförmyndaren, utifrån sitt specifika uppdrag, kommer i kontakt med i den meningen att det kan uppstå ett behov av att förordna en ställföreträdare.
Kommissionen föreslår att staden i högre grad ska ställa riktade sysselsättningskrav i sina upphandlingar, i syfte att aktivt få in prioriterade grupper på arbetsmarknaden. Staden arbetar redan i den riktningen, och överförmyndarförvaltningen ser att detta kan vara ett
viktigt verktyg för att hjälpa unga med behov av särskilt stöd till
sysselsättning. I den mån överförmyndarnämnden genomför upphandlingar, och förutsättningar finns, ska kommissionens förslag
om riktade sociala klausuler beaktas.
Förvaltningen ställer sig även positiv till åtgärden att skapa nya
arbetstillfällen med specifika arbetsmoment, riktade mot särskilda
grupper. Överförmyndarnämndens verksamhet drivs av en av stadens minsta förvaltningar, med huvudsakligen administrativa uppgifter. En eventuell diskussion om att ta emot en ungdom, där anpassade arbetsuppgifter krävs, ska prövas förutsättningslöst.
Kommissionens förslag för att främja kompetensbaserad rekrytering
och motverka diskriminering vid rekrytering inom staden är angeläget, som ett led i stadens ambition att öka möjligheterna för unga
med funktionsnedsättning och/eller med utländsk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden. Staden bör enligt förvaltningens mening vara ett föredöme genom att, som det uttrycks i rapporten,
”motverka onödiga krav som utesluter målgrupperna”.
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Överförmyndarförvaltningen vill avsluta med att kort kommentera
rapporten ”Medborgare med mandat – dialog och delaktighet i
Stockholms stad”. Ett sätt att stärka deltagande i samhälldialogen
bland särskilda målgrupper kan enligt rapporten vara uppsökande
arbete. Som exempel anges fältassistenter och medborgarvärdar,
men även civilsamhällets aktörer. Här vill förvaltningen lyfta fram
att en god man också kan fylla en viktig funktion i sammanhanget,
exempelvis genom att biträda och stödja sin huvudman i samband
med röstning i de allmänna valen eller i andra sammanhang där den
enskilde vill framföra sin åsikt i en samhällspolitisk diskussion.
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Förvaltningen anser slutligen att förslaget om att utveckla en digital
dialogportal är mycket bra, då det är uppenbart att det finns ett behov av att just samla, systematisera och tillgängliggöra all den information och de synpunkter staden får i samband med dialoger och
samråd av olika slag med stadens invånare.
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