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Svar på skrivelse till arbetsmarknadsnämnden
om inrättandet av förvaltarenhet med anställda
ställföreträdare
Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på skrivelsen.
Sammanfattning
Arbetsmarknadsnämnden har från Salar Rashid (S) m.fl.,
Rashid Mohammed (V) m.fl. och Lisa Palm (Fi) mottagit en
skrivelse som lyfter frågor om arbetsmarknadsförvaltningens arbete
med att inrätta en förvaltarenhet och när bedöms verksamheten med
professionella ställföreträdare kunna vara igång, samt hur
arbetsmarknadsförvaltningen samverkar med
överförmyndarförvaltningen. I skrivelsen lyfter frågeställarna de
utmaningar som de behövande stockholmarna har och att denna
grupp stadigt ökar.
Bakgrund
Överförmyndarnämnden i Stockholms stad har behov av
ställföreträdare som kan åta sig särskilt komplicerade ärenden. I
Stockholms stads budget för 2021 fick arbetsmarknadsnämnden i
uppdrag att ansvara för en upphandling av förmedlingstjänster av
ställföreträdare. Därtill fick arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att
inrätta en förvaltarenhet.
Arbetsmarknadsnämnden beslutade den 23 november 2021 att
upphandling av förmedlingstjänster av ställföreträdare skulle
genomföras samt att en förvaltarenhet skulle inrättas i egenregi på
arbetsmarknadsförvaltningen (AMF dnr 2021/811).
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Ärendet
Arbetsmarknadsnämnden har från Salar Rashid (S) m.fl.
Rashid Mohammed (V) m.fl. och Lisa Palm (Fi) mottagit en
skrivelse som lyfter frågor om vilka insatser och åtgärder som
arbetsförvaltningen gör inom uppdraget gällande ställföreträdare
som skulle kunna motverka den ökande gruppen av behövande
stockholmare av ställföreträdare.
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I skrivelsen lyfter frågeställarna följande frågor som besvaras i
tjänstutlåtandet:
1. Hur fortskrider arbetsmarknadsförvaltningens arbete med att
inrätta en förvaltarenhet och när bedöms verksamheten med
förmedling av professionella ställföreträdare kunna vara
igång?
2. Hur samverkar arbetsmarknadsförvaltningen med
överförmyndarförvaltningen i detta?
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på arbetsmarknadsförvaltningen, inom
ekonomistaben, förvaltarenheten i samråd med enheten för inköp
och juridik.
Arbetsmarknadsförvaltningens svar
Förvaltarenheten är en enhet inom ekonomistaben vilken inrättades
den 1 januari 2022.
I mars 2022 lämnade kommunstyrelsen förslag på tillägg i
arbetsmarknadsnämndens reglemente. Förslaget innebär att
arbetsmarknadsnämndens reglemente tillförs en ny paragraf om att
nämnden ansvarar för upphandling och förvaltning av avtal gällande
förmedlingstjänster av ställföreträdare samt att inrätta en
förvaltarenhet. Ärendet behandlades på arbetsmarknadsnämndens
sammanträde den 23 april 2022. Nämnden instämde i
kommunstyrelsens förslag och anförde inget därutöver.
Arbetsmarknadsförvaltningen förser överförmyndarförvaltningen
med förslag på ställföreträdare. Överförmyndarförvaltningen
ansvarar för att föreslå ställföreträdare till tingsrätten, som i sin tur
förordnar. Det råder aktiv och god samverkan mellan
överförmyndarförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen och
förvaltningarna har regelbundna arbetsmöten. En överenskommelse
som formaliserar samverkan mellan förvaltningarna, och som
preciserar arbetsgången i ett ärende mellan förvaltningarna, har
utarbetats och undertecknats.

Skrivelse till arbetsmarknadsnämnden om
inrättandet av förvaltarenhet med anställda
ställföreträdare

Förvaltarenheten utreder de arbetsrättsliga förutsättningarna för att
anställa professionella ställföreträdare i staden. Centrala frågor har
varit anställningsvillkor och arbetsmiljö. Därtill har förvaltningen
samlat kunskap och erfarenheter från kommuner som har anställda
ställföreträdare, samt varit i kontakt med andra myndigheter och
aktörer för att så långt möjligt beakta olika aspekter – legala och
praktiska - inför att förvaltningen kan komma att anställa
ställföreträdare och att operativt ansvara för att leda arbetet.
Förvaltningen förbereder ett ärende till nämndens möte i juni 2022 i
vilket nämnden föreslås fatta beslut, utifrån förvaltningens samlade
utredning, i frågan om anställda ställföreträdare.
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I enlighet med nämndens beslut annonserades upphandlingen där
intresserade leverantörer bjöds in att bli godkända leverantörer i ett
dynamiskt inköpssystem (DIS). Ett DIS är ett öppet avtalssystem
som ger nämnden möjligheter att löpande avropa ställföreträdare
under betydligt längre avtalstid än vad som är möjligt med en annan
avtalsform enligt lagom om offentlig upphandling (LOU).
Förvaltarenheten arbetar löpande med inkomna ansökningar om att
få bli godkänd leverantör. Ett beslut gällande en leverantör fattas
inom kort. Det pågår också ett uppsökande arbetet vid vilket
förvaltarenheten informerar mer om uppdraget.

Karina Uddén
Arbetsmarknadsdirektör
Arbetsmarknadsförvaltningen

Fredrik Bister
Ekonomichef
Arbetsmarknadsförvaltningen

Bilaga
1. Skrivelse till arbetsmarknadsnämnden om inrättandet av en
förvaltarenhet med anställda ställföreträdare.
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