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Resursförstärkning 2016
Förslag till beslut
Överförmyndarnämnden framställer till Eskilstuna kommun att nämnden beviljas
530 000 kronor i resursförstärkning för 2016.
Överförmyndarnämnden framställer till Strängnäs kommun att nämnden beviljas
130 000 kronor i resursförstärkning för 2016.

Ärendebeskrivning
Enligt Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn ska
överförmyndaren förordna en god man för ett barn som vid ankomsten till Sverige
är skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan som vuxen person som får
anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Den gode mannen ska i vårdnadshavares och
förmyndares ställa ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta
dess angelägenheter.

Från september i fjol till och med den 15 mars i år har överförmyndarnämnden för
Eskilstuna och Strängnäs kommuner tagit emot 598 ansökningar om god man för
ensamkommande barn. Under perioden januari – augusti i fjol tog nämnden emot
155 ansökningar, varav 100 ansökningar inkom under juni - augusti.
Den stora ökningen av antalet ansökningar har naturligtvis inneburit en kraftig
ansträngning i nämndens verksamhet och för dess medarbetare. Intresset bland
allmänheten av att bli god man åt barnen har emellertid varit stort, vilket
underlättat rekryteringen av gode män. Genom samarbete med studieförbunden
ABF och Sensus har ett 100-tal eskilstuna- och stärngnäsbor fått utbildning för
uppdraget.
För att skapa bättre förutsättningar för att så fort som möjligt förordna en god man
till barnen fick nämnden i slutet av förra året möjlighet att förstärka
överförmyndarkontoret med ytterligare två medarbetare. Tack vare att respektive
kommunfullmäktige i november beslutade att utöka nämndens budgetram kunde
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förstärkningen från och med årsskiftet bli permanent. Trots det saknade 170
ensamkommande barn i Eskilstuna och Strängnäs en god man den 15 mars.
Nämnden beslutade 2016-02-22 att införa ett schablonarvode och en
schabloniserad omkostnadsersättning för uppdraget som god man för
ensamkommande barn. Syftet är att effektivisera handläggningen av beslut om
arvode.
Nämndens ambition är att en god man senast den 31 maj ska vara förordnad till de
barn som för närvarande saknar en sådan. Det innebär i genomsnitt 20-25
förordnanden per vecka. En förutsättning för att klara det är bland annat att
befintliga gode män åtar sig ytterligare uppdrag och fler gode män utbildas.
Utöver de 170 barn som saknade en god man den 15 mars tillkommer de barn som
fortsättningsvis anvisas av Migrationsverket till Eskilstuna och Strängnäs samt de
barn som andra kommuner placerar i kommunerna.
Under de senast fyra månaderna har ett 100-tal eskilstuna- och strängnäsbor tagit
på sig frivilliguppdraget att vara god man. De allra flesta är gode män åt minst 3-4
barn. Inför sitt uppdrag har de fått en grundutbildning. Med tanke på de utmaningar
och svårigheter som uppdraget innebär i kombination med att de är oerfarna som
god man måste nämnden erbjuda relevant vidareutbildning. Det är en förutsättning
för att de gode männen ska kunna ge barnen det stöd de behöver.
Överförmyndarnämndens grunduppdrag är att utöva tillsyn över bland andra de
gode männen. Det innebär bland annat kontroll av de redogörelser som de gode
männen för ensamkommande barn lämnar in en gång per kvartal. Dessa
redogörelser ligger till grund för beslut om arvode till den gode mannen.

Behov av resursförstärkning
En god man för ensamkommande barn ska enligt lagstiftningen förordnas så snart
det är möjligt. Nämndens åtagande för 2015 var att detta skulle ske inom 7
kalenderdagar. Detta åtagande kunde nämnden endast leva upp till under våren
2015. För 2016 ändrade därför nämnden åtagandet till 20 kalenderdagar, för
närvarande dröjer det dock upp till 3-4 månader innan ett barn får en god man.
För att nämnden ska kunna rekrytera, utbilda, förordna och kontrollera gode män
för ensamkommande barn och leva upp till lagstiftarens krav och förväntningar
behöver ytterligare resurser tillföras nämnden.
Det är svårt att bedöma hur många ensamkommande barn som i år kommer att söka
sig till Sverige. Migrationsverket har beskrivit tre scenarier, vilka innebär att det
kommer 12 000 – 27 000 barn. Om lika stor andel av dem anvisas respektive
placeras i Eskilstuna och Strängnäs som under 2015 innebär det 180 – 405 barn.
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Förvaltningens bedömning är att behovet av resursförstärkning för återstoden av
2016 uppgår till 650 000 kronor. Det täcker löner inklusive po-påslag, lokalhyra
med mera för 2 medarbetare under 8 månader. Eftersom 80 % av ansökningarna
om god man för ensamkommande barn under 2015 gällde barn i Eskilstuna och 20
% gällde barn i Strängnäs föreslås att kostnaden för resursförstärkningen fördelas i
samma proportion mellan kommunerna. Det vill säga 520 000 kronor för
Eskilstuna kommun och 130 000 kronor för Strängnäs kommun.
Nämnden får följa utveckling under året och i den preliminära verksamhetsplan för
2017 samt inför beslut om kompletterande årsplan och budget för 2017 återkomma
med beskrivning av de mer långsiktiga behoven.
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