Regler för arvoden till gode män för ensamkommande barn
För uppdrag som god man för ensamkommande barn som vistas i Eskilstuna
eller Strängnäs gäller nedanstående regler om arvode.
1. Arvodet uppgår till 3 000 kronor per barn och månad i det fall
förordnandet har pågått 16 dagar eller fler i en månad. Om förordnandet
pågått kortare tid än 16 dagar i en månad uppgår arvodet till 1 500
kronor per barn.
2. Den fasta ersättningen för resor och andra utlägg uppgår till 500 kronor
per barn och månad i de fall förordnandet har pågått 16 dagar eller fler i
en månad. Om förordnandet pågått kortare tid än16 dagar i en månad är
den fasta ersättningen för resor och andra utlägg 250 kronor per barn.
3. I de fall den gode mannen kvarstår i sitt uppdrag efter det att
Migrationsverket beslutat om uppehållstillstånd utgår ett arvode om
2 880 kronor per barn och månad i det fall förordnandet har pågått 16
dagar eller fler i en månad. I det fall uppdraget pågått kortare tid än 16
dagar i en månad är arvodet 1 440 kronor per barn. Någon ersättning för
resor eller andra utlägg utgår inte.
4. Om barnet avviker och inte går att få kontakt med ska arvodet uppgå till
720 kronor från och med månaden efter det barnet avvikit. Någon övrig
ersättning utgår inte.
Vad ska jag göra?
Du ska lämna in en redogörelse för varje barn. Den ska som tidigare vara
inlämnad till överförmyndarkontoret senast den 10 januari, 10 april, 10 juli och
10 september. Vi vill att du använder blanketten ”Begäran om arvode enlig lag
om god man för ensamkommande barn”.

Postadress
Eskilstuna Kommun
Överförmyndarkontoret
631 86 Eskilstuna

Besöksadress
Värjan, Alva Myrdals gata 5

Telefon
016-710 50 80
Fax
016-710 17 94

Webbplats
eskilstuna.se
strangnas.se
overformyndarkontoret@eskilstuna.se

Vid blankettens punkt ”Uppdrag som utförts” anger du under respektive
kategori vad du gjort. Har du exempelvis varit på asylutredning, skriv det vid
Bokade besök Migrationsverket. Ange också var du har varit. Var exempelvis
asylutredningen i Uppsala, skriv ”Asylutredning Uppsala”. Är du osäker på
kategori, skriv det vid Andra åtgärder. Ange dessutom datum när du utfört
aktiviteten. Du behöver inte fylla i uppgifter om arbetad tid, färdtid,
kostnadsersättning och resor.
Den ifyllda och undertecknade blanketten i original skickar du till:
Överförmyndarkontoret för Eskilstuna och Strängnäs
631 86 ESKILSTUNA
Eller så lämnar du in den till Eskilstuna Direkt, Värjan, Alva Myrdals gata 5.
Vårt mål är att arvodet betalas ut den 27:e i månaden efter det att
redogörelsen är godkänd.
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