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Sammanträdesdatum
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2017-06-19

Plats och tid

Nämndrummet, Värjan plan 5, Alva Myrdals gata 5 Klockan 13:00 – 16:30.
Sekretessärenden behandlades mellan 15:05–15:25. Av sekretesskäl protokollförs dessa
ärenden i separat B-protokoll.

Beslutande

Anita Neuhaus (S), ordförande
Maj-Britt Magnusson (S) § 93, § 99
Barbro Lundkvist (M)
Elias Catano (V)
Bruno Karlsson (L)
Ulf Norström (V), tjänstgörande ersättare §§ 94-98, §§ 100-101

Ej tjänstgörande
ersättare

Leif Andersson (S)
David Dishart (M)
Bengt Karlsson (M) § 93, § 99
Ida Myrbäck (V)
Ulf Norström (V) § 93, § 99

Övriga närvarande

Anders Hagander, avdelningschef
Edit Asvelius, nämndsekreterare
Frida Öhman, överförmyndarhandläggare
Jessica Fredriksson, överförmyndarhandläggare
Elena Arkhipova, överförmyndarhandläggare §§ 93-96, § 99
Åsa Strandberg, god man, deltar under inledande dialog

Utses att justera

Bruno Karlsson

Justeringens plats
och tid

Måndagen den 19 juni 2017, Nämndrummet, Värjan

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................................
Edit Asvelius

Ordförande

...........................................................................................
Anita Neuhaus

Justerande

...........................................................................................
Bruno Karlsson

Paragrafer

§ 99

Anslag/Bevis

Protokollet är omedelbart justerat, § 99. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och
sammanträdesdatum

Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs 2017-06-19

Anslaget sätts upp

2017-06-20

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, Ledning och administration

Underskrift

...........................................................................................

Anslaget tas ner

Utdragsbestyrkande

2017-07-13
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ÖFNES/2017:81

§ 99
Arvode och omkostnadsersättning för förordnande
som god man för ensamkommande barn beslutade
2017-07-01 eller senare
Beslut
1. För förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade den 1 juli
år 2017 eller senare gäller följande arvoden och ersättningar.
-

Under den tid barnet är asylsökande erhåller god man ett schabloniserat
arvode på 1 500 kronor per hel kalendermånad. För del av månad arvoderas
för det antal dagar förordnandet gällt.

-

För resor och andra omkostnader som uppstår under den tid barnet är
asylsökande erhåller god man en fast ersättning på 500 kronor per hel
kalendermånad. För del av månad motsvarar ersättningen det antal dagar
förordnandet gällt.

-

Efter det att barnet fått tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd och fram
till dess att en särskild vårdnadshavare förordnats erhåller god man ett
schabloniserat arvode på 750 kronor per hel kalendermånad. För del av månad
arvoderas för det antal dagar förordnandet gällt.

-

För resor och andra omkostnader som uppstår efter det att barnet fått
uppehållstillstånd och fram till dess att en särskild vårdnadshavare förordnats
erhåller god man en fast ersättning på 250 kronor per hel kalendermånad. För
del av månad motsvarar ersättningen det antal dagar förordnandet gällt.

-

I det fall barnet avviker under asylprocessen erhåller god man i högst tre
månader arvode och omkostnadsersättning som motsvarar det som betalas ut
efter att barnet fått uppehållstillstånd.

-

Överförmyndarnämnden föreslår att socialnämnderna i Eskilstuna och
Strängnäs kommuner ser över sina arvoden för särskild förordnad
vårdnadshavare, så att de överensstämmer med arvode till god man som
kvarstår i uppdraget till dess vårdnadshavare förordnats.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Ärendebeskrivning
Den 9 mars 2017 beslutade regering om nya regler för ersättning för mottagande
asylsökande med flera (SFS 2017:193 Förordning om statlig ersättning för asylsökande
m.fl.). Beslutet gäller för ensamkommande barn som Migrationsverket anvisar till
kommunerna den 1 juli 2017 och senare.
Regeringsbeslutet innebär att överförmyndarnämndens kostnader för god man för
ensamkommande barn och kostnader för tolk ersätts inom ramen för en
schablonersättning på 52 000 kronor per barn. Schablonersättningen ska även täcka
socialtjänstens kostnader för initiala sociala utredningar, tolkkostnader samt kostnader
för att hämta barn i ankomstboendet. Under år 2016 motsvarade
överförmyndarnämndens kostnader 60 % av den statliga ersättningen. Det är rimligt
att den fördelning även gäller från och med den 1 juli 2017 vilket betyder att
nämndens ekonomisk ram för kostnader för arvoden till gode män samt tolkkostnader
är 31 500 kronor per barn. Det innebär att den nya statliga ersättningen inte täcker
överförmyndarnämndens kostnader med nuvarande arvodesregler. För att
kostnaderna ska täckas inom ramen för ersättningen har förvaltningen tagit fram ett
förslag till nya arvodesregler för gode män till ensamkommande barn som förordnas
den 1 juli 2017 eller senare.
Reglerna avser inte förordnanden som beslutats före den 1 juli 2017 då kostnader för
arvoden till gode män för ensamkommande barn och kostnader för tolk som avser
barn som anvisats fram till den 30 juni 2017 ersätts av Migrationsverket året 2017 ut.
Under hösten 2017 kan dock nämnden behöva ompröva även dessa arvoden och
ersättningar.

Yrkanden

Anita Neuhaus (S), Maj-Britt Magnusson (S), Barbro Lundkvist (M), Elias Catano (V)
och Bruno Karlsson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_____
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun
Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun
Socialnämnden i Eskilstuna kommun
Socialnämnden i Strängnäs kommun
Eskilstuna god man och förvaltarförening
Föreningen för Strängnäs frivilliga samhällsarbetare

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

