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§8

Ändring av ärendelistan
Beslut
Nämnden beslutar följande
Punkt 7, ärende ”Vitesföreläggande enligt föräldrabalken 16 kap 13 §” i akt
139, punkt 8, ärende ”Vitesföreläggande enligt föräldrabalken 16 kap 13 §” i
akt 620 och punkt 9, ärende ”Vitesföreläggande enligt föräldrabalken 16 kap
13 §” i akt 1192 plockas ur ärendelistan då årsräkning inkommit.
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§9

Verksamhetsberättelse 2016 för
Överförmyndarnämnden
Beslut
Nämnden beslutar följande
Verksamhetsberättelsens godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendet
Överförmyndarnämnden beslutade om sin verksamhetsplan för 2016 i
oktober 2015. Verksamhetsplanen är en del i kommunens budgetprocess och
utgår från den budget som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2015.
Nämnden har utifrån fullmäktiges kommunövergripande mål beslutat om
fyra egna mål för verksamhetsåret.
-

Ställföreträdarna ska känna sig trygga i sitt
uppdrag utifrån deras förordnande

-

Granskningen av årsräkningarna ska vara
effektiva

-

Tillgängligheten ska vara god

-

Nämnden ska hålla sin budget.

För det övergripande målet attraktiv arbetsgivare har nämnden beslutat att
följa kommunstyrelsens mål eftersom nämndens verksamhet är organiserad
inom kommunledningsförvaltningen.
I verksamhetsberättelsen framgår att målen nås för två av de fyra målen.
Budgetavvikelsen blev – 216 000 kr. Förklaringen till detta är både att
kommunens kostnader för arvoden till ställföreträdare ökat väsentligt och att
vi har förstärkt på personalsidan för att klara av den ökade
arbetsbelastningen kring de ensamkommande barnen.
Intern kontroll
Tre interna kontroller har gjorts och granskningarna visat att det finns vissa
brister i våra rutiner. Förslag på åtgärd har tagit fram för att undanröja
bristerna.
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Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2016 för Överförmyndarnämnden
Rapport över intern kontroll 2016 vid Överförmyndarnämnden
Skickas till
Kommunstyrelsen
Revisorerna
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§ 10

Riktlinje arvode gode män för ensamkommande barn
Beslut
Nämnden beslutar följande
Överförmyndarnämnden antar riktlinje för arvode till god man för
ensamkommande barn samt för särskilt förordnade vårdnadshavare, enligt
bilaga, att börja gälla från och med 2017-07-01.
Denna riktlinje ersätter tidigare riktlinje, beslutad av överförmyndarnämnden
2016-10-12, § 19.
Sammanfattning
Regeringen har beslutat om att kommunens möjlighet att återsöka den
faktiska kostnaden för en god mans arvode under asylperioden kommer att
ersättas med en schablonersättning. Denna ersättning ska täcka flera av
kommunens kostnader för ett asylsökande ensamkommande barn. Nämndens
nuvarande riktlinjer för arvode till gode män för asylsökande
ensamkommande barn ligger på en för hög nivå för att korrelera med den
kommande ersättningsnivån. I en jämförelse med övriga godmansuppdrag
som nämnden arvoderar ligger också arvodesnivån väl högt. Därför föreslås
nya lägre arvodesnivåer till gode män för ensamkommande asylsökande
barn.
Ärendet
Regeringen har beslutat om ett nytt ersättningssystem för kommunens
kostnader för ensamkommande barn som ska träda ikraft den 1 juli 2017.
Den nya formen av ersättning till kommunerna innebär en
schablonersättning om 52 000 kronor per asylsökande barn. Ersättningen
betalas ut en gång och ska täcka transportkostnader, socialtjänstens
utrednings- och uppföljningskostnader, tolkkostnader samt kostnader för god
man och andra relaterade kostnader.
God man till ensamkommande barn som är under asylprocessen är idag
berättigade till ett arvode per månad om 7 % av prisbasbeloppet, ca 3100
kronor, kostnadsersättning om 200 kronor samt bilersättning. Arvodet
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betalas ut kvartalsvis. Nämnden har under 2016 arvoderat gode män för ca
100 barn med arvode under asylperioden. Kostnaden för år 2016 har således
uppgått till mer än 5 miljoner kronor för dessa uppdrag och kunnat återsökas
direkt från Migrationsverket.
Konsekvensen av att schablonersättning införs är att kommunen måste
hushålla med pengarna och se över att sina nuvarande utgifter för
ensamkommande på alla enheter. Överförmyndarnämnden gör därför en
översyn av nivån på arvodet till gode män för ensamkommande under
asylperioden.
Före den stora flyktingströmmen till Sverige var Migrationsverket nere på en
handläggningstid av ca tre månader för asylansökningar. Idag är
handläggningstiden i snitt ett år. Det betyder att gode män till
ensamkommande erhåller det högre arvodet under en avsevärt längre tid än
vad som var tänkt då asylprocessen idag tar mycket lång tid. Ett högre
arvode till gode män för ensamkommande till barn under asylprocess har
varit befogat då det är ett merarbete under den första tiden för att trygga
barnet med boende, vård och skolgång. De ensamkommande barn som idag
vistas i kommunen har redan tillvaron tryggad med boende, vård och
skolgång. Arvodesnivån bör därför frikopplas från asylprocessens
handläggningstid och istället anpassas efter gode mannens arbetsinsatser.
En god man som förordnas för vuxna med funktionsnedsättning arvoderas
årsvis med ett arvode på i snitt 10 000 kronor och en god man för
ensamkommande har ett snittarvode på ca 30 000 kronor för ett år. Efter den
första periodens arbete med att etablera det ensamkommande barnet i
samhället finns det stora likheter med ett vanligt godmansuppdrag, det vill
säga att vara en intressebevakare för en enskild person och se till att
samhällets stöd fungerar runt den enskilde. I förhållande till dessa uppdrag
ligger arvodesnivån för ett ensamkommande barn på nästan tre gånger så
mycket som övriga uppdrag. Det finns inget i lagstiftningen eller dess
förarbeten som motiverar ett högre arvode för denna typ av uppdrag.
Ett skäl som framkommit för ett högre arvode till gode män till
ensamkommande barn är svårigheten att rekrytera vid den stora flyktingströmmen andra halvan av 2015 och att det därför uppstått en brist på gode
män. Idag finns inte det problemet.
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Flertalet av landets överförmyndare har genomfört eller kommer att
genomföra en översyn och ändring av arvodesnivåer för gode män till
ensamkommande barn under 2017 med anledning av de nya
ersättningsreglerna.
Med ovan anförda finns det stor anledning att ändra nivån på arvodet och få
det jämförbart med de övriga uppdragen och i enlighet med lagstiftarens
intention om stora ideella inslag samt för att minska de stora kostnader som
annars kommer att falla på kommunen.
Ekonomiska konsekvenser

Om inte förändringar i arvodesnivåer för gode män till ensamkommande
barn genomförs kommer överförmyndarnämnden att gå med ett stort
budgetunderskott.
Konsekvenser för barn

En konsekvens av en lägre arvodesnivå kan vara att en del gode män vill bli
entledigade. Vi utgår dock från att de allra flesta gode män har ett genuint
intresse av att hjälpa sina ungdomar utan att arvodet ska vara styrande. Det
finns idag ingen brist på gode män och inget barn ska därför behöva lida
någon rättsförlust.
Synpunkter över förändringen

Gode män för ensamkommande barn har under februari månad 2017
informerats om att en trolig sänkning kommer att ske. De har därmed haft
möjlighet att lämna synpunkter över förändringen. Få synpunkter har
inkommit, vilket kan tyda på att gode män är förstående över beslutet. De
synpunkter som inkommit har till största del handlat om barnens mående
under den långa handläggningstiden av deras ärenden, vilket inte berör gode
männens uppdrag även om de av förklarliga skäl vill vara barnen behjälpliga.
Förslag till ersättning
Enligt föräldrabalken 12 kapitlet 16 § har den som förordnats till god
man för ett ensamkommande barn rätt till ett skäligt arvode för
uppdraget och ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget.
Det finns ett värde i att ha ett något högre arvode för gode män till
ensamkommande barn då det förekommer fler möten dagtid som gode
mannen kan behöva delta i än i övriga uppdrag. Det innebär att dessa gode
män kan behöva ta ledigt från sitt arbete i högre utsträckning än övriga gode
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män. Därför bör även dessa uppdrag arvoderas oftare än en gång per år,
vilket innebär att vi fortsätter med utbetalning kvartalsvis.
En god man som förordnas till ett nyanlänt ensamkommande barn har under
de fyra första månaderna ett större arbete att utföra med att bevaka att barnet
etableras i samhället med boende, vård och skolgång. Därför föreslås att
gode mannen under de fyra första månaderna får ett förhöjt arvode. I de
övriga godmansuppdragen kan en god man få ett startarvode för det extra
utredningsarbete som kan förekomma vid uppstarten med 1 000 kronor.
Uppstartsperioden brukar dock vara kortare i dessa uppdrag än i uppdragen
för ensamkommande. Därför föreslås att nivån ligger på 2 000 kronor per
månad de fyra första månaderna. Efter de fyra första månaderna föreslås att
arvodet övergår till 1 000 kronor per månad då uppdraget bör ha
stabiliserats. På detta sätt blir inte heller arvodets nivå styrande av hur lång
handläggningstid Migrationsverket har för barnets asylansökan. För
utredningssamtal bokade av Migrationsverket under barnets asyltid finns
möjlighet för god man att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Kostnadsersättningen bör ligga i nivå med övriga uppdrag på 2 % av
prisbasbeloppet och år. Efter en avrundning blir det 75 kronor per månad.
Det kan finnas tillfällen som inte faller in i ett schabloniserat normalarvode
som föreslås ovan. För de fall där gode mannen behöver lägga ner extra
mycket tid på sitt uppdrag på grund av dess komplexitet föreslås att
timarvodering om 200 kr per timme, med maximalt 2000 per månad kan
utges efter överförmyndarnämndens prövning av gode mannens begäran.
Denna arvodering är utöver den ordinarie schablonersättningen.
Reducering av arvodesbeloppet kan ske om gode mannen inte fullföljer
uppdraget på ett tillfredsställande sätt eller om gode mannen inkommer sent
med sin arvodesräkning/redogörelse vilket försvårar för överförmyndarnämnden att utöva tillsyn.
Gode mannen entledigas från sitt uppdrag när tingsrätten förordnar en
särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) för barnet. Arvode till SFV
utbetalas under en övergångsperiod hösten 2017 enligt samma
arvodesriktlinje som för god man för ensamkommande barn.
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Från 2018-01-01 arvoderas SFV för förmynderskapet enligt arvodesriktlinje
för arvode till förordnade förmyndare, vårdnadshavare, god man och
förvaltare, beslutad av överförmyndarnämnden 2016-12-16, 24 §.
Med ovanstående förslag till nya arvodesnivåer bör statens nya
ersättningsregler korrelera bättre.
Beslutsunderlag
Riktlinjer arvode till god man för ensamkommande barn
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§ 11

Utökad budget för 2017
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar
Från kommunfullmäktige begära 804 000 kronor i tillskott för 2017 med
anledning av det nya ersättningssystemet för mottagandet av
ensamkommande barn.
Ärendet
För att få budget i balans så behöver överförmyndarnämnden(ÖFN) begära
extra medel för halvåret 2017 från kommunfullmäktige samt begära en
utökad budget från budgetberedningen inför 2018 med anledning av att
intäkterna från staten ser ut att utebli. Parallellt pågår ett arbete med en
översyn av arvoden till godemän för ensamkommande barn i Kramfors
kommun.
Regeringen har den 9 mars 2017 fattat beslut om ett nytt ersättningssystem
för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Förordningsändringarna
träder i kraft den 1 juli 2017. Det nya ersättningssystemet baseras i huvudsak
på schabloner. Den nya formen av ersättning till kommunerna innebär en
schablonersättning per asylsökande barn som kommer till Kramfors kommun
efter 1/7 2017. I vilken omfattning det nya ersättningssystemet kompenserar
kostnader för överförmyndarverksamheten efter 1 juli 2017 är i dagsläget
ytterst osäkert.
Konsekvensen av att schablonersättning införs blir att kommuner behöver
hushålla med pengarna och se över sina utgifter som härrör till mottagandet
för ensamkommande barn. Även våra grannkommuner genomför översyner
och avser att förändra arvodesnivåerna med anledning av de nya
ersättningsreglerna från staten.
Överförmyndarnämndens kostnader för 2016 uppgick till mer än 5 miljoner
kronor som återsökts i sin helhet från Migrationsverket.
Idag har Kramfors kommun 74 stycken ensamkommande barn där varje barn
har en utsedd/förordnad godeman. Trenden visar på att behovet av
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ställföreträdare stadigt sjunker under de närmsta åren allteftersom barnen
som vistas i vår kommun blir myndiga.
Ekonomi och finansiering

På vilket sätt överförmyndarverksamheten överhuvudtaget kommer att
kompenseras från staten för kostnader som uppstår efter 1 juli 2017 för de
barn som anvisats till vår kommun före 30/6 2017 går inte att läsa ut av den
information kommunen erhållit. Detta föranleder därför om ett beslut om en
utökad ram.
Äskandet i den storleksordning som angivits förutsätter att reducerade
arvoden för godemän till ensamkommande har beslutats av
överförmyndarnämnden i sedvanlig ordning.
Måluppfyllelse

Ställföreträdare ska erhålla ett skäligt arvode för det uppdrag som de utför.
Ytterligare sänkning av arvodet kan ge konsekvenser att ställföreträdare
önskar bli entledigade. Men vi utgår från att de allra flesta godemän har ett
genuint intresse av att vilja bidra och hjälpa sina ungdomar utan att arvodet
ska vara styrande.
Med föreslagna beslut om förändrade riktlinjer och med tillskott av medel
kommer nämnden att få täckning för sina kostnader och en budget i balans.
Beslutsunderlag
Utredning av behov om utökad budet.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ekonomienheten
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§ 12

Utökad budget för 2018
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar
Begära en utökning av nuvarande ram via budgetberedningen inför
budget 2018 med 966 000 kronor med anledning av det nya
ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn.
Ärendet
För att få budget i balans så behöver överförmyndarnämnden(ÖFN) begära
extra medel för halvåret 2017 från kommunfullmäktige samt begära en
utökad budget från budgetberedningen inför 2018 med anledning av att
intäkterna från staten ser ut att utebli. Parallellt pågår ett arbete med en
översyn av arvoden till godemän för ensamkommande barn i Kramfors
kommun.
Regeringen har den 9 mars 2017 fattat beslut om ett nytt ersättningssystem
för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Förordningsändringarna
träder i kraft den 1 juli 2017. Det nya ersättningssystemet baseras i huvudsak
på schabloner. Den nya formen av ersättning till kommunerna innebär en
schablonersättning per asylsökande barn som kommer till Kramfors kommun
efter 1/7 2017. I vilken omfattning det nya ersättningssystemet kompenserar
kostnader för överförmyndarverksamheten efter 1 juli 2017 är i dagsläget
ytterst osäkert.
Konsekvensen av att schablonersättning införs blir att kommunen behöver
hushålla med pengarna och se över sina utgifter som härrör till mottagandet
för ensamkommande barn. Även våra grannkommuner genomför översyner
och avser att förändra arvodesnivåerna med anledning av de nya
ersättningsreglerna från staten.
Överförmyndarnämndens kostnader för 2016 uppgick till mer än 5 miljoner
kronor som återsökts i sin helhet från Migrationsverket.
Idag har Kramfors kommun 74 stycken ensamkommande barn där varje barn
har en utsedd/förordnad godeman. Trenden visar på att behovet av
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ställföreträdare stadigt sjunker under de närmsta åren allteftersom barnen
som vistas i vår kommun blir myndiga.
Ekonomi och finansiering

På vilket sätt överförmyndarverksamheten överhuvudtaget kommer att
kompenseras från staten för kostnader som uppstår efter 1 juli 2017 för de
barn som anvisats till vår kommun före 30/6 2017 går inte att läsa ut av den
information kommunen erhållit. Detta föranleder därför om ett beslut om en
utökad ram.
Äskandet i den storleksordning som angivits förutsätter att reducerade
arvoden för godemän till ensamkommande har beslutats av
överförmyndarnämnden i sedvanlig ordning.
Måluppfyllelse

Ställföreträdare ska erhålla ett skäligt arvode för det uppdrag som de utför.
Ytterligare sänkning av arvodet kan ge konsekvenser att ställföreträdare
önskar bli entledigade. Men vi utgår från att de allra flesta godemän har ett
genuint intresse av att vilja bidra och hjälpa sina ungdomar utan att arvodet
ska vara styrande.
Med föreslagna beslut om förändrade riktlinjer och med tillskott av medel
kommer nämnden att få täckning för sina kostnader och en budget i balans.
Beslutsunderlag
Utredning av behov om utökad budet.
Skickas till
Budgetberedningen
Kommunstyrelsen
Stefan Billström
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§ 13

Medlemsavgift föreningen Sveriges överförmyndare
(FSÖ)
Beslut
Nämnden beslutar följande
Medlemsavgift om 500 kronor per person betalas för nämndens ordförande
samt för en handläggare.
Ärende
Medlemsavgift till föreningen Sveriges överförmyndare ska betalas årligen.
Beslutsunderlag
Medlemsbrev från Föreningen Sveriges överförmyndare.
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§ 14

Medgivande till uttag från överförmyndarspärrat konto
§ 14 i nämndens protokoll, 2017-03-29, sid 16 omfattas av sekretess.
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