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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Petra Hallqvist

2017-08-14

Dnr ÖFN 2017-56

Överförmyndarnämnden

Förändrad redovisningsperiod för god man
ensamkommande barn
Förslag till beslut
1. Överförmyndarnämnden beslutar att dela upp den sista
tertialredovisningen 2017 för god man ensamkommande barn. Ny
redovisningsperiod blir 2017-09-01--2017-11-30 samt
2017-12-01—2017-12-31.
2. Överförmyndarnämnden ger överförmyndarenheten uppdrag att
informera samtliga ställföreträdare om förändrad redovisningsperiod.
Ärende
Regeringen har i mars 2017 beslutat om ett nytt ersättningssystem till
kommunerna för mottagandet av ensamkommande barn.
Brytpunkt för ansökningar från kommunerna inom ramen för tidigare
ersättningssystem är den 31 december 2017 avseende barn som anvisats före
den 1 juli 2017. För att få ersättning för arvode och övriga kostnader för god
man måste Linköpings kommun ansöka om ersättning innan 2017-12-31. För
att möjliggöra detta föreslås att redovisningsperioden justeras.
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Bakgrund
Regeringen fattade i mars 2017 beslut om nytt ersättningssystem för
kommunernas mottagande av ensamkommande barn. Systemet bygger på
schabloner som ska minska administrationen av ansökningar från kommunerna
och göra det enklare och snabbare för Migrationsverket att betala ut
ersättningar.
Reglerna gäller fr o m 1 juli 2017 och kommunerna har fram till och med
årsskiftet 2017/2018 möjlighet att ansöka om ersättning för bland annat arvode
och kostnader för god man.
God man för ensamkommande barn i Linköpings kommun redogör för sitt
uppdrag vid tre tillfällen varje år:


Januari - för perioden september till december



Maj – för perioden januari till april



September – för perioden maj till augusti

Eftersom brytpunkten för ansökan till Migrationsverket kommer att vara den
31 december 2017 och inga ansökningar accepteras efter det datumet, behöver
redovisningsperioden för september till december justeras.
Förslag till justerad redovisningsperiod
Med anledning av de förändrade reglerna föreslås nämnden dela upp
redovisningsperioden september till december i två delar:


2017-09-01—2017-11-30



2017-12-01—2017-12-31

Syftet med detta är att möjliggöra arvodering och efterföljande återsökning
inom den tidsram som Migrationsverket anger.
Ekonomiska konsekvenser
All redovisning som god man gör efter årsskiftet, men som avser 2017 års
verksamhet av t ex arvode, ersättning för utlägg eller tolk- och resekostnader,
kommer utifrån de nya reglerna inte ersättas av statliga medel. Det är i
dagsläget svårt att uppskatta hur stora kostnader detta blir.
Överförmyndarenheten kommer på bästa sätt att sprida information till
ställföreträdare för att återsökning kan ske så långt som möjligt före årsskiftet
2017/2018.
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Kommunledningsförvaltningen

Maria Sjöberg

Beslutet skickas till:
Henrik Hedin-Ottoson, ekonomichef

