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Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens budgetförslag 2019 med plan
för 2020-2022
Förslag till beslut
1. Överförmyndarnämnden fastställer budget för 2019 med plan för 2020-2022
enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
2. Överförmyndarnämnden beslutar om att begära förändrad ram motsvarande
2 200 tkr till kostnader för verksamhetsområdet ensamkommande barn.
3. Överförmyndarnämnden uppdrar åt Överförmyndarenheten att undersöka
möjligheten att upprätta överenskommelser med andra kommuner som
placerar ensamkommande barn i Linköpings kommun.
Ärende
Kommunledningsförvaltningen föreslår fyra mål kopplat till de
kommunövergripande målområdena Medborgare och Verksamhet. Målen
syftar till goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv, hög
servicenivå med gott bemötande samt effektiva och hållbara arbetsmetoder.
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Budgeten för 2019 med plan för 2020-2022 består av tre verksamhetsområden:
Överförmyndarnämnden, God man och förvaltare, samt God man
ensamkommande barn. Kostnaderna utgörs till övervägande del av arvoden och
kostnadsersättningar till gode män och förvaltare enligt fastställda riktlinjer för
arvoden. Faktorer som påverkar budgeten är antalet huvudmän, deras behov av
stöd samt betalningsförmåga. Inom området god man och förvaltare (ej
ensamkommande barn) beräknas huvudmännen stå för 55 % av
arvodeskostnaderna och kommunen för 45 %.
Tidigare år har ansökan ställts till Migrationsverket för kostnader förenade med
godmanskap för ensamkommande barn. I och med nytt ersättningssystem
under 2017 tilldelas kommunen i stället olika schablonersättningar. Med
hänsyn tagen till den preliminära fördelningen inom Linköpings kommun av
aktuella schablonersättningar saknar överförmyndarnämnden kostnadstäckning
motsvarande 2 200 tkr. Då verksamhetsområdet ensamkommande barn, liksom
tidigare år, inte ingår i ordinarie budgetram begär överförmyndarnämnden
utökad ram motsvarande 2 200 tkr för 2019. Överförmyndarnämnden har inte
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möjlighet att inom befintlig ram göra omfördelningar mellan
verksamhetsområdena.
__________
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