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Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens budgetförslag 2018 med plan
för 2019-2021
Förslag till beslut
1. Överförmyndarnämnden godkänner upprättat budgetförslag för 2018 med
plan för 2019 – 2021 och överlämnar förslaget till budgetberedningen.
Ärende
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till budget 2018 med plan
för 2019-2021. Överförmyndarnämnden föreslås godkänna upprättat förslag för
överlämnande till budgetberedningen. Med anledning av förändrade
statsbidragsregler för ensamkommande barn och då kommunens interna
struktur för fördelning av ersättningarna ännu inte är klarlagd, begär nämnden
medel för att täcka beräknade bruttokostnader för arvoden och ersättningar med
motsvarande 6 000 tkr per år för 2018 och framåt.
Nämnden vill flagga för att ytterligare kostnader kan komma att uppstå inom
något av nämndens verksamhetsområden beroende på omvärldsfaktorer vars
konsekvenser är svåra att förutse.
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Bakgrund
Överförmyndarnämnden har till uppdrag att förordna och entlediga god man
till de ensamkommande barn som befinner sig i kommunen, utöva tillsyn,
arvodera samt erbjuda utbildning till god man. Nämndens ansvarsområde är en
för kommunen obligatorisk verksamhet som innebär myndighetsutövning.
Nämndens budget inom området ensamkommande barn består av 63 tkr och är
avsett för rekryterings-, informations- och utbildningsinsatser.
När det gäller arvoden och ersättningar till gode män har dessa hittills i stort
sett täckts av statsbidrag och nämnden har ingen budget för detta ändamål.
Nämnden har hittills fått täckning för faktiska kostnader för god man fram tills
barnet fått uppehållstillstånd samt ytterligare en månad. Därefter utgår en
schablon om 30 tkr per barn avseende kostnader för god man och för särskilda
kostnader inom socialtjänsten. Dessa medel ska räcka tills barnet blir myndigt.
Den 1 juli 2017 träder ny förordning i kraft (Förordning (2017:193) om statlig
ersättning för asylsökanden m.fl.) Den nya förordningen innebär att en
schablon (engångsbelopp) om 52 tkr per barn som anvisas efter den 1 juli
kommer att utbetalas till den kommun som har socialtjänstansvaret för barnet.
Ersättningen ska täcka kostnader för transport, socialtjänstens utrednings- och
uppföljningskostnader, tolkkostnader och kostnader för god man samt andra
relaterade kostnader för mottagandet. Således försvinner möjligheten för
överförmyndaren att återsöka faktiska kostnader för godmanskap under
asyltiden.
Schablonen om 30 tkr per barn efter uppehållstillstånd kommer att kvarstå även
efter den 1 juli och ska fortsatt täcka kostnader för god man och särskilda
kostnader inom socialtjänsten.
En del av de barn som vistas i Linköpings kommun är placerade på boenden av
andra kommuners socialtjänster. Det är dock överförmyndarnämnden i
Linköping som är behörig överförmyndare och därmed ansvarig för
godmanskapet. I förarbetena till den nya ersättningsförordningen framgår att en
utredning pågår i syfte att begränsa möjligheten för anvisningskommunen att
placera barn i annan kommun, vilken ännu inte är slutförd. Enligt den nya
förordningen kommer ersättningarna att betalas ut till den kommun som har
socialtjänstansvaret. Det saknas lagstöd för behörig överförmyndare att få ta
del av bidraget vilket innebär att överförmyndarnämndens kostnader inte
ersätts.
När det gäller statliga ersättningar till kommunen pågår en intern översyn för
att klarlägga och strukturera fördelning av bidrag samt bedöma omfattningen
av kostnader som inte täcks av statlig ersättning. Den nya förordningen väcker
även frågeställningar som bland annat rör övergångsbestämmelser för de barn
som anvisats före den 1 juli 2017.
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Ekonomiska konsekvenser
Överförmyndarnämnden vill flagga för en rad faktorer som kan påverka
godmanskapets längd och därmed arvodeskostnaderna, exempelvis hur länge
migrationsverkets asylutredning pågår och i vilken omfattning
socialförvaltningen utreder särskilt förordnad vårdnadshavare. Dessutom
påverkas kostnaderna av antalet barn som kommer till kommunen samt deras
ålder. Nya situationer har också uppkommit som kan påverka
överförmyndarnämndens rätt till ersättning, t ex vid åldersuppskrivning.
Bedömningen för 2018 och framåt är att de nya ersättningsreglerna får stora
ekonomiska konsekvenser för överförmyndarnämnden. Bedömningen är att
bruttokostnaderna för arvoden och ersättningar för godmanskap för
ensamkommande barn uppgår till ca 6 000 tkr under 2018. Nämnden ansöker
om tilläggsbudget med motsvarande del. Inga statsbidrag har då tagits i
beaktande.
Nämnden vill flagga för att ytterligare kostnader kan komma att uppstå inom
något av nämndens verksamhetsområden, beroende på omvärldsfaktorer vars
konsekvenser är svåra att förutse.
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