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Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens internbudget för 2018 med
plan för 2019-2021
Förslag till beslut
1. Överförmyndarnämnden fastställer internbudget för 2018 med plan för
2019-2021 enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
Ärende
Kommunledningsförvaltningen föreslår internbudget för
överförmyndarnämnden 2018 med plan för 2019-2021. Internbudgeten har
fördelats på tre verksamhetsområden; överförmyndarnämnden, gode män och
förvaltare samt godmanskap för ensamkommande barn.
På grund av förändrade statsbidragsregler för ensamkommande barn, i
kombination med oklar intern fördelning, utgår överförmyndarnämnden i sin
internbudget från att intäkter motsvarande 6 000 tkr kommer att tillföras
nämnden 2018 för att täcka arvoden och ersättningar.
Överförmyndaren är en kommunal förvaltningsmyndighet och en för
kommunen obligatorisk verksamhet. Kostnader inom verksamhetsområdet
Gode män och förvaltare (ej ensamkommande barn) varierar över tid beroende
på olika faktorer utanför överförmyndarnämndens kontroll. Internbudgeten
bygger på antagandet att huvudmännen står för 54 % av kostnaderna för
arvoden och ersättningar till ställföreträdarna och kommunen för 46 %.
Överförmyndarnämnden har inte möjlighet att inom befintlig ram göra
omfördelningar mellan verksamhetsområdena.
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Bakgrund
Överförmyndarnämndens viktigaste uppgift är att utöva tillsyn över
förmyndare, gode män och förvaltare. Detta innebär att granska hur dessa
ställföreträdare företräder sina huvudmän, vilka själva inte kan tillvarata sina
rättigheter. Nämndens ansvarsområde är en för kommunen obligatorisk
verksamhet som innebär myndighetsutövning.
Internbudgeten för 2018 med plan 2019-2021 är uppdelad på tre
verksamhetsområden: Överförmyndarnämnden, Gode män och förvaltare (ej
ensamkommande barn), Gode män ensamkommande barn.
Verksamhetsområde Överförmyndarnämnden innefattar de förtroendevaldas
omkostnader, utbildning m.m.
Verksamhetsområde Gode Män och förvaltare (ej ensamkommande barn)
innefattar arvode och ersättningar till ställföreträdare samt övriga
verksamhetskostnader relaterade till området. Arvodeskostnaderna är den
enskilt största posten som kan variera över tid beroende på olika faktorer
utanför nämndens kontroll. Internbudgeten bygger på antagandet att
huvudmännen står för 54 % av kostnaderna för arvoden och ersättningar till
ställföreträdarna och kommunen för
46 %.
Verksamhetsområde Gode män ensamkommande barn har till uppdrag att
förordna och entlediga god man till de ensamkommande barn som befinner sig
i kommunen, utöva tillsyn, arvodera samt erbjuda utbildning. Nämndens
budget består endast 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. Faktiska kostnader för god man har under asyltiden ersatts av
Migrationsverket och därefter har en schablon om 30 tkr per barn utbetalats för
godmanskap och särskilda kostnader inom socialtjänsten.
Den 1 juli 2017 trädde en ny förordning i kraft (Förordning 2017:193 om
statlig ersättning för asylsökanden m.fl.) Den nya förordningen innebär att ett
engångsbelopp om 52 tkr betalas ut per barn till den kommun som barnet
anvisas till. 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 överförmyndarnämnden att återsöka faktiska kostnader för
godmanskap under asyltiden från Migrationsverket. 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
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Linköping som är behörig överförmyndare och därmed ansvarig för
godmanskapet. 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 för dessa barn inte ersätts alls.
Det har ännu inte klarlagts hur den interna fördelningen av statliga ersättningar
för ensamkommande barn ska fördelas mellan kommunens berörda nämnder.
Nämnden har beräknat kostnaderna för 2018 till 6 000 tkr. Beräkningarna
grundas på antaganden om antal barn som kommer att vistas i kommunen,
Migrationsverkets handläggningstider, socialtjänstens möjlighet att utreda
särskilt förordnad vårdnadshavare m.m. Antagandena är svåra att göra då det
finns en rad osäkerhetsfaktorer. Nämnden kommer att följa utvecklingen över
tid.
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