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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Ulla Salmela-Trosell
Camilla Haataja

2022-02-18

Dnr SON 2022-200

Social- och omsorgsnämnden

Revidering av riktlinjer ersättning för särskilt förordnad
vårdnadshavare, SFV
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Att anta nya riktlinjer för ersättning avseende arvode och omkostnad för
särskilt förordnad vårdnadshavare.
2. Att ersättningsnivån revideras årligen i relation till prisbasbeloppet.
3. Att den nya ersättningen börjar gälla f ro m 1 april 2022.

Ärende
När ett barn saknar vårdnadshavare ska en särskilt förordnad vårdnadshavare
(SFV) utses för barnet. Det gäller ensamkommande barn, som beviljats
uppehållstillstånd eller där vårdnadshavare dör. Det är socialnämnden som
ansvarar för att ansöka om SFV hos tingsrätten. SFV:n ska tillgodose barnets
olika behov. Det finns inget lagstöd för att en SFV har rätt till ersättning, men
social- och omsorgsnämnden i Linköping har en riktlinje sedan 2011 som
reglerar ersättning i form av arvode och omkostnad. Summorna avseende
ersättningen har inte reviderats sedan dess och behöver revideras för att följa
aktuellt prisbasbelopp.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Revidering av riktlinjer ersättning för särskilt förordnad vårdnadshavare
2022-02-18
Bilaga 1 – Riktlinje daterad 2011-04-06
Bilaga 2 – Riktlinje antagen av social- och omsorgsnämnden 2022-03-16
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Bakgrund
När ett barn saknar vårdnadshavare ska en särskilt förordnad vårdnadshavare
(SFV) utses för barnet. Det gäller ensamkommande barn, som beviljats
uppehållstillstånd eller där vårdnadshavare dör. Det är socialnämnden som
ansvarar för att ansöka om SFV hos tingsrätten. SFV:n ska tillgodose barnets
olika behov.
Det finns inget lagstöd för att en SFV har rätt till ersättning, förutom i de fall
familjehemsföräldrar blir utsedda som SFV för ett placerat barn. Det är enbart
den del som avser förmyndarskap som regleras i 12 kap, 16 § föräldrabalken,
där det finns stadgat om arvode. När det gäller ensamkommande barn är det
ofta barnets gode man som övergår till att vara SFV. Som god man har man rätt
till ersättning, vilket regleras av överförmyndarenheten. Uppdraget som SFV är
ett frivilliguppdrag och det är i dagsläget inte alltid lätt att rekrytera frivilliga
uppdragstagare. För att kunna locka frivilliga att ta uppdrag, är det viktigt att
kommunen ger förutsättningar och möjligheter till det, bland annat genom
ekonomisk ersättning. Det finns en antagen riktlinje sedan 2011 som reglerar
ersättning i form av arvode och omkostnad, som är indelad i tre nivåer
beroende på uppdragets art. Summorna i riktlinjen har inte reviderats sedan
2011 och har därmed inte följt aktuellt prisbasbelopp. Ersättningen som gode
män erhåller följer aktuellt prisbasbelopp. Med anledning av det behöver
riktlinjen revideras. Förslaget i de reviderade riktlinjerna är att de följer samma
procentsats som 2011, men att dessa räknas upp årligen med prisbasbeloppet.
Ekonomiska konsekvenser
Genom att följa prisbasbeloppet kommer ersättningen att höjas mellan 180-540
kr/månad för arvodet och 39-90 kr/månad för omkostnad, beroende på
uppdragets art i relation till den riktlinje och den ersättning som utges idag.
Kommunala mål
Ett attraktivt och tryggt Linköping och väldfärdstjänster med hög kvalitet,
tillgänglighet och individen i centrum.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Barn och unga som saknar vårdnadshavare, behöver ha en ställföreträdande
vårdnadshavare, som ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se
till att barnets behov tillgodoses.
Samråd
Samråd har skett med överförmyndarenheten, då de ansvarar för gode män och
deras ersättning.
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Uppföljning och utvärdering
Revidering av ersättningsnivåerna i riktlinjen revideras årligen i samband med
att prisbasbeloppet beslutas.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Ej påkallat.

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Camilla Haataja, enhetschef SOF

