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Ändring av arvodesregler för gode män för
ensamkommande barn
Förslag till beslut
1. Arvodet till god man för ensamkommande sänks från 5 procent till 2,5 procent
av prisbasbeloppet. Det innebär 1 120 kr per månad utifrån prisbasbelopp 2017
jämfört med nuvarande belopp 2 215 kr. Samma arvode ska gälla före och efter
PUT. Ovan ska gälla från och med 1 januari 2017.
2. Kostnadsersättningen för uppdraget som god man utgår liksom tidigare med
100 kr per månad.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsnivå
Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm

Sammanfattning
Nuvarande arvodesregler för ersättning till god man för ensamkommande barn behöver
anpassas till omfattning och volym av de uppdrag som den gode mannen har före och
efter permanent uppehållstillstånd. Nya regler för återsökning av kostnader från
Migrationsverket kommer att gälla from 1 januari 2017 vilket medför minskade intäkter
för kommunen.

Ärendebeskrivning
Arvoden
Gode män för ensamkommande barn har rätt till arvode. Godmanskapet är en tillfällig
lösning av barnets resp. den unges behov av ställföreträdare i avvaktan på beslut om
uppehållstillstånd. Under asylprocessen är det god mans uppdrag att utgöra det nav
kring vilket barnets angelägenheter samordnas. Gode mannen har rätt och skyldighet att
bestämma i alla frågor som rör barnets resp. den unges angelägenheter, såväl
ekonomiska som rättsliga. Den dagliga omvårdnaden ska utövas av det allmänna i form
av socialtjänsten, genom exempelvis boende eller familjehem.
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Om barnet beviljas PUT (permanent uppehållstillstånd) skall den gode mannen ersättas
av en särskilt förordnad vårdnadshavare. Fram till dess att tingsrätten, på socialtjänstens
ansökan, fattar beslut om att förordna en särskilt förordnad vårdnadshavare kvarstår
gode mannen i uppdraget. När barnet får PUT övergår kostnaderna för arvode till
kommunen, det vill säga socialnämnden betalar istället för Migrationsverket.
Uppdraget som god man till ett barn med PUT är av annan karaktär, och sköts i väntan
på att en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Det handlar då främst om att vidhålla
kontakt med olika aktörer, ev. söka bidrag hos socialtjänsten samt verka för en
familjeåterförening.
Ett flertal kommuner i Stockholms län har sänkt eller planerar att sänka arvodet innan
PUT. Tidigare tog asylprocessen kortare tid än idag. Arbetsuppgifterna för den gode
mannen tog mera tid under en kortare tidsperiod vilket förklarade den högre
arvodesnivån. Det stora antalet inkommande barn resp. unga har medfört att
asylprocessen tar längre tid. Nu bedöms arbetsuppgifterna volymmässigt vara på
ungefär samma nivå före och efter PUT. I Stockholmsregionen är ambitionen att ha
arvodena på ungefär samma nivå. Detta för att undvika att gode männen byter kommun
för att få uppdrag med högre arvode.
Med anledning av vad som redovisats ovan föreslås att arvodet till god man för
ensamkommande sänks från 5 procent till 2,5 procent av prisbasbelopp. Det innebär
1 118 per månad utifrån prisbasbelopp 2017 jämfört med nuvarande belopp 2 215 kr.
Samma arvode ska gälla före och efter PUT. Förändringen av arvodesnivåerna föreslås
träda ikraft från och med 1 januari 2017.
Återsökning kostnader innan PUT
Migrationsverket står för kostnaden av arvodet för barn under asylprocessen, vilket
innebär att nämnden återsöker de belopp som nämnden utbetalar till gode män under
asylprocessen från Migrationsverket.
Regeringen avser att komma med ett förslag till nytt ersättningssystem för mottagandet
av ensamkommande barn och unga. Förslaget innebär att en enhetlig schablonersättning
utbetalas till anvisningskommunen på 52 000 kr per barn resp. unga. Ersättningen avser
transportkostnader, socialtjänstens utrednings- och uppföljningskostnader, tolkkostnader
samt kostnader för god man och andra relaterade kostnader. Ersättningen betalas ut
automatiskt till anvisningskommunen när barnen har tagits emot. Förslaget ska gälla
från och med 1 juli 2017. Ersättningen ska delas mellan Social- och
Överförmyndarnämnden.

Bedömning
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna blir lägre för arvodena genom att arvodet minskas med hälften. I vilken
omfattning är svårt att bedöma. Osäkra faktorer är handläggningstid och antal barn resp.
unga som kommer.
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Nya regler för återsökning av kostnader från Migrationsverket medför att kostnaderna
riskerar att inte kunna täckas till fullo. Eftersom beloppet 52 000 kr per barn resp. unga
ska delas mellan Social- och Överförmyndarnämnden är de ekonomiska konsekvenserna
osäkra.
Konsekvenser för miljön
Inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna
Inga konsekvenser för medborgarna. Gode männen får ersättning som bedöms motsvara
arbetsinsatsen.
Konsekvenser för barn
En konsekvens kan vara att den lägre arvodesnivån gör det svårare att rekrytera gode
män. Den konsekvensen bedöms dock som liten.
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