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Gemensamma arvoden till gode män och förvaltare inom överförmyndare i
samverkan i Falun-Borlänge regionen
Sammanfattning av ärendet
Genom förändring från olika arvoden i de i samverkan ingående kommunerna till
gemensamma arvoden för gode män/förvaltare och schabloniserade arvoden för god
man för ensamkommande barn, blir Överförmyndare i samverkan en mer enhetlig
verksamhet genom att påvisa en samsyn. Verksamheten blir mer kostnadseffektiv
genom en minskning av administrationen kring arvoden och personalen kan ägna sig
åt utveckling och rekrytering i större grad.
Ärendebeskrivning
De i samverkan ingående kommunerna har inom respektive kommun olika nivåer på
arvoden för sina ställföreträdare. Genom att den nya organisationen har flera
utbildningar och sammankomster över kommungränserna så sprids denna
information mellan ställföreträdare. En risk finns att de kommuner som har det lägsta
arvodet får svårt att rekrytera nya ställföreträdare och behålla befintliga. Redan idag
kommer signaler om att ställföreträdare begär sitt entledigande med anledning av
detta.
God man/förvaltare enligt Föräldrabalken har rätt till ett skäligt arvode för sitt
uppdrag och ersättning för nödvändiga kostnader för uppdragets fullgörande. När det
gäller nivån på arvodet tillämpar de flesta i samverkan ingående kommunerna
Sveriges kommuners & Landstings rekommendationer Cirkulär 07:74.
Rekommendationerna ger de till antalet flesta gode män/förvaltare ett arvode på 20
% av prisbasbeloppet om man har alla tre uppdragen bevaka rätt, förvalta egendom
och sörja för person i sitt förordnande. Det görs dock alltid en individuell prövning
med hänsyn till uppdragets svårighetsgrad. Arvodet kan då komma att hamna både
lägre och högre än 20 % på prisbasbeloppet.
God man/förvaltare har rätt att få ersättning för de kostnader (t ex telefon, porto,
bussresor) som varit nödvändiga för att fullgöra uppdraget. För kostnadsersättningar
föreslås att ersättning utgår med de faktiska kostnaderna. Om ställföreträdarens
yrkande är högre än 2 % av basbeloppet ska utgifterna styrkas med kvitton/dyl.
Ersättning för resor med bil utgår för närvarande med 18,50 kr/mil enligt gällande
norm.
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Arvodesbedömningen för insatser utanför ordinarie uppdrag görs utifrån en av
ställföreträdaren upprättad tidsredogörelse och redogörelse över vilka uppgifter som
utförts och utgår enligt bilaga 2. Överförmyndare i samverkan gör alltid en
skälighetsbedömning av ställföreträdarens yrkande.
God man enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn
Vad gäller arvoden för god man för ensamkommande barn har överförmyndare i
samverkan en heltidstjänst för att administrera detta. I dagsläget räcker inte en
heltidstjänst till då nya ärenden tillkommer genom att permanent uppehållstillstånd
ges och nya ensamkommande barn anvisas till kommunerna. För närvarande har
överförmyndare i samverkan ungefär 90 ärenden som rör ensamkommande barn och
resurser till denna handläggning måste tas ur befintliga organisationen. Varje månad
när arvodesansökningar inkommer ska dessa granskas, arvodesberäknas, beslutas
och sedan administreras till respektive kommun som sedan har en egen
administration kring utbetalning av arvodet. Dessutom ingår i uppdraget för
överförmyndare i samverkan, att var tredje månad återsöka arvoden och kostnader
från Migrationsverket till respektive kommun.
Utöver arvodet utgår reseersättningen enligt normen (18,50 kr/mil för närvarande) i
skälig omfattning samt restidsersättning med 35 kronor per påbörjad timme. Det
fasta arvodet ska betalas ut månadsvis. Kostnadsersättningen, reseersättningen och
restidsersättningen betalas ut kvartalsvis.
Vid resa med huvudmannen till Migrationsverket utgår timarvode med 200 kr per
timme under förutsättning att Migrationsverket har kallat till möte.
Om det finns särskilda skäl, i särskilt komplicerade uppdrag, kan överförmyndare i
samverkan i förväg besluta om arvode utan tillämpning av schablonen. Denna
ersättning betalas ut kvartalsvis.
Ställföreträdare för ensamkommande barn ska redovisa sitt uppdrag till
överförmyndare i samverkan var tredje månad på särskild blankett. Efter att särskild
förordnad vårdnadshavare har utsetts redovisas uppdraget till respektive kommuns
socialtjänst.
Effektivare handläggning
Genom en för samverkanskommunerna gemensam arvodesnivå för god
man/förvaltare enligt Föräldrabalken och ett schabloniserat arvode för god man för
ensamkommande barn uppfyller överförmyndare i samverkan en del i kravet från
samverkanskommunerna att effektivisera och rationalisera verksamheten.
Handläggaren för ensamkommande barn får mer tid att rekrytera och utbilda
ställföreträdare och därigenom säkerställa framtida behov.
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Ekonomiska konsekvenser för Smedjebackens kommun
Handläggarnas bedömning är att Smedjebacken har haft låga arvoden och att
kostnaderna därför kan förväntas öka om förslaget genomförs. I budgetäskandet från
överförmyndaren för 2013 har detta tagits med.
Bilagor
Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 07:74, bilaga 1.
Ersättning för kostnader, bilresor, vissa uppdrag och speciella händelser,
bilaga 2.
Överförmyndaren förslår kommunfullmäktige besluta att:
- Det för samverkanskommunerna gemensamma arvodet för uppdrag som god
man/förvaltare enligt Föräldrabalken ska från den 1 januari 2013 följa Sveriges
Kommuners och Landstings rekommendationer enligt Cirkulär 7:74, bilaga 1.
Ersättning för insatser utanför ordinarie uppdrag kan utgå enligt bilaga 2.
- Det för samverkanskommunerna gemensamma arvodet för uppdrag som
god man enligt 2 § lagen (2005:429) för ensamkommande barn, utgår från
den 1 januari 2013, för nya uppdrag, med ett fast arvode om 4,5 % av
prisbasbeloppet per månad och uppdrag samt rätt till kostnadsersättning mot
uppvisande av kvitton. Utöver arvodet utgår restidsersättning med 35 kronor
per påbörjad timme. Vid resa med huvudmannen till Migrationsverket utgår
timarvode med 200 kr per timme under förutsättning att Migrationsverket kallat till
möte.
- Rätten till schabloniserat arvode upphör när en (1) månad förflutit från det
att barnet beviljats permanent uppehållstillstånd eller när en tillförordnad
vårdnadshavare utsetts. Därefter ska kostnaden för gode män betalas av respektive
kommuns socialtjänst.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att det för samverkanskommunerna gemensamma arvodet för uppdrag som god
man/förvaltare enligt Föräldrabalken ska från den 1 januari 2013 följa Sveriges
Kommuners och Landstings rekommendationer enligt Cirkulär 7:74, bilaga 1.
Ersättning för insatser utanför ordinarie uppdrag kan utgå enligt bilaga 2
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att det för samverkanskommunerna gemensamma arvodet för uppdrag som
god man enligt 2 § lagen (2005:429) för ensamkommande barn, utgår från
den 1 januari 2013, för nya uppdrag, med ett fast arvode om 4,5 % av
prisbasbeloppet per månad och uppdrag samt rätt till kostnadsersättning mot
uppvisande av kvitton. Utöver arvodet utgår restidsersättning med 35 kronor
per påbörjad timme. Vid resa med huvudmannen till Migrationsverket utgår
timarvode med 200 kr per timme under förutsättning att Migrationsverket kallat till
möte
att rätten till schabloniserat arvode upphör när en (1) månad förflutit från det
att barnet beviljats permanent uppehållstillstånd eller när en tillförordnad
vårdnadshavare utsetts. Därefter ska kostnaden för gode män betalas av respektive
kommuns socialtjänst.
_____
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____
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