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Informationsblad

Nya arvodesnormer för gode män till ensamkommande barn from 1.4.2017 i de
kommuner som ingår i Samverkande överförmyndare
Förändring i korthet
Den stora inströmningen av ensamkommande barn har medfört att asylperioden ändrats från ca 3
månader till drygt ett år. Det har medfört att den gode mannens uppgifter som tidigare var ganska
intensiva kommit att fördelas på en väsentligt längre tidsperiod. Tidsåtgången per månad har minskat
väsentligt.
Föräldrabalken anger att ett godmanskap till stor del är ett ideelt uppdrag och arvodet kan inte
jämställas med lön.
Regeringen minskar dessutom statsbidragen väsentligt då man ansett att nuvarande system med
statsbidrag krona för krona inte är kostnadseffektivt. Inom Samverkande överförmyndare och i många
kommuner har ersättningen baserats på ca 200 kr per timma vilket inte kan anses vara en ersättning
med ideelt in slag.
Arvodena nedan bygger på samma nivå som utgår för traditionella ställföreträdare. Under
asylperioden jämställs arvodet med vad som utgår till en förvaltare och för tiden därefter jämställs
arvodet med vad om utgår en ”vanlig” god man.
Skäligt arvode och normer
Överförmyndarens rätt att besluta om arvode finns reglerat i FB 12 kap 16 och 17 §§. Av lagreglerna
framgår att arvode för uppdraget och ersättning för utgifter ska utgå med ”skäligt” belopp.
De nedan angivna normerna ska tjäna som stöd för lagens regler om skälighet. När särskilda skäl finns
kan undantag göras från normerna med stöd av bestämmelserna i föräldrabalken. Både högre och
lägre arvode kan utgå i steg om 3% av basbeloppet.

Arvodesnivå och ersättningar under asyltiden och 30 dagar efter permanent eller
tillfälligt uppehållstillstånd
•

Startarvode. Ersättning med 1000 kr utgår för nytt uppdrag för initialt arbete utan särskild
redovisning. Startarvode utgår inte i pågående uppdrag vid byte av god man.

Uddevalla kommun
Samverkande överförmyndare
www.uddevalla.se

POSTADRESS

451 81 UDDEVALLA

BESÖKSADRESS

Stadshuset Varvsvägen 1

TELEFON (vx)

FAX

0522-69 83 38
Telefontid måndag - fredag 10.0011.00
E-POST overformyndaren@uddevalla.se

2 (3)
DNR:

•

Arvode. 32% av basbeloppet delat med 12 månader. (=2.67% av basbeloppet per månad). För
2017 innebär detta 1195 kr per månad.

•

Kostnadsersättning. Utgår med 100 kr per månad och innefattar kostnader för tex. telefon,
porto, kopior, trängselskatt och parkeringsavgifter. Som omkostnader räknas bara kostnader
som är direkt hänförliga till uppdragets fullgörande dvs kläder, julklappar, fika etc till barnet
ersätts aldrig. Kostnader i samband med främlingspass tex resa och hotellkostnader ersätts
normalt sett aldrig.

•

Reseersättning. 18:50 kr per mil för resa med egen bil för uppdragets fullgörande. Kostnaden
ska styrkas med körjournal som anger vägsträcka, datum och ändamål. Resekostnad för resa
med allmänna kommunikationer ersätts mot uppvisande av kvitto.

•

Tolkkostnader. Betalas direkt av överförmyndaren och ska normalt sett utgå för
telefontolkning då det är den gode mannen som har behov av tolk. I annat fall ska
tolkkostnaden betalas av den myndighet som är berörd.

•

Färdtidsersättning. Utgår inte.

•

Extra arvode för heldagsförrättning. Vid heldagsinsats för besök hos Migrationsverket ,
ambassad/konsulat eller annan myndighet kan extra arvode utgå med 1000 kr 2 ggr per 12
månadsperiod. Med heldag menas tidsåtgång om minst 6 timmar räknat från avresa till
hemkomst. Omkostnader i form av resa, övernattning, kost etc i samband med ansökan om
främlingspass/pass ersätts inte av överförmyndaren om det inte finns starka sociala/hälsoskäl
för den unge.

•

Extra arvode. Om särskilda skäl finns kan undantagsvis extra arvode utgå med 150 kr per
timma för ett tillfälligt uppdrag. Arvode kan också ändras i nivåer om 3% av basbeloppet.

Arvode och ersättningar för s.k. kvardröjande god man dvs för tiden 30 dagar
efter uppehållstillstånd till dess barnet fyller 18 år alternativt till dess en särskilt
förordnad vårdnadshavare tillsätts.
•

Arvode. 22% av basbeloppet delat med 12 månader. (= 1.83% av basbeloppet per månad.) För
2017 innebär detta 821 kr per månad.

•

Övriga ersättningar. I tillämpliga delar samma regler som för god man under asylperioden.
Se ovan.

Generella undantag
•

I de fall en god man inte fullföljer sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt ska arvodet
nedsättas i fallande 3-procentnivåer ned till noll-arvode.
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•
•

•

•
•
•

Barn som avviker. Godmanskapet kvarstår i 2 månader efter det att barnet blivit utskrivet från
Migrationsverket. Arvode och omkostnadsersättning utgår med 50% av den ersättning som
annars skulle utgått.
Åldersuppskrivning under handläggning. (18 år eller äldre). Åldersuppskrivning under
Migrationsverkets handläggning (tjänsteanteckning). Dessa ställningstaganden går inte att
överklaga och godmanskapet upphör utan särskilt beslut på samma sätt som om barnet fyllt 18
år
Åldersuppskrivning i samband med avslag om uppehållstillstånd. Den gode mannen
entledigas, men överförmyndaren ska göra en självständig bedömning och höra den gode
mannen, boendepersonal och övrig socialtjänst inför beslutet. Beslut ska gälla omedelbart och
förses med besvärshänvisning. Vid tillfälliga beslut vid lagändring 1.5.2017 gäller samma
regler som ovan.
Åldersuppskrivning i samband med att uppehållstillstånd beviljas. Beslutet om ålder går
inte att överklaga separat. Godmanskapet upphör.
Avslagsbeslut om uppehållstillstånd då barnet är under 18 år. Den gode mannen kvarstår
till dess barnet lämnat landet.
Om förälder kommit till landet och kan svara för barnet upphör godmanskapet.

Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare tillika förmyndare.
Överförmyndaren ersätter den särskilt förordnade vårdnadshavaren för förmynderskapsdelen och
socialtjänsten ersätter för vårdnadsdelen. Ersättningsreglerna gäller f.d. asylsökande barn som har en
mycket begränsad ekonomi.
Ersättningen utgår årsvis (basbeloppet för det år som granskas används dvs under 2017 granskas
verksamhetsåret 2016 med det då gällande basbeloppet)
•

Arvode. 3% av basbeloppet per år. För verksamhetsåret 2017 ger detta 1344 kr.

•

Kostnadsersättning utgår med 1% av basbeloppet. För 2017 innebär detta 448 kr per år. I
övrigt se reglerna ovan för god man,

•

Resekostnad utgår med 18.50 kr per mil med eget fordon eller med kostnad för resa med
allmänna kommunikationer. Ersättning utgår inte för samma resa som socialtjänsten ersätter.

•

Färdtidsersättning utgår inte.

Redovisningsperiod/arvodering
Redovisning till överförmyndaren ska ske halvårsvis för perioderna 1.4 – 30.9 och 1.10- 31.3.
God man får själv skriva ut blankett från hemsidan.
Arvodering sker också två gånger per år för perioderna ovan.

