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§ 5   Dnr 2018/8 

Minskad ram för budget inför 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden. 

Beslut 

Godkänna och överlämna analysen av minskad ram inför budget 2019 till 

kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Överförmyndarnämndens kostnader för godemän för ensamkommande barn 

(EKB) steg markant under 2017 och 2018 främst på grund av den stora 

tillströmningen av barn, men även för att kompensera det intäktsbortfall som 

uppstod efter regeringens beslut om ett nytt ersättningssystem för 

ensamkommande barn.  

Under 2017 beslutade överförmyndarnämnden att sänka arvodet till godemän 

för dessa barn genom att dels anta nya riktlinjer men nämnden fick även 

begära extra tillskott till verksamheten både för 2017 och 2018 för att få 

budget i balans. 

Inför budget 2019 har överförmyndarverksamheten, på samma sätt som övrig 

kommunal verksamhet, analyserat hur stort behovet ser ut att vara av medel 

för att driva överförmyndarnämndens verksamhet under 2019. 

Analysen visar på ett behov av en minskad ram 

Antalet ensamkommande barn ser ut att minska och därför har verksamheten 

räknat fram vad överförmyndarverksamheten behöver inför budget 2019. 

Kostnader är framräknad för de barn som vi känner till per 1/3 2018 och 

verksamheten har även räknat med ett antal nya barn baserat på antaganden. 

När verksamheten övergår till 2019 har vi 15 barn som behöver en god man, 

till detta antar vi att vi får ytterligare 5 personer under 2018 och 8 personer 

under 2019. För dessa godemän förutsätter verksamheten att nämnden 

behöver ersätta 18 godemän med det större engångsbeloppet på 4000 kronor. 

Det verksamheten räknat med i sin analys är att de godemän som är kända 
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och de godemän som vi antar tillkommer får den ersättning som nämndens 

riktlinje anger. 

 

Det vill säga; 

 arvode på 1000 kr/månad, 

 ersätts för resor i snitt med 400 kr/månad, 

 ersätts med telefonersättningar mm, med 2 % av PBB = ca 75 

kr/månad, 

 verksamheten antar att kommunen anvisas max 5 barn till under 

innevarande år 2018 

 verksamheten antar att vi anvisas max 8 barn till under 2019 som 

behöver godeman samt 

 att 4000 kronor som engångsbelopp behöver betalas ut under 2019 till 

5 godemän där barnet inte ännu är utretts av Migrationsverket, samt 

till de 5 respektive 8 ytterligare som vi antar anvisas till vår kommun.  

Ersättningar till godemännen för EKB för 2019 

Tabellen nedan visar en uträkning för hur arvodesutbetalningarna för 

godemännen för ensamkommande barn förväntas minska under 2019 och 

detta antagande kan därför bidra till att nämnden kan besluta om att 

överförmyndarnämnden behöver mindre resurser inför 2019. 

Kostnaden för arvoden till godemännen för ensamkommande barn beräknas 

till 458 450 kr och med påslaget för arbetsgivaravgifter (33,3 %) på den del 

av ersättningen som ska läggas på, det vill säga 129 020  kr ger analysen en 

total kostnad på 587 470 kronor. 

Från 2018 antal nu kända  

15 personer 

Jan-juni Juli-dec Kronor 

Myndiga 4 3  

Behov av GM 15-11 10-8  

Kostnad under period 115 050 81125 196 175 

Vi antar att vi får 5 nya under 2018  
ger kostnaden 

44 250 44 250 88 500 

Vi antar att vi får 8 barn under 2019 

och räknar med att 2 uppnår 18 års 

ålder under året ger kostnad 

3-6 6-8 och räknat 

med att 2 blir 

myndiga 

 

Kostnad under period 35 400 66 375 101 775 

Engångsbelopp 

5 + 5+ 8 = 18 x 4000 kr 
  72 000 



 

Överförmyndarnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(8) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Arbetsgivaravgift    129 020 

Beräknad total ersättning för 

godemän till ensamkommande 

under 2019 

  587 470 

 

En ramjustering av budget 2019 för ÖFN är därför möjlig att föreslå 

Analysen visar att en justering av ramen för nämnden ser ut att vara möjlig 

att besluta om.  

Slag Aktivitet Budget 2018 Behov 

 2019 

Minskad 

eller ökad 

ram  

Telefonersättning gode män 061 16 17 +1 

Arvode uppdragstagare gode 

män 

061 695 700 +5 

Bilersättning GM 061 60 62 +2 

AG avgift gode män 061 230 234 +4 

Kommunens kostnader 2017 

för aktivitet 061 uppgick till 

1 007 224 

    

+12 

Budget för 061 

2018- 2019 

061 1 001  1 013   

Telefonersättning gode män 

EKB 

060 90 23 - 67 

Arvode uppdragstagare gode 

män EKB 

060 787 375 - 412 

Bilersättning EKB 060 50 60 + 10 

AG avgift EKB 060 260 129 - 131 

Budget 2018- 2019 060 1 187  587 -600 

 

Överförmyndarnämndens kostnader för ersättningar till kommunens övriga 

ställföreträdare uppgick 2017 till 1 007 224 kronor (aktivitet 061). Budget 

inför 2019 behöver justeras upp i nivå med 1 013 000 kr för att täcka 

överförmyndarnämndens egna kostnader för dessa ersättningar. 

 

I gengäld visar analysen att kostnaden för godemän för EKB (aktivitet 060) 

sjunker och därmed kan nämndens budget justeras ner till 587 000 kr vilken 

innebär en ramminskning på – 600 000 kronor. 
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Sammanfattningsvis kan  ÖFN: s budgetram justeras ner med 585´  

För ansvar 37100 verksamhet 13041 med budgetram 3 801 000 kr kan 

budgetposten för olika ersättningar för de två aktiviteterna, 060 och 061, justeras 

ner i nivå 585 ´ kronor. I denna summa har verksamheten planerat för en höjning 

på hyror, resor, material, avgifter m.m som årligen justeras upp. För ansvar 37100 

verksamhet 1304 (den politiska verksamheten) föreslås ingen förändring. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet föranleder ingen ytterligare finansiering. 

Måluppfyllelse 

Beslutet går i linje med god ekonomisk hushållning genom att nämnden 

begär de medel som antas behövas för överförmyndarverksamhetens behov.   

Samråd 

Inte relevant. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen. 



 

Överförmyndarnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(8) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 6    

Redovisning av delgivningar 

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden 

Beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendet 

Följande delges nämnden för kännedom: 

1. Riktlinje för representation 

2. Allmän lokal ordningsföreskrift 

3. Tjänsteföreskrift för systemförvaltning 
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§§ 7--17 i nämndens protokoll 2018-03-26, sidan 8--20 omfattas 

av sekretess. 

 


