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Förslag till beslut
Som svar på Stockholms Läns God Mans- och förvaltarförenings
skrivelse hänvisar överförmyndarnämnden till förvaltningens
tjänsteutlåtande.

Håkan Andersson
Förvaltningschef
Sammanfattning
Överförmyndarnämnden beslutade den 15 december 2015 bl.a. att
sänka arvodet för gode män till ensamkommande barn som fått permanent uppehållstillstånd. Stockholms läns God Mans- och förvaltarförening (GFM) har i en skrivelse den 20 maj 2016 begärt att beslutet att sänka arvodet ska omprövas.
Överförmyndarnämnden föreslås i detta ärende besluta att inte
ändra den av nämnden beslutade arvodessänkningen för gode män
till ensamkommande barn.
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Bakgrund
Överförmyndarnämnden beslutade den 15 december 2015 att:
- Arvodet för gode män till ensamkommande barn med permanent
uppehållstillstånd ändras från 2 000 kr till 1 000 kr (brutto) i månaden.
- Kostnadsersättningen för uppdrag som god man ska utgöra 2 % av
gällande prisbasbelopp för det år kostnadsersättningen avser.
- Arvodesbeslut för barn som har permanent uppehållstillstånd ska
ske årsvis istället för kvartalsvis.
- Ovanstående beslut ska implementeras den 1 januari 2016.
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Motiven för beslutade förändringar var att antalet ensamkommande
barn ökat mycket kraftigt, främst i slutet av 2015. Detta medförde
mycket höga kostnadsökningar för Stockholms stad i form av ökade
arvodeskostnader för gode män. Sänkningen av arvodet beräknades
ge Stockholms stad en sänkning av kostnaderna för 2016 med 14
mnkr. Beslutet att betala ut arvodet för gode män för ensamkommande barn årsvis istället för kvartalsvis beräknades innebära en
arbetsbesparing på cirka 600 timmar, vilket innebär lägre administrativa kostnader.
GFM menar i sin skrivelse (bilaga) att de gode männen har varit
utlovade ett högre arvode när de åtog sig uppdraget och att detta
inte bör ändras retroaktivt. GMV hävdar att det inte är så mycket
mindre jobb att vara god man för ett barn som har permanent uppehållstillstånd jämfört med ett barn som ännu inte fått permanent
uppehållstillstånd. Föreningen lyfter fram att minskningen av antalet utbetalningstillfällen innebär att de gode männen får vänta allt
för länge på sitt arvode. Man menar slutligen att stadens besparing
är begränsad och innebär en nedvärdering av gode mannens insatser
och skapar besvikelser. GMF begär att överförmyndarnämnden
skyndsamt omprövar beslutet att sänka arvodena.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har stor förståelse för de synpunkter som GMF framför i skrivelsen till nämnden. Förvaltningen menar också att det är
naturligt att just GMF som intresseorganisation för gode män och
förvaltare reagerar på de försämringar för gode män som besluten
innebär. Det är inte en önskvärd situation att i mitten av december
besluta om en sänkning av arvoden som börjar gälla redan vid årsskiftet. Det gav inte möjlighet att informera befintliga gode män i
god tid innan genomförandet och inte möjlighet för de gode män
som av den anledningen vill avsäga sig sitt uppdrag att göra detta.
Nämnden fattade ett exceptionellt beslut pga. en exceptionell händelseutveckling. Det kom drygt 2 000 ensamkommande barn i slutet
av 2015 och det var vid beslutstillfället högst osäkert hur många
som skulle komma 2016. Beslutet att sänka arvodena var därför
nödvändigt och har lett till avsedda lägre kostnader och mindre administrativt arbete för förvaltningen.
Nämnden har att göra en avvägning mellan en ambition att hålla
nere kostnaderna för stadens skattebetalare och ambitionen att tillgodose de ensamkommande barnens behov av en god man.
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Att vara god man är ett ideellt förtroendeuppdrag med ett symboliskt arvode som tack för att man hjälper en medmänniska. Uppdraget ska inte förväxlas med en anställning som ger en lön.
Sänkningen av arvodet för gode män för ensamkommande barn som
fått permanent uppehållstillstånd innebär att man får samma arvode
som övriga gode män. Många av de övriga uppdragen är nog så
komplicerade och tidskrävande som uppdraget för ensamkommande
barn.
Utbetalningen av arvode en gång per år istället för en gång i kvartalet innebär att utbetalningen sker lika ofta som vid övriga god
mansuppdrag som ger arvode en gång per år.
Trots sänkningen av arvodet har förvaltningen en kö av personer
som vill ta på sig uppdrag som gode män för ensamkommande. Av
de drygt 2 000 personer som är gode män till ensamkommande barn
är det bara några enstaka som avsagt sig sitt uppdrag med hänvisning till att arvodet har sänkts. En orsak är förmodligen att de flesta
gode männen för ensamkommande barn rekryterades i november/december och dessa fick då information om det nya lägre arvodet
innan de åtog sig uppdraget.
Förvaltningen menar att eventuella höjningar av nämndens budget i
första hand bör gå till fler handläggare som kan ge bättre stöd till,
och utföra bättre kontroll av, gode män och förvaltare. Därutöver
behövs resurser till fler utbildningar och bättre information.
Sänkningen av arvodet innebär inte någon nedvärdering av uppdraget som god man. Förvaltningen vill därför passa på att tacka alla i
GMF för de insatser som görs som god man och/eller förvaltare. De
gode männens och förvaltarnas engagemang gör stor skillnad för
alla de medmänniskor får ta del av deras insatser.
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