Arvode – god man för
ensamkommande barn.
Överförmyndarkansliet betalar ett fast arvode per månad efter att du som god
man redovisat vad du gjort i uppdraget. Örebro kommuns riktlinje för arvode är
fastställd av Överförmyndarnämnden. Du hittar den på www.orebro.se/godman
under rubriken "God man för ensamkommande barn".
Vad får du arvode för?

Arvode efter uppehållstillstånd

Som god man företräder du barnet i kontakter med
myndigheter och boende under asylprocessen.

Efter asylprocessen, om barnet får
uppehållstillstånd, arvoderas du på samma nivå
som under asylprocessen fram till dag 30 efter att
barnet fått uppehållstillstånd. Därefter är arvodet
1,5 % av gällande prisbasbelopp, för år 2016:
665 kronor.

I arvodet ingår det mesta en god man gör som
företrädare för barnet. Det innebär möten med
t.ex. Migrationsverket, socialtjänsten och skolan,
möten med boendet angående barnet, kontakt med
Skatteverket, bank, Försäkringskassan, Centrala
studiestödsnämnden (CSN). Schablonarvodet
inkluderar även resor och ersättning för utgifter.
Det ideella uppdraget

Att vara god man är ett delvis ideellt uppdrag där
du inte får arvode för allt du gör. Du väljer i viss
mån själv hur omfattande ideellt arbete du lägger
ner. Exempel på ideellt arbete kan vara att följa
med barnet på sociala aktiviteter eller handla
kläder, och även de utbildningar vi erbjuder dig och
din administration till oss.
Arvodesnivåer

Arvodesnivåerna är i procent av prisbasbeloppet,
som är 44 300 kr för 2016.

Anledningen till ändringen i arvodesnivå är att din
huvuduppgift som god man, att företräda barnet
under asylprocessen, nu är avslutad och en särskild
förordnad vårdnadshavare ska förordnas. Den här
arvodesnivån gäller även när barn avviker och inte
längre har kontakt med god man.
Extra arvode

Det kan undantagsvis inträffa att uppdraget blir
betydligt mer omfattande än vad någon kan
förutse. Då finns möjlighet att begära extra arvode.
Du ska diskutera eventuellt extra arvode med
handläggare på överförmyndarkansliet innan du
gör insatser som du anser kräver ersättning utöver
månadsarvodet, eller så snart du märker att
uppdraget är omfattande utöver det vanliga.

Under asylprocessen får du ett förhöjt arvode på
5 % av gällande prisbasbelopp, för år 2016:
2 215 kronor per månad (16 kalenderdagar eller fler
per månad).

Vid heldagsresor för t.ex. asylutredning, eller andra
möten dit god man är kallad och som tar en hel
dag, utgår ett extra arvode på 1 000 kronor.

Om ditt uppdrag varar 1-15 kalenderdagar under
en månad arvoderas du med halva månadsarvodet.

Begäran om arvode och redogörelse

Om barnet avvisas är du arvoderad fram till den
dagen överförmyndarkansliet tar beslut om att
uppdraget upphör. Beslutet fattas när kansliet fått
kännedom om att barnet har lämnat landet.
Om barnet flyttar till en ny kommun, så är det
överförmyndaren i den nya kommunen som betalar
ut arvode till dig enligt sina bestämmelser, vilka kan
skilja sig från våra.

Överförmyndarkansliet
Örebro kommun

Varje månad, senast den 5:e, lämnar du en blankett
där du redogör för vad du gjort i uppdraget under
föregående månad. Blanketten ska skrivas under
med bläck och fyllas i mycket noggrant. Du får
betalt senast månaden efter att begäran om arvode
lämnats in.
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