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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

Ansökan om extra anslag för
överförmyndarverksamheten i Höörs kommun
2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
-

Ge överförmyndaren ett extra anslag om 187 500 kr för perioden 2018-01-01 –
2018-09-30.

Ärendebeskrivning
Överförmyndaren har sökt ett extra anslag för perioden 2018-01-01 - 2018-09-30 på
375 000 kr, vilket motsvarar 500 000 kr på årsbasis. Anledningen till behovet av det extra
anslaget, anges att det fortfarande finns 64 ensamkommande barn som vistas i Höörs
kommun samt att de traditionella ärenden ökar i antal och i svårighetsgrad.
Överförmyndaren har ett skattepliktigt arvode på 354 400 kr per år plus en skattefri
kostnadsersättning på 44 800 kr. Till detta har tidigare beviljats ett extra anslag på 44 800
kr per år för 2017 och 2018. Under 2016 och 2017 har överförmyndaren äskat ytterligare
arvode på 400 000 kr respektive 500 000 kr. Orsaken var även då många
ensamkommande barn och att de traditionella ärenden ökade i antal och i svårighetsgrad.
Antalet ensamkommande barn uppgick enligt ansökan för 2017, daterad 2016-08-22 till
ca 125 st och hade redan då minskat avsevärt sedan hösten 2015.
Klicka här för att ange text.
Förslag till beslutsmotivering
Det extra anslaget till överförmyndaren föreslås till häften av det sökta extra anslaget.
Antalet ensamkommande barn har minskat kraftigt sedan början av 2016 då antalet var
som störst. Innan år 2018 inleds har troligtvis fler barn flyttat från kommunen eller blivit
myndiga.
Dessutom har en betydligt enklare ersättningsmodell för de gode männen införts. Dagens
modell ger en ersättning per barn och månad. Tidigare ersättningsmodell gav ersättning
per nerlagd timme. Detta innebar en betydligt större administration att kontrollera varje
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arvodesräkning från de gode männen. Den nya modellen underlättar den administrativa
bördan.

Linda Andersson
Ekonomichef
0413-28119
linda.andersson@hoor.se

Beslutsunderlag
1. Överförmyndarens ansökan om extra anslag för 2018 från 2017-08-29
2. Överförmyndarens ansökan om extra anslag för 2017 och 2018 från 2017-01-26
3. Överförmyndarens ansökan om extra anslag för 2017 från 2016-08-22

Beslutet skickas till:
Överförmyndare Ingemar Lindh
Ekonomichef Linda Andersson

