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2017-08-29

1 (3)

Plats och tid

Badhotellet i Tranås, klockan 10:50- 10:50

Beslutande

Anna Johansson (S),ordförande
Claes Samuelsson (C)
Arne Gustavsson (S)
Gunvor Gransö (KD)
Lolitha Rungård (L)
Ulla Karlsson (M)
Iréne Karlsson (M)
Kristin Henrysson (M) ersätter Jenni Iwarsson (SD)
Lars Stoltz (S) ersätter Tina Ånell (S)

Övriga deltagande

Christoffer Sjögren, Förvaltningssekreterare
Anders Granqvist, Chef Arbete och välfärd
Pirjo Ohvo, Förvaltningschef
Camilla Eriksson, Chef för ekonomi- och systemstöd
Caroline Strand, Omsorgschef
Tove Frisk, Kommunikatör

Utses att justera

Arne Gustavsson (S)

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen 2017-08-29 klockan 11:10

Justerade paragrafer

§120

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Sjögren
Ordförande

Anna Johansson (S)
Justerande

Arne Gustavsson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden
2017-08-29

Datum då
anslaget sätts upp

2017-08-30

Förvaringsplats

Omsorgs- och socialförvaltningen

Datum då
anslaget tas ned

för protokollet
Underskrift
...........................................................................................................................................

Christoffer Sjögren

2017-09-21
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Innehållsförteckning
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Förändrad ersättningsmodell för ensamkommande flyktingbarn
gällande överförmyndarverksamhet - Yttrande till kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:73

Förändrad ersättningsmodell för ensamkommande flyktingbarn
gällande överförmyndarverksamhet - Yttrande till kommunstyrelsen
Bakgrund
Med anledning av att Överförmyndarverksamheten i Motala har kommit
med förslag om nytt underlag till ersättning för verksamheten god man
riktat till ensamkommande flyktingbarn har kommunstyrelsen begärt
yttrande från Omsorgs- och socialnämnden.
Bakgrunden till förslaget är att Sveriges riksdag har beslutat om ett nytt
ersättningssystem för ensamkommande flyktingbarn från och med 2017-0701, där den stora förändringen för verksamheten god man sker från och med
2018-01-01
Sammanfattning
Av förslaget från Motala framkommer att de vill ha en ersättning om
sammanlagt 38 tkr för varje ensamkommande flyktingbarn som har en
förordnad god man från och med 2018-01-01. Summan fördelas på 33 tkr
till arvoden och reseersättning till god man och 5 tkr till Motalas
administration av verksamheten. Enligt bokslutet i Mjölby 2016
framkommer att kostnaden för god man exklusive Motalas administrativa
kostnader uppgår till 1881 tkr beräknat på 82 barn, vilket ger en snittkostnad
på cirka 23 tkr exklusive administration.
Omsorgs- och socialförvaltningen gör bedömningen och föreslår att
ytterligare utredning och diskussion genomförs, där det även framgår
statistik och jämförelser från andra överförmyndarverksamheter.
Beslutsunderlag
Förändrad ersättningsmodell för ensamkommande flyktingbarn gällande
överförmyndarverksamhet, 2017-07-21
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Omsorgs- och socialförvaltningens skrivelse godkänns som omsorgsoch socialnämndens yttrande och översänds till kommunstyrelsen.
2. Beslutet justeras omedelbart
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

