
! Noteringar	  från	  mötet	  13/1	  2015	  

! Fickpengar	  asylbarn	  

Då	  pengar	  är	  ett	  känsligt	  ämne	  är	  det	  bara	  om	  vi	  goda	  män	  kan	  komma	  

överens	  om	  ett	  belopp.	  

Bra	  norm	  är	  100	  kr/vecka	  

Fickpengar	  PUTbarn	  

Exempel,	  barnet	  får	  då	  2050	  kr/mån	  och	  av	  dessa	  går	  550	  kr/mån	  till	  

fickpengar.	  

Generellt	  pengar	  till	  våra	  huvudmän	  

Migrationsverket	  ger	  24	  kr/dag	  

Kommunalt	  boende	  ger	  generellt	  inga	  extra	  pengar	  till	  barnen	  

Några	  privata	  boenden	  ger	  extrapengar	  och	  andra	  förmåner	  till	  barnen	  

God	  man	  skall	  redovisa	  extra	  pengar	  till	  Migrationsverket.	  

Att	  diskutera	  vidare…	  

Boende	  Furulund	  

Olika	  rutiner	  verkar	  gälla	  för	  barnen	  

Kan	  boendet	  hantera	  handkassa	  för	  barnen?	  

Möte	  på	  G	  med	  boende	  där	  detta	  bör	  diskuteras	  

Redovisning	  till	  Överförmyndare	  asylbarn	  

ingen	  årsredovisning	  utan	  bara	  kvartalsredovisning	  

Kan	  vi	  sätta	  upp	  tiden	  för	  att	  sammanställa	  redovisningen?,	  några	  har	  fått	  Ok	  

för	  ca	  20	  minuters	  jobb	  

Redovisning	  till	  Överförmyndare	  PUTbarn	  

Här	  gäller	  årsredovisning	  

Behöver	  GM	  redovisa	  ekonomi	  när	  barnen	  bor	  i	  familjehem?	  Troligen	  inte	  men	  

bra	  fråga	  på	  infomöte	  22/1	  

Inbjudan	  av	  information	  om	  redovisning	  av	  uppdrag	  

22	  Jan	  16-‐18,	  Fullmäktigesalen	  

-‐	  allmänt	  om	  vad	  som	  gäller	  kring	  barnets	  medel	  

-‐	  redovisning	  under	  asyltiden	  

-‐	  redovisning	  för	  GM	  efter	  PUT	  

-‐	  redovisning	  för	  SFV	  efter	  PUT	  

anmälan	  till	  overformyndarnamnden@kungsbacka.se	  

Huvudmannens	  semesterresa	  till	  hemlandet	  

Vem	  betalar?	  var	  kan	  vi	  söka	  pengar?	  Fonder?	  

att	  prata	  vidare	  om.	  



Nya	  uppdrag	  i	  december	  

3	  st	  har	  fått	  uppdrag	  under	  December	  

Ansökan	  särskilt	  bidrag	  till	  Migrationsverket	  

Specificera	  allt	  som	  du	  ansöker	  om	  i	  detaj;	  kläder	  o	  skor	  

glöm	  inte	  vad	  som	  behövs	  för	  skolan;	  skolväska,	  pennor,	  pennfodral	  etc	  

ta	  upp	  vad	  som	  behövs	  för	  gymnastiken	  i	  skolan,	  shorts,	  t-‐shirt,	  skor	  

GMs	  roll	  vid	  familjeåterförening	  

GM	  bör	  vara	  barnet	  behjälplig	  när	  det	  gäller	  att	  hitta	  föräldrarna	  och	  skapa	  

kontakt	  

I	  GMs	  uppdrag	  ingår	  inte	  att	  ansöka	  om	  familjeåterförening	  

Migrationsverket	  skall	  stå	  för	  resekostnaden	  för	  familjen	  vid	  återförening	  för	  

barn	  som	  fått	  PUT	  med	  flyktingstatus	  
 
	  


