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A. Ersättningsregler
1. Allmänt

Arvode och kostnadsersättning skall utgå årligen (15 kap. 19 § första stycket
föräldrabalken). Arvodets storlek baseras på det basbelopp, som gällt under det år
uppdraget avser (15 kap. 19 § tredje stycket föräldrabalken).
Således gäller att förmyndare/god man/förvaltare skall ha skäligt arvode för sitt uppdrag,
liksom även ersättning för kostnader. Det kan tänkas fall då ersättningen måste sättas till
högre eller lägre belopp än vad förslaget anger. Det ankommer således på
överförmyndaren/överförmyndarnämnden att noga överväga arvodets storlek, så att
skälig ersättning erhålles.
Till föräldrar som på grund av lag är förmyndare utgår ej arvode.
Överförmyndaren/överförmyndarnämnden kan dock lämna tillstånd till att arvode och
kostnadsersättning utgår om särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan vara att den
omyndiges förmögenhet är betydande, varför en väsentlig del av föräldrarnas tid tagit i
anspråk. Arvodet och kostnadsersättningen skall utgå av den omyndiges medel (kap 15.
19 § fjärde stycket föräldrabalken).
Jämlikt 14 kap. 11 § föräldrabalken skall skäligt arvode utgå för bevakning av omyndigs
rätt i skiftat dödsbo. Arvodet bestämmes av övermyndaren/överförmyndarnämnden och
skall förskjutas av dödsboet. Föräldrar som enligt lag är förmyndare kan efter tillstånd
från överförmyndaren/överförmyndarnämnden på grund av särskilda omständigheter
erhålla arvode för vård på barns rätt i oskiftat dödsbo (14 kap. 11 § andra stycket
föräldrabalken).
Överförmyndaren/överförmyndarnämnden har att bestämma storleken av arvodet och
kostnadsersättningen samt huruvida arvodet och kostnadsersättningen skall utgå av
kommunala medel eller betalas av huvudmannen. Som grund för detta ställningstagande
ligger huvudmannens inkomster och tillgångar enligt följande.
Arvode ska utgå av huvudmannens medel i den mån dennes beräknade inkomst det år
förmyndaruppdraget avser överstiger ett belopp motsvarande två gånger det för året
gällande basbeloppet eller, om ej särskilda skäl föranleder annat, i den mån den
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omyndige har tillgångar till ett värde överstigande två gånger nämnda basbelopp.
Basbeloppsregeln är en riktlinje som kan frångås i det enskilda ärendet.
2. Normer för ersättning till förvaltare och gode män

Normerna är utfärdade av Svenska Kommunförbundet och är riktlinjer som kan frångås i
det enskilda ärendet.
För ekonomisk förvaltning
Grupp 1

Förvaltningen är okomplicerad och föga tidskrävande, tillgångarna består av någon
enstaka bankräkning och den huvudsakliga inkomsten utgöres av pension.
Arvode 5 procent av basbeloppet.
Grupp 2

Den ekonomiska förvaltningen är av större omfång än i grupp 1 och föranleder mera
kvalificerade bedömningar samt större tidsåtgång. Tillgångarna är av varierande slag och
medför vissa ingripande. Som exempel kan nämnas aktieinnehav och villa- eller
fritidsfastighet m.m. De löpande inkomsterna och utgifterna har en omfattning, som
föranleder ofta återkommande åtgärder.
Arvode 10 procent av basbeloppet.
Grupp 3

De ekonomiska förhållandena är sådana att arbetet kan sägas vara komplicerat.
Huvudmannen äger hyresfastighet, delägarskap i rörelse, större värdepappersinnehav
och dylikt.
Arvode 15 procent av basbeloppet
Grupp 4
Uppdraget kan anses betungande och ligger över vad som normalt bör tillhöra
uppdraget. Speciella åtgärder kan ha vidtagits såsom omfattande bokföring och
redovisning av tillgångar.
Arvode 25 procent av basbeloppet
För personlig omvårdnad
Grupp 1

Huvudmannen är intagen på sjukhus eller vårdanstalt och är i mindre omfattning
mottaglig för personlig omvårdnad.
Arvode högst 5 procent av basbeloppet.
Grupp 2

Huvudmannen är intagen för vård och kontakter är vanliga. Förvaltaren/gode mannen
agerar som huvudmannens representant i förhållande till vårdanstalt, myndigheter,
släktingar osv.
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Arvode 10 procent av basbeloppet.
Grupp 3

Den personliga omvårdnaden är stor. Huvudmannen vistas utanför sjukhus/vårdanstalt
och omsorgen medför många ingripanden.
Arvode 15 procent av basbeloppet
Grupp 4

Huvudmannen kräver daglig tillsyn och förorsakar mycket arbete och besvär.
Arvode 25 procent av basbeloppet
3. Kostnadsersättning

Utan särskilt förhandsmedgivande har förmyndaren /gode mannen/förvaltaren rätt att
erhålla ersättning för normal förekommande löpande utgifter såsom kostnader för kortare
resor, telefon, porto och dylikt, med upp till 2 procent av basbeloppet.
Såsom underlag för fastställandet av storleken av kostnadsersättningen bör förmyndarna,
gode männen och förvaltarna i årsredovisningen ange vilka kostnader som förekommit.
Denna schablonersättning omfattar således icke kostnader för längre resor med egen bil,
biljettkostnad för längre resor med allmänna kommunikationsmedel och dylikt. Sådana
kostnader skall uttagas av huvudmannens medel vid tidpunkt, då kostnaden uppstått. Om
kostnaden kan förutses för överförmyndarens medgivande inhämtas i förväg.
B. Delegationsordning
Överförmyndaren ges rätt att enligt 19:14§ föräldrabalken delegera följande
ärenden.
Nr

Lagrum

Innehåll

Föräldrabalken

1.

11:15 st 1

Ansökan om förordnande av god man 11:4 eller
förvaltare.

2.

11:16 st 1

Infordra yttrande i ärende om förordnande av god man
eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år.

3.

11:16 st 2

Avge yttrande i ärende om anordnande av god man
enligt 11:4 eller förvaltarskap.

4.

11:23 st 1

Ansökan om jämkning av godmanskap eller
förvaltarskap.

5.

11:23 st 2

Avge yttrande till rätten i ärende om jämkning av
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godmanskap eller förvaltarskap.
6.

11:24

Infordra yttrande i ärende om förordnande eller
entledigande av god man eller förvaltare.

7.

12:16 st 1 och 2

Bestämmande av arvode och ersättning för utgifter till
förordnade förmyndare, gode man och förvaltare.

8.

12:16 st 3 – 5

Bestämmande av i vad mån arvode och ersättning för
utgift skall utgå av den enskildes medel, av dödsboets
medel eller av kommunala medel.

9.

13:8

Tillstånd till uttag av omyndigs spärrade bankmedel.

10.

13:17

Bestämmande av ny tid för avlämnande av förteckning,
årsräkning eller sluträkning.

11.

14:8

Tillstånd för god man eller förvaltare att ta ut pengar
från spärrat konto.

12.

14:20

Bestämmande av ny tid för inlämning av förteckning,
årsräkning eller sluträkning.

13.

16:3 st 1

Granska förmyndares, gode mäns och förvaltares
verksamhet.

14.

16:4

Att på förteckningar, årsräkningar, sluträkningar och
redogörelser för hinder mot skifte samt årsuppgifter
göra anteckningar om verkställd granskning.

15.

16:9 st 1

Inhämtande av yttrande från den omyndige, om han
eller hon har fyllt 16 år, eller den som har god man eller
förvaltare samt den enskildes make eller sambo och
närmaste släktingar i fråga om en förvaltningsårgärd
av större vikt.

16.

16:10

Inhämtande av uppgifter från socialnämnder och andra
myndigheter.

