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Rätten till arvode 

Den som har utsetts till god man, förvaltare eller 

förmyndare har rätt till ett skäligt arvode för 

uppdraget samt ersättning för nödvändiga utgifter. 

Föräldrar som är förmyndare för sina barn har i 

normalfallet inte rätt till arvode.  

Ställföreträdare förutsätts lägga upp arbetet på minst 

arbetskrävande sätt och kan inte arvoderas för sådant 

som inte ingår i uppdraget. Återkommande räkningar 

såsom hyra och liknande kan med fördel skötas via 

autogiro och internetbank användas för övriga 

transaktioner.  

 

Vem betalar arvodet 

Enligt huvudregeln ska den enskilde själv stå för 

arvode, kostnadsersättning och tillkommande sociala 

avgifter. Undantag kan dock göras då den enskildes 

tillgångar understiger två prisbasbelopp samt den 

beskattningsbara inkomsten understiger 2,65 

prisbasbelopp1. I dessa fall står istället kommunen för 

arvodet.  

Om särskilda skäl anses föreligga kan kommunen 

betala arvodet trots att den enskilde når över de ovan 

nämnda beloppsgränserna. Det kan röra sig om 

situationer då den enskilde har höga kostnader för 

exempelvis sjukvård och medicin eller att 

tillgångarna består av en fastighet som utgör bostad 

åt huvudmannen. Överförmyndarnämnden kan då 

bestämma att kommunen ska stå för arvodet.  

Om uppdraget avser att bevaka den enskildes rätt i ett 

oskiftat dödsbo är det dödsboet som står för arvodet. 

Även här kan dock undantag göras om det finns 

särskilda skäl. Vid ett kommande arvskifte avräknas 

då det beslutade beloppet på huvudmannens arvslott. 

 

 

                                           
1 Prisbasbeloppet (pbb) är 44 800 kr för år 2017. 

 

Beslut om arvode 

Om det inte finns speciella omständigheter beslutar 

överförmyndarnämnden om arvode och 

kostnadsersättning en gång per år i samband med att 

årsredovisningen granskas. Nämnden bestämmer 

samtidigt i vilken mån  arvode och ersättning för 

utgifter ska betalas av huvudmannen eller 

kommunen. En ställföreträdare får inte ta ut arvode 

och ersättning för uppdraget innan 

överförmyndarnämnden fattat beslut om detta.  

Den som är förordnad god man, förvaltare eller 

förmyndare ska lämna in en skriftlig redogörelse för 

det arbete som har utförts under perioden. Det är 

viktigt att frågorna besvaras noggrant och utförligt, 

även om det inte är några förändringar från 

föregående år.  

  



 

Riktlinje för arvodessättning 
 

Överförmyndarnämnden har fastställt en riktlinje för arvodessättning. Riktlinjen gäller fr o m 1 januari 

2018. Ersättningen grundar sig på procent av prisbasbeloppet (pbb) det år som redovisningen avser.  

 
Nytt uppdrag  
För det extra arbete som ett helt nytt uppdrag innebär, 

när tingsrätten beslutar att anordna 

godmanskap/förvaltarskap, erhåller god 

man/förvaltare 1000 kronor extra i arvode som ett 

engångsbelopp första året när uppdraget omfattar att 

förvalta egendom. Om uppdraget enbart omfattar att 

bevaka rätt och/eller att sörja för person erhålls 

istället 300 kronor. Vid ett byte av ställföreträdare i 

uppdrag där förvalta egendom ingår erhålls 500 

kronor. 

 

Ekonomisk förvaltning  
I samtliga uppdrag ingår att utan särskild ersättning 

ha kontakter med överförmyndarnämnden, upprätta 

förteckning, årsräkningar och sluträkning samt lämna 

skriftlig redogörelse för uppdraget. Arvodering sker 

därutöver i följande kategorier: 

 

Kategori 1   - 6%  

Ställföreträdaren sköter betalning av löpande 

räkningar, ex via autogiro, av liten omfattning. 

Ställföreträdaren agerar i huvudsak på annan ort och 

personal eller annan sköter som huvudregel alla 

inköp och överlämnande av fickpengar m.m. 

Ställföreträdaren med uppdrag att bevaka rätt ansöker 

om pension, bostadstillägg och liknande samt 

upprättar deklaration Ställföreträdaren kontrollerar 

vid ett par tillfällen per året hur personal eller annan 

hanterar fickpengar och matpengar.  

 

Kategori 2   8% -10%  

Uppdraget kräver att ställföreträdaren har hand om 

huvudmannens hela ekonomiska förvaltning, ansöker 

om pension, bostadstillägg och liknande, förvaltar 

några bankkonton, utbetalar fickpengar till 

huvudmannen 1-4 gånger i månaden samt upprättar 

deklaration.  

 

Kategori 3    12% -18%  

Uppdraget kräver att ställföreträdaren har uppgifter 

enligt kategori 2. Härtill kan komma (men är inte en 

förutsättning för att falla inom kategorin) förvaltning 

av fastighet, aktier, obligationer och andra 

värdepapper förvarade i depå hos bank. 

Huvudmannen har relativt omfattande 

skuldbelastning som saneras av ställföreträdaren.  

 

 

 
Utbetalning av fickpengar som absolut kräver 

personligt besök cirka 4 ggr i månaden.  

Ställföreträdaren för omfattande diskussioner med 

huvudmannen angående ekonomin. Förvaltningen 

kräver mycket arbete under året. 

 

Kategori 4    20% -  

Uppdraget kräver, förutom under kategori 2 och 3 

upptagna uppgifter, skötsel av fastighet med därtill 

hörande förvaltningsuppgifter (inkassering av hyra, 

betalning av utgifter, förhandlingar m.m.), 

övervakning av affärsrörelse, förvaltning av större 

innehav av tillgångar såsom aktier och andra 

värdepapper, upprättande av mer omfattande 

deklaration och årsredovisning till 

överförmyndarnämnden. 

 

Sörja för person 
Uppdraget att sörja för person innebär att 

ställföreträdaren ska se till att huvudmannen får den 

hjälp och de stödinsatser han eller hon behöver och 

har rätt till. En god mans uppdrag är inte att utföra 

praktiska sysslor som att handla, städa, följa med till 

läkare, tandläkare, frisör etc.  

 

Kategori 1  - 6% 

Uppdraget innebär ett fåtal besök per år och få 

kontakter per telefon med huvudmannen/boendet för 

à jourhållning om den personliga situationen. 

  

Kategori 2   8% - 10%  

Uppdraget kräver att ställföreträdaren har kontakt 

med huvudmannen/boendet en till två gånger i 

månaden, är i viss mån personligen engagerad vid 

inköp, har telefonsamtal varje månad med 

huvudmannen, boendet eller anhöriga.  

 

Kategori 3   12% - 18%  

Uppdraget kräver löpande kontroll av huvudmannens 

situation och personlig kontakt genom besök och 

telefonsamtal flera gånger i veckan. Många samtal 

med boendet, anhöriga, kontaktpersoner, personliga 

assistenter, andra stödpersoner och myndigheter. 

Huvudmannens behov är ej tillgodosedda, 

stödinsatser otillräckliga eller behöver förändras och 

uppdraget kräver stort engagemang av stf. 

 



 

Kategori 4   20% -  

Uppdraget kräver stora insatser och stort personligt 

engagemang av ställföreträdaren för att kvalitativt 

samordna och säkra upp de resurser som krävs för att 

huvudmannens behov av omsorg ska kunna 

tillgodoses. Personliga besök flera gånger i veckan, 

extremt stor mängd telefonsamtal från huvudmannen 

förekommer. Huvudmannen är aggressiv och/eller 

hotfull. Anhöriga eller andra personer försöker 

utnyttja huvudmannen eller vidtar andra åtgärder som 

kräver mycket löpande arbete. 

 

Bevaka rätt   

Att bevaka rätt anses normalt ingå i ställföreträdarens 

uppdrag att förvalta egendom och sörja för person. 

Det kan utöver detta uppstå situationer där 

ställföreträdaren kan ha rätt till ett extra arvode. 

Ställföreträdare som önskar ersättning för sådant 

arbete som inte hör till den löpande förvaltningen 

skall till sin redogörelse bifoga en specifikation över 

vilket arbete som utförts och hur stor tidsåtgången 

varit (ex. 2017-10-16, Möte med mäklare, 30 min). 

Begäran om timersättning för arbete som inte 

specificeras kommer som huvudregel inte att ersättas.  

Ersättning: 200 kr/timme 

Exempel på sådana speciella uppgifter är  

• bevakning av huvudmans rätt i samband med  

boutredning och arvskifte 

• avveckling av bostad i samband med flytt  

• försäljning av fastighet eller bostadsrätt  

• domstolsförhandling  

• åtgärder vid misstanke om att  huvudmannen 

har blivit utnyttjad ekonomiskt och/eller 

blivit utsatt för brott 

• ansökan om skuldsanering 

 

Kostnadsersättning 

Ställföreträdare har rätt att erhålla ersättning för 

nödvändiga utgifter för fullgörande av uppdraget 

såsom kostnader för kortare resor, telefonsamtal, 

porto, kontorsmaterial, bankdosa och dylikt. 

Ersättning för bilresor följer skatteverkets nivå för 

skattefri bilersättning vid utbetalningstillfället.. 

Överförmyndarnämnden är restriktiv med att bevilja 

ersättning för resor i de fall en ställföreträdare bor på 

annan ort, långt ifrån sin huvudman. Den som väljer 

att ta på sig ett  uppdrag som ställföreträdare, 

exempelvis för en anhörig, måste därför ha i åtanke 

att man ska fullgöra sitt uppdrag men inte kan räkna 

med ersättning för resor och eventuellt boende vid 

besök hos huvudmannen. 

Vid beslut om kostnadsersättning som avser utlägg 

för ställföreträdares nödvändiga utgifter år 2017 

beviljas kostnadsersättning för utlägg motsvarande 

1% -2% utifrån den begäran som ställföreträdare 

lämnat in i sin redogörelse. 

För uppdrag som utförs från och med 2018 kan gode 

män och förvaltare för vuxna få kostnadsersättning 

motsvarande 2% av prisbasbeloppet som en 

schablonersättning för nödvändiga utlägg utan att 

behöva specificera sina utlägg. 

Den som ansöker om kostnadsersättning utöver 

schablon ska styrka samtliga kostnader med kvitton 

och körjournal. I körjournalen ska anges datum för 

resan samt varifrån resan startade. Ställföreträdaren  

ska också ange sitt ärende samt vilka platser och 

vilka företag/myndigheter/personer man besökt samt 

hur många kilometer man har kört. Körjournalen ska 

fyllas i löpande under året. 

 

Förordnade förmyndare  

I förmyndarens uppdrag ingår att utan särskild 

ersättning ha kontakter med överförmyndarnämnden, 

upprätta förteckning, årsräkningar och sluträkning. 

Förordnade förmyndare för barn med tillgångar som 

förvaltas arvoderas inom denna kategori. Om barnet 

saknar tillgångar utbetalas inget arvode till 

förmyndare. 

Passiv förvaltning    
2,5%  + Kostnadsersättning för redovisade utlägg. 

Aktiv förvaltning    

5% + Kostnadsersättning för redovisade utlägg 

Förmyndare som har en omfattande förvaltning av 

stora tillgångar kan arvoderas högre.  

Ställföreträdare för underåriga som anlänt till Sverige 

som ensamkommande omfattas inte av denna 

riktlinje. 

 



 

 

 


