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Utgångspunkter för skäligt arvode

Lagstiftning

Domstolspraxis

1
2

SOU 2004:112, s. 823.

Se prop. 1993/94:251 Förmynderskapslagstiftningen, s. 221.
Prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, fastställs av regeringen. Avsikten är
att beloppet ska spegla och justera för inflationen.
3

Avgörande

Sakfråga som behandlades i ärendet

Svea Hovrätt (mål nr
ÖÄ 6652-10 och ÖÄ
11540-17)

God man som misskött sitt uppdrag fick inget arvode.

Göta Hovrätt (ÖÄ
2638-19)

Nedsättning av arvode för god man misskött sig och entledigats.

Hovrätten för Nedre
Norrland ÖÄ 1122-09

Den gode mannen och huvudmannen var inte bekanta med varandra,
varför den gode mannens arbete var extra tidskrävande i början.
Dessutom utförde den gode mannen av misstag uppgifter som åvilar
socialtjänsten. Överförmyndaren och tingsrätten ansåg inte att den
gode mannen skulle få ersättning för den tid hon lagt ner på detta.
Hovrätten beslutade dock att det var skäligt att ersätta henne för en del
av tiden.
Höga arvoden ställer höga krav på redogörelse över uppdraget.

Göta Hovrätt (ÖÄ 5614)
Hovrätten för Nedre
Norrland (ÖÄ 144715)

För att extra arvode ska kunna utgå till god man krävs att
överförmyndaren tydligt motiverar på vilket sätt och till vilka delar som
godmanskapet skiljer sig från ett sedvanligt godmanskap.

Göta Hovrätt (ÖÄ
2853-19), se även
Svea Hovrätt (ÖÄ
3869-18)
Svea Hovrätt (ÖÄ
10392-09)

Timersättning för bevaka rätt enligt Sveriges Kommuner och Regioners
rekommendationer bör bara utgå vid särskilt kvalificerade insatser.
Överförmyndaren är inte bunden av rekommendationerna.

Svea Hovrätt (ÖÄ
6752-11)

Det är inte möjligt att med hänvisning till ett avtal mellan god man och
överförmyndaren utöka eller begränsa rätten till ersättning utöver vad
som i det enskilda fallet anses skäligt. Detta då ett arvodesbeslut är ett
myndighetsbeslut.
Kommunala riktlinjer om godmansarvode fråntar inte överförmyndaren
skyldigheten att göra en skälighetsbedömning.

Hovrätten för Nedre
Norrland (ÖÄ 147-12)

Överförmyndaren kan inte fastslå bindande schabloner vid arvodering.
Det måste finnas utrymme för individuella bedömningar.

Hovrätten för Nedre
Norrland (ÖÄ 881-18)

Schabloner kan användas vid arvodering och kostnadsersättning så
länge det blir skäligt i det enskilda fallet.

Göta Hovrätt (ÖÄ
3211-11)

Om inte huvudmannens bästa motiverat annat, krävs minst 12 besök
per år hos huvudmannen för att arvode för sörja för person ska utgå.

Göta Hovrätt (ÖÄ
791-14)

Arvode för att sörja för person kräver regelbundna besök hos
huvudmannen.

Hovrätten för Nedre
Norrland (ÖÄ 114117)

Den gode mannen besökte huvudmannen 35 gånger per år.
Huvudmannens behov av personlig kontakt med den gode mannen
ansågs inte vara utöver det normala (12 gånger per år). Arvode för att
sörja för person sattes därför ner.

│

│

Hovrätten för Nedre
Norrland (ÖÄ 585-19)

Den gode mannen besökte sin huvudman vid färre tillfällen än vad som
rekommenderats, men hade ändå rätt till skäligt arvode för sina insatser
då besöken anpassats efter huvudmannens önskemål

Hovrätten för Västra
Sverige (ÖÄ 3790-19)

Arvode sattes ned för god man som lagt ner oproportionellt mycket
arbete på uppdraget.

Rekommendationer
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Se Sveriges Kommuner och Regioners Cirkulär 18:7.
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Bevaka rätt
Att bevaka rätt ingår normalt i ställföreträdarens uppdrag att förvalta sin huvudmans egendom och sörja för dennes person. Men det
kan uppstå speciella händelser utöver de normalt förekommande, t.ex. att huvudmannen blir delägare i ett dödsbo eller att dennes
fastighet ska säljas. Då det gäller enstaka händelser är det lämpligare att arvodera per tidsåtgång än med stöd av procent av prisbasbeloppet. Ställföreträdaren bör i dessa fall noggrant beskriva de uppgifter som utförts och ange tidsåtgången.
Kategori
1
2
3

Bevaka rätt
T.ex. lägenhetsavveckling, försäljning av fastighet eller bostadsrätt med hjälp av mäklare,
boutredning och arvskifte, kontakter med fordringsägare.
T.ex. mer kvalificerat arbete vid boutredning och arvskifte.
T.ex. medverkan vid domstolsförhandlingar, förlikningsavtal och annat renodlat kvalificerat
juridiskt arbete.

Kronor per
timme
150 – 200
250 – 350
400 – 500

Förvalta egendom
Ställföreträdaren ska förvalta huvudmannens tillgångar på bästa sätt för denne såsom att betala räkningar, göra omplacering m.m.
Tillgångarna ska i skälig omfattning användas för huvudmannens uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De tillgångar som därutöver
finns ska enligt huvudregeln placeras tryggt och ge en skälig avkastning (12 kap. 4 § FB).

Kategori

1

2

3

Förvalta egendom
Huvudmannen har ett person-/transaktionskonto, eventuellt också ett sparkonto med ett
mindre belopp. Denne förvaltar delvis själv sina tillgångar. Om medel lämnats till personal i
huvudmannens boende ska ställföreträdaren regelbundet – en gång per månad är lämpligt –
kontrollera kassaboken som ska föras för varje boende. Ställföreträdaren ansöker om bidrag
och insatser.
Ställföreträdaren förvaltar huvudmannens samtliga tillgångar. Det kan komma att krävas en
mer aktiv förvaltning av ställföreträdaren såsom omplaceringar och andra löpande åtgärder
under året. Förutom vad som angetts under kategori 1 betalar t.ex. ställföreträdaren ut
fickpengar ett par gånger i månaden och har oftare kontakt med myndigheter (t.ex. om
skuldsanering) och banker eller andra finansrörelser.
Förutom under kategori 1 och 2 upptagna uppgifter ansvarar ställföreträdaren för t.ex. skötsel
av huvudmannens fastighet med därtill hörande förvaltningsuppgifter (inkassering av hyra,
betalning av utgifter, förhandlingar m.m.), övervakning av affärsrörelse, upprättande av en
omfattande deklaration och komplicerad årsredovisning till överförmyndaren.

Grundarvode per
år % av
prisbasbelopp
10 procent

10 – 30 procent

30 procent

Sörja för person
Med att sörja för person menas att ställföreträdaren ska se till att huvudmannen får den hjälp och det bistånd denne behöver och
har rätt till. Det är dock inte ställföreträdaren som ska utföra uppgifter som t.ex. omfattas av insatser inom socialtjänstens område
(prop. 1979/80:1 Om socialtjänsten s. 227 f och SOU 2004:112 s. 461). Om denne ändå åtar sig sådana uppgifter kan han eller hon
inte räkna med att få ersättning för detta.

Kategori
1
2

3

Sörja för person
Ett besök per månad, kontakt per telefon med huvudmannen och/eller boendet, á jourhållning
om den personliga situationen.
Kontakt med huvudmannen flera gånger per månad genom personliga besök och flera
telefonsamtal varje månad med huvudmannen, anhöriga, boendet, kontaktpersoner,
personliga assistenter, andra stödpersoner och myndigheter.
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. Detta sker exempelvis genom flera besök i veckan hos huvudmannen eller
andra kontakter, många och omfattande kontakter med boendet, anhöriga och myndigheter.

Grundarvode per
år % av
prisbasbelopp
10 procent
10 – 30 procent

30 procent

Utgångspunkter för kostnadsersättning

Lagstiftning

Domstolspraxis

Avgörande

Sakfråga som behandlades i ärendet

Hovrätten för
Nedre Norrland
(ÖÄ 1153-15)

Kostnad för dator och bredbandsuppkoppling får anses utgöra en normal
levnadskostnad och accepterades därför inte inom ramen för skälig
ersättning för kostnader.

Svea Hovrätt (mål
nr ÖÄ 2585-15), se
även Göta Hovrätt
(ÖÄ 2585-15)

Överförmyndarnämnd ansågs inte schablonmässigt kunna begränsa
rätten till ersättning för utgifter till exempelvis ett visst fast belopp genom
egna riktlinjer. Prövning måste göras genom en bedömning av
omständigheterna i det enskilda fallet om utgifterna har varit skäligen
påkallade för att utföra uppdraget.
Skälighetsbedömning ska alltid göras gällande kostnadsersättning, även
om det finns kommunala riktlinjer.

Göta Hovrätt (ÖÄ
3333-17 och 333517)
Hovrätten för
Skåne och Blekinge
(ÖÄ 2585-18), se
även Göta Hovrätt
(ÖÄ 2475-18)
Göta Hovrätt (ÖÄ
2558-18)

Uttryckligt lagstöd saknas för kostnadsersättning enligt schablon. Om
överförmyndaren inte ger schablonersättning, är det upp till gode
mannen att visa uppkomna kostnader.

Vid tveksamhet i ärende om kostnadsersättning är det upp till
ställföreträdaren att visa att utgifterna verkligen varit för uppdragets
fullgörande.

Rekommendationer
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Nulägesbild i Malmö

Utmaningarna
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Malmös praxis för arvode och ersättning

Bevaka rätt
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Kategori

Kronor per
timme

Bevaka rätt

1

Till exempel lägenhetsavveckling, försäljning av fastighet eller
bostadsrätt med hjälp av mäklare, boutredning och arvskifte,
kontakter med fordringsägare.

2

Till exempel mer kvalificerat arbete vid boutredning och arvskifte.

250–350

3

Till exempel medverkan vid domstolsförhandlingar, förlikningsavtal
och annat renodlat kvalificerat juridiskt arbete.

400–500

175

Förvalta egendom och sörja för person

Normalarvode per år % av pbb
om huvudman bor på särskilt boende

Normalarvode per år % av pbb
om huvudman bor i hemmet (t.ex.
bostadsrätt, hyresrätt)

10

12

10

12

Förvalta
egendom
Sörja för
person

Kostnadsersättning

│

│

│

│

Resultatet av kartläggningen

│

│

Översikt: överförmyndarverksamheten
Typ av ÖF:
A = Ensam överförmyndare/överförmyndarnämnd

B = Sammanslagning av kommuner och gemensam budget

C = Sammanslagning av kommuner men separat budget

*Uppgiften avser 2019.
**Frågan om genomsnittligt arvode formulerades ”Vad är den genomsnittliga arvodesnivån i kronor, exklusive kostnadsersättning?”. En del svarade med det faktiska utfallet och
andra svarade med det belopp som normalt medges utifrån kommunens schablon. Svaren har delats upp i två olika kolumner, eftersom ett faktiskt utfall är något annat än
normalarvodet, då utfallet påverkas av en rad olika faktorer, såsom att en del uppdrag inte omfattar alla tre delarna (bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person).

Typ
av
ÖF

A n ta l
u p p dr a g

A n ta l
ställföretr ä da r e
( s tf )

Andel
s tf m e d
ett
u pp dr a g

Andel
dä r
k o m m un
står för
arvode

Andel
dä r s tf
avstod
arvode

-

-

-

-

55%

A

2700

974

65%

Kristianstad
Mölndal, Kungsbacka, Härryda,
Partille och Öckerö
Södertälje

A

896

570

C

1 211

A

Helsingborg
Uppsala, Knivsta, Håbo, Heby,
Tierp, Älvkarleby och Östhammar
Örebro

G e n o m s ni t tl i g t
a r v o d e utf a l l * *

Normalarvode
s c ha bl o n* *

G e n o m s ni t tl i g
k o s t na ds
- e r s ä tt n i ng

-

-

-

-

63%

4,4%

7 945 kr

9 300-11 160 kr*

930 kr (schablon)*

N/A

57%

>4%

N/A

N/A

N/A

854

N/A

42%*

N/A

N/A

N/A

N/A

1 100

600

65%

60%

N/A

N/A

N/A

N/A

A

1 200

607

66%

55%

N/A

6 775 kr

N/A

N/A

B

2 879

1 550

21%

37%

23%

7 523 kr

N/A

1 237 kr (utfall)

A

1 100

760*

52%

50%

N/A

7 759 kr

N/A

N/A

Västerås och Sala

C

1 406

875

91%

36,5%

22,6%

8 444 kr

N/A

900 kr

Lund

A

953

541

72%

50%

20%

8 847 kr

N/A

1 263 kr (schablon + resor)

ÖVERFÖRMYNDARE
Genomsnitt för riket –
länsstyrelsernas statistik
Malmö

Göteborg

A

3 500

1 421

74,6%

43%

N/A

8 970 kr

N/A

2% pbb

Karlstad och Hammarö

B

1 000

600

49%

3%

N/A

9 100 kr

910 kr (schablon)

Stockholm

A

5 855

3 362

34%

30%

N/A

9 100 kr

910 kr (schablon)

Gotland
Lomma, Burlöv, Kävlinge och
Staffanstorp
Halmstad, Hylte, Laholm och
Båstad

A

714

445

66%
93 % har
1-3
uppdrag
84%

55%*

27%

N/A

9 191 kr

881 kr

C

536

411

N/A

48%

N/A

N/A

9 300 kr *

930 kr (schablon)*

C

1 006

589

58%

50%*

22%

N/A

9 300 kr *

930 kr (schablon)*

ÖVERFÖRMYNDARE
Genomsnitt för riket

│

Typ
av
ÖF*
-

A n ta l
u p p dr a g
-

A n ta l
s tf
-

Andel
s tf m e d
ett
u pp dr a g
-

Andel
dä r
k o m m un
står för
arvode
55%

Andel
dä r s tf
avstod
arvode
-

G e n o m s ni t tl i g t
a r v o d e utf a l l * *
-

Normalarvode
s c ha bl o n* *
-

G e n o m s ni t tl i g
k o s t na ds e r s ä t t ni ng
-

Malmö

A

2700

974

65%

63%

4,4%

7 945 kr

9 300-11 160 kr*

930 kr (schablon)*

Eskilstuna och Strängnäs

C

1207

667

64%

52%*

2,3%*

Ca 10 000 kr

900 kr (schablon)

Luleå

A

745

350

75%

42%

16%

N/A

930 kr (schablon)*

Kalmar, Borgholm, Mörbylånga

C

900

623

57%

19%

N/A

910 kr

Umeå, Bjurholm, Nordmaling,
Robertsfors, Vindeln, Vännäs,
Örnsköldsvik (Ö-vik)

B

1900

1200

68,8%
(exkl Övik)

N/A

N/A

11 160 kr*

930 kr (schablon)*

Karlskrona

A

639

597

80 %

13%

N/A

11 375 kr

N/A

Trelleborg, Svedala, Skurup

C

667

290

N/A

10%

N/A

12 250 kr*

910 kr (schablon) och
1 047 kr i körersättning

Norrköping

A

1 382

798

80%

65%
Bjurholm
28%
Nordmaling
25%
Vindeln
28%
Vännäs
23%
Robertsfors
25% Umeå
38%, Ö-vik
N/A
10%*
Svedala
68%
Trelleborg
65%
Skurup
60%
52%*

N/A
10 127 kr (inkl
kostnadsersättning)
10 631 kr

N/A

N/A

12 500 kr *

500 kr (uppskattning)

Åre, Krokom och Östersund

B

1 205

745

81%

41%

N/A

N/A

13 000 kr *

930 kr (schablon)*

│

Översikt: arvodesnivåer

ÖVERFÖRMYNDARE
Malmö
Kristianstad

Hur
arvode
räknas ut
Schablon +
timers.
Schablon

F ö r v a l ta
e g e nd o m
( no r m a l arvode)
10%
12%

Mölndal, Kungsbacka, Härryda,
Partille och Öckerö

Schablon +
timers.

12%

Södertälje

Schablon +
timers.

10%

Helsingborg

Schablon +
timers.

10%

Schablon

10%

Schablon +
timers.

K1: 5%,
K2: 12%,
K3: 18%,
K4: 30%

Uppsala, Knivsta, Håbo, Heby,
Tierp, Älvkarleby och Östhammar
Örebro

Schablon +
timers.

K1: 11%
K2: 14%
K3: 19%

Lund

Schablon

10%

Göteborg

Schablon

12%

Västerås och Sala

Karlstad och Hammarö
Stockholm

Schablon +
timers.
Schablon +
timers.

10%
10%

Bevaka rätt
175 kr/h för särskilda
insatser (t.ex. flytt).
200 kr per timme.
Ibland 300/500 kr
per timme om
expertkunskaper
krävts.
Enligt SKR:s
rekommendationer
Extraordinära
insatser såsom t.ex.
huvudmans flytt,
maximalt 15 timmar
á 150 kr.
150 kr/timme vid
t.ex. flytt
K1: 200kr/timme
K2: 300kr/timme
K3: 500kr/timme
Om endast bevaka
rätt ingår:
200kr/timme eller
5-10% av pbb
Möjligt att begära
timarvode 200 kr för
särskilda insatser
t.ex. vid flytt.
300kr/timme vid
särskild insats.
I stort sett utifrån
SKR:s riktlinjer
gällande bevaka rätt

Sörja för
pe r s o n
( no r m a l arvode)
10%

S k i l l na d
om hvm
bo r i e g e t
bo e n d e ?
Ja, 12/12% av
pbb

E x tr a a r v o de o m t u ng t
u pp dr a g

U p ps ta r t s arvode

Ja, ökar procent av pbb

Nej

Nej

Ja, ökar procent av pbb

Ja, 2 %+2 %
av pbb

12%

Nej

Ja, 15 % för ”svårare” uppdrag
och 20 % eller högre för uppdrag
(endast ett fåtal) som bedöms
som ”exceptionella”.

Ja, 2 % av pbb

10%

Nej

Ja, ökar procent av pbb

Nej

10%

Nej

Ja. Arvoderar med 5%, 10%,
15% och 20%.

Nej

10%

Nej

Kan få timersättning vid särskilda
insatser (t.ex. flytt)

Nej

K1: 5%
K2: 12%,
K3: 18%
K4: 30%

Nej
Utgår från kategorierna 1-4.

Ja, 1 000-2 000
kr nytt
uppdrag, 500
kr byte

Utgår från kategorierna 1-3 i
SKR:s cirkulär.

Ja

10%

K1: 10%
K2: 12%
K3: 14%

Nej

10%

Nej

12%

Nej

10%
10%

Ja, SKR:s cirkulär tillämpas
Ja, ökar procent av pbb. Ett
tyngre uppdrag kan arvoderas
upp till runt 20/20%, även om
det hör till ovanligheterna.

Ja, 1 000 kr

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

ÖVERFÖRMYNDARE
Malmö
Gotland
Lomma, Burlöv, Kävlinge och
Staffanstorp
Halmstad, Hylte, Laholm och
Båstad

Eskilstuna och Strängnäs

Schablon

10%

S k i l l na d
om
h uv u d m a n
bo r i e g e t
bo e n d e ?
Ja, 12/12% av
pbb
Nej

10%

Nej

-

10%

Ja, i egen
bostad:
15/15% av
pbb.

Ja, 15 % av pbb

Nej

Nej

Ja. Spannet brukar ligga runt 1015 %, 15-20 %. Exempel på
tungt uppdrag kan vara
samarbetsproblem mellan
huvudman och anhöriga.

Eskilstuna:
1 000+1 000
kr
Strängnäs: nej

5%

Bevaka rätt
175 kr/h för särskilda
insatser.
5%

10%

-

10%

Sörja för
pe r s o n
( no r m a l arvode)
10%

E x tr a a r v o de o m t u ng t
u pp dr a g

U p ps ta r t s arvode

Ja

Nej

Ja, ökar procent av pbb
Ja. Höjning av schablon till 15,
20 eller 25 % om uppdraget varit
särskilt betungande

Ja, 1 000 kr
Ja, 1 000 kr
nytt uppdrag,
500 kr byte

Schablon

10%

Schablon

Eskilstuna:
10%
Strängnäs:
13%

-

Eskilstuna: 10%
Strängnäs: 13%

8–10%

Nej

Nej

Ja

Luleå

Schablon

8–10%

150-200kr/timme
för särskilda insatser,
t.ex. bevaka rätt i
dödsbo, avveckling
och försäljning av
bostad.

Kalmar, Borgholm, Mörbylånga

Schablon

10%

-

10%

Ja, lägre
arvode om
särskilt boende

Ja. Vi utgår från SKR:s riktlinjer.
Särskilt tungt uppdrag är när hot,
våld eller allvarligt missbruk
förekommer.

Nej

Umeå, Bjurholm, Nordmaling,
Robertsfors, Vindeln, Vännäs,
Örnsköldsvik

Schablon

12%

-

12%

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja, några % av pbb extra om det
varit ett tufft och tidskrävande
uppdrag, t.ex. vid flytt, många
möten, polisingripande.

Nej

Karlskrona

│

Hur
arvode
räknas ut
Schablon +
timers.
Schablon

F ö r v a l ta
e g e nd o m
( no r m a l arvode)

Schablon

│

12%

6%

7%

ÖVERFÖRMYNDARE
Malmö

│

Hur
arvode
räknas ut
Schablon +
timers.

F ö r v a l ta
e g e nd o m
( no r m a l arvode)
10%

Trelleborg, Svedala, Skurup

Schablon

15%

Norrköping

Schablon

Åre, Krokom och Östersund

Schablon

K1: huvudman
sköter själv
betalningarna.
Arvode 2 %.
K2: stf sköter
ekonomin,
några
bankkonton
och ger
hushållspengar.
(Anhörig 4 %).
Arvode 3-5%.
K3: utöver K2
särskilt
tidskrävande
uppgifter, t.ex.
ansökan
ekonomiskt
bistånd eller
tillgångar/
skulder som
kräver ett
större
engagemang.
Arvode 7-9%
12–14%

│

10%

S k i l l na d
om
h uv u dm a n
bo r i e g e t
bo e n d e ?
Ja, 12/12% pbb

15%

Nej

-

K1: ett
besök/månad.
(Anhörig 6 %).
Arvode 6-9 %.
K2: besök och
kontakt flera
ggr/månad.
Arvode 10-12%
K3: tunga
uppdrag, täta
kontakter. Arvode
15-17%
K4: extra tunga
uppdrag, t.ex. svår
psykisk sjukdom,
gravt missbruk,
kriminalitet, hot,
ständiga
telefonsamtal.
Synnerligen hög
arbets-börda över
tid.
Arvode 18-22%

Nej

Ja
E x tr a a r v o de o m t u ng t
Ja. Särskiltu svåra
med
pp druppdrag
ag
mycket kontakter,
överklaganden,
ansökningar 1 000-3 000 kr.
Tillämpar kategorierna 1-4

-

12–14%

Nej

Ja

Bevaka rätt
175 kr/h för särskilda
insatser.
1500 per arvskifte/
bostadsförsäljning.

Sörja för
pe r s o n
( no r m a l arvode)

E x tr a a r v o de o m t u ng t
u pp dr a g

U p ps ta r t s arvode
U p psNej
ta r t s arvode

Nej

Nej
Nej

Översikt: kostnadsersättningar
ÖVERFÖRMYNDARE

F o r m f ö r k o s t na d s e r s ä t t ni ng

S c ha bl o n s k a tä c k a :

M i l - e l l e r r e s e e r s ä tt n i ng u tö v e r
s c ha bl o ne n ?

Malmö

Schablon 2% eller ersättning
därutöver för faktiska kostnader
mot kvitto

Porto, parkering, lokala resor, utskrifter, telefon m.m.

Kristianstad

Schablon 2% eller ersättning
för faktiska kostnader mot
kvitto

Porto, kopior, färdbiljett m.m. 1 % av pbb som körersättning

1 % av pbb som körersättning

Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille
och Öckerö

Schablon eller ersättning för
faktiska kostnader mot kvitto

Kostnader för resor, parkering, telefon, porto, bankdosa och
liknande.

Ja

Porto, telefon, parkeringsavgifter m.m.

Ja

Södertälje
Helsingborg

Schablon 2%
Schablon 2% eller ersättning
för faktiska kostnader mot
kvitto

Porto, telefon och resor upp till 10 mil/år.

Uppsala, Knivsta, Håbo, Heby, Tierp,
Älvkarleby och Östhammar

Schablon 2%

Porto, kopiering, telefonsamtal och kortare resor.

Örebro

Schablon 2%

Porto, bussresor, kopieringskostnader, m.m.

Västerås och Sala
Lund
Göteborg

Schablon 1,93%

Port, papper, kuvert, m.m.

Inte för sedvanliga besök inom staden, täcks av
schablonersättningen

Ja, mot körjournal
Ja
Ja, men endast milersättning för egen bil. Övrigt
ingår i schablonen
Ja

Schablon 2%

Ska täcka kostnader exklusive resor.

Ja

Schablon 2%

(ej specificerat)

Ja

Karlstad och Hammarö

Schablon 2% eller ersättning
för faktiska kostnader mot
kvitto

Telefon, kopiering, parkeringsavgifter, porto.

Stockholm

Schablon 2% eller ersättning
för faktiska kostnader mot
underlag

(ej specificerat)

Ja, men inte resor med kollektivtrafik, det ingår i
schablonen
Ja, men inte för resor i kollektivtrafik, det ingår i
schablonen

Gotland

Schablon 2%

Porto, telefon m.m.

Ja

Lomma, Burlöv, Kävlinge och Staffanstorp

Schablon 2%

Telefon, porto, kortare resor, kontorsmaterial m.m.

Ja

Halmstad, Hylte, Laholm och Båstad

Har inte schablon men
kvitto/ körjournal behöver
inte uppvisas för faktiska
kostnader under 2% av pbb

(ej specificerat)

Ja, om kostnaderna överstiger schablonersättningen

ÖVERFÖRMYNDARE
Malmö
Eskilstuna och Strängnäs

Schablon 2%
Schablon 2% eller ersättning
för faktiska kostnader mot
underlag

S c ha bl o n s k a tä c k a :
Porto, parkering, lokala resor, utskrifter, telefon m.m.

M i l - e l l e r r e s e e r s ä tt n i ng u tö v e r
s c ha bl o ne n ?
Inte för sedvanliga besök inom staden, täcks av
schablonersättningen

Porto, bussresor, frimärken, parkering.

Ja

Luleå

Schablon 2%

Telefon, porto, buss, kontorsmaterial m.m. exkl. milersättning.

Ja

Kalmar, Borgholm, Mörbylånga

Schablon 2%

Porto, telefon och parkeringsavgifter m.m.

Ja

Schablon 2%

Porto, telefonkostnader, parkeringsavgifter.

Nej

Schablon 2%

Porto, mobil, parkering och skrivmateriel.

Ja

(ej specificerat)

Ja

Umeå, Bjurholm, Nordmaling,
Robertsfors, Vindeln, Vännäs,
Örnsköldsvik
Karlskrona
Trelleborg, Svedala, Skurup
Norrköping

Åre, Krokom och Östersund

│

F o r m f ö r k o s t na d s e r s ä t t ni ng

Schablon 2%
Ersättning för faktiska
kostnader
Schablon 2% eller ersättning
för faktiska kostnader mot
underlag

│

N/A

Porto, telefon, kuvert, de första 20 milen, m.m.

Nej

Ja

Exempel på skäl till extra arvode för betungande uppdrag

ÖVERFÖRMYNDARE
Malmö
Kristianstad
Mölndal, Kungsbacka, Härryda,
Partille och Öckerö
Helsingborg
Uppsala, Knivsta, Håbo, Heby,
Tierp, Älvkarleby och Östhammar

Lund

Göteborg
Karlstad och Hammarö

Gotland
│

B e s k r i v n i n g a v r ut i n f ö r e x tr a a r v o d e f ö r b e tu ng a n de u p pdr a g
Om det framgår att uppdraget varit särskilt tungt och arbetskrävande så höjs procentsatsen av prisbasbeloppet med ledning av SKR:s rekommendationer. Ingen särskild post ”extra arvode”
används.
Kontroll av antal nedlagda timmar, som gör att procentsatsen ökas. Svår huvudman, hot, många SMS, samtal.
Ett ”standarduppdrag” med full omfattning ger oftast 12 % + 12 % av pbb. Utöver detta kan vi ge 15 % för uppdrag som bedöms som ”svårare” och 20 % eller
högre för uppdrag (oftast endast ett fåtal) som bedöms som ”exceptionella”.
Jämförelse med föregående år, genomgång av akt och redogörelse, jämförelse med de olika arvodesnivåerna och vad man kan förvänta sig ingå i dessa. Arvodet
sätts utifrån omständigheterna i det enskilda ärendet. Arvoderar med 5%, 10%, 15% och 20%.
Att bevaka rätt ingår normalt i ställföreträdarens uppdrag att förvalta sin huvudmans egendom och sörja för hens person. Men det kan uppstå speciella händelser
utöver de normalt förekommande, t.ex. att huvudmannen blir delägare i ett dödsbo eller att dennes fastighet ska säljas. Då det gäller enstaka händelser är det
lämpligare att arvodera per tidsåtgång än med stöd av procent av prisbasbeloppet.
150 kr/h: t.ex. lägenhetsavveckling, försäljning av fastighet eller bostadsrätt med hjälp av mäklare, boutredning och arvskifte med extern hjälp. Vid
lägenhetsavveckling får 10 timmars arbete normalt sett anses som skäligt. I de fall där gode mannen inte specificerat tidsåtgången för sina insatser vid flytt kan
således arbetet arvoderas med 10 timmar á 150 kr, dvs. 1 500 kronor.
350 kr/h: t.ex. skuldsanering, försäljning av fastighet eller bostadsrätt utan mäklare (bör endast ske undantagsvis), mer kvalificerat arbete vid boutredning och
arvskifte.
350–500 kr/h: t.ex. medverkan vid domstolsförhandlingar, förlikningsavtal och annat renodlat kvalificerat juridiskt arbete.
Menas att uppdragets karaktär och omfattning är högre än ett normaluppdrag tillämpas schabloner baserade på SKR:s cirkulär.
Uppdragets tyngd kan bero på en komplicerad ekonomi (stora tillgångar eller skulder) som innebär att ställföreträdaren behöver ha kontakter med fordringsägare
eller banker. Ett tungt uppdrag kan även handla om bemötandeproblematik, från huvudman eller personer i dennes omgivning, Uppdrag som innebär extremt
mycket kontakter och/eller hot ger högre arvode. Extra arvode enligt timarvode ges vid de situationer som tas upp i SKR:s cirkulär (arvskiften,
fastighetsförsäljningar etc.)
Vi höjer procentarvodena i enlighet som vår tolkning av SKR:s cirkulär. Ett tyngre uppdrag kan således gå från 12/12 ända upp till runt 20/20, även om det hör
till ovanligheterna.
Det görs en bedömning i varje enskilt fall utifrån de frågor vi ställer i redogörelseblanketten som alla ställföreträdare ska lämna in. Ställföreträdarna får själva göra
en uppskattning av vilken omfattning uppdraget haft, utifrån det samt ställföreträdarens dagbok (där de anger vad de gjort under året) görs en bedömning.
"Standardarvodet" uppgår till 10 procent av prisbasbeloppet för sörja för person och förvalta egendom, ett högre arvode kan t.ex. utbetalas ett uppdrag varit
särskilt tidskrävande (vilket i så fall ska framgå av dagboken).
Man kan få en utökad procentsats av pbb beroende på vad det mer betungande insatsen var för något. Det kan vara fråga om en försäljning av fastighet,
huvudmannen flyttat eller om huvudmannen varit väldigt "kravställande".
│

ÖVERFÖRMYNDARE
Malmö
Lomma, Burlöv, Kävlinge och
Staffanstorp
Halmstad, Hylte, Laholm och
Båstad
Eskilstuna och Strängnäs
Luleå
Kalmar, Borgholm, Mörbylånga
Umeå, Bjurholm, Nordmaling,
Robertsfors, Vindeln, Vännäs,
Örnsköldsvik

Karlskrona
Stockholm
Trelleborg, Svedala, Skurup
Norrköping
Åre, Krokom och Östersund

│

B e s k r i v n i n g a v r ut i n f ö r e x tr a a r v o d e f ö r b e tu ng a n de u p pd r a g
Om det framgår att uppdraget varit särskilt tungt och arbetskrävande så höjs procentsatsen av prisbasbeloppet med ledning av SKR:s rekommendationer. Ingen särskild post ”extra arvode”
används.
Höjning av schablonen till 15, 20 eller 25 % kan ske om uppdraget varit särskilt betungande med t.ex. arvskifte, försäljning av fast egendom, stort engagemang,
skuldsanering.
Särskilt tungt - beslut av nämnden avser arvoden över motiveringen i 15% av pbb förvalta egendom och 15 % sörja för person.
Arvode beräknas enligt SKR:s riktlinjer. Spannet brukar normaltvis ligga runt 10–15 %, 15–20 % etc. Exempel på tungt uppdrag kan vara samarbetsproblem
mellan huvudman och anhöriga.
Inget extra arvode men schablonnivån kan höjas till nästa nivå 12–20 %. T.ex. omfattande skuldsanering, extrem stor mängd telefonsamtal och många kontakter,
ansvar för löpande inköp.
Vi utgår från SKR:s riktlinjer i cirkulär 18:7. Särskilt tungt uppdrag är när hot, våld, missbruk och grav natur förekommer.
Extra ordinärt arvode ersätts med 0,75% av prisbasbeloppet och det kan handla om dessa delar:
försäljning av huvudmans fastighet eller bostadsrätt; hjälpa huvudmannen att flytta; arbete med huvudmans skulder och skuldsanering; bevaka huvudmannens rätt
vid bouppteckning eller arvskifte; närvara vid domstolsförhandling; mycket kontakter (telefon eller besök) med huvudmannen. Omfattande kontakter med
boendet, myndigheter. Många vårdinsatser. Hotfull huvudman. Det kan vara kaos i huvudmannens ekonomi, t.ex., näringsverksamhet eller företag.
Fastighetsförvaltning, omfattande deklaration
De kan få några procent extra om huvudmannen har varit jobbig och de har fått lägga ner mycket tid för att kunna hjälpa personen t.ex. vid flytt, många möten,
polisingripande.
Vi följer i stort sett SKR:s schablon. Svåra ärenden ska arvoderas högre.
Särskilt svåra huvudmän som kräver mycket kontakt/många överklaganden/många ansökningar ersätts med 1 000–3 000 kr beroende på svårighetsgrad.
Arvodesriktlinjen är uppbyggd på så sätt att det finns ett procentuellt spann för varje del i uppdraget fördelat på olika kategorier. Exempelvis bevaka rätt kategori
1; 3–5 %, kategori 2; 6–8 % av gällande prisbasbelopp där maxarvodet är 8 % av pbb.
Vi utgår ifrån procentuella spann i våra bedömningar. Särskilt tungt uppdrag kan t.ex. vara en huvudman med tungt missbruk eller en huvudman som har
bakgrund av våld. Det kan även vara en huvudman som rent ekonomiskt och avtalsmässigt försätter sig i situationer som gör att ställföreträdaren hela tiden måste
"släcka bränder". Situationer där extra ordinära rättshandlingar kan dyka upp, såsom avyttring av fastighet, kontakt med polis/kriminalvården/åklagare och bevaka
rätt i arvskifte kan i vissa fall vara betungande för ställföreträdaren.

│

Exempel på uppstartsarvode

ÖVERFÖRMYNDARE
Kristianstad
Mölndal, Kungsbacka, Härryda,
Partille och Öckerö
Örebro

Lund
Karlstad och Hammarö
Gotland
Lomma, Burlöv, Kävlinge och
Staffanstorp
Västerås och Sala
Eskilstuna
Luleå

│

A r v o d e f ö r up p s t a r t i ny a u pp dr a g
Extra påslag om 2 % på förvalta egendom och 2 % på sörja för person.
2 % av helårets prisbasbelopp extra (t.ex. 946 kr för uppdrag som startar under 2020).
Nytt uppdrag (nytt ärende) 1 000 kr respektive 2 000 kr. Nytt uppdrag är de uppdrag som kommer igång för allra första gången, vi betalar 1 000 kr
arvode om det är ett normalärende och 2 000 kr om det är komplicerat och ställföreträdaren behöva lägga mycket tid och energi för att rätta till
saker och ting och få allt i ordning.
Vid byte 500 kr. När ny ställföreträdare tillsätts för ett befintligt ärende och tar över från en annan ställföreträdare.
Uppstartsarvode på 1 000 kr läggs på arvodesbeslutet vid första årsräkningen i uppdraget. Gäller både nya ärenden och byten.
Det är ett engångsbelopp. Vid helt nya uppdrag utbetalas 1 000 kr. Vid byte/övertagande av uppdrag utbetalas 500 kr.
1 000 kronor i en engångssumma.
1 000 kr för ett helt nytt uppdrag. 500 kr vid övertagande av uppdrag (byte).
1 000 kr för ett nytt uppdrag.
Sörja för person 1 000 kronor, ekonomisk förvaltning (bevaka rätt och förvalta egendom) 1 000 kronor.
1 000 kr i engångssumma om förvalta egendom ingår, annars 300 kr.

│

Avslutande reflektioner

Kostnadsansvarets betydelse

Genomsnittligt arvode

│

│

│

│

Jämförelse med överförmyndarna i Skåne

│

│

Kostnadsersättningar

│

│

Tillgång på ställföreträdare

6

Se exempelvis Riksrevisionens granskningsrapport Tillsyn av ställföreträdare
och överförmyndare – Statens bristande ansvar för samhällets mest utsatta, RIR 2017:33 s.
30 f.
│

│

Andra aspekter

│

│

Slutsats

│

│

Bonusavsnitt om arvode för uppdrag enligt
föräldrabalken 11 kap. 2 och 3 §§

ÖVERFÖRMYNDARE
M a lm ö
Kristianstad
H e ls i n g b o r g
Uppsala, Knivsta, Håbo,
H e b y , T i e r p , Ä lv k a r le b y
och Östhammar
Örebro
Lund
Göteborg
Karlstad och Hammarö

G o t la n d
L o m m a , B u r lö v , K ä v li n g e
o c h S t a ffa n s t o r p
H a l m s t a d , H y lt e , L a h o lm
och Båstad
V ä s t e r å s o c h S a la
Eskilstuna och Strängnäs
L u le å
Kalmar, Borgholm,
M ö r b y lå n g a
Umeå, Bjurholm,
N o r d m a l i n g , R o b e r t s fo r s ,
Vindeln, Vännäs,
Ö r n s k ö ld s v i k
K a r ls k r o n a
│

Anlitar ofta personer med juristutbildning. 11:2 fastställande av faderskap:
1 500 kr, övriga 11:2 timarvode för bevaka rätt. 11:3: 1 000 kr första året,
därefter 500 kr/år
N/A
Ingen skillnad i normalfallet.
Vi använder inte jurister till dessa uppdrag. Om det skulle vara en
jurist som ändå får ett uppdrag är vi noga med att informera om att
arvodet är enligt våra vanliga riktlinjer.
Vi har inga speciella ersättningsnivåer i dessa uppdrag, hanteras inom
ordinarie arvodesbeslut.
I grunden tillämpas SKR:s riktlinjer om timarvode och vi har jurister
som är nöjda med det. Är det ett särskilt komplicerat ärende och vi
valt en advokat av det skälet är det svårt att motivera att inte betala
rättshjälpstaxan och våra arvodesriktlinjer medger det.
Vi har inte jurister som tar dessa typer av uppdrag. 11:3 och 11:2
ligger oftast på 1,5 %/år
Avseende 11:2: 1 000 kr i uppstartsarvode, därefter timarvode med
300 kr/h.
Avseende 11:3: 1 000 kr i uppstartsarvode, därefter timarvode med
300 kr/h till dess att arvskifte upprättats. Därefter utbetalas arvode
med 1 000 kr/år.
Vi anlitar inte jurister för dessa uppdrag utan vanliga lekmän, som
har genomgått en utbildning hos oss.
150–300 kr/h beroende på uppdragets art och svårighet. inget
speciellt bara för jurist.
Timarvode som varierar mellan 200 och 500 kronor.
200 kr per timme, men kan vid vissa händelser vara högre.
5 % av pbb/år och 0,96 % i kostnadsersättning. 200 kr per timme
om timersättning yrkas.
Gode män, timersättning x 200 kronor.
Jurister har inget annat arvode än övriga ställföreträdare, riktlinjer för
det saknas.
Har inte varit aktuellt.
Samma som för övriga.
Om det är en juristfirma så brukar vi inte sätta något arvode, för de
tar ut detta i sitt arvode till dödsboet. Är det en god man blir det ofta
per timme med 150 kr.
│

S t o c k h o lm
T r e l l e b o r g , S v e d a la ,
Skurup
Norrköping

Åre, Krokom och
Östersund

│

11:2 utifrån samma norm som extra arvode (SKR). 11:3 normalt
arvode 1 200 kr/år eller 100 kr per påbörjad månad. Eventuellt
extraarvode kan begäras och beslutas per timme, om gode mannen
kan styrka att extra insatser har krävts och utförts.
Normalt sett tar våra vanliga ställföreträdare dessa uppdrag.
Ca 1 000–2 000 kr per uppdrag, beroende på omfattning.
Samma arvode som i övriga uppdrag.
Vid tillfälliga godmanskap är ersättningen baserad på timarvode. Vid
uppdrag där jurist eller motsvarande är ställföreträdare görs
bedömningen utefter de timarvodena vi har. Beroende på uppdragets
karaktär kan timarvodet vara högre än vissa andra uppdrag. Men vi
har ingen specifik bestämmelse för jurister eller motsvarandes
arvode.

│

Bonusavsnitt om särskilda skäl

Domstolspraxis

7

Avgörande

Sakfråga som behandlades i domstol

Hovrätten för
Nedre Norrland
(ÖÄ 365-13)

Plats på korttidsboende som medförde dubbla boendekostnader var särskilt skäl
som innebar att kommunen skulle stå för den gode mannens arvode.

Hovrätten för
Övre Norrland
(ÖÄ 927-10)

Ansträngd privatekonomi ansågs inte utgöra särskilda skäl att frångå
huvudregeln om vem som ska betala den gode mannens arvode.

Hovrätten för
Skåne och
Blekinge (ÖÄ
1176-19)

Inkomster som för tillfället bara utgjordes av försörjningsstöd ansågs inte i sig
innebära särskilda skäl för kommunen att stå för arvodet till god man.

Svea Hovrätt
(mål nr 1997-ÖÄ
4041), se även
Svea Hovrätt
(mål nr 2018-ÖÄ
7905) och
Hovrätten för
Skåne och
Blekinge ÖÄ
3096-19

Frågan om dödsbo skulle betala arvode och ersättning till ställföreträdaren. Det
gällde ett ärende där huvudmannen avlidit och dödsboets medel understeg
gränsvärdena. Hovrätten ansåg att överförmyndaren kunde fatta beslut om att
dödsboet skulle betala arvode och ersättning till ställföreträdaren.

Svea Hovrätt
(mål nr 2009-ÖÄ
6059)

Hovrätten bedömde att skuldsanering inte utgjorde ett särskilt skäl enligt 12 kap.
16 § föräldrabalken. Huvudmannen skulle därför stå för arvodeskostnaden för
förvaltaren.

Svea Hovrätt
(2010:1 mål nr
2009-ÖÄ 8543)

Hovrätten bedömde att skuldsanering utan betalningsplan kunde utgöra särskilda
skäl för avsteg från huvudregeln. Kommunen skulle därför betala arvodet.

Se prop. 1993/94:251 Förmynderskapslagstiftningen, s. 221.
│

│

Svea Hovrätt
(2014-ÖÄ 611)
Svea Hovrätt
(ÖÄ 3689-19), se
även Göta
Hovrätt (ÖÄ
2737-19) och
Göta Hovrätt
(ÖÄ 1819-19)

Hovrätten bedömde att skuldsanering utan betalningsplan inte utgjorde ett
särskilt skäl, då huvudmannen tidigare hade haft inkomster överstigande 2,65
prisbasbelopp. Huvudmannen skulle själv stå för arvodeskostnaden till
förvaltaren.
Skuldsanering utan betalningsplan ansågs i sig inte vara ett särskilt skäl för att
låta kommunen betala arvodet till god man.

Svea Hovrätt
(ÖÄ 6059-09), se
även Hovrätten
för Nedre
Norrland (ÖÄ
1093-16)

Skuldsanering ansågs inte utgöra särskilda skäl enligt 12 kap. 16 § för att
kommunen ska betala arvodet, då den enskilde kan ansöka om höjning av
förbehållsbeloppet.

Hovrätten för
Västra Sverige
(ÖÄ 1426-12)

Huvudman under utmätning fick i visst fall betala den gode mannens arvode.

Hovrätten för
Västra Sverige
(ÖÄ 4088-19)

Merkostnader på grund av sjukdom ansågs utgöra särskilda skäl för att låta
kommunen stå för gode mannens arvode för huvudman med skuldsanering.

Svea Hovrätt
(ÖÄ 1116-10)

Prövning av frågan om försörjningsskyldighet mot barn är ett särskilt skäl enligt
12 kap. 16 § FB. Hovrätten ansåg inte att det var ett särskilt skäl för att göra
avsteg från huvudregeln om huvudmannens betalningsansvar. Huvudmannen
fick betala arvodet själv.
Skulder hos Kronofogdemyndigheten och försörjningsskyldighet för barn
ansågs vara sådana särskilda skäl som innebär att avsteg ska göras från
huvudregeln om huvudmannens betalningsansvar för arvodet. Kommunen
betalade arvodet.
Överförmyndarens interna riktlinjer avseende arvode till ställföreträdare kan
påverka bedömningen av vad som kan anses som särskilda skäl att frångå
huvudregeln i 12 kap. 16 § FB.

Svea Hovrätt ÖÄ
418-18

Hovrätten för
Nedre Norrland
(ÖÄ 1031-18)

ÖVERFÖRMYNDARE
Malmö

Om s tä nd i g he te r s o m g o d ta g i t s s o m s ä r s k i l d a s k ä l
Huvudmannens enda tillgång är den bostad (fastighet, bostadsrätt) som hen bor
i. Skuldsanering utan avbetalningsplan kan utgöra särskilda skäl. Mycket
sällan är vårdkostnaderna så höga, då de flesta täcks av högkostnadsskyddet, att
det bedöms finnas särskilda skäl.

Kristianstad

Dubbla hyror, höga sjukvårdkostnader, sjukhus, läkare, tandläkare.
Ev. vid ansökan om skuldsanering.

Mölndal, Kungsbacka, Härryda,
Partille och Öckerö

Exempelvis extra höga boende- eller vårdkostnader under året eller
om huvudmannens enda tillgång är en fastighet som denne också
bor i.

Helsingborg
Uppsala, Knivsta, Håbo, Heby,
Tierp, Älvkarleby och Östhammar
Örebro
│

När behållningen består av steriliseringsersättning eller liknande, när
huvudmans inkomst inte täcker ens hyran.
Det kan t.ex. vara höga vårdkostnader, stora skulder, utmätning,
skuldsanering, inga tillgångar alls.
Det förekommer sällan, inga tillgängliga exempel.
│

Västerås och Sala
Lund
Göteborg
Karlstad och Hammarö

Gotland
Lomma, Burlöv, Kävlinge och
Staffanstorp
Halmstad, Hylte, Laholm och
Båstad
Eskilstuna och Strängnäs

Luleå

Höga vårdkostnader.
Skuldsanering utan avbetalningsplan. Huvudmän med väldigt höga
boende- och vårdkostnader.
När det visat sig omöjligt för ställföreträdaren att få ut arvode efter
avslutat uppdrag.
Vi har tagit fram en särskild "modell" för att alla huvudmän ska
behandlas lika, så inte kommunen ger bidrag till enskild. Vi har
räknat fram ett förbehållsbelopp som huvudmannen ska ha kvar i
tillgångar när arvodet är betalat. Förbehållsbeloppet uppgår till 20 %
av prisbasbeloppet, för 2019 blir alltså det 9 300 kr. Exempel: om
arvodet (inklusive ersättningar och arbetsgivaravgift) uppgår till 15
000 kr och huvudmannen endast har 5 000 kr i tillgångar gör det att
vi ändrar så kommunen står för hela arvodet eftersom huvudmannen
inte kan anses ha något betalningsutrymme. Har huvudmannen
istället 12 000 kr i tillgångar (och arvodet är totalt 15 000 kr) har
huvudmannen betalningsutrymme med 2 700 kr (dvs. 12 000–9 300).
Det innebär alltså att huvudmannen får stå för 2 700 kr av det totala
arvodet och kommunen står för resterande del, dvs. 12 300 kr (15
000–2 700).
När vi vet att huvudmannen inte har tillräckligt med tillgångar för att
kunna betala ställföreträdarens arvode. Pågående skuldsanering.
Höga vårdkostnader, dubbelt boende och i vissa fall skuldsanering.
Höga sjukvårdskostnader, ställföreträdaren inte fått ut sitt arvode
trots försök av fogden, dödsboet har under 1 pbb.
Höga vårdkostnader.
Enligt rättsfall från Svea Hovrätt, RH 2010:1, om
Kronofogdemyndigheten har bedömt att huvudmannen saknar
betalningsförmåga. Även vid ärenden där huvudmannens agerande
omöjliggjort för gode mannen att spara till arvodeskostnaden, detta
föranleder dock en vidare utredning om godmanskapet ska upphöra
eller övergå till ett förvaltarskap.

Kalmar, Borgholm, Mörbylånga

Om tillgången består av fast egendom så kräver ÖFV inte att den
avyttras för att arvode ska kunna betalas.

Umeå, Bjurholm, Nordmaling,
Robertsfors, Vindeln, Vännäs,
Örnsköldsvik

Ex. huvudman fick utbetalt skattepliktig ersättning i en
klumpsumma. Men denna summa skulle ha slagits ut/fördelats på en
längre period. Huvudmannen skulle inte ha betalat arvodet. Extremt
höga sjukvårds- och medicinkostnader kan också vara särskilda skäl.

Karlskrona

Stockholm

Trelleborg, Svedala, Skurup

Norrköping

Åre, Krokom och Östersund

│

När dödsboet inte kan betala. När uppdraget har upphört och vi vet
att det inte finns några medel och god mannen inte kommer att få
sina pengar. Det är väldigt sällan vi har särskilda skäl utöver detta.
Nödvändiga sjukvårds- och medicinkostnader som inte täcks av
högkostnadsskyddet. Om det på grund av skuldsanering eller
utmätning skulle krävas mer än ett år för ställföreträdaren att få ut
sitt arvode betalar kommunen det som överstiger avbetalning under
ett år. Kommunen medger sällan särskilda skäl.
Huvudmannen saknar betalningsförmåga och orsaken inte är
hänförlig till gode mannens förvaltning av egendom. God man ska
de facto kunna få ut sitt arvode.
De skäl som är angivna i förarbeten och praxis. D.v.s. höga
vårdkostnader eller att tillgångarna utgör bundet kapital som t.ex.
fastighet.
Vi utgår ifrån de två särskilda skälen som framgår av förarbetena
samt viss rättslig praxis. Antingen att huvudmannen haft
vårdkostnader som består av minst 50 % av den inkomst
huvudmannen haft under förgående år. Det andra skälet är att
huvudmannen har en fastighet som inte går att avyttra för att få loss
likvida medel. T.ex. att fastigheten är placerad långt ut i ingenstans.
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Lista över deltagande överförmyndarverksamheter
ÖVERFÖRMYNDARE (I
BOKSTAVSORDNING)
Eskilstuna och Strängnäs
Gotland
Göteborg
Halmstad, Hylte, Laholm
Helsingborg
Kalmar, Borgholm och Mörbylånga
Karlskrona
Karlstad och Hammarö
Kristianstad
Lomma
Luleå
Lund
Mölndal, Kungsbacka, Partille, Härryda och
Öckerö
Norrköping
Stockholm
Södertälje
Trelleborg, Svedala och Skurup
Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors,
Vindeln, Vännäs och Örnsköldsvik
Uppsala, Knivsta, Håbo, Heby, Tierp,
Älvkarleby och Östhammar
Västerås och Sala
Örebro
Östersund, Åre och Krokom
Totalt antal överförmyndare: 22

TFNENKÄTSVAR INTERVJU
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√*
√
√
√
√*
√
√
√
√*
√
√

Totalt: 20

Totalt: 2

Totalt antal kommuner: 49

* Enheten för överförmyndarärenden diskuterade vid kartläggningen olika aspekter
kring arvodering med dessa verksamheter.
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