Arvode och ersättning till
ställföreträdare.
Arvoden och ersättningar till ställföreträdare (god man, förvaltare och
förmyndare), är reglerade i föräldrabalken. Riktlinjerna tydliggör hur uppdragen
arvoderas och vilken nivå arvodet bör vara på. Riktlinjerna finns på
orebro.se/godman, under rubriken ”För dig som är god man”.
Vad får du arvode för?

Timarvode eller fast arvode

Gode män, förvaltare och förmyndare har rätt till
ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för
de utgifter som är nödvändiga för att utföra
uppdraget.

Vissa uppdrag arvoderas per timme och redovisas
när uppdraget är slutfört. I de arvodena ingår
ersättning för utgifter.

Alla ställföreträdarskap innehåller ett grunduppdrag
som ska utföras för att arvode enligt riktlinjerna ska
betalas ut, t.ex. lämna in förteckning, årsräkning,
redogörelse och olika ansökningar till
överförmyndarkansliet, sätta sig in i uppdraget och
huvudmannens behov, informera anhöriga och ha
kontakt med huvudmannen.

Resekostnaderna får vara högst 4 % av
prisbasbeloppet per år. För 2016, motsvarar det
1 772 kr.

Ditt ideella uppdrag

Att vara god man eller förvaltare är till stor del ett
ideellt uppdrag med rätt till visst arvode.
Ställföreträdare är inte anställda av Örebro
kommun – de utför sitt uppdrag för
huvudmannen.
Vem betalar arvodet?

Huvudregeln är att huvudmannen betalar arvode
och ersättning till ställföreträdaren, samt skatt och
avgifter. Kommunen står för arvode och ersättning
till ställföreträdaren, samt skatt och avgifter om:
-

huvudmannens inkomster före skatt är
mindre än 2,65 prisbasbelopp

-

huvudmannens tillgångar är mindre än 2
prisbasbelopp.

Arvodesnivåer

Vad som ingår i de olika kategorierna beskrivs i
riktlinjerna och i blanketterna du använder vid
redogörelse. Arvodesnivåerna är i procent av
prisbasbeloppet, som är 44 300 kr för 2016. Ett
normalt arvode för ett uppdrag som omfattar
förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person
är 12 % + 12 % + 2 % i ersättning för utgifter.

Överförmyndarkansliet
Örebro kommun

Ersättning för resor i uppdraget

Beslut om arvode och ersättning

Alla ställföreträdare får instruktioner för hur de ska
redovisa i slutet på varje år och måste ange om
man vill ha arvode eller inte.
Redogörelse för vad du gjort i ditt uppdrag ska vara
inlämnad före 1 mars. Om delen förvalta egendom
ingår i uppdraget gäller det även årsräkningen.
Utbetalning

Arvode och ersättning betalas ut årsvis i efterskott
efter granskning, eller när uppdraget är slutfört. En
ställföreträdare ska inte ge sig själv arvode eller
ersättning för resor genom att föra över pengar
från huvudmannen till sig själv.
Fakturering

Om huvudmannen ska betala arvodet skickar
Örebro kommun en faktura till huvudmannen och
betalar ut arvode till ställföreträdaren.
När skickar vi inte faktura?

I vissa fall vänder du dig direkt till den som ska
betala arvodet när du fått vårt beslut. Örebro
kommun förskotterar inte arvode:
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-

när huvudmannens dödsbo ska betala

-

när huvudmannens ställföreträdarskap
upphör och huvudmannen ska stå för
arvodet.
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Tabeller
Tabell 1. Schablonersättningar

Schablonersättningar

Förvalta egendom

Sörja för person

Kategori 1

5%

5%

Kategori 2

12 %

12 %

Kategori 3

18 %

18 %

Kategori 4

30 %

30 %

Bevaka rätt med antingen
förvalta egendom eller
sörja för person.

Påslag 3 %

Ersättning för utgifter

2%

Ersättning för resor

18,50 kr/mil

Gäller när
uppdraget har
två delar.

Max 4 % av
prisbasbeloppet.

Tabell 2. Timersättningar

Max 30 timmar.
Enklare insatser.

200 kr

Något mer kvalificerade insatser.

300 kr

Kvalificerade juridiska eller ekonomiska insatser.

500 kr

Tabell 3. Fasta arvoden

Nytt uppdrag (byte)
Nytt uppdrag (nytt ärende)
Faderskapspresumtion

500 kr
1 000 kr, alternativt 2 000 kr.
950 kr

Bevaka rätt för bortavarande, första året

1 500 kr

Bevaka rätt för bortavarande, följande år (år 2-5).

1 000 kr

God man upprättar redovisning istället för
ordinarie ställföreträdare.


Redovisningstiden är upp till 6 månader

1 000 kr



Redovisningstiden är 6 – 12 månader.

2 000 kr

God man för granskning av redovisningar.

1 000 kr

