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Överförmyndarnämnden

Reviderade regler för arvoden till ställföreträdare
Förslag till beslut
Överförmyndarnämnden fastställer riktlinjer avseende arvodesnivåer enligt förslag.

Beslutsnivå
Överförmyndarnämnden.

Sammanfattning
Det föreligger skäl att förändra och klargöra riktlinjer för arvodesnivåer avseende goda man,
förvaltare och förmyndare. Arvodesnivåerna har förändrats på så sätt att procentsatsen som
ligger till grund för ersättningen har justerats. Detta för att ge mer flexibilitet för
beslutsfattaren att pröva varje enskilt ärende efter dess förutsättningar.
Detta bidrar till en mer rättssäker bedömning där arvodet baseras på insats snarare än
specifika schablonbelopp. I normalfallet innebär detta ingen förändring i arvodet för
ställföreträdarna då genomsnittsärendet arvoderas som enligt tidigare regler, 10 % av pbb. För
de mer eller mindre komplicerade ärendena har beslutsfattaren större utrymme att ge ett
skäligt arvode.
Riktlinjer för förordnad förmyndare, särskild förordnad vårdnadshavare och medförmyndare
har klargjorts och separerats från andra ställföreträdarskap. Dessa nya riktlinjer speglar bättre
den ersättningsnivån samt särskiljer dem från övriga ställföreträdarskap som är av annan
karaktär.

Ärendebeskrivning
Nedan följer en beskrivning av de ändringar som har gjorts i det bifogade dokumentet om
riktlinjer:
-Arvodet utbetalas en gång per år. Tidigare gick det att begära undantag. Det är borttaget.
Möjlighet finns för ställföreträdare att överklaga beslutet till tingsrätten.
-Intervaller med procentsatser har införts för kategori 1-3 för arvode till gode män och
förvaltare avseende ekonomisk förvaltning.
Kategori 1: Tidigare 5 % av prisbasbeloppet (pbb). Ändrat till 5-10 %.
Kategori 2: Tidigare 10 %. Ändrat till 10-30 %.
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Kategori 3: Tidigare 20 %. Ändrat till 30 % och mer.
Kategori 4: Tidigare 30 %. Har slagits ihop med kategori 3.
-Intervaller med procentsatser har införts för kategori 1-3 för arvode till gode män och
förvaltare avseende bevaka rätt och sörja för förvaltning.
Kategori 1: Tidigare 5 %. Ändrat till 5-10 % .
Kategori 2: Tidigare 10 %. Ändrat till 10-30 %.
Kategori 3: Tidigare 20 %. Ändrat till 30 % och mer.
Kategori 4: Tidigare 30 %. Har slagits ihop med kategori 3.
-Belopp saknades för förordnande förmyndare, medförmyndare samt särskild förordnad
vårdnadshavare. Förslaget är 5-15 % av prisbasbeloppet.

Bedömning
Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser avseende de totala beloppen för arvode och
kostnadsersättning.
Konsekvenser för miljön

Beslutet bedöms inte få några konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Större rättssäkerhet för medborgarna. Införandet av intervaller för prisbasbelopp medför större
möjligheter till individuella bedömningar och flexibilitet vilket gynnar medborgaren.
Konsekvenser för barn
Beslutet bedöms inte få några konsekvenser för barn.
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