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Riktlinjer för arvoden och ersättningar till gode män,
förvaltare och förordnade förmyndare
Följande riktlinjer gäller för arvoden och ersättningar till gode män,
förvaltare och förordnade förmyndare från och med 1 januari 2016.
Riktlinjer för arvoden och ersättningar till gode män och förvaltare i Avesta-,
Hedemora-, och Norbergs kommuner (V-Dala överförmyndarsamverkan)
fastställs i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 07:74
vad avser bevaka rätt, förvalta egendom, sörja för person och rese- och
kostnadsersättningar, med nedanstående undantag:
1. Normalarvode per år för att förvalta egendom enligt kategori 1 och 2
uppgår till 11 % av prisbasbeloppet och kategori 3 till 16 % av
prisbasbeloppet.
2. Normalarvode per år för att sörja för person enligt kategori 1 uppgår
till 11 % av prisbasbeloppet, kategori 2 till 16 % av prisbasbeloppet
och kategori 3 till 21 % av prisbasbeloppet.
Såsom ”andra kontakter” enligt kategori 3 likställs telefonsamtal och
sms.
3. Vid speciella händelser utöver de normalt förekommande vad gäller
bevaka rätt, t ex lägenhetsavveckling, försäljning av fastighet eller
bostadsrätt, boutredning och arvskifte, kontakter med fordringsägare,
skuldsanering, medverkan vid domstolsförhandlingar,
förlikningsavtal och annat renodlat kvalificerat juridiskt arbete, utgår
ett timarvode på 200 kronor per timme. Om sakkunnig anlitas som
god man eller förvaltare, kan annan ersättning utgå.
4. Om särskilda skäl föreligger, och gode mannen och förvaltaren i
förväg erhållit samtycke till åtgärden från överförmyndarkansliet, har
överförmyndarkansliet möjlighet att bevilja ersättning för uppdrag
som normalt inte ingår i uppdraget. Då utgår en ersättning om 200
kronor per timme.
5. Kostnadsersättning beviljas om gode mannen/förvaltaren kan visa
upp för vad man haft för kostnader och med vilka belopp.
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Bilersättning ska styrkas med uppgift om antal kilometer, färdväg
och syfte med resan.
6. Arvoden- och ersättningar till förordnade förmyndare och
medförmyndare utgår enligt dessa riktlinjer med undantag av
förordnade förmyndare inom ramen för uppdraget som särskild
förordnad vårdnadshavare, som regleras i särskild ordning i
respektive kommun.

