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Godmansnytt EKB 
 
Överförmyndarnämnden i Linköping har vid sammanträdet 2018-12-20 fastställt nya 
riktlinjer för arvode och ersättning till god man för ensamkommande barn. Riktlin-
jerna börjar tillämpas för uppdragstid från och med 2019-01-01. 
 
Utgångspunkten enligt de nya riktlinjerna är att arvode utgår med 4 % av aktuellt 
prisbasbelopp per månad, oavsett om barnet är kommunplacerat eller inte. Skulle 
uppdraget innebära begränsad arbetsinsats utgår arvode motsvarande 1 – 3 % av pris-
basbeloppet per månad. Exempel på begränsade uppdrag är när asylprocessen avslu-
tats utan att uppehållstillstånd beviljats, åldersuppskrivning gjorts eller om barnet bor 
på institution. I uppdrag som krävt avsevärt större arbetsinsats eller där försvårande 
omständigheter finns, kan tillägg med upp till och med 2 % av prisbasbeloppet utgå 
för aktuell tid. 
 
Om tilläggsarvode eller begränsat arvode utgår finns motiveringen utskriven i arvo-
desbeslutet. Om inget anges utbetalas 4 % av prisbasbeloppet för perioden. 
 
I de nya riktlinjerna ingår parkeringskostnader i den ersättning som utbetalas som ett 
schablonbelopp (2 % av prisbasbeloppet per år) vid varje utbetalningstillfälle. Om 
anspråk görs på kostnader som överstiger denna ersättning måste samtliga kostnader 
specificeras med kvitton eller motsvarande underlag. 
 
Anledningen till de nya riktlinjerna är förändrade förutsättningar sedan de förra an-
togs 2016-01-01. Tidigare var uppdraget mer förutsägbart; asylprocessen varade  
4-6 månader, i stort sett alla ensamkommande barn fick permanenta uppehållstill-
stånd och en särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) utsågs kort därefter. Numera 
är genomsnittlig asylprocesstid betydligt längre och inte sällan kvarstår god man tills 
barnet blir myndigt. Andra förändringar som tillkommit är att tidsbegränsade uppe-
hållstillstånd införts och ska omprövas samt att många barn får avslag och skrivs upp 
i ålder. Den tillfälliga lagen som infördes 2016 för att minska asylinvandringen upp-
hör att gälla under 2019 och nya förutsättningar kan förväntas därefter. 
 

Kontakt med oss: 
 

Besök och telefontid: 
Måndag-torsdag kl.10:00-11:30 
Övrig tid efter överenskommelse. 
Telefon: 013 - 20 69 99 

Hemsida: Linkoping.se/godmanochforvaltare  
E-post: overformyndarenheten@linkoping.se  

Besöksadress: 
S:t Larsgatan 41 Linköping 
 
Postadress: 
Linköpings kommun 
Överförmyndarenheten  
581 81 LINKÖPING 
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