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     Januari 2016 

 

Arvode till god man för ensam-
kommande barn fr o m 2016-01-01 
Information från överförmyndarnämnden och enheten  
 
Överförmyndarnämnden har tidigare informerat om det pågående arbetet med 

förändring av ersättningsnivåerna. Efter ett intensivt arbete har nu nämnden beslutat 

om nya nivåer att gälla fr.o.m. verksamhetsåret 2016. Finns det behov besöker 

nämnden och enheten givetvis nätverket för gode män för ensamkommande barn. 

Självklart är ni också välkomna att ringa till enheten med era frågor. 

 

God man har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter 

som varit påkallade för uppdragets fullgörande. Det är överförmyndarnämnden som 

beslutar om arvodets storlek samt hur ofta och för vilken tid, när såväl arvode som 

ersättning för utgifter ska utbetalas. Reglerna kring gode mäns rätt till arvode 

återfinns i föräldrabalken. 

 

Syftet med översynen av arvodering till gode män med uppdrag för ensamkommande 

barn har i första hand varit att effektivisera och förbättra informationen i 

redogörelserna samt skapa förutsättningar för en utökad och förbättrad tillsyn. 

Dessutom möjliggör förändringen även en effektivare hantering av utbetalning av 

arvoden. 

 

För gode män med uppdrag i Linköpings kommun har genomsnitt framräknats för 

arvode beroende på om barnet har en pågående asylprocess eller inte. Skiljelinjen är 

en månad efter det att barnet har beviljats permanent uppehållstillstånd. För arvoden 

som betalats ut för perioden innan denna tidpunkt är genomsnittet ca 2300 kr per 

månad. För perioden som följer efter denna tidpunkt är genomsnittet ca 1 600 kr per 

månad. 

 

Arvode till god man fr.o.m. 2016 

En ny redogörelseblankett har tagits fram (se bilaga) där god man redogör för vad 

som är gjort i uppdraget, snarare än en exakt tidsredovisning. Redogörelsen kan 

fungera som någon form av checklista för gode mannen men är också ett underlag 

för tillsyn och arvodering. Genom en förbättrad och förenklad redovisning 

möjliggörs en snabbare granskning och därmed snabbare arvodeshantering. 

 

För att ytterligare effektivisera granskningsarbetet av redogörelser samt utbetalning 

av arvode förändras redovisningsperioderna till att ske tre gånger per år istället för 

fyra. 
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Det nya arvoderingssättet bygger på fasta arvodesnivåer istället för arvode per timme 

och kommer även fortsättningsvis att lämna utrymme för att kunna utge mer arvode i 

vissa uppdrag med högre svårighetsgrad och mindre i uppdrag med begränsad insats. 

Det är överförmyndarenheten som på uppdrag av nämnden tar ställning till arvodets 

storlek utifrån inlämnad redogörelse. Utbetalning sker efter det att enheten bedömt 

redogörelsens innehåll och beslut om arvode har fattats. Den nya 

redogörelseblanketten ska användas för redogörelse från och med den 1 januari 2016. 

 

Redogörelseperiod Inlämnas senast 

1 januari – 30 april 14 maj 

1 maj – 31 augusti 14 september 

1 september – 31 december 14 januari 

 

Om inget annat medges ska redogörelse lämnas in av alla ställföreträdare, även om 

inget arvode önskas. 

 

Arvodesnivåer 

Nedan följer de arvodesnivåer som överförmyndarnämnden beslutat om fr.o.m. 

verksamhetsåret 2016. 

 

Pbb = prisbasbelopp (för 2016 uppgår prisbasbeloppet till 44 300 kr) 

Ordinarie arvode i uppdrag för ensamkommande barn 
När den gode mannen genomfört de insatser som normalt förväntas av honom eller 

henne inom ramen för sitt uppdrag utgår ett ordinarie arvode. God man har rätt till ett 

högre arvode för genomfört uppdrag tiden innan barnet beviljats permanent 

uppehållstillstånd, än för tiden därefter. Detta med hänvisning till att insatserna från 

den gode mannens sida normalt sett är mer omfattande under pågående asylprocess. 

 

Fram till en månad efter det att barnet beviljats permanent uppehållstillstånd utgår ett 

arvode till god man om 5,5 % av ett prisbasbelopp per månad (för 2016 2 436 kr). 

Därefter, d v s från en månad efter det att barnet beviljats permanent uppehålls-

tillstånd, utgår ett arvode om 3,5 % av ett prisbasbelopp per månad (för 2016  

1 550 kr). 

Tillägg för uppdrag med högre svårighetsgrad 
Vissa uppdrag kan periodvis innebära en större insats än normalt från den gode 

mannens sida. Det kan då vara motiverat med ett tillägg till det ordinarie arvodet. 

Tillägg kan utgå med upp till 2 % av ett prisbasbelopp per månad och enhetens 

beslut ska grundas på försvårande omständigheter i det enskilda uppdraget. 
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Arvode i uppdrag med begränsad insats 
För uppdrag där god man av någon anledning endast utför mycket begränsade 

insatser för det ensamkommande barnets räkning utgår arvode upp till 3 % av ett 

prisbasbelopp per månad. Det kan exempelvis vara när ett barn har avvikit eller när 

barnets föräldrar har anlänt till Sverige. 

Kostnadsersättning  
Administrativa kostnader som god man har i uppdraget ersätts med 2 % av ett 

prisbasbelopp per år. Det ska täcka kostnader såsom telefon, porto, kopiering och 

dylikt. Om god man gör anspråk på kostnader som överstiger denna ersättning måste 

god man specificera samtliga kostnader som denne gör anspråk på med kvitto eller 

motsvarande. Ersättningen utges i samband med utbetalning av arvode. 

Reseersättning 
Ersättning för i uppdraget nödvändiga och skäliga resekostnader utgår till god man 

mot uppvisade av kvitto eller motsvarande. Om egen bil använts ersätts resan med 

belopp för skattefri bilersättning som fastställts av Skatteverket mot redovisning i 

körjournal. Reseersättningen omfattar även kostnader för parkeringsavgifter vid resor 

som specificerats i körjournal. Ersättningen utges i samband med utbetalning av 

arvode. 

 

 

 

Överförmyndarenheten och nämnden 
Postadress:   Besöksadress (besök efter ö k):  

Linköpings kommun  S:t Larsgatan 41 

Överförmyndarenheten  LINKÖPING 

581 81 LINKÖPING 

 

Telefon- och expeditionstid: månd-torsd kl.10:00-11:30, tel.013 – 20 69 99 

Fax: 013 – 20 59 61 

Hemsida: www.linkoping.se/godmanochforvaltare 

E-post: overformyndarenheten@linkoping.se 

 

Om du inte har möjlighet att ringa oss på telefontiden, skicka ett mail till vår 

funktionsbrevlåda som läses dagligen, så hör vi av oss till dig så snart vi kan. 

Vår adress är: overformyndarenheten@linkoping.se 
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