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Arvodering 

Utgångspunkt för arvoderingen är SKRs riktlinjer, cirkulär 22:31, huvudmannens 
situation, händelser i akt, redogörelse och års-/sluträkning. 
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Vem som betalar? 

Huvudmannen eller kommunen 

Huvudmannen om hens inkomster överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet vid 

periodens slut. Annars kommunen. 

Huvudmannen om hens tillgångar överstiger 2 gånger prisbasbeloppet vid periodens 

slut. Annars kommunen. 

Huvudmannen betalar det överstigande beloppet. 

Vilka inkomster räknas med 

Alla skattepliktiga inkomster 

Exempelvis: 

- Lön 

- Pension, både allmän- och tjänstepension 

- Aktivitetsersättning 

- Sjukersättning 

- Ränteinkomster 

- Utdelning värdepapper 

Andra inkomster som inte är skattepliktiga räknas inte med 

Exempelvis: 

- Bostadstillägg/bostadsbidrag 

- HAB-ersättning 

- Handikappersättning 

- Arv 

- Gåvor 

- Försäljning fastighet/bostadsrätt 

Vilka tillgångar räknas med 

Samtliga tillgångar räknas med.  

Det vill säga allt innehav på samtliga konton som huvudmannen har vid periodens 

slut, inklusive tillgångar i exempelvis ICA-konton och OK/Q8-konton. Samtliga 

tillgångar på värdepapperskonton, exempelvis ISK-konton, aktier och fonder.  
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Fastighet/bostadsrätt räknas med om huvudmannen inte bor i den men har kvar den 

som tillgång. 

Det som inte räknas med är exempelvis kapital- och pensionsförsäkringar som inte 

går att ta ut. Fastighet/bostadsrätt räknas inte heller med om huvudmannen bor i 

den. 

Godmanskap 11 kap. 4 § FB och förvaltarskap 11 kap. 7 § 
FB 

Procent i förhållande till prisbasbelopp 

Startprocent 
15 % förvalta egendom, innefattande bevaka rätt 
15 % sörja för person, innefattande bevaka rätt 
 
För ärenden där det endast ingår bevaka rätt sker arvodering enligt det som framgår 
av rubriken God man 11 kap. 1, 2 eller 3 § FB. 

Timarvode 

Beviljas inte i ärenden avseende godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB och förvaltarskap 
11 kap. 7 § FB. 

Kostnadsersättning 

Kostnadsersättning beviljas enligt schablon om 2 % av prisbasbeloppet. 

Kilometerersättning 

Bedöms i varje enskilt fall, huvudmannens behov styr. Minst 1 besök och max 2 
besök per månad. I andra fall beror det på det enskilda ärendet. Körjournal ska 
lämnas in. 

Uppdrag missköts 

Arvode kan bli noll eller sänkas till under de ovan angivna startbeloppen. 
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Andra typer av ärenden 

God man 11 kap. 1, 2 eller 3 § FB 

Timarvode beviljas utifrån SKRs riktlinjer, cirkulär 22:31 bevaka rätt kategori 1, 2 

och 3. 

Belopp för kategori 1 – 200 kr per timme 

Belopp för kategori 2 – 300 kr per timme 

Belopp för kategori 3 – 400 kr per timme 

Antalet timmar bedöms i varje enskilt fall. Beviljade timmar ska däremot vara i 

förhållande till vad som utförts. 

Kostnadsersättning beviljas enligt schablon om 2 % av prisbasbeloppet. 

Kilometerersättning bedöms i varje enskilt fall, behov styr. Körjournal ska lämnas in. 

Faderskapsutredning 

Arvoderas i samband med slutredogörelse 
1 500 kr för hela uppdraget 

God man för ensamkommande barn 

Utan permanent/tillfälligt uppehållstillstånd 

1 395 kr per månad för arvode 

78 kr per månad för kostnadsersättning 

Kilometerersättning bedöms i varje enskilt fall, huvudmannens behov styr. Minst 1 

besök och max 2 besök per månad. I andra fall beror det på det enskilda ärendet. 

Körjournal ska lämnas in. Utgår maximalt 1 500 kr per år. Resor i samband med 

asylutredning ersätts alltid. 

Med permanent/tillfälligt uppehållstillstånd 

930 kr per månad för arvode 

78 kr per månad för kostnadsersättning 

Kilometerersättning bedöms i varje enskilt fall, huvudmannens behov styr. Minst 1 

besök och max 2 besök per månad. I andra fall beror det på det enskilda ärendet. 

Körjournal ska lämnas in. Utgår maximalt 1 500 kr per år. Resor i samband med 

asylutredning ersätts alltid. 
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Förordnade förmyndare 

Arvoderas årsvis i procent i förhållande till prisbasbelopp 
5 % för förvalta egendom 
2 % för kostnadsersättning 

Kilometerersättning i fråga om resa som är hänförlig till uppdraget som förmyndare. 
Bedöms i varje enskilt fall, huvudmannens behov styr. Körjournal ska lämnas in. 

Särskilt förordnad vårdnadshavare 

Arvoderas årsvis i procent i förhållande till prisbasbelopp 
5 % för förvalta egendom 
2 % för kostnadsersättning 

Kilometerersättning i fråga om resa som är hänförlig till uppdraget som förmyndare. 
Bedöms i varje enskilt fall, huvudmannens behov styr. Körjournal ska lämnas in. 
Ingen kilometerersättning i fråga om resa som är hänförlig till uppdraget som 
vårdnadshavare. 

Tillfällig vårdnadshavare enligt 6 kap. 10d FB 

Arvoderas i samband med slutredogörelse 

930 kr per månad för arvode 

78 kr per månad för kostnadsersättning 

Kilometerersättning bedöms i varje enskilt fall, huvudmannens behov styr. Minst 1 
besök och max 2 besök per månad. I andra fall beror det på det enskilda ärendet. 
Körjournal ska lämnas in. 
 

 


