Överförmyndarnämnden

Arvode till god man och förvaltare
Rätten till arvode
Den som är förordnad förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett
skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga utgifter som
uppdraget medfört (12 kap 16 § föräldrabalken). Föräldrar som är
förmyndare för sina barn har i normalfall inte rätt till arvode. Det är
överförmyndarnämnden som beslutar både om arvodets storlek och vem
som ska betala arvodet.

Vem betalar arvodet?
Huvudregeln är att det är huvudmannen (den som har god man eller
förvaltare) som ska betala arvodet.
Det är storleken på huvudmannens inkomster eller tillgångar som avgör om
huvudmannen ska betala arvodet. Om huvudmannens inkomster före
skatteavdrag överstiger 2,65 prisbasbelopp eller tillgångarna överstiger 2
prisbasbelopp ska han/hon betala arvodet. Om både inkomsten och
tillgångarna understiger dessa värden ska kommunen betala arvodet. Om
inkomsterna eller tillgångarna överstiger 2,65 gånger prisbasbelopp
respektive två gånger prisbasbelopp, men inte med så stort belopp att det
täcker hela arvodet, kan överförmyndarnämnden göra en fördelning mellan
huvudmannen och kommunen.
Huvudregeln kan frångås om det finns särskilda skäl, t.ex. om huvudmannen
har höga levnadsomkostnader för medicin, sjukvård etc. I ett sådant fall kan
kommunen betala arvodet.
Om uppdraget avser att bevaka huvudmannens rätt i ett oskiftat dödsbo är
det dödsboet som ska betala arvodet. Även här kan undantag göras om det
finns särskilda skäl.

Arvodets storlek
God man/förvaltare lämnar varje år in en årsräkning till
överförmyndarnämnden som visar på huvudmannens ekonomi. Den gode
mannen/förvaltaren redogör även för den personliga omvårdnaden i en
redogörelse. Till sin hjälp vid bedömningen av arvodets storlek har
överförmyndarnämnden årsräkningen och redogörelsen, som ger en bild av
uppdragets omfattning och svårighetsgrad. Ett normalt arvode uppgår till
ungefär 12 000 kronor/år inklusive skatt och arbetsgivaravgifter. Arvodet
kan bli högre om uppdraget varit mer omfattande än normalt.
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