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Reglemente för bestämmande av arvoden och ersättning för utgifter 
till förmyndare i Svedala kommun 
___________________________________________________________ 
 
antaget av kommunfullmäktige 2014-02-10, § 21 Gäller från 
 2014-01-01 
 
Reglementet följer Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 07:74. I detta finns 
vägledning när det gäller definitionen av de olika nivåerna i dokumentet.  
 
Inledande bestämmelser 
 
§ 1 Gällande reglemente skall tillämpas av överförmyndaren, vid dennes 

beräkning av arvoden och ersättningar för utgifter till förordnad 
förmyndare, god man eller förvaltare här benämnt ställföreträdare - 

 
§ 2 Arvode och ersättning till ställföreträdare enligt gällande reglemente skall 

utbetalas med kommunala medel. 
 
§ 3 I de fall huvudmannens inkomst överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet 

eller hans kapitalbehållning överstiger två gånger prisbasbeloppet vid 
redovisningsperiodens utgång, skall ersättning till ställföreträdaren uttas 
ur huvudmannens tillgångar ner till ovanstående beräkningsgräns. 

 
 Undantag härifrån gäller kapitalbehållning placerad i fastighet som ej ger 

någon avkastning eller annan jämförlig anledning. 
 
§4 Bevaka rätt 
 Att bevaka rätt ingår normalt i ställföreträdarens uppdrag att förvalta en 

huvudmans egendom och sörja för hans/hennes person. Men det kan 
uppstå speciella händelser utöver de normalt förekommande. Dessa 
situationer timarvoderas i enlighet med Sveriges Kommuner och 
Landstings rekommendationer  

 
  
§5 Förvalta egendom 

 Ställföreträdaren skall förvalta huvudmannens tillgångar på bästa sätt för 
  denne såsom betala räkningar, göra omplaceringar m.m. Tillgångarna ska 
  i skälig omfattning användas till huvudmannens uppehälle, utbildning      
  och nytta i övrigt. De tillgångar som därutöver finns ska enligt huvud-      
  regeln placeras tryggt och ge en säker avkastning. 

 
st 1 Kategori 1:När huvudmannens inkomst- och förmögenhetsförhållanden 

är av sådan art, att den ekonomiska förvaltningen kan anses vara 
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okomplicerad och även tidsmässigt föga krävande omfattande bör 
normalarvodet fastställas till 5-10 procent av prisbasbeloppet vid 
redovisningsperiodens utgång. 

 
st 2 Kategori 2: När ställföreträdaren förvaltar huvudmannens samtliga 

tillgångar alternativt betalar fickpengar flera gånger i månaden och har 
ofta kontakt med myndigheter den ekonomiska förvaltningen är av större 
omfång och påkallar mer kvalificerade bedömningar, kan normalarvodet 
bestämmas till 10-30 procent av prisbasbeloppet. 

st3 Kategori 3:När ställföreträdaren förutom under kategori 1 o 2 upptagna 
uppgifter ansvara för t.ex huvudmannens fastighet med därtill hörande 
förvaltningsuppgifter, övervakning av affärsrörelse ..kan arvodet 
överstiga 30- procent av prisbasbeloppet. 

 
 Vad som säges i § 4 gäller ej de fall där ställföreträdaren ej utövar någon 

ekonomisk förvaltning för huvudmannen alls, därvid bör ej något arvode 
utgå. 

 
 
§6 Sörja för person 

 Med att sörja för person menas att ställföreträdaren ska se till att huvud-   
  mannen får den hjälp och det bistånd han/hon behöver och har rätt till.     
  Det är dock inte ställföreträdaren som skall utföra de uppgifter som t.ex   
  åligger socialtjänsten. Om denne ändå åtar sig sådana uppgifter kan          
  han/hon inte räkna med att få ersättning för detta. 

 
st 1 Kategori 1:Ett besök per månad, kontakt per telefon med huvudmannen 

och/eller boendet, a jour hållning om den personliga situationen 
Normalarvode 5-10 procent av prisbasbeloppet. 

 
st 2 Kategori 2: Kontakt med huvudmannen flera gånger i månaden genom 

personliga besök och flera telefonsamtal varje månad med huvudmannen 
och berörda anhöriga och vårdgivare. Normalarvode 10-30 procent av 
prisbasbeloppet. 

 
st 3 Kategori 3: Stora insatser och stort personligt engagemang av 

ställföreträdaren för att kvalitativt samordna och säkra upp de resurser 
som behövs för att huvudmannens behov av omsorg ska kunna 
tillgodoses. Detta sker genom flera besök i veckan hos huvudmannen 
eller andra kontakter. Normalarvode 30- procent och däröver av 
basbeloppet. 

 
§7 Ersättning för utgifter 
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 Vid fullgörande av ställföreträdaruppdrag bör gälla att ställföreträdaren 
skall ha rätt att utan särskilt förhandsmedgivande av överförmyndaren 
uppbära en ersättning motsvarande två procent av prisbasbeloppet. 
Kostnaderna skall dock särskilt redovisas i samband med att årsräkningen 
avlämnas. 

 
 Beräknas de årliga omkostnaderna överstiga två procent av 

prisbasbeloppet, skall ställföreträdaren i förväg inhämta 
överförmyndarens godkännande i fråga om överskjutande belopp, samt i 
vederbörlig ordning redovisa utgifterna. 

 
 

____________________ 
 
 


