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Förtydligande information angående reviderade riktlinjer 

för arvode och ersättningar till god man för 

ensamkommande barn från och med den 1 januari 2017 

med mera 
 

 

 

Inledning 

I anledning av det inkommit ett antal frågor rörande beslut om reviderade riktlinjer för 

arvoden och ersättningar för ställföreträdare, vill Bergslagens överförmyndarnämnd göra 

detta förtydligande. 

 

Information rörande de nya riktlinjerna 

Den huvudsakliga orsaken, vilket anges i tidigare information, till reviderade riktlinjer för 

arvoden och ersättningar till ställföreträdare, var dels att minska administrationen, dels att 

införa riktlinjer i likhet med vad ett flertal överförmyndare i landet tillämpar. De reviderade 

riktlinjerna som tillämpas av Bergslagens överförmyndarnämnd från och med den  

1 januari 2017, överensstämmer med de som tillämpas av överförmyndaren i Örebro 

kommun. 

 

Det har framförts av vissa ställföreträdare att de nya riktlinjerna skulle innebära en sänkning 

av arvoden och ersättningar för god man till ensamkommande barn och unga, detta är inte 

korrekt. 

 

I tidigare riktlinjer var arvodet till och med 30 dagar efter permanent uppehållstillstånd  

200 kronor per timme där uppdraget beräknades omfatta tio timmar per månad med 

redovisningsplikt. I nuvarande riktlinjer uppgår arvodet till fem procent av prisbasbeloppet, 

vilket år 2017 är 44 800 kronor, vilket innebär en ersättning 2017 med 2 240 kronor per 

månad. Denna ersättning är schabloniserad och utgår till samtliga gode män för 

ensamkommande barn och unga till och med 30 dagar efter permanent uppehållstillstånd 

efter redovisning. 

 

Beträffande god man till ensamkommande barn och unga 30 dagar efter permanent 

uppehållstillstånd var i tidigare riktlinjer arvodet 200 kronor per timme maximalt tio timmar 

per månad. I de nuvarande riktlinjerna har denna ersättning schablonisrats till 1 000 kronor 

per månad.  



   

                           

 

 

 

 

Vad gäller resor skall dessa i möjligaste mån ske med kollektivtrafik där 

överförmyndarförvaltningen betalar biljettkostnaden. Detta gäller framför allt vid längre 

resor. 

 

Extra arvode, inklusive ersättningar, utges enligt de nuvarande riktlinjerna i undantagsfall 

till god man för ensamkommande barn och unga efter ansökan och redovisning. Detta gäller 

exempelvis kilometerersättning för nyttjande av egen bil. I dessa fall skall god man till och 

med 30 dagar efter permanent uppehållstillstånd kontakta överförmyndarförvaltningen och  

30 dagar efter permanent uppehållstillstånd respektive kommuns individ- och 

familjeomsorg. Vid exempelvis resa med egen bil, skall god man inkomma ansökan innan 

avresa till överförmyndarförvaltningen, lämpligtvis via mail, med motivering till behovet av 

att nyttja egen bil. Överförmyndarhandläggarna skall bevilja resan med egen bil innan den 

genomförs för att ersättning skall kunna utbetalas. När kilometerersättning begärs, skall 

redovisning av körjournal göras. 

 

Bergslagens överförmyndarnämnd vill förtydliga att uppdraget som ställföreträdare inte är 

en anställning, utan till största del ett ideellt uppdrag med viss arvodering, varför inte de 

anställningsvillor som gäller för kommunalt anställda kan tillämpas. Vidare är det viktigt att 

god man till ensamkommande barn och unga inte gör uppgifter vilka ej ingår i uppdraget, 

överförmyndaren kan inte utbetala arvoden och ersättningar för dessa. 

 

Viktig information gällande eventuell sänkning av arvoden och ersättningar efter den  

1 juli 2017 

Bergslagens överförmyndarnämnd vill avisera att det med största sannolikhet kommer att bli 

sänkta arvoden och ersättningar till god man för ensamkommande barn och unga från och 

med den 1 juli 2017. Detta beror på att Migrationsverket, det vill säga staten, utifrån ett 

regeringsbeslut kommer att kraftigt minska ersättningen till landets kommuner för 

mottagande av nyanlända samt ensamkommande barn och unga. Mottagandet av nyanlända 

och ensamkommande barn och unga är en statlig angelägenhet och det är staten som skall 

finansiera detta, kommunerna är enbart utförare. Det är inte kommuninvånarna i de 

mottagande kommunerna som skall finansiera mottagandet av nyanlända och 

ensamkommande barn och unga, vilket är logiskt utifrån att detta skulle innebära stora 

ekonomiska påfrestningar på de invånare som råkar bo i en kommun med stort mottagande 

av nyanlända och ensamkommande barn och unga. 

 

 

Bergslagens överförmyndarnämnd 


