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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun,  , Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 

Handläggare: Anna Silver  
Titel: Nämndsekreterare 
E-post: anna.silver@tomelilla.se 
Mobil: 070 -995 83 08 

Diarienummer: ÖFN 2022/2 
 
Datum 18 augusti 2022 

 

Dialoger och informationsärenden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar lägga informationen till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd genomför dialoger och information 
enligt följande: 

1. Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 
- Aktuell statistik 
- Svar till Hörby gällande förfrågan om samarbete 

2. Ordförande Bo Herou 
- Samarbete med Simrishamn 
- Ordförandebeslut 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2022-08-18. 

Ksau § 104 - Svar på förfrågan från Hörby kommun om samgående i gemensam 
överförmyndarnämnd och enhet, handlingsid: Öfn 2022.307. 

   

Anna Silver 

Nämndsekreterare  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 104 Dnr KS 2022/78 

Svar på förfrågan från Hörby kommun om 
samgående i gemensam 
överförmyndarnämnd och enhet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar besvara Hörby kommuns avsiktsförklaring i enlighet 
med förvaltningens förslag. 

Ärendebeskrivning 
Hörby kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2022, kf § 64/2022, att Hörby 
kommun önskar ingå i gemensam överförmyndarnämnd och gemensamt 
överförmyndarkontor med Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamns kommuner från 
och med den 1 januari 2023.  

Beslutet har expedierats till samtliga fyra kommuner. 

Ärendet har beretts gemensamt av nuvarande överförmyndarnämnd och 
kanslicheferna i de fyra kommunerna.  

Bakgrund 

Den gemensamma enheten för Ystads kommun och Sjöbo kommuns 
överförmyndarverksamhet bildades 2010 och den 1 januari 2011 bildades den 
gemensamma överförmyndarnämnden för dessa båda kommuner. Den 1 januari 
2016 bildades den gemensamma enheten för Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner 
med kontor i Tomelilla. Sedan den 1 januari 2019 har dessa tre kommuner också en 
gemensam överförmyndarnämnd. 

 

Simrishamns anslutning 

I september 2020 började arbetet med ett samgående mellan Simrishamns kommuns 
nuvarande överförmyndarverksamhet och Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd samt överförmyndarenhet. Den 31 maj 2021 fattade 
Simrishamns kommunfullmäktige formellt beslut om att få ingå i 
överförmyndarnämnden och enheten.  

  

3



 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 104 forts. 

I oktober 2021 fattade kommunfullmäktige i Sjöbo och Tomelilla kommuner samt 
kommunstyrelsen i Ystads kommun beslut om att välkomna Simrishamns kommun, 
dock med vissa villkor. En viktig del av villkoren var kostnader för överlämning av 
akter. 

Den 20 december 2021 beslutade Simrishamns kommunfullmäktige att godkänna 
dessa villkor och att avsätta 300 tkr för att uppfylla villkoren. 

Sedan dess har enheten arbetat aktivt med att rekrytera personal, leta nya lokaler 
eftersom det inte går att få ytterligare tre kontor där enheten är lokaliserad idag, samt 
samordna arbetssätt mellan Tomelilla och Simrishamns enheter. Därtill har 
kanslicheferna tagit fram förslag på nytt samverkansavtal och reglemente för den nya 
nämnden med fyra kommuner.  

Samverkansavtalet och reglementet måste antas likalydande av alla fyra 
kommunfullmäktige och därför har de förankrats och varit på remiss i kommunerna 
för att det ska kunna antas utan ändringar. Avtal och reglemente kommer att antas av 
kommunfullmäktige i Tomelilla den 20 juni och sedan i augusti månad i övriga tre 
kommunfullmäktige.  

 

Handläggning av Hörbys förfrågan 

Hörby kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2022 att kommunen önskar ingå i 
en gemensam överförmyndarnämnd och gemensamt handläggarkontor från den 1 
januari 2023. Beslutet expedierades till Tomelilla, Ystads, Sjöbo och Simrishamns 
kommuner den 20 maj 2022.  

Det tidigaste Tomelilla kommunfullmäktige skulle kunna besluta om villkor för en 
anslutning är den 19 september 2022 eftersom beredningstiden för vårterminens sista 
fullmäktige redan har passerats. Övriga tre kommunfullmäktige skulle också behöva 
fatta motsvarande beslut under denna period.  

Därefter skulle Hörby kommunfullmäktige behöva besluta huruvida de godkänner 
villkoren eller inte. Först efter detta kan ett nytt samverkansavtal och reglemente för 
gemensam nämnd tas fram och beslutas av fem kommunfullmäktige. Detta innan de 
fem kommunernas valfullmäktige äger rum, det vill säga vid det fullmäktige där varje 
kommun väljer sina ledamöter och ersättare till kommunstyrelse, nämnder med mera.  

Under hösten skulle också Hörbys akter behöva granskas och ytterligare ny personal 
rekryteras. Lägg där till behov av ytterligare arbetsplatser.  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 104 forts. 

Svar på förfrågan 

De instanser som frågan har diskuterats i är överens om att det varken är önskvärt 
eller möjligt att pressa genom detta beslut inom den tidsram som finns till 
förfogande. Det politiska beslutsfattandet, rekrytering av personal, övertagande av 
ärendeakterna, samt införskaffande av ytterligare kontorsplatser kräver mer tid.  

Vilket processen med Simrishamns kommuns anslutning till nämnden och enheten 
visar. 

Nuvarande överförmyndarnämnd vill dock framföra att det finns en önskan att växa 
ytterligare. Även när Simrishamns kommun ingår i den gemensamma 
överförmyndarenheten så är den i minsta laget för att klara specialisering, uthållighet 
och utvecklingskostnader. 

Det är enbart möjligt att starta en ny gemensam nämnd i samband med 
mandatperiods början och därför kan det inte bli aktuellt förrän den 1 januari 2027. 
Denna begränsning finns dock inte gällande gemensamt handläggarkontor.  

Om Hörby kommun väljer att ha en vald överförmyndare i stället för att ingå i en 
gemensam nämnd för mandatperioden 2023–2026, så skulle det vara möjligt för 
kommunen att ansluta till en gemensam överförmyndarenhet under mandatperiodens 
gång. Då skulle enheten jobba mot fyra kommuner i en gemensam nämnd och en 
kommuns överförmyndare. Detta är inget som är främmande för enheten eftersom 
det 2016–2018 fanns en gemensam nämnd för Ystads och Sjöbo kommuner medan 
Tomelilla kommun hade en vald överförmyndare. 

Ekonomiska konsekvenser 
Organisationsförändringar innebär alltid en viss merkostnad och effektförlust under 
en övergångsperiod. På sikt skulle det sannolikt innebära en ekonomisk 
effektivisering eller kvalitetsförbättring med en större överförmyndarenhet.  

Förslaget i sig, att det inte är möjligt för Hörby kommun att ansluta till en gemensam 
överförmyndarnämnd och överförmyndarenhet från den 1 januari 2023, innebär inga 
ekonomiska konsekvenser för nuvarande fyra kommuner i samverkan. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar barn nämnvärt. En större enhet 
med mer resurser till rekrytering av ställföreträdare och matchning mellan huvudman 
och ställföreträdare skulle kunna innebära en viss förbättring även ur ett 
barnperspektiv. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 104 forts. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar miljön nämnvärt. En större enhet 
skulle kunna vara negativt ur ett miljöperspektiv eftersom det kan krävas längre resor 
och transporter. 

Uppföljning 
Uppföljning kommer att ske beroende på vad de fyra kommunerna beslutar svara 
Hörby kommun, samt beroende på vilken lösning Hörby kommun väljer för 
mandatperioden 2023-2027. Om en överförmyndare väljs så kan Hörby kommun 
ansluta till enheten under mandatperioden.  

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarenhet, som efter Simrishamns anslutning vid 
årsskiftet 2022/23 sannolikt kommer att heta Sydöstra Skånes överförmyndarenhet, 
kommer att genomgå stora förändringar under nuvarande och nästa år. Ungefär 
hälften av personalen kommer att vara ny, det kommer att krävas nya rutiner för 
arbetet med Simrishamns ställföreträdare, en ny nämnd med ny ordförande kommer 
att träda i tjänst och enheten ska flytta till nya lokaler. Samtidigt ska verksamheten 
fortgå med samma höga kvalitet som tidigare. 

Det är lätt att förstå att organisationen behöver hitta en stabil grund att stå på, finna 
trygghet i den nya vardagen, innan nästa förändringsfas påbörjas. Det är idag inte 
möjligt att säga exakt när Hörby kommun skulle kunna ingå i en gemensam enhet, 
men de fyra nuvarande kommunerna är positiva till en sådan utveckling. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar besvara Hörby kommuns avsiktsförklaring i enlighet 
med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.1727. 

Avsiktsförklaring anslutning gemensam överförmyndarverksamhet och gemensam 
överförmyndarnämnd med kommunerna Tomelilla, Sjöbo, Ystad och Simrishamn, 
protokoll Kf, handlingsid: Ks 2022.1459. 

_________ 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 104 forts. 

 

Beslutet skickas till:  

Hörby kommun 

Ystads kommun 

Sjöbo kommun 

Simrishamns kommun 

Överförmyndarnämnden för kännedom 

Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Överförmyndarenheten centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 

Handläggare: Pälle Syrén Mandelkonvalj  
Titel: Överförmyndarchef 
E-post: palle.syrenmandelkonvalj@tomelilla.se 
Mobil: 070 – 995 82 78 

Diarienummer: ÖFN 2018/3 
 
Datum 10 augusti 2022 

 

Uppdatering av delegeringsregler 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar att delegera beslut om arvode 
till tillfälligt förordnade ställföreträdare enligt 6 kap. 10 f § föräldrabalken till 
handläggare vid överförmyndarenheten. 

Ärendebeskrivning 
I och med lag om i föräldrabalken (SFS 2021:528) infördes nya bestämmelser 
angående arvodering av tillfälliga vårdnadshavare. Enligt nuvarande 6 kap. 10 f § 
föräldrabalken har tillfälliga vårdnadshavare rätt till ett skäligt arvode för uppdraget 
och de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Beslut 
om arvode och ersättning av utgifter fattas av överförmyndaren. Arvode och 
ersättning för utgifter ska betalas av kommunen. Lagändringen trädde i kraft 1 juli 
2021. 

Eftersom lagstiftningen inte fanns vid överförmyndarnämndens beslut om 
delegeringsregler den 23 januari 2019 (Öfn § 4/2019) saknas möjlighet idag för 
handläggare vid enheten att besluta om arvode för tillfälliga vårdnadshavare utan 
måste hänföra sådana beslut till nämnden.  

Övrig delegation avseende arvodering av ställföreträdare regleras i Delegeringsregler 
för Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd mandatperioden 2019-2022 
(Tomelilla kommun, kommunal författningssamling Nr. C 19:1) under punkten 15 
omfattar Beslut om arvode och ersättning för utgifter till förordnade förmyndare, 
gode män och förvaltare enligt 12 kap. 16 § st. 1 och 2.  

Ny formulering föreslås vara: 

Beslut om arvode och ersättning för utgifter till förordnade förmyndare, 
vårdnadshavare, gode män och förvaltare. 
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2 (3) 

Tillägg till lagrum ska vara 6 kap. 10 f § föräldrabalken och delegat bör bara 
handläggare. 

15 Beslut om arvode och ersättning 
för utgifter till förordnade 
förmyndare, vårdnadshavare, 
gode män och förvaltare 

FB 12:16 st 
1 och 2, FB 
6 kap. 10 f 
§ 

Handläggare  

 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet innebär några ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. 

Uppföljning 
Delegeringsregler följs upp en gång per mandatperiod eller oftare vid behov. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj, 2022-08-10. 

C 19:1 Delegeringsregler för Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
mandatperioden 2019–2022, handlingsid: Öfn 2019.37. 

 

Överförmyndarenheten centralt/övergripande  

 

 

Pälle Syrén Mandelkonvalj 

Överförmyndarchef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 
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KFS/Johanna Kandell 
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TOMELILLA KOMMUN 
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

Nr C 19:1 
  

 
 

Öfn § 4   Dnr Öfn 2018/3 
 

Delegeringsregler för Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd mandatperioden 2019-2022 
 

Antagen av Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 17 januari 2019. 
Gäller från 17 januari 2019. 
 
Dokumentansvarig politisk instans: Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd. 
 
Dokumentansvarig tjänsteman: Enhetschef 
 
Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov 
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Allmänna riktlinjer för delegeringsbeslut 
 
För att den löpande verksamheten ska fungera smidigt och effektivt fattas merparten av besluten ”på delegering”, som regel av anställd 
personal. Frågor om ansvar och delegering regleras i Kommunallagen - KL (SFS 2017:725). Följande text ger en sammanfattning av syftet 
med, och riktlinjer för, den delegerade beslutanderätten. Begreppet delegering ska i detta fall noga skiljas från delegeringsbegreppet 
inom hälso- och sjukvården, där det avser en på yrkeskompetens och legitimation grundad delegeringsrätt beträffande medicinska 
arbetsuppgifter. Där gäller särskilda regler och författningar. 
 
Allmänt 
 
Verksamhetsansvar 
Enligt 6 kap 6 § KL ska styrelsen och nämnderna, var och en inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Delegering 
Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller, i enlighet med 7 kap 5 § KL, åt en anställd hos 
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
har delegerat beslutanderätten för vissa ärenden till anställda. Vem som är delegat framgår av delegeringsförteckningen. 
 
Det är alltså Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd som bestämmer vem, eller vilka, som ska fatta beslut på nämndens vägnar, och i 
vilka slags ärenden. Den som fattar beslut enligt delegering, d.v.s. på uppdrag av nämnden, gör det alltså som representant för nämnden. 
Som ”delegat” har man såväl rättighet som skyldighet att besluta i de ärenden som avses. Delegeringsrätten är knuten till den tjänst eller 
funktion som man innehar. Med stöd av 7 kap 6 § KL får förvaltningschef dock, om nämnden bestämmer det, vidaredelegera sin 
beslutanderätt. Alla beslut som fattas på delegering ska vara inom de av kommunfullmäktige antagna budgetramarna. 
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Om delegaten finner att ett ärende avviker från det normala bör delegaten överlämna ärendet med beslutsförslag till Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd. Ett beslut som är fattat på delegering kan inte ändras av en överordnad chef eller av nämnden. Däremot kan 
nämnden dra in delegeringsrätten, om man är missnöjd med det sätt på vilket den utövas. Nämnden kan också besluta i ärende innan 
beslut har fattats på delegering. 
 
Besvär över beslut fattade av delegat 
Nämnd eller överordnad chef är ingen besvärsinstans. Om ett beslut som är fattat på delegering överklagas (under förutsättning att det 
finns besvärsrätt), är det delegaten som ska ta ställning till om beslutet ska omprövas eller inte. (Överläggning med närmaste överordnade 
är dock lämpligt innan beslut fattas.) Vid besvär över ett beslut ska besvärsskrivelsen som regel lämnas till den myndighet (i detta fall 
representerar delegaten myndigheten) som fattat beslutet. Myndigheten avgör då om omprövning ska ske. Om omprövningen innebär att 
den klagandes önskemål bifalles helt skickas ärendet inte vidare till besvärsinstansen (oftast förvaltningsrätten). Om ärendet endast delvis 
omprövas till den klagandes fördel, eller inte omprövas alls, ska besvärsskrivelsen skickas till besvärsinstansen tillsammans med ett yttrande 
från delegaten om skälen till detta. Yttrandet utformas av delegaten själv, efter samråd med sin närmaste överordnade. 
 
Vad får inte delegeras? 
I kommunallagen finns också regler om delegeringsförbud (6 kap 38 §). I följande slags ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 
- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
- Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige. 
- Yttranden med anledning av att beslut av nämnden i sin helhet, eller fullmäktige, har överklagats. 
- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
- Vissa ärenden som anges i vissa föreskrifter (t ex lag och författning) 
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Anmälan av delegeringsbeslut 
 
Beslut fattade med stöd av delegering ska anmälas per kalendermånad till Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd. 
 
Enligt FB 19 kap. 14 § 3 st följer att delegationsbeslut enligt FB inte behöver anmälas till överförmyndarnämnden. Nämnden kan dock 
besluta att återrapportering skall ske av vissa, av nämnden angivna ärenden under en viss period. 
 
Det åligger den som fattat beslutet att se till att en sammanställning av besluten eller kopia av beslutshandlingen kommer till nämndens 
kännedom. I många fall kan handlingen eller förteckningen sättas in i en pärm, som genom sekreterarens försorg ska finnas tillgänglig för 
ledamöterna i nämnden. I andra fall ska listan eller handlingen utsändas med sammanträdeshandlingarna. 
 
Andra beslut 
 
Beslut av verkställighetskaraktär 
Gränsen mellan beslut efter delegering från nämnden och beslut, som närmast är en form av verkställighet, har betydelse för frågan om 
beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning eller om besluten måste anmälas till nämnden. Den gränsen kan inte dras med exakthet. 
 
I regeringens proposition om Kommunallagen skrivs att med beslut avses varje ställningstagande där man väljer mellan olika alternativ och 
där vissa överväganden och bedömningar måste göras. Det framgår emellertid också att när det finns tydliga mål och riktlinjer kan 
ställningstaganden hänföras till verkställighet, även om de innefattar överväganden och bedömningar. 
 
Praktiskt sett kan en mycket stor del av den kommunala verksamheten anses höra till området ren verkställighet, som inte är 
myndighetsutövning utan är löpande drift av verksamheten. I dessa frågor följer beslutanderätten oftast den anställning man innehar. Här 
behövs ingen uttrycklig delegering för att beslut ska kunna fattas. Dessa frågor är ofta reglerade i lagstiftning, avtal, attestregler eller 
liknande. Hit hör t.ex. en mängd löpande beslut om inköp och beställningar i drifts- och investeringsbudget samt de flesta löpande 
personalärenden. 
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Ärenden i övrigt 
Utöver delegeringsbeslut förekommer uppgifter, handlingar, domar, cirkulär, protokoll, korrespondens med mera där det är principiellt 
viktigt att styrelsens ledamöter tar del av informationen, eller informeras om att handlingen förekommer. Handlingen ska då anmälas under 
sammanträdespunkten ”Anmälningsärenden”. 
 
Adressat för delegeringsbeslut 
 
Verksamhetschefens beslutanderätt begränsas till respektive verksamhetsområde. 
 
Begreppet arbetsledning innefattar normalt nivåerna kommunchef, verksamhetschef, avdelningschef och enhetschef och beslutanderätten 
begränsas till respektive ansvarsområde. 
 
Handläggares beslutanderätt begränsas till det normala ansvarsområdet enligt arbetsordning, befattningsbeskrivning eller på annat 
jämförbart sätt. Vid förfall för delegat (t.ex. vid semester, sjukdom eller jäv) gäller att beslutanderätten övertas av tillförordnad ersättare 
eller närmast överordnad. Vid förfall för ordförande övertas beslutanderätten av förste vice ordförande eller andre vice ordförande. Vid 
förfall för enhetschef övertas beslutanderätten av ordförande eller vice ordförande. 
 
Vidaredelegering är tillåten för förvaltningschef (7 kap. 6 § KL). I Tomelilla kommuns organisation anses kommunchef, ekonomichef, och 
verksamhetschefer jämställda med förvaltningschef i Kommunallagens mening. 
 
Förutom delegerade ärenden som är angivna i delegeringsordningen, får delegat även besluta i frågor som till art, vikt och omfattning är 
jämförbara med de ärenden som anges för delegaten, i den mån dessa inte delegerats till eller i övrigt åvilar annan. 
 
Övrigt 
 
Delegerad beslutanderätt ska normalt utnyttjas endast inom ramen för beviljade och tillgängliga anslag. 
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Förkortningar:  
Lagrum: FB= Föräldrabalken, kapitel, paragraf, stycke 
Delegat: H = Handläggare, EC= Enhetschef, Ordf= ordförande, Vice ordf.= Vice ordförande 
 
Nr Föräldrabalken (1949:381) Lagrum Delegat Kommentar 
1 Beslut om samtycke till förmyndares beslut att omhänderta 

egendom som myndling förvärvat genom eget arbete 
FB 9:3 Nämnd  

2 Beslut om samtycke till beslut om att omhänderta egendom 
som myndling fått genom gåva eller testamente med 
förbehåll om att myndlingen själv ska få disponera över 
egendomen 

FB 9:4 Nämnd  

3 Beslut om samtycke till beslut om att omhänderta egendom 
som myndling fått genom gåva eller testamente med 
förbehåll om att myndlingen själv ska få disponera över 
egendomen 

FB 11:1-3 H  

4 Förordnande av god man vid byte FB 11:4 st 2 H  
5 Förordnande av förvaltare vid byte FB 11:7 st 4 H  
6 Interimistiskt förordnande av god man eller förvaltare FB 11:18 st 2+4 H  
7 Beslut att godmanskap enligt 11:1-3 §§ ska upphöra 

(entledigande) 
FB 11:19 H  

8 Entledigande av god man på egen begäran FB 11:19, 19 a H  
9 Beslut om entledigande vid missbruk eller försummelse FB 11:20 Nämnd  
10 Beslut om ev. jämkning av godmanskap enligt 11 kap 1-3 

§§ (även interimistiskt beslut) 
FB 11:24 st 4 H  
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Nr Föräldrabalken (1949:381) Lagrum Delegat Kommentar 
11 Beslut om samtycke i efterhand till ingånget avtal FB 12:10 H  
12 Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera 

förmyndare, gode män eller förvaltare 
FB 12:12 st 1 Nämnd  

13 Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera 
förmyndare, gode män eller förvaltare 

FB 12:12 st 2 Nämnd  

14 Beslut om ställande av säkerhet FB 12:13 Nämnd  
15 Beslut om arvode och ersättning för utgifter till förordnade 

förmyndare, gode män och förvaltare 
FB 12:16 st 1 och 2 H  

16 Beslut om i vad mån arvode och ersättning för utgift skall 
utgå av den enskildas medel, av dödsboets medel eller av 
kommunala medel 

FB 12:16 st 2-5 H  

17 Beslut om arvode och ersättning för utgifter till legala 
förmyndare 

FB 12:17 st 2 H  

18 Beslut om samtycke till placering av omyndigas tillgångar i 
aktier eller på annat sätt 

FB 13:6 Nämnd  

19 Beslut om samtycke till uttag från spärrat konto FB 13:8 H  
20 Beslut att överförmyndarkontroll skall upphöra FB 13:9 st 1 H  
21 Beslut om lättnader i överförmyndarkontrollen FB 13:9 st 3 H  
22 Beslut om samtycke till förvärv eller överlåtelse av den 

omyndiges fasta egendom eller nyttjanderätt till sådan 
egendom och upplåtande av nyttjanderätt, panträtt m.m. till 
sådan egendom 

FB 13:10 Nämnd  

23 Beslut om samtycke till understöd FB 13:11 st 2 Nämnd  
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Nr Föräldrabalken (1949:381) Lagrum Delegat Kommentar 
24 Beslut om tillstånd att för den omyndiges räkning ta upp 

lån eller ingå någon annan skuldförbindelse, ingå 
borgensförbindelse eller ställa den omyndiges egendom 
som, säkerhet för den omyndiges eller någon annans 
förbindelse 

FB 13:12 st 1 Nämnd  

25 Beslut om tillstånd för den omyndige att själv driva rörelse. 
Tillstånd för föräldrarna att för den omyndiges räkning 
driva rörelse 

FB 13:13 st 2 Nämnd  

26 Beslut om befrielse för föräldrarna att lämna årsräkning 
eller sluträkning 
Beslut att sådana räkningar får lämnas i förenklad form 

FB 13:16 H  

27 Föreläggande för föräldrarna att i årsräkning eller på annat 
sätt redogöra för sin förvaltning 

FB 13:18 H  

28 Bestämmande om att 3-7 §§ i 13 kap. skall tillämpas även i 
annat fall än som följer av 2 § i samma kap. 
Begränsning av möjligheten att ta ut pengar på bank. 
Bestämmande av att värdehandlingar skall förvaras och 
förvaltas att ett värdepappersinstitut eller ett motsvarande 
utländskt institut 
Begränsning av föräldrars möjlighet att förfoga över vissa 
tillgångar genom meddelande till värdepapperscentral. 
Beslut att den som skall betala pengar till en omyndig skall 
sätta in dessa hos bank 

FB 13:19 st p. 1-5 H  
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Nr Föräldrabalken (1949:381) Lagrum Delegat Kommentar 
29 Samtycke till placering av den enskildes tillgångar i aktier 

eller på annat sätt 
FB 14:6 st 1 EC  

30 Samtycke till att ta ut pengar från konto hos bank eller 
kreditmarknadsföretag 

FB 14:8 H  

31 Medgivande till undantag från bestämmelserna i 14 kap.4-8 
§§ 

FB 14:10 EC  

32 Beslut om samtycke till förvärv eller överlåtelse av den 
enskildes fasta egendom eller nyttjanderätt till sådan 
egendom och upplåtande av nyttjanderätt, panträtt m.m. till 
sådan egendom 

FB 14:11 H  

33 Samtycke till understöd FB 14:12 Nämnd  
34 Samtycke till upptagande av lån eller att ingå annan 

skuldförbindelse, ingå borgensförbindelse eller att sätta den 
enskildes egendom som säkerhet för den enskildes eller 
någon annans förbindelse 

FB 14:13 st 1 Nämnd  

35 Samtycke till att den enskilde driver rörelse. 
Samtycke till att gode mannen eller förvaltaren driver 
rörelse för den enskildes räkning 

FB 14:14 st 1 Nämnd  

36 Beslut om att förordnad förmyndare, god man eller 
förvaltare i särskild ordning skall redogöra för den del av 
den enskildes tillgångar och skulder som inte omfattas av 
ställföreträdarens förvaltning 

FB 14:16 H  
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Nr Föräldrabalken (1949:381) Lagrum Delegat Kommentar 
37 Beslut om befrielse för ställföreträdaren från skyldighet att 

lämna årsräkning eller sluträkning. Beslut om att sådana 
räkningar får lämnas i förenklad form 

FB 14:19 H  

38 Beslut att begränsa möjligheten att ta ut pengar från bank. 
Beslut att bestämma att värdehandlingar kall förvaras och 
förvaltas av ett värdepappersinstitut eller ett motsvarande 
utländskt institut  
Beslut att meddela den som ska betala pengar till den 
enskilde att pengarna ska sättas in på bank 

FB 14:21 st 1 H  

39 Beslut att befria dödsbo från skyldighet att lämna 
årsräkning 

FB 14:24 st 2 H  

40 Samtycke till rättshandling i dödsboförvaltning enligt FB 13 
resp. 14 kap 

FB 15:4 H  

41 Samtycke till egendomens fördelning vid bodelning eller 
skifte 

FB 15:5 st 1 H  

42 Samtycke till överlåtelse av den enskildes andel i dödsbo FB 15:5 st 2 Nämnd  
43 Samtycke till arvsavstående enligt 3 kap. 9 § Ärvdabalken FB 15:6 Nämnd  
44 Samtycke till avtal om sammanlevnad i oskiftat bo FB 15:7 st 1 Nämnd FB 19:14 
45 Beslut att vid vite förelägga fullgörande av ställföreträdares 

skyldigheter 
FB 16:3 Nämnd FB 19:14 

46 Överklagande av rättens beslut, med undantag för de 
ärenden där beslut fattats av nämnden i dess helhet 

FB 20:3 Nämnd, EC Besluten överklagas av 
delegat i de fall inte 
nämnden sammanträder 
under 
överklagandetiden 
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Nr Lag om god man för ensamkommande barn (2005:429) Lagrum Delegat Kommentar 
1 Beslut om förordnande av god man § 2 H  
2 Beslut om upphörande av godmanskapet § 5 H  
3 Beslut om entledigande av god man på egen begäran § 6 st 1,3 H  
4 Beslut om entledigande på grund av missbruk eller 

försummelse m.m. olämplighet 
§ 6 st 2, 3 Nämnd  

5 Beslut enligt FB 11:14, 12, 14, 16, 19-20 kap § 12  Delegation enligt 
delegeringsreglerna 
gällande FB 

 
 
Nr Lag (2017:310) om framtidsfullmakter Lagrum Delegat Kommentar 
1 Beslut om förordnande av god man att företräda en 

fullmaktsgivare i särskilda fall 
§ 17 H  

2 Beslut om att en framtidsfullmakt helt eller delvis inte 
längre får brukas av fullmaktshavare på grund av missbruk 
eller försummelse eller annars visat sig vara oförmögen att 
ta till vara fullmaktsgivarens intressen 

§ 26 Nämnd  
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Nr Förvaltningslagen (2017:900) Lagrum Delegat Kommentar 
1 Beslut att avslå begäran om avgörande av ärende  § 12 EC  
2 Beslut att avvisa oskickligt ombud eller biträde § 14 H  
3 Beslut i jävsfråga § 18 EC  
4 Rättidsprövning och i förekommande fall beslut om 

avvisning av för sent inkommet överklagande 
§ 45 H  

 
 
Nr Kommunallagen (2017:725) Lagrum Delegat Kommentar 
1 Ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande 

inte kan avvaktas 
KL 6:39 Ordf, vice ordf  

 
 
Nr Tryckfrihetsförordningen Lagrum Delegat Kommentar 
1 Prövning av fråga om utlämnande av allmän handling som 

hör till överförmyndarens verksamhetsområde 
TF 2:14 H  
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Nr GDPR (General data protection regulation) Lagrum Delegat Kommentar 
1 Utse dataskyddsombud Art 37 Nämnd  
2 Beslut om utlämnande av registerutdrag Art 12, 15 EC Kan överklagas till 

allmän 
förvaltningsdomstol 
enligt art. 79 GDPR 

3 Beslut på begäran om rättelse av personuppgift som 
behandlats felaktigt och underrättelse till tredje man 

Art 16, 18, 19 EC Kan överklagas till 
allmän 
förvaltningsdomstol 
enligt art. 79 GDPR 

4 Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal Art 28.3 Delegaten med 
rätt att teckna 
huvudavtalet 

 

5 Ansökan om upplysningar Art 15, 21 och 22.2 EC Kan överklagas enligt 
art 79 GDPR 

 
 
Nr Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Lagrum Delegat Kommentar 
1 Prövning av fråga om utlämnande av allmän handling OSL 6:2-3 H  
2 Beslut om förbehåll vid utlämnande av sekretessbelagd 

allmän handling 
OSL 10:13 EC  

3 Beslut om att inte lämna ut allmän handling till enskild p g 
a sekretess 

OSL 32:4 EC  
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Nr Lag om viten (1985:206) Lagrum Delegat Kommentar 
1 Ansökan om utdömande av viten § 6 Nämnd  
 
 
Nr Fastighetsbildningslag (1970:988) Lagrum Delegat Kommentar 
1 Förordnande om god man för upplöst bolag eller annan 

upplöst sammanslutning som äger del i fastighet som 
berörs av fastighetsbildningen 

4:12 EC  
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Överförmyndarenheten centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 

Handläggare: Pälle Syrén Mandelkonvalj  
Titel: Överförmyndarchef 
E-post: palle.syrenmandelkonvalj@tomelilla.se 
Telefon: 0417-182 78 

Diarienummer: ÖFN 2022/32 
 
Datum 9 augusti 2022 

 

Höjning av arvodesnivåer för 
ställföreträdare 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar att från och med den 1 januari 
2023 höja grundarvodet för gode män och förvaltare till 13 % av prisbasbeloppet 
avseende förvalta egendom och 13 % av prisbasbeloppet avseende sörja för person. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag från Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd den 16 juni 2021 har 
förvaltningen genomfört en utredning av arvodesnivåerna i Skåneregionen med 
kostnadsförslag för olika nivåer av arvodeshöjning för ställföreträdare.  

Utredningen visar att Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd redan ligger högt 
i jämförelse med andra kommuner när det kommer till arvodesnivå. Detta har sin 
grund i uppstartsarvode och högre milersättning, då övriga ersättningar har 
motsvarande nivå som andra kommuner – undantaget Trelleborg/Svedala/Skurup. 
Trots detta upplever överförmyndarenheten svårigheter med att rekrytera 
ställföreträdare, historiskt till de svåraste uppdragen, men idag förekommer 
svårigheter att hitta personer som vill åta sig även de enklare uppdragen. 

En god man eller förvaltare innebär inte sällan en kostnadsbesparing och förenkling 
av arbetet för kommunerna som helhet, inte minst för socialtjänsten. Gode män och 
förvaltare är ofta lekmän som frivilligt tar sig an ett stort ansvar att sköta om en 
annan persons ekonomiska, juridiska och personliga angelägenheter. Det 
förekommer att ställföreträdare uttalar att arvodet är lågt satt och att det inte är 
osannolikt att arvodets storlek kan vara avgörande för huruvida en person tar sig an 
ett uppdrag. 
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Lagstiftaren har valt att ge en stor frihet till kommunerna att själva bedöma 
skäligheten i arvodets storlek. Även om merparten av våra ställföreträdare är eldsjälar 
som inte huvudsakligen drivs av ekonomiska incitament att ta sig an ett uppdrag som 
god man eller förvaltare, kan det inte uteslutas att det finns personer som valt att inte 
åta sig uppdrag på grund av en alltför låg ersättning. En höjning av arvodet kan 
därför inte uteslutas få en positiv effekt på rekryteringsarbetet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förändringen medför ökade kostnader för Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd och de huvudmän som själva betalar sin ställföreträdares 
arvode. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt. 

Uppföljning 
Ärendet följs upp vid behov. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj, 2022-08-09. 

Rapport avseende arvodesnivåer, handlingsid: Öfn 2022.xxx. 

 

Överförmyndarenheten centralt/övergripande  

 

Pälle Syrén Mandelkonvalj 

Överförmyndarchef 

 

Beslutet skickas till:  

Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Överförmyndarenheten centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 

Handläggare: Pälle Syrén Mandelkonvalj  
Titel: Överförmyndarchef 
E-post: palle.syrenmandelkonvalj@tomelilla.se 
Telefon: 0417 – 182 78 

Diarienummer: ÖFN 2022/32 
 
Datum 5 augusti 2022 

 

Rapport avseende arvodesnivåer 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden uppdrog den 16 juni 2022 åt förvaltningen att göra en 
utredning om arvodesnivåerna i Skåneregionen med kostnadsförslag för olika nivåer 
av arvodeshöjning för ställföreträdare. 

Utredningen 
På uppdrag av överförmyndarnämnden har en utredning av Skåneregionens 
arvodesnivåer för gode män och förvaltare gjorts, inför ett eventuellt beslut om höjda 
arvodesnivåer. Syftet med utredningen är att se över nuvarande arvodesnivåer i ljuset 
av de rekryteringssvårigheter som överförmyndarenheten upplever avseende gode 
män och förvaltare. På grund av att semestertider har medfört svårigheter att få fram 
aktuella uppgifter från övriga kommuner har utredningen utgått från den utredning 
som gjordes av Malmö stads enhet för överförmyndarärenden 2020-10-21, med egna 
kompletteringar och beräkningar. Uppgifterna i Malmö stads utredning bedöms vara 
aktuella trots att utredningen hänför sig till en tid 1,5 år tillbaka. 

Allmänt om uppdraget som god man och arvodering 
Uppdragen som god man och förvaltare är ett unikt uppdrag i det att det är delvis 
ideellt och delvis arvoderas. Det är också unikt i det att huvudmannen kan komma 
att betala arvodet själv, men storleken på arvodet beslutas av 
överförmyndarnämnden. Den huvudsakliga vägledningen som lagstiftaren gett är att 
arvodet ska vara ”skäligt”. Som utgångspunkt väljer därför många 
överförmyndarverksamheter att utgå från SKR:s cirkulär 18:7.  

Att ta sig an ett uppdrag som god man eller förvaltare medför också ett stort ett stort 
ansvar, inte bara moraliskt utan även ett personligt skadeståndsansvar. Uppdragen 
varierar mycket i tidsåtgång och komplexitet, vilket innebär att det är svårt att 
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bestämma ett skäligt standardarvode. En god man som på ett adekvat sätt kan 
redogöra för komplexiteten i ett godmanskap kan högre utsträckning få ett högre 
arvode än standardarvodet eftersom en prövning av varje ärende görs. Av ovan 
presenterade statistik kan man dock utläsa att snittarvodet ligger i standardarvodets 
härad. 

Ett godmanskap eller förvaltarskap initieras inte sällan av socialtjänsten, antingen 
genom en anmälan till överförmyndarnämnden eller genom att vara behjälpliga vid 
huvudmannens egen ansökan om godmanskap. Det är också överförmyndarenhetens 
upplevelse att socialtjänsten i våra olika kommuner förstår att närvaro av en god man 
för deras klienter underlättar arbetet och innebär sannolikt minskade kostnader för 
samhället (exempelvis genom att en god man i många fall kan eliminera behovet av 
boendestödjare eller personligt ombud). 

Rekryteringssvårigheter 
Bland överförmyndarverksamheter i hela landet finns en samsyn i att det är svårt och 
blir svårare att rekrytera gode män och förvaltare, särskilt till de mer svårare 
uppdragen. Till förvaltningens kännedom finns enbart en överförmyndarverksamhet 
som åtminstone fram till nyligen inte upplevt dessa svårigheter med rekrytering utan i 
stället haft gott om personer att tilldela uppdrag; nämligen Trelleborgs kommun i 
samarbete med Svedala och Skurup. 

Arvodesnivåns betydelse för arbetet med rekrytering 
Frågan om arvodesnivåer är väckt i ljuset av de rekryteringssvårigheter som upplevs 
av överförmyndarenheten. Detta har sin grund i att den enda kommunen som till 
förvaltningens kännedom inte lider av rekryteringssvårigheter i nämnvärd 
utsträckning, Trelleborgs kommun i samarbete med Svedala och Skurup, även har ett 
högre normalarvode än såväl rikssnittet som Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd. Huruvida avsaknaden av rekryteringssvårigheter och högre 
arvoden har ett orsakssamband är en synnerligen svår, om inte omöjlig, uppgift att 
utreda, men en korrelation går att se i fallet Trelleborg/Svedala/Sjöbo. I arbetet med 
utredning av Skåneregionens arvodesnivåer framstår emellertid att Tomelilla-Ystad-
Sjöbo överförmyndarnämnds arvodesnivåer vid en sammantagen bild ligger högre än 
många andra kommuner. Detta har sin grund i flera faktorer: högre milersättning än 
samtliga jämförda kommuner i Skåneregioner; förekomst av uppstartsarvode och ett 
högre sådant än jämförda kommuner; samt högre arvodesnivå avseende åtgärder som 
faller under bevaka rätt. 

Till detta hör dock att det förekommit att förordnade ställföreträdare själva uppgett 
till enheten att en höjning av arvodet skulle förenkla rekryteringen. Även om detta 
inte är ett vanligt förekommande yttrande eller att förordnade ställföreträdare 
nödvändigtvis kan förväntas ha god kännedom om hur en överförmyndarverksamhet 
arbetar med rekrytering, bör uppgiften ändå tas i beaktande. Det finns en möjlighet 
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att förordnade ställföreträdare upplever att ett högre arvode skulle kunna medföra att 
man åtar sig ytterligare uppdrag. Man skulle även kunna spekulera i att förordnade 
ställföreträdare tipsat vänner och bekanta om möjligheten att åta sig uppdrag som 
god man, men fått till svar att arvodet är för lågt.  

Förvaltningen har i detta avseende kontaktat ett antal ställföreträdare i Trelleborgs 
kommun och efterfrågat deras teorier kring varför situationen är sådan att ingen 
uppenbar brist på ställföreträdare finns samt varför de inte väljer att ta uppdrag i 
andra kommuner. Svaren från dessa rör god tillgänglighet, snabb granskning av 
redovisningar, snabba byten vid egen begäran om entledigande och möjlighet att få 
gott stöd i uppdragen. Hörda ställföreträdare talar för egen del inte om att arvodet är 
avgörande, men samtliga tror att nivån kan påverka att andra ställföreträdare söker 
sig till Trelleborg. Man kan också tänka sig att personer som bor på gränsen mellan 
våra kommuner väljer den kommun som betalar högst, givet att avstånden till 
huvudmännen är motsvarande. 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds normalarvodering i 
jämförelse med andra kommuner i Skåneregionen 
Vid jämförelse med ett antal andra överförmyndarverksamheter i Skåneregionen 
framkommer att nämndens arvoden i dagsläget är högre än eller jämförbara med 
merparten av kommunerna, med undantaget Trelleborg/Svedala/Skurup. En 
jämförelse mellan kommuner är emellertid svår att göra; ett beslutat normalarvode 
kan mycket väl skilja sig mellan faktiskt utbetalt arvode. Enligt den utredning som 
gjorts av Malmö stads enhet för överförmyndarärenden framgår att arvodesnivåerna 
är relativt jämna över hela landet. Detta har sannolikt sin grund i att många 
kommuner, likt Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd, använder som sin 
utgångspunkt SKR:s cirkulär 18:7 Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode 
män och förvaltare. 

Initialt görs därför en jämförelse mellan kommunernas olika beslutade 
normalarvoden och dess olika delar. Vid angivelse av procent avses procent av 
prisbasbeloppet. 

Kommun Förvalta 
egendom 

Bevaka 
rätt 

Sörja för 
person 

Extra 
arvode Uppstartsarvode Milersättning Kostnads-

ersättning Notering 

Malmö 10% 175 kr/h 10% 
12% Ökar procent Nej Nej 2% 

Sörja för person:  
12% om eget 
boende 

Kristianstad 12% - 10% Ökar procent Ja: 2% + 2% 1% av PBB 2%  

Helsingborg 10% 150 kr/h 10%   18,50 2%  

Lund 10% 200 kr/h 10% Ökar procent Ja, 1 000 kr 18,50 2%  
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Lomma,  
Burlöv,  
Kävlinge, 
Staffanstorp 

10% - 10% Ökar procent 
Ja, 
1 000 kr nytt 
500 kr byte 

18,50 2%  

Halmstad,  
Hylte,  
Laholm,  
Båstad  

10% - 10% 
15% 15% Nej 18,50 2% 

Sörja för person:  
15% om eget 
boende 

Trelleborg, 
Svedala, 
Skurup 

15% 1 500 
kr/åtgärd 15% Ökar procent Nej 18,50 2%  

Hässleholm 10% 
15% 200 kr/h 10% 

15% - 
Ja,  
1 000 kr nytt  
500 kr byte 

18,50 2% Godmanskap 10%,  
förvaltarskap 15% 

Tomelilla- 
Ystad- 
Sjöbo 

10% 200–250 
kr/h 10% 150 kr/h Ja, ca 1 500 kr 30,50 2%  

 

Som syns i tabellen ovan ligger merparten av kommunerna lika varandra; klart 
vanligast är precis som Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd att nivåerna för 
förvalta egendom och sörja för person arvoderas med 10 % av prisbasbeloppet. Vad 
som skiljer kommunerna emellan är övriga poster, exempelvis uppstartsarvode, 
åtgärder inom bevaka rätt samt huruvida huvudmannen bor i eget boende. I 
Hässleholm arvoderas olika beroende på om det rör sig om förvaltarskap eller 
godmanskap.  

För att ge en överblick över skillnaderna kan ett fiktivt ärende användas och 
normalarvodet beräknas utifrån de olika kommunernas arvodespolicyer:  

Ett nytt godmanskap, där huvudmannen bor i eget boende 15 km från 
ställföreträdaren. Huvudmannen ingår i ett dödsbo som tar 5 timmar för 
ställföreträdaren att delta i. Ställföreträdaren besöker huvudmannen två gånger i 
månaden. 

Ett sådant uppdrag skulle generera följande bruttoarvode, baserat på 2022 års 
prisbasbelopp, i de olika kommunerna: 

Trelleborg, Svedala, Skurup 18 288 kr 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo 15 572 kr 

Halmstad, Hylte, Laholm, Båstad  14 373 kr 

Kristianstad 14 007 kr 

Hässleholm 13 958 kr 

Lund 13 958 kr 

Lomma, Burlöv, Kävlinge, Staffanstorp 12 958 kr 

Helsingborg 12 708 kr 

Malmö 12 467 kr 
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Man kan konstatera att Tomelilla-Ystad-Sjöbos överförmyndarnämnd ligger i det 
övre spannet av arvodesnivåer, i det att i just detta fiktiva ärende hamnar 
arvoderingen på en andraplats, näst efter Trelleborg/Svedala/Skurup. Skillnaden i 
arvodering rör sig om 2 716 kr. på ett år.  

För att i just detta ärende komma upp i Trelleborg/Svedala/Skurups nivå på arvode 
skulle krävas att arvodesnivåerna för förvalta egendom och sörja för person höjs till 
13 % av prisbasbeloppet. Arvodet skulle då hamna på 18 470 kr, således 182 kr. mer 
än Trelleborg/Svedala/Skurup. 

I detta exempel är dock förekomsten av uppstartsarvode avgörande, vilket inte 
betalas ut vid löpande uppdrag. Vid en borträkning av uppstartsarvode, allt annat 
lika, hamnar Tomelilla-Ystad-Sjöbo på en tredje plats: 

Trelleborg, Svedala, Skurup 18 288 kr 

Halmstad, Hylte, Laholm, Båstad  14 373 kr 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo 14 072 kr 

Hässleholm 12 958 kr 

Lund 12 958 kr 

Helsingborg 12 708 kr 

Malmö 12 467 kr 

Kristianstad 12 075 kr 

Lomma, Burlöv, Kävlinge, Staffanstorp 11 958 kr 
 

Vidare bör också nämnas att en del av ersättningen som lägger Tomelilla-Ystad-
Sjöbo överförmyndarnämnd högre än andra kommuner, är den höjning av 
körersättningen som nämnden beslutat gälla från och med 1 januari 2022. Denna del 
av ersättningen avser täcka faktiska kostnader som körning innebär – vilket innebär 
att vår nämnd i högre utsträckning ersätter faktiska kostnader, medan det för 
ställföreträdare i andra kommuner innebär en kostnad att köra bil i uppdragen. 

Faktisk arvodering, utfall 2021 avseende 2020 års årsredovisningar 
Som nämnt ovan kan arvodespolicyn avseende normalarvode inte tas som intäkt för 
vilket arvode som faktiskt betalas ut. Eftersom ärendena skiljer sig åt och en 
individuell prövning görs i arvoderingsbeslutet kan utfallet bli annorlunda från 
normalarvodet. 

Vid sammanställning av samtliga arvodesbeslut som fattades under 2021 avseende 
hela redovisningsåret 2020 avseende godmanskap och förvaltarskap ges för handen 
att Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds faktiska snittarvode hamnade på 
10,01 % av prisbasbeloppet avseende förvalta egendom och 10,29 % avseende sörja 
för person. Eftersom beräkningen görs på de uppdrag som varat mellan 2020-01-01 
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och 2020-12-31 kan man räkna med att inga uppstartsarvoden är inräknade då väldigt 
få, om några alls, gode män eller förvaltare förordnas den 1 januari. 

Avseende faktiskt utfall i övriga kommuner är detta svårare att beräkna, utan direkt 
tillgång till respektive kommuns ärendehanteringssystem. Vi insamling av uppgifter 
från övriga kommuner finns en markant risk att statistiken tas fram på olika sätt och 
därför inte ger en rättvisande bild. Vidare har det visat sig vara svårt att under 
semestertider få kontakt med den eller de personer som har möjlighet att ta fram 
adekvat statistik under semestertider. 

I stället har en jämförelse gjorts utifrån den statistik som 
överförmyndarverksamheterna varje år lämnar till länsstyrelsen. Denna jämförelse är 
dock inte heller en korrekt avspegling av faktiska arvodesnivåer, men ger ändå en 
indikation om hur stor arvodeskostnaden är i respektive kommun. Beräkningen utgår 
från totalsumman av alla arvoden som betalts ut under 2021 delat på antal 
godmanskap/förvaltarskap i respektive kommun (även tillfälliga godmanskap). 
Denna beräkning kan påverkas av en rad andra faktorer; exempelvis arvodering av 
förmyndare, tillfälliga godmanskap och god man för ensamkommande barn. Detta i 
form av ett lågt arvode för förmyndare och tillfälliga godmanskap ger ett lägre 
beräknat snittarvode för övriga ställföreträdarskap och vice versa. Om det under året 
förekommit många nya ärenden och man tillämpar uppstartsarvode påverkar även 
detta, samt ifall många nya ärenden tillkommit i slutet av året eller många ärenden 
avslutats tidigt på året. Vidare kan inte förutsättas att alla kommuner gjort korrekta 
beräkningar vid inrapportering till länsstyrelsen då olika ärendehanteringssystem 
förekommer och är mer eller mindre svårarbetade för att få fram rätt statistik. 

Kommun 
Antal 
ärenden 

Arvodeskostnad 
kommun 

Arvodeskostnad 
enskild 

Arvodeskostnad 
total Snittarvode 

Lomma 45 416 117 614 276 1 030 393 22 897,62 kr 
Staffanstorp 66 538 412 874 342 1 412 754 21 405,36 kr 
Tomelilla 
Ystad 
Sjöbo 

391 3 933 181 4 079 295 8 012 476 20 492,27 kr 

Örkelljunga 73 666 294 800 080 1 466 374 20 087,32 kr 
Svedala 67 688 767 571 219 1 259 986 18 805,76 kr 
Höganäs 151 1 469 000 1 370 516 2 839 516 18 804,74 kr 
Vellinge 77 579 611 777 425 1 357 036 17 623,84 kr 
Eslöv 279 2 692 379 2 207 389 4 899 768 17 561,89 kr 
Trelleborg 374 3 631 229 2 515 793 6 147 022 16 435,89 kr 
Östra Göinge 207 2 338 965 887 468 3 226 433 15 586,63 kr 
Hässleholm 509 4 024 868 3 891 564 7 916 432 15 552,91 kr 
Kristianstad 754 5 410 330 6 113 908 11 524 238 15 284,14 kr 
Skurup 98 953 518 522 120 1 475 638 15 057,53 kr 
Lund 771 5 593 152 5 964 131 11 557 283 14 989,99 kr 

32



 

7 (9) 

Bromölla 132 1 317 379 598 598 1 915 977 14 514,98 kr 
Osby 148 1 393 742 741 005 2 134 747 14 423,97 kr 
Bjuv 
Åstorp 
Klippan 
Perstorp 

493 4 361 779 2 629 657 6 991 436 14 181,41 kr 

Kävlinge 150 959 625 1 020 706 1 980 331 13 202,21 kr 
Svalöv 135 1 042 008 699 334 1 741 342 12 898,83 kr 
Landskrona 473 2 901 993 3 000 000 5 901 993 12 477,79 kr 
Malmö 2398 17 172 179 11 576 836 28 749 015 11 988,75 kr 
Båstad 851 4 154 323 5 881 266 10 035 589 11 792,70 kr 
Helsingborg 1278 8 435 386 5 871 232 14 306 618 11 194,54 kr 

Höör Hörby 257 1 255 584 1 105 290 2 360 874 9 186,28 kr 

Ängelholm 372 1 462 933 1 946 205 3 409 138 9 164,35 kr 

Simrishamn* 297 1 415 663 1 219 506 2 635 169 8 872,62 kr 

Burlöv 143 932 438 210 306 1 142 744 7 991,22 kr 
 *Simrishamns uppgifter hänför sig till år 2020, då ingen statistik avseende 2021 finns tillgängliggjord i 
länsstyrelsens register, vilket medför att kostnaderna hänför sig till ett lägre prisbasbelopp. 

Av sammanställningen kan även här konstateras att Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd håller sig i toppskiktet, denna gång på tredje plats. 
Förklaringen med låga arvoden till förmyndare skulle kunna förklara varför 
Trelleborg/Svedala/Skurup inte ligger högst i denna jämförelse – samt att tillfälliga 
godmanskap enligt 11 kap. 1-3 §§ föräldrabalken arvoderas något lägre i dessa 
kommuner – vilket även framgår av Malmö stads utredning.  

Ekonomiska konsekvenser av en arvodeshöjning 
Initialt måste konstateras att en generell höjning av arvodesnivåerna kommer att 
innebära ekonomiska konsekvenser. På grund av föräldrabalkens bestämmelser om 
arvodering till ställföreträdare är denna kostnad någonting som belastar såväl 
kommunerna som de huvudmän som själva betalar arvodet till sin gode man eller 
förvaltare. 

Ytterligare en aspekt som måste beaktas är att arvodesnivåerna följer 
prisbasbeloppet, vilket förändras från år till år – i normalfallet en höjning. En sådan 
höjning är den 14 juli 2022 meddelad av Statistiska centralbyrån avseende 
prisbasbeloppet för år 2023. Höjningen från 2022 års nivå till 2023 års nivå är 
beräknad till 4 200 kr, vilket ger ett nytt prisbasbelopp om 52 500 kr, att jämföra med 
2022 års 48 300 kr. Beräkningar av ökade kostnader måste alltså i år beakta den 
största höjningen av prisbasbeloppet någonsin. Detta innebär att nämndens ökade 
kostnader för arvode redan utan en arvodeshöjning kommer att öka – dels av 
prisbasbeloppets påverkan på arvodet, dels på grund av att gränserna för när 
huvudmannen själv ska bekosta arvodet styrs av prisbasbeloppet. En huvudman ska 
själv bekosta arvodet om hens tillgångar överstiger 2 prisbasbelopp (105 000 kr för 

33



 

8 (9) 

2023 och 96 600 kr för 2022 eller om hens beskattningsbara inkomst överstiger 2,65 
prisbasbelopp (139 125 kr för 2023, 127 995 kr för 2022). Avseende de situationer då 
tillgångarna avgör om huvudmannen ska betala arvodet, rör detta främst de 
huvudmän som redan i dag har tillgångar strax över gränsen till 2022 års gräns och i 
de fall inkomsten är det avgörande bör dessa huvudmän få en motsvarande höjning 
av inkomst eftersom den typen av inkomster detta ofta rör sig om baserar sig på en 
prisbasbeloppet (exempelvis garantipension, sjukpenning, föräldrapenning och 
studiemedel). Exakt hur denna förändring kommer att se ut är svårt dock att förutse. 

Med utgångspunkt i 2021 års beslutade arvoden, alltså avseende redovisningsåret 
2020, kan konstateras att totalkostnaden för arvodesdelarna förvalta egendom och sörja 
för person för hela nämnden uppgick till 2 379 593 kr. Denna totalsumma visar att 
snittarvodet för detta år motsvarade 10,01 % + 10,29 % av det årets prisbasbelopp. 
Utifrån denna summa har beräkning gjorts för att, med nya prisbasbeloppet, visa vad 
den beräknade kostnaden för nämnden kan komma att bli vid ingen höjning (10 %) 
samt för höjning med 1-5 % av prisbasbeloppet: 

Procent av PBB 

Grundarvode 
(förvalta egendom +  
sörja för person) Beräknad totalkostnad Höjning från 2021 

10% 10 500 kr 2 601 283 kr 221 690 kr 

11% 11 550 kr 2 861 412 kr 481 819 kr 

12% 12 600 kr 3 121 540 kr 741 947 kr 

13% 13 650 kr 3 381 669 kr 1 002 076 kr 

14% 14 700 kr 3 641 797 kr 1 262 204 kr 

15% 15 750 kr 3 901 925 kr 1 522 332 kr 

Slutsats 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd ligger högt i jämförelse med andra 
kommuner när det kommer till arvodesnivå. Detta har sin grund i uppstartsarvode 
och högre milersättning, då övriga ersättningar har motsvarande nivå som andra 
kommuner – undantaget Trelleborg/Svedala/Skurup. Trots detta upplever 
överförmyndarenheten svårigheter med att rekrytera ställföreträdare, historiskt till de 
svåraste uppdragen, men idag förekommer svårigheter att hitta personer som vill åta 
sig även de enklare uppdragen. 

En god man eller förvaltare innebär inte sällan en kostnadsbesparing och förenkling 
av arbetet för kommunerna som helhet, inte minst för socialtjänsten. Gode män och 
förvaltare är ofta lekmän som frivilligt tar sig an ett stort ansvar att sköta om en 
annan persons ekonomiska, juridiska och personliga angelägenheter. Det 
förekommer att ställföreträdare uttalar att arvodet är lågt satt och att det inte är 
osannolikt att arvodets storlek kan vara avgörande för huruvida en person tar sig an 
ett uppdrag. 
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Lagstiftaren har valt att ge en stor frihet till kommunerna att själva bedöma 
skäligheten i arvodets storlek. Även om merparten av våra ställföreträdare är eldsjälar 
som inte huvudsakligen drivs av ekonomiska incitament att ta sig an ett uppdrag som 
god man eller förvaltare, kan det inte uteslutas att det finns personer som valt att inte 
åta sig uppdrag på grund av en alltför låg ersättning. En höjning av arvodet kan 
därför inte uteslutas få en positiv effekt på rekryteringsarbetet. 

 
 

Överförmyndarenheten centralt/övergripande  

 

 

Pälle Syrén Mandelkonvalj 

Överförmyndarchef 
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