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Beslutande Ledamöter 

Annika Johansson (C) ordf. 
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Jessica Arborelius, nämndsekreterare 
Lena Eriksson, nämndsekreterare 
Anna Hagkvist, handläggare §§ 7-9, 11 
Terhi Lehtinen Andersson, handläggare § 6 

Justerare Rikard Eriksson (S) 

Justeringens plats och tid Överförmyndarkansliet, Hedemora, den 19 januari 2023, kl.12.30 

Underskrifter 

Sekreterare  ________________________________  Paragrafer 1-11
 Jessica Arborelius 

Ordförande  ________________________________  
 Annika Johansson (C) 

Justerare  ________________________________  
 Rikard Eriksson (S) 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ V-Dala Överförmyndarsamverkan

Sammanträdesdatum 2023-01-19 

Datum då anslaget sätts upp 2023-01-20 Datum då anslaget tas ned 2023-02-13 

Förvaringsplats för protokollet Överförmyndarförvaltningen 

Underskrift  ________________________________  
Jessica Arborelius 
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§ 1

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Dagordning presenteras enligt utskickat förslag. 

Gemensamma överförmyndarnämndens beslut 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 

___________ 
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§ 2

Genomgång och information av 
överförmyndarverksamheten och dess uppdrag 

Sammanfattning 

Vi inleder med en kortare presentation av nämndens ledamöter samt av de 

närvarande tjänstemännen. 

Förvaltningschef Torbjörn Granström återger inledande delar kring den 

gemensamma överförmyndarnämndens uppdrag samt informerar om 

verksamheten. 

Redovisning av ekonomisk rapport avseende december 2022 presenteras 

muntligt av förvaltningschef vid sammanträdet. 

Gemensamma överförmyndarnämndens beslut 

Den gemensamma överförmyndarnämnden beslutar efter föredragning av 

förvaltningschef Torbjörn Granström. 

Att anteckna informationen till protokollet 
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§ 3

Ställföreträdaren rätt till ersättning för resor i 
uppdraget 

Sammanfattning 

Ersättning för resor utbetalas i nuläget, enligt riktlinjer för arvoden och 

ersättningar till gode män, förvaltare och förordnade förmyndare med 18,50 

kronor/mil och är skattefri för de resor som är nödvändiga för utförandet i 

uppdraget. Från och med 1 jan 2023 är den summan höjd till 25 kronor/mil. 

Motivering 

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till gode män, förvaltare och 

förordnade förmyndare 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från överförmyndarkansliet den 12 januari 2023 

Gemensamma överförmyndarnämndens beslut 

Den gemensamma överförmyndarnämnden beslutar efter föredragning av 

förvaltningschef Torbjörn Granström 

Att från och med 2023-01-01 ska ersättningen på 25 kr/per mil för resor vara 

gällande i den gemsamma överförmyndarnämnden och ersättningen ska 

fortsättningsvis följa Skatteverkets riktlinjer.  

Att ge Torbjörn Granström att göra en ändring i riktlinjer för arvoden och 

ersättningar till gode män, förvaltare och förordnade förmyndare gällande 

ersättningen. 
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§ 4

Riktlinjer för arvoden god man för 
ensamkommande barn 

Sammanfattning 

Arvodessystemen bör samordnas. Idag har Fagersta egna riktlinjer och de 

övriga har andra gemensamma. Utöver detta ska summan för bilersättning 

för höjas till 25 kronor/mil från och med 1 jan 2023. 

Alternativ 1.  

Att följa riktlinjerna som finns för kommunerna Avesta, Hedemora, Norberg. 

Alternativ 2.  

Att följa de riktlinjer som finns för Fagersta kommun. 

Alternativ 3.  

Att följa de riktlinjer som finns för kommunerna Avesta, Hedemora, Norberg 

(som i hög grad överensstämmer med de i Fagersta kommun) men höja 

schablonbeloppet för den tid då barnet är asylsökande till 2,75 procent av 

prisbasbeloppet per månad, vilket motsvarar 33 procent av prisbasbeloppet 

per år.  

Samt att enligt riktlinjerna för kommunerna Avesta, Hedemora, Norberg 

utgår ett schabloniserat arvode om 2,25 procent av prisbasbeloppet per 

månad, vilket motsvarar 27 procent av prisbeloppet per år, från och med den 

dag barnet beviljas uppehållstillstånd. 

Lägg där till att 

1. Kostnadsersättning beviljas om gode mannen kan visa upp vad man haft

för kostnader och med vilka belopp. Bilersättning ska styrkas med uppgift

om antal kilometer, färdväg och syfte med resan. Summan för bilersättning

höjas till 25 kronor/mil från och med 1 jan 2023 och ska fortsättningsvis

följa Skatteverkets riktlinjer.

2. Om barnet blir kallat till Migrationsverket utgår en ersättning om 200

kronor per timme i arvode till gode mannen.

Forts.§ 4 
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Forts. § 4 

 

3. Om särskilda skäl föreligger har överförmyndarkansliet möjlighet att i 

förväg godkänna att en åtgärd vidtas som normalt inte ingår inom ramen för 

godemansuppdraget. Då utgår en ersättning om 200 kronor per timme i 

arvode till den gode mannen.  

 

4. God man ska lämna sin redovisning av utfört uppdrag varje kvartal i 

enlighet med direktiv från V-Dala Överförmyndarsamverkan.  

 

5. Överförmyndarnämnden förbehåller sig rätten att göra en individuell 

skälighetsbedömning av arvodesnivån i ärendena. 

Motivering 

Riktlinjer för arvoden för god man för ensamkommande barn Fagersta 

Riktlinjer för arvoden för god man för ensamkommande barn V-Dala 

överförmyndarsamverkan 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från överförmyndarkansliet den 12 januari 2023 

Gemensamma överförmyndarnämndens beslut  

Den gemensamma överförmyndarnämnden beslutar efter föredragning av 

förvaltningschef Torbjörn Granström 

Att alternativ 3 ska beslutas gälla som riktlinjer för arvoden och ersättningar 

gällande god man för ensamkommande barn. 
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