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§ 5  

Tilläggsbudget från lönereserven för 
arvodeskostnader 2017  

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar  

 

Begära tilläggsanslag från finansförvaltningens lönereserv för att kompensera 

de ökade arvodeskostnaderna till ställföreträdare (godemän och förvaltare) 

med 100 000. 

Ärendet 

I Kramfors kommun finns tre kategorier arvoden till ställföreträdare, nedan 

kallad god man. Överförmyndarnämnden beslutade 2016-12-14  § 24 om att 

höja arvodena för de godemän som har ärenden inom kategori 1, de godemän 

som tidigare arvoderats med ungefär 8 000 kronor per år före skatt för sitt 

uppdrag. Arvodet beräknas på prisbasbeloppet och god man ersätts utifrån de 

uppgifter han/hon utfört under året. Som regel ersätts en god man inom 

kategori 1 med 9 % + 9 % av prisbasbeloppet, alltså cirka 8 000 kr per år före 

skatt.  

 

Nämnden beslutade om ett höjt arvode på cirka 1 000 kr/år per uppdrag och 

god man. Det faktiska beloppet kan inte räknas fram förrän årsräkningarna är 

formellt granskade, senast 30/9 2017. Vid den årliga granskningen av årsräk-

ningarna räknas även arvodet fram. Prognosen är att med 70 godemän som får 

ett höjt arvode bedöms kommunens kostnader öka med ungefär 100 000 kr. 

Att höjningen inte blir högre beror på att de huvudmän som har en inkomst 

som överstiger 2,65 prisbasbelopp eller har ett sparat kapital som överstiger 2 

prisbasbelopp själva betalar arvodet till sin god man. 

 

Överförmyndarnämnden ansökte i februari 2016 inför budget 2017 om en 

utökad ram som skulle kompensera den ökade arvodeskostnaden men medel 

kunde inte tilldelas när budget för 2017 fastställdes.  

 

Därför föreslår överförmyndarnämnden att istället begära en tilldelning från 

lönereserven för de ökade kostnaderna för arvoden till god man på samma sätt 

som lönereserven via tilläggsbudget kompenserar ökade kostnader för 

familjehem för Bistånd-arbetsmarknad och sociala servicenämnden.  
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Expedieras till 

Kommunstyrelsen 
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§ 6  

Placering av underårigs medel  

§ 6 i nämndens protokoll, 2017-02-22, sid 5 omfattas av sekretess. 
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§ 7  

Placering av huvudmans medel  

§ 7 i nämndens protokoll, 2017-02-22, sid 6 omfattas av sekretess. 

 

 

 

 

 

 


