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Hur räknar jag ut vem som 
ska betala arvodet?  
Huvudregeln är att huvudmannen själv ska betala kostnaden för 

arvodet men i vissa fall kan 

kommunen ändå stå för 

arvodeskostnaden. 

Vi ska nu reda ut hur du själv 
räknar ut om huvudmannen 
eller kommunen ska stå för 
arvodet.  

Principen är att om antingen 
inkomsterna överstiger 2,65 
prisbasbelopp (pbb) eller 
tillgångarna överstiger 2 pbb 
ska huvudmannen själv stå för 
hela eller delar av 
arvodeskostnaden, se 
principskiss till höger. I 
exemplet används 2019 års 
pbb (46 500 kr). 

 

Det är prisbasbeloppet för den period redovisningen avser som ska 

användas. För årsräkningen som visar 2019 års förvaltning ska 2019 

års pbb användas. Fastställda prisbasbelopp publiceras på SCBs 

webbplats. 

 

 

 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/prisbasbelopp/prisbasbelopp/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/prisbasbelopp/prisbasbelopp/
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Gränsen 2,65 pbb gäller för ett helt år. Om din redovisning avser en 

kortare period än ett helt år, behöver du räkna om gränsen för 

inkomst. Redovisar du exempelvis ett halvår är beloppsgränsen 1,325 

pbb (2,65/2). Det betyder att om huvudmannens inkomster under det 

halva året överstiger 61 612,5 kr får huvudmannen stå för hela eller 

delar av arvodet. Om du exempelvis är god man i två månader är 

gränsen för din redovisade period 0,442 pbb ((2,65/12)*2). Det 

betyder att om huvudmannens inkomster under de två månaderna 

överstiger 20 537,5 kr får huvudmannen stå för hela eller delar av 

arvodet.  

Beloppsgränsen för tillgångar berörs inte av periodens längd. 

  

Tillgångar beräknas per periodens slut, dvs är summan av utgående 

balans (D + Övriga tillgångar). Här räknar du med alla tillgångar (ex. 

bankkonton, fonder, aktier, kapitalförsäkringar, m.m.). Bara bundna 

svåravyttrade tillgångar räknas bort, i praktiken brukar det vara 

fastigheter och vissa pensionssparanden som är bundna så att det inte 

går att avsluta dessa i förtid.  

 

Inkomster är de inkomster huvudmannen haft under perioden. En 

tumregel är att det är de inkomster som är skattepliktiga som är 

arvodesgrundande. Räkna därför bara de inkomster där skatt dras. 

Observera att gränsen för inkomst avser bruttobelopp, det vill säga 

före avdragen skatt. Exempel på inkomster som ska räknas är lön, 

pension, ränta och aktieutdelning. Exempel på inkomster som inte ska 

räknas är swish-betalningar, (bostads-, barn-, studie-)bidrag, 
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skatteåterbäring, merkostnadsersättning och gåvor. 

 

 

I de fall huvudmannens inkomster eller tillgångar ligger över de 

tidigare beskrivna gränserna ska huvudmannen själv stå för hela eller 

delar av arvodeskostnaden. Huvudmannen betalar hela arvodet så 

länge det belopp som överstiger gränsen är större än 

arvodeskostnaden. Om huvudmannen ligger nära gränsen kan det bli 

fråga om ett delat arvode. I dessa fall får huvudmannen betala lika stor 

del av arvodet som tillgångar och/eller inkomster överstiger gränsen. 

Kommunen står för resterande del av arvodeskostnaden.  

 

Det finns vissa särskilda skäl att låta kommunen stå för 

arvodeskostnaden även om huvudmannen enligt de tidigare beskrivna 

reglerna är den som ska betala. Särskilda skäl kan vara: 

 Huvudmannen har stora vårdkostnader som tar dennes 

inkomst i anspråk. 

 Huvudmannens tillgångar utgörs av en fastighet eller 

bostadsrätt som denne själv behöver eller som är mycket svår 

att sälja på rimliga villkor. 

 Huvudmannen har en pågående skuldsanering utan 

betalningsplan.1 

 Huvudmannen bor på vårdboende och har under en 

övergångsperiod behållit det ordinarie boendet.2  

 Huvudmannens dödsbo är konkursmässigt och det saknas 

medel att betala arvodet.3 

                                                                 
1 RH 2010:1 
2 RH 2013:45 
3 Svea hovrätt, ÖÄ 7905-18 och Göta hovrätt, ÖÄ 3428-15 
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Det finns även särskilda skäl att låta huvudmannen betala 

arvodeskostnaden trots att både inkomster och tillgångar understiger 

de tidigare beskrivna gränserna. Särskilda skäl tillämpas här mycket 

restriktivt men kan vara: 

 När huvudmannen inte själv kan dra nytta av sina tillgångar. 

En sådan situation kan uppstå när en huvudman är alltför sjuk 

för att kunna tillgodogöra sig någon form av guldkant på 

tillvaron samtidigt som huvudmannens övriga 

levnadsomkostnader är låga vilket gör att pengarna annars 

läggs på hög. 

 Precis som tidigare beskrivet att kommunen kan stå för 

arvodet om ett dödsbo saknar medel finns det rättsfall på att 

även det omvända kan ske.4  

  

Överförmyndarnämnden har beslutat att utgå från de riktlinjer som 

tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I deras 

cirkulär 07:74 finner du de riktlinjer som används vid arvodering. Länk 

till SKL Cirkulär 07:74. Nämnden har utöver det som framgår av 

07:74 beslutat om en mindre sänkning av arvodet för den som inte 

lämnar in sin redovisning i tid.  

  

                                                                 
4 RH 2012:22 

https://skl.se/tjanster/merfranskl/cirkular/cirkular/2007/forslagtillersattningsregler.23449.html?visa-gammalt-cirkular
https://skl.se/tjanster/merfranskl/cirkular/cirkular/2007/forslagtillersattningsregler.23449.html?visa-gammalt-cirkular
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Exempel 1 Årsräkning för hela år 2019. Arvodets storlek är 15 350 kr inklusive arbetsgivaravgift. 

Tillgångar 100 000 kr Betalningsutrymme 7 000 kr 

Inkomster (brutto) 138 000 kr Betalningsutrymme 14 775 kr 

I exempel 1 kommer huvudmannen själv att betala hela arvodet då betalningsutrymme 

finns upp till 21 775 kr (7 000 kr + 14 775 kr). 

Exempel 2 Årsräkning för hela år 2019. Arvodets storlek är 15 350 kr inklusive arbetsgivaravgift. 

Tillgångar 98 000 kr Betalningsutrymme 5 000 kr 

Inkomster (brutto) 96 000 kr Inget betalningsutrymme – 27 225 kr 

I exempel 2 kommer huvudmannen själv att betala arvodet med 5 000 kr. Resterande del 

10 350 kr (15 350 kr – 5 000 kr) kommer att betalas av kommunen. 

Exempel 3 Årsräkning för hela år 2019. Arvodets storlek är 15 350 kr inklusive arbetsgivaravgift. 

Tillgångar 88 000 kr Inget betalningsutrymme – 5 000 kr 

Inkomster (brutto) 99 000 kr Inget betalningsutrymme – 24 225 kr 

I exempel 3 kommer kommunen att betala hela arvodet då inget betalningsutrymme finns. 

Exempel 4 Sluträkning för sex månader under år 2019. Arvodets storlek är 7 675 kr5 inklusive 

arbetsgivaravgift. 

Tillgångar 95 000 kr Betalningsutrymme 2 000 kr 

Inkomster (brutto) 62 612,5 kr Betalningsutrymme 1 000 kr 

I exempel 4 kommer huvudmannen själv att betala arvodet med 3 000 kr. Resterande del  

4 675 kr (7 675 kr – 3 000 kr) kommer att betalas av kommunen. Notera att gränsen för 

inkomster är lägre, men gränsen för tillgångar är oförändrad. 

                                                                 
5 Uppdraget har bedömts lika krävande som i exempel 1-3. Arvodets summa blir lägre då perioden är 
kortare. 
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