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Bakgrund
När ett barn saknar vårdnadshavare ska en särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) utses
för barnet. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren ansvarar för barnets personliga
förhållanden och ska se till att barnets behov tillgodoses. Det är socialnämnden som
ansvarar för att ansöka om SFV hos tingsrätten.
De situationer där behovet av särskilt förordnad vårdnadshavare uppstår är
ensamkommande barn, som beviljats uppehållstillstånd eller där vårdnadshavare dör. Barn
som är placerade i familjehem längre än två år, där ska en prövning ske kring
vårdnadsöverflytt till familjehemsföräldrarna.
Det finns inget lagstöd för att en SFV har rätt till ersättning, förutom i de fall
familjehemsföräldrar blir utsedda som SFV för ett placerat barn. Det är enbart den del som
avser förmyndarskap som regleras i 12 kap, 16 § föräldrabalken, där det finns stadgat om
arvode. När det gäller ensamkommande barn är det ofta barnets gode man som övergår till
att vara SFV. Som god man har man rätt till ersättning, vilket regleras av
överförmyndarenheten. Uppdraget som SFV är ett frivilliguppdrag och det är i dagsläget inte
alltid lätt att rekrytera frivilliga uppdragstagare. Social- och omsorgsnämnden har därför
beslutat att SFV ska erhålla ersättning i form av arvode och omkostnad för sitt uppdrag, för
att därmed kunna locka frivilliga att ta uppdrag.
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Ersättningsnivåer
Riktlinjen avser arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad
vårdnadshavare (Föräldrabalken 6 kap, 8 a, 9 §§) och som inte erhåller ersättning med stöd
av 16 kap, 11 § Socialtjänstlagen.
Nivån på arvode och omkostnad ska styras utefter det enskilda barnets behov.
Restid ska ingå i omkostnadsersättningen medan reseersättning inte ingår. Underlag för
resekostnader ska redovisas av uppdragstagaren och ersättas enligt befintlig reglering om
ersättning för resekostnader.
Ersättningsnivåerna ska följa prisbasbeloppet och revideras årligen i relation till aktuellt
prisbasbelopp. Prisbasbelopp 2022 är 48 300 kr. Summan avrundas till närmaste 10-tal kr.

Nivåer för ersättning
Ersättningsnivå

Arvode %

Arvode kr 2022

Omkostnad %

Omkostnad 2022

1

3,27%

1580 kr

0,70%

340 kr

2

6,54%

3160 kr

1,17%

564 kr

3

9,81%

4740 kr

1,64%

790 kr

Nivå 1 - ska anses som ringa, 1-10 timmar/månad
Nivå 2 - ska anses som normal - 11-20 timmar/månad
Nivå 3 - ska anses som betydande - 21-30 timmar/månad
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