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Förslag på ÖVERKLAGAN – tre olika förslag som du kan använda dig av: 
KORTKORT / KORT / LÅNG  
 
 
OBS! Lämnar du inte in överklagan i tid försitter du din chans till rättelse och prövning. 
Är du sent ute är förslaget att du skickar in ”Kortkortversionen” därefter kan du senare 
komplettera din överklagan. Huvudsaken är att den kommer in i tid. 
 
 
KORTKORTVERSION 
mejla till ÖF senast 23.55 på 21:a dagen efter att du fått arvodesbeslutet i din hand. 
Var du på semester/sjuk etc och missade mottagande och den 21:a dagen, bifoga kopia på 
boendekvitto, flygbiljett, läkarbesök etc.och komplettera överklagan. 
 
Till XX tingsrätt 
i XX stad  
Jag överklagar härmed överförmyndarnämnden i XX-stads arvodesbeslut av 2020-xx-xx gällande 
(namnet på din HM och dennes personnummer) 
Jag ber att få inkomma med kompletterande handlingar senare. 
XX-stad och datum 
Ditt namn 
 
 
************************************************************************************************************* 
 
 
 
KORTVERSION 
mejla till ÖF senast 23.55 på 21:a dagen efter att du fått arvodesbeslutet i din hand. 
Var du på semester/sjuk etc och missade mottagande och den 21:a dagen, bifoga kopia på 
boendekvitto, flygbiljett, läkarbesök etc.och komplettera överklagan. 
 
Till XX tingsrätt 
i XX stad  
Jag överklagar härmed överförmyndarnämnden i XX-stads arvodesbeslut av 2020-xx-xx gällande 
(namnet på din HM och dennes personnumret) då jag tycker att arvodet gällande Sörja för 
person/Bevaka rätt/Förvalta egendom (välj själv område) är oskäligt lågt. 
Enligt Föräldrabalken ska ersättningen till Ställföreträdare vara skälig.  
Det uppfyller inte nämndens beslut.  
Jag begär muntlig förhandling enligt Europakonvention för att göra min stämma hörd och ber att få 
inkomma med kompletterande handlingar senare. 
XX-stad och datum 
Ditt namn 
 
Bilagor ex. PDF Arvodesbeslut och Registerutdrag 
 
************************************************************************************************************* 
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LÅNGVERSION 
mejla till ÖF senast 23.55 på 21:a dagen efter att du fått arvodesbeslutet i din hand. 
Var du på semester/sjuk etc och missade mottagande och den 21:a dagen, bifoga kopia på 
boendekvitto, flygbiljett, läkarbesök etc. och komplettera överklagan. 
 
Till XX tingsrätt 
i XX stad  
Jag överklagar härmed överförmyndarnämnden i XX-stads arvodesbeslut av 2020-xx-xx gällande 
(namnet på din HM och dennes personnummet) då jag tycker att arvodet gällande Sörja för 
person/Bevaka rätt/Förvalta egendom (välj själv område) är oskäligt lågt. 
Uppdraget är mycket omfattande långt över normalfallet där nämndens arvodering i sitt 
arvodesbeslut inte speglar mina arbetsinsatser utifrån de arvodesregler som gäller.  
Alla mina insatser var skäligen påkallade och mitt yrkande om extra arvode innehåller ett 
betydande mått av idealitet.  
Enligt SOU 2004:112 och SKR 07:74 får inte arvoden sättas så lågt att det blir svårt att behålla och 
rekrytera Ställföreträdare. Därför yrkar jag att mitt ursprungsyrkande med 20 timmar á 200 kr (eller 
20% eller 30% eller välj själv) ska bifallas.  
Jag vill även att rätten prövar skäligheten om timarvodet på 200 kr per timma i sig är skäligt då 
denna ersättningsnivå på 200 kr per timma sattes redan 2007 och inte är indexerat, som övriga 
schablonersättningar, och därför borde skrivas upp med prisbasbeloppsutvecklingen från 2007 till 
idag med XX % som övriga ersättningar görs.  
(Info till dig som överklagar 2019 års prisbasbelopp delat med 2007 års  prisbasbelopp ger 
procentsatsen som du ska yrka).  
Grundprincipen i Föräldrabalken är att ersättningen till Ställföreträdare ska vara skälig. Det 
uppfyller inte nämndens beslut. Jag begär muntlig förhandling enligt Europakonvention för att göra 
min stämma hörd och ber att få inkomma med kompletterande handlingar senare. 
XX-stad och datum 
Ditt namn 
 
Bilagor ex. PDF Arvodesbeslut och Registerutdrag samt andra PDF-bilagor  
 
 
************************************************************************************************************* 

 
 

Nu tvingas ÖF att skyndsamt vidarebefordra överklagan till tingsrätten.  
Ca 1-2 månader kommer fallet upp. Under tiden kan du i lugn och ro ta fram 
övrig bevisning och tänka över/skriva en kompletterande inlaga.  
OBS! Skickar du överklagan per post måste överklagan ha nått ÖF 
senast den 21:a dagen efter att du fått arvodesbeslutet i din hand. 
 


