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Komplettering av äldre bestämmelser om grunder för ersättning till förmyndare och 
gode män 
 
Kostnadsersättning 
 
Kommunförbundet har i cirkulär 1990:120 ett underlag för kommunala beslut om ersätt-
ning till förordnade förmyndare för underåriga, gode män och förvaltare. Som bilaga till 
cirkuläret finns förslag till ersättningsregler och där redovisas även förbundets förslag till 
kostnadsersättning. Förhållandet att det ofta uppstår diskussioner om vilka kostnader som 
skall innnefattas i kostnadsersättningen, gör att det finns anledning att återge cirkulärets 
text. 
 

Utan särskilt förhandsmedgivande har förmyndaren/gode mannen/ förvaltaren 
rätt att erhålla ersättning för normalt förekommande löpande utgifter såsom 
kostnader för kortare resor, telefon, porto och dylikt, med upp till 2% av basbe-
loppet. 
 
Såsom underlag för fastställandet av storleken av kostnadsersättningen bör för-
myndarna, gode männen och förvaltarna i årsredovisningen ange vilka kostnader 
som förekommit. 
 
Denna schablonersättning omfattar således icke kostnader för längre resor med 
egen bil, biljettkostnad för längre resor med allmänna kommunikationsmedel 
och dylikt. Sådana kostnader skall uttagas av huvudmannens medel vid tid-
punkt, då kostnaden uppstått. Om kostnaden kan förutses bör överförmyn-
darens medgivande inhämtas i förväg. 
 

Av cirkuläret framgår således att kostnaden för längre resor skall betalas av huvudmannens 
medel och upptagas som en utgift i årsräkningen. I de fall att längre resor görs, har det 
bland en del överförmyndare ansetts naturligt att kommunen skall stå för kostnaden. Detta 
har dock inte varit förbundets avsikt. När t ex en god man eller förvaltare är medveten om 
att huvudmannen inte har ekonomiska förutsättningar att betala för längre resor bör denna 
diskutera med överförmyndaren om de möjligheter som finns för huvudmannen att få be-
sök. Är det angeläget med besök kan man tänka sig den lösningen att en ny god 
man/förvaltare utses på den plats där huvudmannen vistas. Lösningen kan också vara att 
huvudmannen får de antal besök som han eller hon har råd med. 



 
Allmänt
 
Ändringen av föräldrabalken den 1 juli 1995 har medfört att texten under detta avsnitt i 
vissa delar är föråldrad. Reglerna för arvodering återfinnes numera i 12 kap. 16 § föräldra-
balken. 
 
Förordnade förmyndare, gode män och förvaltare har fotfarande rätt till skäligt arvode för 
uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets 
utförande. Tidigare bestämmelse om att arvodet skulle utgå årligen finns inte längre. Det 
betyder att arvode kan utgå flera gånger under året t ex om någon speciell arbetsuppgift har 
utförts (avveckling av dödsbo, bevakning av rätt i dödsbo). 
 
Betalningsskyldigheten har ändrats så tillvida att myndlingen/huvudmannen skall stå för 
arvodet och ersättningen för utgifter om hans eller hennes beräknade inkomst eller till-
gångar överstiger två basbelopp. Denna huvudregel kan numera frångås såväl till förmån 
som till nackdel för huvudmannen, om särskilda skäl föreligger. I prop 1993/94:251 har 
detta exemplifierats med att den enskilde kan ha stora vårdkostnader som tar hans eller 
hennes inkomst i anspråk, att de tillgångar som finns utgörs av en fastighet som den en-
skilde behöver eller som är mycket svår att sälja, att kommunen genom att betala arvodet 
står för en kapitalbildning hos den enskilde som denne inte kan tillgodogöra sig och denne 
inte har några nära anhöriga. 
 
Arvode och ersättning för utgifter avseende vård av någons rätt i oskiftat dödsbo skall be-
talas av dödsboets medel. Arvodet och ersättningen för utgifter får sedan avräknas vid bli-
vande skifte på den enskildes lott. Räcker inte boets tillgångar till att betala arvodet eller är 
boet av liten omfattning kan överförmyndaren besluta att kommunen skall stå för arvodet. 
 
  


