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RIKTLINJER FÖR KOMMUNALA BESLUT OM GRUNDER FÖR ERSÄTTNING 
TILL FÖRMYNDARE OCH GODE MÄN 
 
Vid tillkomsten av den nya förmynderskapslagstiftningen, som träder i kraft den 1 januari 
1976, har förutsatts, att Kommunförbundet skulle utarbeta riktlinjer för kommunernas be-
slut om grunder för arvoden till förmyndare. Med anledning härav har förbundet tagit upp 
denna fråga till behandling. 
 
1.  Nuvarande bestämmelser och arvode 
 
Förmyndare har rätt att årligen av myndlingens medel uppbära arvode med belopp. som 
kan anses skäligt med hänsyn till förvaltningens omfattning. Däremot är han inte berättigad 
till ersättningen för arbetet med den personliga omvårdnaden av myndlingen. Arvodet får 
inte, om inte rätten förordnar annorlunda, överstiga för år räknat ett belopp motsvarande 
fem procent av den omyndiges behållna inkomst enligt årsräkning eller sluträkning. Med 
behållen inkomst avses nettoinkomst, dvs intäkter med frånräknande av skuldräntor och 
förvaltningskostnader. Har särskild avgift erlagts för vård av den omyndiges värdehand-
lingar skall förmyndarens arvode minskas med avgiftens belopp, dock högst med två pro-
cent av inkomsten från värdehandlingarna. Rätt till förmyndararvode tillkommer inte fader 
eller moder, som på grund av lag är förmyndare (legat förmyndare), med mindre rätten 
med hänsyn till särskilda omständigheter lämnar tillstånd till det. För vård av omyndigs 
värdehandlingar, som nedsatts i öppet förvar hos bank, får banken tillgodoräkna sig en 
årlig avgift, som inte får överstiga i fråga om inhemska värdehandlingar en krona för varje 
påbörjat tusental kronor av handlingarnas värde. 
 
För vård av omyndigs rätt i oskiftat dödsbo utgår särskilt arvode, vilket normalt inte för 
överstiga fem procent av den del av boets inkomst, som faller på den omyndige. 
 
Särskild bestämmelse om rätt för förmyndaren att uppbära ersättning för sina kostnader i 
anledning av förmynderskapet har inte ansetts erforderlig. 
 
Avser en god mans uppdrag förmögenhetsförvaltning, har han rätt till årligt arvode enligt 
de grunder, som gäller i fråga om förmyndararvoden. Är god man inte berättigad till årligt 
arvode, har han rätt att efter slutfört uppdrag erhålla skäligt arvode och ersättning för sina 
kostnader. 
 
2.  De nya bestämmelserna om ersättning 



 
Förmyndaren får rätt till ett årligt arvode inte bara som hittills för förvaltningen av den 
omyndiges egendom utan också för arbetet med den personliga omvårdnaden om mynd-
lingen. Arvodet skall i varje enskilt fall bestämmas av överförmyndaren med ledning av 
grunder, som fastställes av vederbörande kommun. Till grund för de kommunala besluten 
förutsättes ligga av Kommunförbundet utarbetade riktlinjer. 
 
Arvodet skall utgå av den omyndiges medel endast i den mån dennes beräknade inkomst 
det år förmyndarskapet avser överstiger ett belopp motsvarande två gånger basbeloppet 
enligt lagen om allmän försäkring eller, om inte särskilda skäl föranleder annat, i den mån 
den omyndige har tillgångar till ett värde motsvarande fyra gånger basbeloppet. eljest skall 
arvodet utgå av kommunala medel. 
 
Förmyndaren får också en lagfäst rätt till ersättning för utgifter, som skäligen varit påkal-
lade för uppdragets behöriga fullgörande. Ersättningen skall utges av kommunen respekti-
ve av den omyndige enligt samma regler som i fråga om arvodet. 
 
God man blir berättigad till arvode med belopp, vilket bestämmes av överförmyndaren, 
som därvid i många fall anses böra kunna hämta ledning av de för förmyndararvodena fast-
ställda grunderna. Överförmyndaren avgör även i vad mån arvodet skall utges av den en-
skilde eller av kommunen. 
 
3. Vissa uttalanden angående det nya ersättningssystemet i förarbetena till den änd-

rade lagstiftningen 
 
Föredragande statsrådet i Kungl Maj:ts proposition (1974:142) 
 
Den ekonomiska förvaltningen torde vara förhållandevis litet betungande i de allra flesta 
förmynderskap, inte minst i de fall, där den omyndige inte har annan inkomst än folkpen-
sion e d. Också i de fall, då den omyndige har tillgångar av viss omfattning men dessa är 
placerade hos bank. som lämnar löpande redovisning, torde förmyndarens förmögenhets-
förvaltning bli föga tidskrävande. I de flesta förmynderskap kommer tyngdpunkten i för-
myndarens uppgifter att ligga på den personliga omvårdnaden om den omyndige. Att ta 
vård om enskilda är en uppgift som åvilar kommunerna. Det kan därför hävdas, att för-
myndarna fullgör en kommunal uppgift till den del deras uppdrag består i omsorg om den 
omyndiges person. Utgångspunkten för ersättningssystemets utformning bör därför vara, 
att kommunerna skall stå för förmyndararvodena. 
 
I de fall, då den omyndige har en ej obetydlig inkomst eller tillgångar, som ej är ringa, är 
det emellertid rimligt att förmyndararvodet helt eller delvis utgår av den omyndiges medel. 
I sådana fall kommer också förmyndarens uppgifter att till större delen bestå i förmögen-
hetsförvaltning. 
 
Inkomstgränsen bör sättas vid två basbelopp. Förmyndararvodet bör alltså utgå av den 
omyndiges medel i den mån hans inkomst överstiger nämnda summa, f n 18 000 kronor. 
 
Normalt får det även anses rimligt. att den omyndiges förmögenhet tas i anspråk, i den mån 
den överstiger fyra basbelopp. Regeln bör dock kunna frångås, om särskilda skäl föreligger 



härför. Ett sådant skäl kan vara, att den omyndiges förmögenhet består av en fastighet, som 
han själv bebor och som inte lämnar någon avkastning. 
 
Om den omyndige har en inkomst som överstiger två basbelopp och hans tillgångar där-
jämte överstiger fyra basbelopp, bör överskjutande delar läggas samman vid bedömningen 
av hur mycket den omyndige skall förpliktas betala. 
 
Till grund för prövningen av frågan i vad mån förmyndararvode skall betalas av myndling-
ens medel bör läggas dennes beräknade inkomst under det år förvaltningen avsett, dvs den 
inkomst, som framgår av förmyndarens års-respektive sluträkning. På samma sätt bör man 
ta hänsyn till de tillgångar, som enligt förmyndarräkningen har funnits vid årets slut eller 
då förmyndarskapet avslutats. 
 
Det bör åligga överförmyndaren att i varje särskilt fall besluta i vad mån förmyndararvodet 
skall betalas av kommunen eller utgå av den omyndiges medel. 
 
Det är givetvis av värde, om förmyndararvodena blir något så när lika inom olika kommu-
ner. Samtidigt är det uppenbart, att de särskilda förhållandena kan variera avsevärt mellan 
olika förmynderskap. Fall kan förekomma. där den ekonomiska förvaltningen. som nor-
malt torde bli föga betungande, blir komplicerad och det därför kan vara påkallat med ett 
relativt högt arvode. De omyndigas behov av personlig omvårdnad kan vara i hög grad 
växlande, något som också måste påverka förmyndararvodets storlek. 
 
Att i lagen ställa upp en bestämd regel om förmyndararvodenas storlek har bedömts som 
ogörligt. i stället bör föreskrivas, att arvodet i varje särskilt fall skall bestämmas av över-
förmyndaren och att arvodet skall vara skäligt med hänsyn till det arbete, som har lagts ned 
på den ekonomiska förvaltningen och på den personliga omvårdnanden om den enskilda. 
 
De nyss angivna reglerna om hur förmyndararvode skall betalas torde komma att medföra, 
att kostnaderna i de flesta fall lägges på kommunerna. Det är uppenbart, att kommunerna 
då också har ett berättigat intresse av att få inflytande över hur arvodena bestämmes. Detta 
inflytande bör komma till uttryck genom att kommunerna fastställer grunder till ledning 
för överförmyndarnas avgöranden. Det får därvid anses lämpligt, att grunderna innehåller 
anvisning på ett standardarvode, som alltså bör utgå i normalfallen. Dessutom bör i grun-
derna ges vissa hållpunkter för när högre arvode skall kunna utgå och vilken utredning, 
som förmyndaren bör vara skyldig att förebringa i olika fall. Överförmyndaren bör dock 
alltid i sista hand kunna göra en gen skälighetsbedömning i det enskilda fallet. 
 
Föredragande statsrådet förklarar, att han inhämtat, att Kommunförbundet är berett att ut-
färda rekommendationer i ämnet och även i övrigt medverka till en samordning mellan 
olika kommuner och överförmyndare. Detta bör avsevärt minska riskerna för en alltför 
växlande praxis. Dessutom kommer domstolerna att kunna gen vägledande uttalanden då 
beslut i en arvodesfråga överklagas. 
 
Tanken på en lagbestämmelser om minimiarvode – exempelvis viss procent av basbeloppet 
– avvisas. Med hänsyn till att arvodet i fortsättningen skall avse öven den personliga om-
vårdnaden om den omyndige utgår statsrådet från att kommunerna i sina grunder inte sätter 
normalarvodet lägre än vad som motsvarar de arvoden som nu i regel utgår. I många fall 
torde emellertid en ej oväsentlig höjning av arvodet vara befogad, och då skulle en regel 
om minimiarvode kunna motsvara en sådan höjning. 



 
Förmyndaren bör få uttrycklig rätt till ersättning för utgifter i den mån utgifterna har varit 
skäligen påkallade för uppdragets behöriga fullgörande. Ersättning för utgifter bör betalas 
av kommunen respektive utgå av den omyndiges medel enligt samma regler som arvodet. 
Principen bör alltså vara, att den omyndiges medel tas i anspråk för betalning av arvode 
och ersättning för utgifter endast i den mån det kan ske utan att hans inkomster minskas så 
att de understiger två basbelopp. Ersättningen för utgifter bör i varje särskilt fall bestäm-
mas av överförmyndaren. 
 
Enligt gällande lagregler utgår arvode inte till legal förmyndare med mindre rätten med 
hänsyn till särskilda omständigheter lämnar tillstånd därtill. Med ”särskilda omständighe-
ter” har avsetts fall, då en mindre bemedlad fader eller moder är förmyndare för ett barn 
med betydande förmögenhet, vars förvaltning tar i anspråk en väsentlig del av förmynda-
rens tid. Även i fortsättningen bör legal förmyndares rätt till arvode vara begränsad till 
sådana fall. Arvode till legal förmyndare bör alltså inte kunna avse den personliga om-
vårdnaden och inte heller kunna utgå, om den omyndiges tillgångar är av ringa omfattning. 
Arvodet skall utgå av den omyndiges medel, och överförmyndaren skall i stället för dom-
stol pröva frågan, huruvida arvode skall utgå. 
 
Beträffande legal förmyndares utgifter för förmyndarskapet bör gälla, att dessa liksom hit-
tills skall ersättas av myndlingens medel i den mån de hänför sig till den ekonomiska för-
valtningen och varit påkallade för uppdragets behöriga fullgörande. 
 
När det gäller vård av omyndigs rätt i oskiftat dödsbo bör förmyndaren liksom hittills vara 
berättigad till skäligt arvode. Har sammanlevnadsavtal träffats, bör han liksom f n ha rätt 
till årligt arvode. Arvodets storlek bör alltid bestämmas av överförmyndaren. 
 
Om en förmyndare erhåller särskilt arvode för vården av omyndigs rätt i dödsbo, måste 
detta många gånger påverka storleken av det arvode, som förmyndaren i övrigt har rätt till 
på grund av sin ekonomiska förvaltning. Denna omständighet bör kommunerna beakta vid 
fastställandet av grunder för det allmänna förmyndararvodet. 
 
Även i fortsättningen bör gälla, att god man är berättigad till skäligt arvode för sitt upp-
drag. Det bör ankomma på överförmyndaren att fastställa arvodet, varvid han i många fall 
bör kunna hämta ledning av de grunder, som kommunen har fastställt beträffande förmyn-
dararvoden. Särskilt gäller detta, om den gode mannen förvaltar huvudmannens hela för-
mögenhetsmassa och dessutom sörjer för huvudmannens person, t ex när godmansförord-
nandet är föranlett av förmyndarens eller den enskildes sjukdom eller motsvarande. Där-
emot torde ett arvode till god man inte kunna beräknas efter samma grunder som förmyn-
dararvodena i fall, där gode mannen endast förvaltar viss begränsad egendom eller god-
manskapet avser annan rättslig angelägenhet än egendomsförvaltning. 
 
Liksom en förmyndare bör en god man vara berättigad till ersättning för utgifter för upp-
dragets behöriga fullgörande. 
I många fall kan det vara skäligt, att arvode och ersättning till god man betalas av kommu-
nen, t ex när gode mannen har uppgifter motsvarande en förmyndares. Avser å andra sidan 
godmanskapet endast förmögenhetsförvaltning eller utförande av viss rättshandling, är det 
mindre befogat, att arvode och ersättning betalas av kommunen. Den enskildes inkomst 



eller förmögenhet kan även vara sådan, att arvode och ersättning skäligen bör utgå av hans 
egna medel. 
 
Frågan om hur arvode och ersättning till god man skall betalas bör lämpligen avgöras av 
överförmyndaren i varje särskilt fall för sig. Är det fråga om godmanskap, där förordnan-
det är föranlett av förmyndarens eller den enskildes sjukdom eller motsvarande, är det 
dock naturligt, att överförmyndaren i viss utsträckning tillämpar de regler, som gäller i 
fråga om förmyndare. 
 
Lagutskottet (Lu 1974:38) 
 
De föreslagna arvodesreglerna innebär, att om den omyndiges årsinkomst understiger två 
basbelopp (dvs i december 1974 18 000 kronor) skall förmyndararvodet helt utges av 
kommunen. Överstiger däremot inkomsten två basbelopp, skall förmyndararvodet utgå av 
den omyndiges medel till den del arvodet täckes av den överskjutande delen av inkomsten 
och i övrigt utges av kommunen. Om exempelvis den omyndiges årsinkomst är 20 000 
kronor och förmyndararvodet 3 000 kronor, skall av arvodet 2 000 kronor sålunda utgå av 
den omyndiges medel och 1 000 kronor utges av allmänna medel. 
 
Utskottet uttrycker sin tillfredsställelse över att ett i riksdagen vid upprepade tillfällen 
framställt önskemål nu blir tillgodosett. Beloppsgränsen på två basbelopp får nämligen till 
följd, att folkpension, förtidspension, änkepension och liknande, som utgår enligt lagen om 
allmän försäkring, alltid kommer att lämnas ograverade. 
 
Ett motionsvis väckt förslag om att förmyndares och god mans tjänster alltid skall betalas 
med allmänna medel, då det gäller personlig vård och intressebevakning, avvisades av lag-
utskottet. Visserligen åvilade uppgiften att taga vård om enskilda enligt socialhjälpslagen 
kommunerna, varför det kunde sägas, att förmyndaren i viss mån utförde en kommunal 
uppgift och avlastade kommunens tjänstemän en del av deras arbete. Ett bifall till förslaget 
skulle emellertid innebära, att förmyndaren blev tvungen att noga specificera t ex i vad 
mån ett besök hos myndlingen föranletts av hans förvaltaruppgift eller av hans vårdnads-
skyldighet, vilket i många fall skulle vara svårt och säkerligen även medföra en betydande 
administrativ belastning för överförmyndaren. Dessutom torde man, när det gäller omyn-
diga med en årsinkomst överstigande två basbelopp, ofta kunna räkna med att den kost-
nadskrävande delen av förmyndarens arbete väsentligen belöper på förvaltaruppgiften. 
 
I ett annat motionsyrkande, som ej heller vann riksdagens bifall, hemställdes, att förmyn-
daren skulle åläggas skyldighet att i sina redovisningar redogöra för sina insatser beträf-
fande den personliga omvårdnaden och intressebevakningen. Lagutskottet framhöll, att det 
åligger överförmyndaren inte bara att kontrollera förmyndarens förvaltning utan också att 
förvissa sig om att förmyndaren lägger ned erforderligt arbete på den personliga omvård-
nanden. Vidare skall överförmyndaren i fortsättningen vid sin granskning särskilt tillse, att 
omyndigs tillgångar i skälig omfattning använts till dennes nytta. Har förmyndaren inte 
begärt något arvode för arbete, som han nedlagt på den personliga omvårdnaden av den 
omyndige, bör överförmyndaren därför, om han inte redan känner till förhållandena, ta 
kontakt med förmyndaren och höra efter vad denne under föregående år gjort för den 
omyndiges person. Har å andra sidan förmyndaren begärt arvode för arbetet med den per-
sonliga omvårdnaden, måste han för att överförmyndaren skall kunna bedöma skäligheten i 
arvodesanspråket lämna en redogörelse för sitt arbete. Medföljer en sådan redogörelse inte 
årsräkningen, blir överförmyndaren följaktligen nödsakad att i efterhand infordra en redo-



görelse. Motionärens önskemål bör därför kunna bli tillgodosett utan en uttrycklig lagre-
gel. 
 
Kommunförbundets överväganden och förslag 
 
Vid utformningen av de riktlinjer för kommunala beslut om grunder för arvoden till för-
myndare, som Kommunförbundet förutsatts utarbeta, bör särskilt beaktas, 
 
att förmyndarna får rätt till ett årligt arvode dels för förvaltningen av den omyndiges egen-
dom och dels för arbetet med den personliga omvårdnaden om myndlingen, 
 
att arvodet skall vara skäligt med hänsyn till det arbete, som förmyndaren lagt ned på sitt 
uppdrag, 
 
att arvodesgrunderna bör ge anvisning på ett standardarvode, som bör utgå i normalfallen 
(normalarvode), och 
 
att normalarvodet inte bör sättas lägre än vad som motsvarar de förmyndararvoden, som nu 
i regel utgår. 
 
Därutöver bör uppmärksammas, att arvodesgrunderna enligt förarbetena till lagreformen 
bör ge vissa hållpunkter för bedömningen av frågan, när ett högre arvode än nor-
malarvodet, bör kunna utgå. 
 
Om ett lägre arvode än normalarvodet ej skulle kunna ifrågakomma, skulle detta vara lik-
tydigt med att normalarvodet också utgör minimiarvode. Tanken på en regel om minimi-
arvode har emellertid avvisats i förarbetena. En avvikelse nedåt bör därför kunna ske lika 
väl som en avvikelse uppåt. 
 
Förbundet föreslår, att kommunerna för tillämpning fr o m den 1 januari 1976 och tills vi-
dare fastställer nedan angivna grunder för bestämmande av arvoden och ersättning för ut-
gifter till förmyndare. 
 
Vad först angår förvaltningen av den omyndiges egendom bör ett normalarvode taga sikte 
på den stora grupp av förmynderskap, där myndlingens inkomst- och förmögenhetsförhål-
landen är sådana, att den ekonomiska förvaltningen utan vidare kan anses okomplicerad 
och även tidsmässigt föga krävande. I praktiken skulle detta normalarvode då komma att 
avse fall, i vilka den omyndige inte har några andra inkomster än folkpension eller liknan-
de och kanske vissa begränsade ränteinkomster. I förmynderskap av nu åsyftat slag bör 
normalarvodet fastställas till 3 procent av basbeloppet vid redovisningsperiodens utgång. 
 
Ett exempel på fall, då en reducering av nämnda arvodesbelopp kan vara motiverad, utgör 
den situationen, att den omyndigförklarades pension utbetalas direkt till huvudmannen för 
vederbörande vårdinrättning utan att förmyndaren tar någon befattning med betalningen av 
vårdavgiften. Om förmyndaren i dylikt fall inte alls utövar någon ekonomisk förvaltning 
för myndlingen, bör något arvode inte utgå. 
 
I den mån den omyndige har tillgångar, vilka gör förmyndarens förvaltning besvärlig och 
tidskrävande, bör förmyndararvodet givetvis få påverkas därav. Är tillgångarna placerade i 
bank och denna har de närmaste bestyren med förvaltningen, torde den löpande redovis-



ningen från banken underlätta förmyndarens arbete så att detta ej blir särskilt betungande 
eller tidskrävande. Dessa fall torde i stor omfattning från arvodessynpunkt kunna jämstäl-
las med den förut berörda gruppen och normalt böra berättiga till ett arvode på 3 procent. 
 
Först om den ekonomiska förvaltningen är av större omfång och påkallar mera kvalificera-
de bedömningar och tidsödande arbete av förmyndaren synes ett högre arvode vara befo-
gat. I sådana förmynderskap bör normalarvodet bestämmas till 6 procent av basbeloppet. 
 
Om den omyndiges inkomst- eller förmögenhetsförhållanden är särskilt komplicerade, ex-
empelvis därför att fastighetsförvaltning, ett större aktieinnehav eller en affärsrörelse ingår, 
bör normalarvodet få utgöra 9 procent av basbeloppet. 
 
När det gäller den personliga omvårdnanden bör arvode enligt en lägsta procentsats – lika-
ledes 3 procent – komma i fråga i förmynderskap, där det faktiska utrymmet för insatser 
inom ramen för vårdnaden om myndlingens person är klart begränsat.  Detta normalarvode 
skulle då i praktiken utgå i fall, i vilka den omyndige på grund av psykisk ohälsa är intagen 
på sjukhus eller vårdanstalt och endast i mindre omfattning är mottaglig för personlig om-
vårdnad från förmyndarens sida. 
 
I speciella fall kan även i fråga om vårdnaden omständigheterna vara sådana, att ett lägre 
arvode än efter 3 procent är motiverat. 
 
Vid större vårdnadsinsatser bör normalarvodet få utgöra 6 procent och vid insatser, vilka 
kan betecknas som mycket stora, 9 procent av basbeloppet. Till den förra av dessa grupper 
bör kunna hänföras vissa institutionsvårdade och ”egetboende” omyndiga och till den se-
nare gruppen omyndiga, beträffande vilka arbetet med den personliga omvårdnaden är 
speciellt krävande. 
 
I fall, där den ekonomiska förvaltningen är föga betungande och den kurativa verksamhe-
ten liten, skulle ett efter här angivna grunder beräknat normalbelopp för ett förmyndar-
arvode vid ett basbelopp på 9 400 kronor (augusti 1975) ge en ersättning på 564 kronor för 
år räknat, vilket tämligen väl motsvarar vad som enligt nuvarande bestämmelser i allmän-
het utgår för sådana förmynderskap. 
 
För att arvode skall kunna utges med högre belopp än vad normalarvodet efter 3 procent på 
basbeloppet ger bör det både i fråga om den ekonomiska förvaltningen och i fråga om 
vårdnadsdelen krävas, att förmyndaren lagt ned ett arbete, som kvalificerar för ett högre 
arvode. Vid en effektiv överförmyndarorganisation bör vad nu sagts inte behöva medföra 
någon vidlyftig redovisning av arbetsinsatserna. Överförmyndaren torde genom den kän-
nedom han förskaffar sig om myndlingarnas förhållanden och om förmyndarnas sätt att 
fullgöra sina uppdrag vara i stånd att rättvist bedöma insatsernas art och omfattning. Skulle 
en förmyndare i särskilt fall begära högre arvode än vad som motsvarar 9 procent för den 
ekonomiska förvaltningen och/eller 9 procent för den personliga omvårdnaden, bör han 
givetvis kunna styrka, att alldeles speciella förhållanden förelegat, som föranlett insatser 
utöver ordinär förvaltning eller omvårdnad. Att förmyndaren då lämnar en redogörelse för 
det nedlagda arbetet med uppgift även om tidsåtgången synes nödvändigt för att överför-
myndaren skall kunna bedöma skäligheten i arvodesanspråket. 
 



Om en förmyndare erhåller särskilt arvode för vården av omyndigs rätt i dödsbo, bör över-
förmyndaren beakta detta när han bestämmer det arvode, som förmyndaren i övrigt skall 
tillerkännas för den ekonomiska förvaltningen. 
 
Beträffande därefter frågan om ersättning för utgifter vid fullgörandet av förmyndarupp-
drag bör gälla, att förmyndaren skall ha rätt att utan särskilt förhandsmedgivande av över-
förmyndaren uppbära en ersättning motsvarande 2 procent av basbeloppet, varvid dock 
havda kostnader bör redovisas i årsberäkningen eller annan handling. Denna ersättning bör 
vara tillräcklig för att täcka normalt förekommande löpande utgifter, såsom kortare resor, 
telefon, porto o d. 
 
Om de årliga omkostnaderna beräknas överstiga 2 procent av basbeloppet, bör förmynda-
ren i förväg inhämta överförmyndarens godkännande i frågan om överskjutande belopp 
och sedan i vederbörlig ordning redovisa utgifterna. 
 
Vad ovan sagts om arvode och ersättning för utgifter till förmyndare bör i tillämpliga delar 
gälla även god man. 
 
Såsom inledningsvis anförts är förmyndare enligt nuvarande bestämmelser inte berättigad 
till särskilt arvode för den personliga omvårdnaden om myndlingen. Sannolikt torde i 
många fall förmyndaren ej heller bedriva någon kurativ verksamhet. Då lagstiftaren emel-
lertid förutsatt, att normalarvodet enligt de nya arvodesgrunderna inte bör sättas lägre än 
vad som motsvarar nu i regel utgående förmyndararvoden, synes överförmyndarna vid 
bestämmandet av arvoden avseende 1975 års förvaltning böra få beakta den arvodesnivå, 
som följer av lagföreskrifterna i deras före den 1 januari 1976 gällande lydelse. 
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