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Arvodesräkning, god man för ensamkommande barn Kommun:  Kinda  Ydre 
  Vimmerby  Åtvidaberg 
God man 
Namn Telefon Personnummer 

   
Huvudman 
Namn Dossiernummer Personnummer 

   

Arvodesräkningen avser  år   månad   
 

Exempel på arbetsuppgifter för gode mannen att redovisa kan vara asylutredning, besök för kontakt och 
information, kontakt med offentliga biträdet, anhöriga och med andra myndigheter samt administrativa uppgifter. 
Precisera uppgiften så tydligt som möjligt. 

 

Datum Tid (tim, 
 ej restid) 

Arbetsuppgifter Övrigt 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Summa    
 
 

Arbetade timmar (enligt sammanställning ovan)  
Antal tim  á 200:- 
Restid med barn (enligt sammanställning sida 2) 

 Antal tim  á 200:- 
Restid utan barn (enligt sammanställning sida 2) 

 Antal tim   á 50:- 
Resekostnader/övriga kostnader (enligt bifogade kvitton) 
Summa  + 50:- ersättning för telefonkostnader enligt schablon 
Bilersättning  
Antal km  á 2:90/km varav 1:85/km ej skattepliktig enl. specifik. (sida 2) 
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Resor (specifikation): 
 

Datum Restid, 
med barn 

Restid, 
utan barn 

Längd i km, 
egen bil Färdväg Resans ändamål 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Summa       

 
Redovisningen ges in till överförmyndaren senast 5 dagar efter månadsslut för att möjliggöra utbetalning av arvode 
och kostnadsersättning samma månad. Vid senare inlämning fördröjs utbetalningen en månad. 

Överförmyndare i samverkan 
Stadshuset 
598 81 Vimmerby 

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna redogörelse är riktiga 

Underskrift 
Ort Datum 

  
Namnteckning 

 
Namnförtydligande 

 

Överförmyndarens anteckningar 
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