
 

 

                    
                         Redogörelse över uppdraget  
 

                       Underlag för arvoden och ersättningar till gode män och   

                       förvaltare. Oavsett om du begär arvode eller inte är det    

                       viktigt att du fyller i blanketten så utförligt som möjligt.  
 

 

Kalenderår       Period       

 

Huvudman        Personnummer         

 

  God man     Förvaltare     

 

      

 

      Namn Personnummer 
 

Som god man anser jag att:    

 Godmanskapet bör kvarstå i nuvarande form  

 Godmanskapet bör ersättas med förvaltarskap  

 Godmanskapet bör upphöra helt  

 Annan förändring bör ske  
 

Begäran om arvode och kostnadsersättning. Observera att du endast kan få arvode för de delar som ingår i ditt uppdrag. Vad 

som ingår kan du kontrollera på ditt registerutdrag. Behöver du göra mer än vad som ingår i ditt uppdrag kan ärendet behöva utökas 

genom ansökan till tingsrätten. Kontakta oss för mer information. 
 

 
 
Begäran om arvode för förvalta egendom 
Omfattar bl.a. att betala räkningar, göra budget, samt att fördela fickpengar. 

 Ja  Nej 

 

Begäran om arvode för sörja för person 
Omfattar bl.a. att se till att huvudmannen har en meningsfull fritid, att boendet är bra och att 

beviljad hjälp från samhället fungerar. 

 Ja  Nej 

 

Arvode för bevaka rätt 
Arvode för bevaka rätt ingår i ovanstående. Omfattar bl.a. att söka bidrag och skriva avtal.  

  

 

Extra arvode för bevaka rätt om extra arvode inte redan har utbetalas för åtgärden 
Omfattar t.ex. bostadsavveckling, boutredning och arvskifte, domstolsförhandlingar och 

skuldsanering.  

 Ja 

Tidsåtgången ska 

noga specificeras 

och motiveras på 

särskild bilaga. 

Ersättning för telefon och porto enligt schablon 2 % av prisbasbeloppet 
Observera att denna ersättning är skattepliktig. 

 

 

 

 

 

 

 Ja  Nej 

Eller ersättning för telefon och porto enligt bifogade kvitton  
Vid begäran om kostnadsersättning över schablon ska du bifoga underlag för den totala kostnaden.  

      Kronor 

 

Ersättning för resor med egen bil enligt bifogad körjournal  Ja  Nej 

 
Eller ersättning för annat färdsätt enligt bifogade kvitton  Ja  Nej 

       Kronor 

Huvudmannen har under året/under tiden bott i  

 Äger och bor i egen bostad 

 Hyr sin bostad 

 Bor i särskilt boende 

 Bor i gruppbostad 

 Är bostadslös 

 Annat, nämligen:         

 

På www.harnosand.se/godman kan du läsa våra arvodesriktlinjer.  



 

Förvalta egendom (Observera att det är förbjudet att sammanblanda dina egna medel med huvudmannens). 

Vem har hand om huvudmannens inkomst? 

  God man/förvaltare   Huvudman   Annan, nämligen: 

Vem har hand om huvudmannens fickpengar? 

 God man/förvaltare   Huvudman   Annan, nämligen 

Om huvudmannen bor i gruppbostad ska du granska boendets kassa och bifoga bilagan godkännande av boendets kassabokföring. 

Sörja för person (Observera att det gäller behövlig kontakt med huvudmannen i ditt uppdrag som god man/förvaltare). 

Antal besök Hos huvudmannen ____________ På annan plats  ___________ 

Antal telefonsamtal 

st. med huvudman st. med anhöriga/boende 

Antal kontakter med myndigheter och andra aktörer  ______________ 

Har du uppdrag som god man/förvaltare i annan kommun  

än Kramfors eller Härnösands kommun? Om ja, hur många och i vilken kommun?  Ja  Nej 

________________________________________________________________________________________________ 

Beskriv nedan uppdragets omfattning: 

 

Vid behov, fortsätt på annat papper. 

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter jag lämnat är riktiga 

Datum Underskrift 

Bevaka rätt  (Observera att det avser åtgärder som gjorts under året.) Ja Nej 

Har du ansökt om bostadstillägg/bidrag? (Vid nej redogör nedan) 

Har du ansökt om handikappersättning? (Ansöks hos Försäkringskassan, för personer mellan 19 och 65 år) 

Har huvudmannen daglig verksamhet? 

Har huvudmannen de försäkringar som behövs? 

Har huvudmannen försörjningsstöd (haft under året)? 

Har du ansökt om annat boende?  Var?   

Har huvudmannen personlig assistans? Vem är utföraren? 

Har huvudmannen kontaktperson 

(LSS)?  
Vem? 

Har du ansökt om fondmedel?  Vilka? 


	Antal kontakter med myndigheter och andra aktörer: 
	Kalenderår: 
	Period: 
	Huvudman: 
	Huvudmans Personnummer: 
	God man/förvaltares Namn: 
	Huvudmannen har bott i annan bostad: 
	Är du: Off
	Som god man anser jag att: Off
	God man/förvaltares Personnummer: 
	Begäran om arvode för förvalta egendom: Off
	Begäran om arvode för sörja för person: Off
	Ersättning för telefon och porto enligt schablon 2 % av prisbasbeloppet: Off
	Ersättning för resor med egen bil enligt bifogad körjournal: Off
	Eller ersättning för annat färdsätt enligt bifogade kvitton: Off
	Eller ersättning för annat färdsätt enligt bifogade kvitton kronor: 
	Eller ersättning för telefon och porto enligt bifogade kvitton kronor: 
	Extra arvode för bevaka rätt om extra arvode inte redan har utbetalas för åtgärden: Off
	Har du ansökt om bostadstillägg/bidrag?: Off
	Har du ansökt om handikappersättning?: Off
	Har huvudmannen daglig verksamhet?: Off
	Har huvudmannen de försäkringar som behövs?: Off
	Har huvudmannen försörjningsstöd: Off
	Har du ansökt om annat boende?: Off
	Har huvudmannen personlig assistans?: Off
	Har huvudmannen kontaktperson: Off
	Har du ansökt om fondmedel?: Off
	Var har ansökt om annat boende: 
	Vem är utföraren: 
	Vem är kontaktperson: 
	Vilka fondmedel har du sökt: 
	Vem har hand om huvudmannens inkomst?: Off
	Vem har hand om huvudmannens fickpengar?: Off
	Annan som har hand om huvudmannens inkomst: 
	Annan som har hand om huvudmannens fickpengar: 
	Antal besök hos huvudmannen: 
	Antal besök på annan plats: 
	Antal telefonsamtal med huvudmannen: 
	Antal telefonsamtal med anhöriga/boende: 
	Hur många uppdrag och i vilka kommuner: 
	Beskriv uppdragets omfattning: 
	Har du uppdrag som god man/förvaltare i annan kommun än Kramfors eller Härnösand?: Off
	Datum för underskrift: 
	Huvudmannen Äger och bor i egen bostad: Off
	Huvudmannen Hyr sin bostad: Off
	Huvudmannen Bor i särskilt boende: Off
	Huvudmannen Bor i gruppbostad: Off
	Huvudmannen Är bostadslös: Off
	Huvudmannen har annat boende: Off


