
 

 

                                  Redogörelse för uppdraget  
 

                                             Underlag för arvode och ersättningar till   

                                             förordnade förmyndare. 

  

  

 

Kalenderår       Period       

 

Barnet        Personnummer         

 

  Förmyndare     SFV (Särskilt förordnad vårdnadshavare)    Tillfällig vårdnadshavare 

 

      

 

      Namn Personnummer 
 

 

Begäran om arvode och kostnadsersättning.  

 

Önskar arvode för uppdraget som förmyndare 

Omfattar bl.a. att fördela fickpengar, göra en budget, betala räkningar samt att se till att kapital är tryggt 

placerat. 

 Ja  Nej 

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 

 

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

 

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

    

Vem har hand om barnets inkomst? 

  förmyndare   barnet   annan, nämligen:        

 

Vem har hand om barnets fickpengar?  

 förmyndare   barnet   annan, nämligen        

Observera att du som förordnad förmyndare förväntas tillgodose den underåriges nytta och ekonomiska intressen och 

förvaltar tillgångarna på ett för den underårige korrekt sätt. Om den underåriges medel förvaltas av annan, tex 

familjehem, är det den förordnade förmyndaren som bestämmer och ansvarar över hur den underåriges medel ska 

användas.  

 

 

 

 



Övriga ekonomiska angelägenheter som skett under perioden.  Om du svarar nej, vänligen motivera ditt svar. 

Har du sökt de bidrag som barnet har rätt till? 
 Ex vis barnbidrag, barnpension, CSN-bidrag, särskilt tillägg . 

 Ja  Nej 

Har barnet, minst, ett bankkonto?  Ja  Nej 

Är barnet tillfredsställande försäkrad?  Ja  Nej 

Har barnet varit dödsbodelägare? 
Om ja, har du ansökt om överförmyndarens samtycke till ev. arvskifte? 

Ja Nej
 Ja  Nej 

Har du vidtagit någon annan rättshandling för barnets räkning? 
Ex vis köpt/sålt fast egendom, bostadsrätt. 

Om ja,har du ansökt om överförmyndarens samtycke till åtgärden? 
Ja Nej

 Ja  Nej 

Övriga upplysningar

Vid behov fortsätt på annat papper

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

Datum Underskrift 
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