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KARLSTADS-HAMMARÖ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Redogörelse för utfört uppdrag
Redogörelsen gäller för godmanskap med enstaka rättshandlingar enligt 11 kapitel 1–3 och 4 §§
föräldrabalken. Kontrollera ditt förordnande på registerutdraget som du har fått från
överförmyndarnämnden eller protokollet från tingsrätten. Fyll i redogörelsen och använd bläck.
Huvudman/underårig
Namn

Personnummer

Gatuadress

Postadress

God man
Namn

Personnummer

Gatuadress
Telefon dagtid

Postadress
Mobiltelefon

E-postadress

Härmed meddelas att jag har slutfört uppdraget som god man och begär mitt entledigande.
Ord och datum

Underskrift

Härmed begär jag arvode och ersättning för följande:

Bevaka rätt vid särskild angelägenhet
Kostnader för resor till och från huvudmannen, enligt bifogad körjournal
Övriga kostnader (porto, telefon och liknande. Kostnadsersättning är 2 % av prisbasbeloppet. Begärs
kostnadsersättning utöver detta belopp ska det anges särskilt och verifieras genom kvitton och underlag för hela
beloppet från första kronan)
Nej, inget arvode begärs

Karlstads kommun
Postadress

Karlstads kommun
651 84 Karlstad

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Karlstad.se/godman
Drottninggatan 30,
ingång via Trygghetscenter

ofn@karlstad.se
054-540 00 00

212000-1850
405-2213
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Tidsredovisning av genomfört uppdrag

Till redogörelsen ska underlag bifogas som visar att uppdraget är slutfört. För att du ska få en rättvis
bedömning av arvodet är det viktigt att du som god man fyller i blanketten utförligt.
Datum

Beskrivning av utfört uppdrag

Timmar

Antal timmar:
Blanketten skickas till:

Karlstads- Hammarö överförmyndarnämnd
651 84 Karlstad
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utreda enskilda ärenden och utöva tillsyn över
ställföreträdarskap. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden
myndighetsutövning. Det är Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna.
Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur
vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats
karlstad.se/personuppgifter samt karlstad.se/godman
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Körjournal
Du får ansöka om ersättning för faktiska resekostnader. Observera att reseersättning endast utgår för
resor som ingår i uppdraget som god man som exempelvis besök hos huvudmannen. Exempel på
resor som inte ingår är läkarbesök, inköp eller vattna blommor.
Datum

Destination

Syftet med resan i uppdraget

Summa antal kilometer

Kilometer

