
IFYLLD REDOGÖRELSE LÄMNAS TILL 
Överförmyndarverksamheten 
Box 53 
243 21 HÖÖR 
 

ÅRSREDOGÖRELSE/SLUTREDOGÖRELSE 
OCH ARVODESBEGÄRAN 

ÅRSREDOGÖRELSE/SLUTREDOGÖRELSE - för dödsbon 
De uppgifter du anger i redogörelsen ligger till grund för överförmyndarverksamhetens tillsyn samt för det 
beslut om arvode som fattas i det fall du som ställföreträdare begär arvode för ditt uppdrag. Du kan endast få 
arvode för de delar som ingår i ditt uppdrag. Blanketten sänds in oavsett om du önskar arvode eller ej. 

Redogörelsen avser perioden:_____________________ -   _______________________ 

Bortavarande/dödsbo 
För- och efternamn Personnummer 

Adress Postnummer och postort 

Telefonnummer/Mobil 

E-postadress

God man 
För- och efternamn* Personnummer* 

Adress* Postnummer och postort* 

Telefonnummer/Mobil* 

E-postadress*

Begäran om arvode och kostnadsersättning 

Begär du arvode för att ha bevakat bortavarandes rätt?     O   Ja   O   Nej  

Begär du ersättning för faktiska kostnader? (ska styrkas med underlag) O   Ja   O   Nej 

Begär du körersättning för resor i uppdraget?      O   Ja   O   Nej  

Begär du extra arvode för specifik åtgärd? (Blankett för detta ska bifogas)  O   Ja   O   Nej  

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

Datum Underskrift 

Överförmyndarverksamhetens anteckningar 

Redovisningen är granskad     �    utan anmärkning     �  med anmärkning 

Meddelande om åtgärd 

Datum och underskrift granskare 



     

IFYLLD REDOGÖRELSE LÄMNAS TILL  
Överförmyndarverksamheten 
Box 53 
243 21 HÖÖR 
 

ÅRSREDOGÖRELSE/SLUTREDOGÖRELSE 
OCH ARVODESBEGÄRAN 

 
Bevaka rätt 
Berätta för oss hur du bevakat bortavarandes rätt under året. 

Vem har hand om bouppteckning?  

Har det under året gjort efterforskningar för att hitta den bortavarande?                O   Ja     O   Nej 
Om ja, vilka: 

Har du som god man i uppdraget: 

�  Tillsett att publicering skett i Post- och inrikestidning, datum: 

�  Förvaltat egendom tillhörande den bortavarande 

�  Tillsett att bouppteckning upprättats, datum: 

�  Tillsett att bodelning gjorts, datum: 

�  Ansökt om att bortavarande dödförklaras, datum: 

�  Utfört annat arbete för bortavarandes räkning: 

Har du något annat du vill meddela överförmyndarverksamheten i uppdraget?  
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