ANSÖKAN OM EXTRA ARVODE

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

FÖR BEGÄRAN OM EXTRA ARVODE ELLER
KOSTNADSERSÄTTNING I UPPDRAG ENLIGT
FÖRÄLDRABALKEN

Huvudman
Namn

Personnummer

God man/Förvaltare
Namn

Personnummer

Här med ansöker jag som ställföreträdare om extra arvode för arbete utfört i uppdraget.
Jag önskar arvode för:

□ Extra arbete utfört i samband med fastighetsförsäljning med mäklare utöver det som normalt sett
ingår i uppdraget.

□ Extra arbete utfört i samband med fastighetsförsäljning utan mäklare.
□ Extra arbete utfört i samband med skuldsanering och/eller kontakter med fordringsägare utöver
det som normalt sett ingår i uppdraget.

□ Extra arbete utfört i samband med rättstvist.
□ Extra arbete utfört i samband med bodelning/arvsskift utöver det som normalt sett ingår i
uppdraget.

□ Annat:____________________________________________________________________________
Utfört arbete
Beskriv vilket arbete som du utfört, på vilket sätt detta går utanför det som normalt kan anses ingå i ett
uppdrag och hur lång tid detta tagit. Tänk på att åtgärder som fastighetsförsäljning och arvskifte normal anses
ingå i uppdraget.

□ Jag önskar arvode för:
_________ timmar enligt redogörelse (redogörelse över arbetade timmar med datum ska bifogas)

□ Jag önskar kostandeersättning och körersättning för:
_________ kr i ersättning för utlägg (utlägg ska styrkas med underlag från första kronan)
_________ km enligt körjournal (körjournal med datum och syfte med resan ska bifogas)

Underskrift

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

Underskrift god man/förvaltare
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Arvoderingen bestäms enligt nedanstående kategorier.
Kategori 1:150-200 kr/timme
Arbete som normalt får anses tillhöra uppdraget såsom bostadsavveckling, fastighetsförsäljning
med mäklare, bevaka rätt vid enklare tvistemål, skilsmässa, dödsbo och liknande.
Kategori 2: 250-350 kr/timme
Arbete som till viss del går utöver vad som normalt får anses tillhöra uppdraget såsom omfattande
arbete i samband med som bostadsavvekling och fastighetsförsäljning, bevaka rätt vid brottmål och
svårare tvistemål och vårdnadstvister och liknande mer krävande händelser.
Kategori 3:400-500 kr/timme
Arbete som går utöver vad som normalt får anses ingå i uppdraget såsom större fastighetsaffärer,
avtalsskrivning och förvaltning av huvudmannens näringsverksamhet, svåra tvistemål och brottmål.

Överförmyndarnämndens anteckningar
Redogörelsen granskad

utan anmärkning

med anmärkning:

Beslutat arvode:
Kategori 1:150-200 kr/timme
Kategori 2: 250-350 kr/timme
Kategori 3:400-500 kr/timme
Arvode utgår för ____________ timmar med ____________ kr /timme

Beslutad ersättning:
Kostnadsersättning på ___________kr.
Körersättning på 18,5 kr/mil utgår för _______________km
Datum och underskrift
_____________________________________________________________________________________________________
Namnförtydligande
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Redogörelse och körjournal
Ange de åtgärder du vidtagit, kontakter du haft och resor gjorda i uppdraget. Överförmyndarnämnden kan
endast besluta om ersättning för timmar som redovisats. Överförmyndarnämndenen kan endast besluta om
ersättning för resor som är styrkta med körjournal, därför är det viktigt att körjournalen fylls i korrekt.

Datum

Händelse

Tid i timmar Antal km

0

Summa tid:__________

0

Summa km:__________

