
                                                                                  
 

 

POSTADRESS                                                             BESÖKSADRESS                                            TELEFON                              ORG NR                           PLUSGIRO 

341 43 Ljungby                                              Olofsgatan 9                                         0372-78 90 00 vx          212000-0670               302 50-5 
 

E-POST                                                                                                                                                                                                        WEBBPLATS                 BANKGIRO 

overformyndare@ljungby.se                                                                                                                                 wwwljungby.se        156-0879 

 

Gemensamma överförmyndarnämnden             Begäran om extraarvode för extra ordinära 

Ljungby, Markaryd och Älmhult                           insatser för uppdrag som god man (EKB) 
                                                                                   
Avser kvartal 
 
      1Januari-31 mars          1 april-30 juni         1 juli-30 september          1 oktober-31 december                                                          
 
 
Omyndige 

Förnamn Efternamn Personnummer 

Adress Postnummer Postort 

 
God man 

Förnamn Efternamn Personnummer 

Adress Postnummer Postort 

E-postadress Telefon dagtid Telefon kvällstid 

                
Arvode utöver schablon för extra ordinära insatser 
Om det undantagsvis skullevara ett uppdrag som kräver extra ordinära insatser kan gode mannen 
begära arvode utöver schablon, vilket bedöms i likhet med andra anspråk på extra arvode. Arvode 
utgår i dessa fall utöver schablon med belopp motsvarande 200 kr7timme. Sådant som kan ligga i 
dessa uppdrag kan vara då det ensamkommande barnet är inblandad i polisutredning, är föremål för 
LVU-placering. Avstämning i sådana ärende görs tillsammans med socialtjänsten. Sådant som ingår i 
asylutredningen ingår inte i vad som kan ge arvode utöver schablon. 
 
Om raderna inte räcker till går det bra att bifoga en bilaga med specifikationer 

Datum Antal timmar Ändamål Nuvarande myndighet Summa 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Intygande (Här med intygas att de uppgifter som lämnas är riktiga) 

Underskrift Namnförtydligande 
 
 

 

Redovisning granskad, datum och underskrift (ifylles av gemensamma överförmyndarnämnden) 
 
 
 

 
Skickas till                                                      
Ljungby kommun 
Gemensamma överförmyndarnämnden 
Olofsgatan 9 
341 43 LJUNGBY 

 
 

Information om personuppgiftsbehandling 
För att kunna behandla din inkomna handling kommer vi att registrera den och dina 

personuppgifter i vårt verksamhetssystem/databas/register. Du har enligt 

dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i 

vårt register och även begära rättelse av dessa. 

För att läsa mer gå in på www.ljungby.se/dataskyddsforordning 

Personuppgiftsansvarig: Gemensamma överförmyndarnämnden 

  

Dossienummer 
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