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Underlag för överförmyndarens tillsyn och arvodesbeslut 
God man enligt FB 11:4, Förvaltare enligt 11:7 

Kalenderår Period 
Fr o m T o m 

Lämnas in vid årsredovisning innan 1 mars. 

När uppdraget avslutats ska redogörelsen lämnas in 
inom en månad efter upphörandet. 

Huvudman 
Namn Personnummer 

God man/Förvaltare 
Namn Personnummer 

Begäran om arvode 

Önskar du arvode? Ja  Nej 

Vill du ha kostnadsersättning? (välj ett alternativ) Ja enligt schablon (1% av pbb). 

alt. Ja,  för ______  kr, enligt bifogad specifikation + kvitton. 

 Nej, jag begär ingen kostnadsersättning för utlägg. 

Vill du ha ersättning för bilresor? (välj ett alternativ) Ja, enligt schablon (1% av pbb). 

alt. Ja, för _______ km. Körjournal bifogas. 

Nej, jag begär ingen ersättning för resor. 

Med kostnadsersättning avses ersättning för utlägg; porto, telefonsamtal, parkeringsavgifter och dylikt.  
Begärs högre kostnadsersättning än 1 % av prisbasbeloppet i kostnadsersättning ska hela beloppet styrkas. 1% av 
prisbasbeloppet (pbb) är 448 kr för år 2017. 

Det kan uppstå situationer där ställföreträdaren företräder huvudmannen i viss rättshandling och kan ha rätt till ett 
extra arvode, exempelvis vid boutredning och arvskifte, försäljning av fastighet eller bostadsrätt och ansökan om 
skuldsanering. Ställföreträdare som önskar ersättning för sådant arbete skall till sin redogörelse bifoga en detaljerad 
specifikation där varje datum, aktivitet och tidsåtgång framgår ( t.ex 2017-10-26,  Möte med mäklare, 30 min.). 
Begäran om ersättning för sådant arbete som inte specificeras kommer som huvudregel inte att ersättas. 

 Bilaga bifogas

Härmed intygas att de uppgifter som lämnats i redogörelsen är riktiga 
Datum Underskrift god man/förvaltare 

Överförmyndarnämndens granskning 
Noteringar 

Datum Underskrift 
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December 2017 

Frågor om uppdragets innehåll och omfattning

Beskriv kort vad du gjort i ditt uppdrag under perioden 

Beskriv huvudmannens tillstånd 

Huvudmannens boendeform 

 Äldreboende       Gruppbostad/Servicebostad  Eget boende   Hos annan 

Kontakter med huvudman och huvudmannens omgivning 

Kontakt med huvudmannens anhöriga  ____ ggr / år     ____ ggr / mån 

Möten och träffar med huvudmannen  ____ ggr / år      ____ ggr / mån 

Telefonkontakt med huvudmannen   ____ ggr / år      ____ ggr / mån 

Kontakter med vårdutförare och myndigheter 

Hur ofta har du kontakt med vård och myndigheter?    ____ ggr / år      ____ ggr / mån

Vad har kontakter med vård och myndigheter innefattat och vilka åtgärder har vidtagits för 

huvudmannens räkning? 

 Ansökt om förändrade stödinsatser 

 Överklagat beslut om stödinsatser/ekonomisk ersättning 

 Kontakt med polismyndighet/domstol 

 Annat:  

Fortsatt behov av ställföreträdare 

Finns fortsatt behov av ställföreträdare? Ja         Nej  

Motivera ditt svar:  
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Hantering av huvudmannens pengar 
Frågorna besvaras om du har uppdraget att förvalta huvudmannens egendom 

Pension, lön betalas in till konto som handhas av 

Huvudmannen Personal  God man/förvaltare 

Vem ansvarar för betalning av huvudmannens räkningar ? 

Huvudmannen  Personal God man/förvaltare 

Fickpengar lämnas/överföres via konto till huvudman/personal/andra 

 ____ ggr / år     Flera ggr / vecka 1-2 ggr / månad      

Hur ofta följer du upp de inköp som boende/personal gör för huvudmannens räkning? 

 Personal hanterar inga pengar   ____ ggr / år   6-12 ggr / år

Har du under året tagit emot rådgivning och/eller omplacerat huvudmannens 

tillgångar för att öka avkastning eller ränta på tillgångarna?  Ja  Nej 

Vem har huvudansvaret för huvudmannens vardagliga inköp, exempelvis mat och förbrukningsvaror? 

Markera med X. Flera svarsalternativ är möjliga.  

 Huvudmannen själv    Personal, ev. tillsammans med huvudman 

 God man/förvaltare    Anhöriga eller andra (ej god man/förvaltare) 

Hur hanteras huvudmannens fickpengar/matpengar?  Markera med X. Flera svarsalternativ är möjliga. 

 Huvudmannen har själv hand om fickpengar/bankkort och sköter inköp utan hjälp av personal. 

 Huvudmannen har själv hand om fickpengar/bankkort men sköter vissa inköp med  hjälp av personal. 

 Personal hanterar/förvarar kontanter som tagits emot av god man/förvaltare. 

 Personal hanterar/förvarar något av huvudmannens betalkort där god man/förvaltare sätter in pengar 

/betalar fakturor för inköp. 

Kontaktpersoner inom vård, omsorg, socialtjänst etc 
Namn  Telefonnummer  Befattning  

Namn  Telefonnummer  Befattning  

Kontaktuppgifter till anhöriga 
Namn  Telefonnummer  Relation 

Namn  Telefonnummer  Relation 
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Frågor om skulder och skuldhantering 

Har huvudmannen påförts påminnelseavgifter eller inkassokostnader under året?    Ja  Nej 

Om svar Ja; Förklara varför dessa kostnader uppkommit. 

Har huvudmannen blivit skuldsatt under redovisningsåret?  Ja  Nej 

Om svar Ja; Förklara varför skulderna uppkommit. 

Följande frågor besvaras endast om huvudmannen är skuldsatt 

Har du varit i kontakt med kommunens Budget- och skuldrådgivare? Ja Nej 

Har huvudmannen skulder hos Kronofogden?  Ja Nej 

Om Ja; Har du kontaktat Kronofogden och medverkat till att  

förbehållsbeloppet är beräknat utifrån huvudmannens levnadsomkostnader, 

exempelvis arvodeskostnad för arvode till God man/förvaltare?  Ja Nej 

Har du/huvudmannen ansökt om skuldsanering?   Ja Nej 

Om nej; Vad gör du för att aktivt medverka till att din huvudman blir skuldfri på sikt? 

Viktig information om arvode 

Enligt huvudregeln ska huvudmannen själv stå för arvode och ersättning  till sin ställföreträdare. Undantag 

kan dock göras då den enskildes tillgångar understiger 2 prisbasbelopp samt den beskattningsbara 

inkomsten understiger 2,65 prisbasbelopp. (1 pbb = 44 800 kr år 2017). Då betalar  istället kommunen 

arvodet. Ställföreträdare som sköter om ekonomin ansvarar för inbetalning och redovisning av skatt och 

sociala avgifter till Skatteverket när huvudmannen betalar arvode.  

Arvodeskostnaden kan kompenseras vid Kronofogdens beräkning av huvudmannens förbehållsbelopp i 

samband med utmätning på inkomst eller vid skuldsanering. Huvudmannen kan ha rätt till 

handikappersättning från försäkringskassan som ersätter arvodeskostnaden. Personer som betalar 

omsorgsavgift för hemtjänst/boende kan i vissa fall kompenseras för sin arvodeskostnad. Undersök  

huvudmannens möjligheter att kompenseras för sin arvodeskostnad. 
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