
 

Överförmyndarkansliet 
Örebro kommun |2017-02-15| |Ön 255/2016| 

Redogörelse, bevaka rätt, timarvode 

Avser år alternativt period: ………………………  
 

Huvudman    
Namn  Personnummer 

 
Ställföreträdare 
Namn Personnummer 

 
Beskriv vad du har gjort inom ditt uppdrag under året. Storleken på ditt arvode baseras på 
uppdragets innehåll, vad du gjort och hur många timmar det tog. Du kan få arvode för högst 30 
timmar per år. Blanketten skickar du in oavsett om du önskar arvode eller inte. 
 
Huvudregeln är att din huvudman betalar arvodet.  
 
Aktivitet, bevaka rätt 

Har du sökt bostadsbidrag eller bostadstillägg för din huvudman?  Ja    Nej 

Har du deklarerat åt din huvudman?  Ja    Nej 

Har du sökt fondmedel för din huvudman?  Ja    Nej 

Har du sökt försörjningsstöd för din huvudman?   Ja    Nej 

Har du sökt hemtjänst för din huvudman?  Ja    Nej 

Har du sett till att din huvudmans egendom är ordentligt försäkrad?  Ja    Nej 

Betalar din huvudman vård- och omsorgsavgifter (t.ex. för vårdbostad, 
hemvård, service, sjukvård, trygghetslarm)?  

 Ja    Nej 

Om du svarat ja, har du meddelat avgiftshandläggaren i Örebro kommun 
(Debitering, vård och stöd) att förbehållsbeloppet ska höjas för att kompensera för 
kostnad för god man/förvaltare? 

 Ja    Nej 

Har du ansökt om handikappersättning hos Försäkringskassan för 
merkostnad på grund av ditt arvode? Gäller endast om huvudmannen betalar 
arvodet själv. 

 Ja    Nej 

Om du svarat nej, förklara varför: 

………………………………………………………………………………………… 



  

  

Inkluderas din huvudman av LSS (lagen om stöd och service)?  Ja    Nej 

Har du ansökt om personlig assistent?  Ja    Nej 

Har du ansökt om kontaktperson/ledsagare enligt LSS/SoL 
(Socialtjänstlagen)?  

 Ja    Nej 

Är du förordnad för något av ovanstående uppdrag?  Ja    Nej 

 

Datum Aktivitet 
Antal 
timmar 

   

   

   

   

   

   

   

   

 Totalt antal timmar (max 30):  

 

Uppgifter om huvudmannens tillgångar och inkomster 
Huvudregeln är att huvudmannen (den som har god man eller förvaltare) betalar arvode och 
ersättning till ställföreträdaren. Kommunen står för arvode och ersättning till ställföreträdaren, samt 
skatt och avgifter, om huvudmannens inkomster före skatt är mindre än 2,65 prisbasbelopp (117 395 
kr) eller huvudmannens tillgångar är mindre än 2 prisbasbelopp (88 600 kr). Lämnas inga eller 
ofullständiga uppgifter betalar huvudmannen kostnaden. 

 

 

Arvode 

 
 
Jag intygar på heder och samvete att de uppgifter som lämnats är riktiga. 
 
Ställföreträdare 
Ort och datum 
 

 
Namnteckning 
 

Överförmyndarkansliets noteringar 
 
 

Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare finns på www.orebro.se/godman 

 
 

Skriftligt underlag som visar att 
huvudmannens inkomster och tillgångar 
gör att kommunen ska betala arvode 
bifogas. 

 
 

Huvudmannens tillgångar och 
inkomster gör att hen ska betala 
kostnad för ställföreträdaren. 

 Jag begär arvode  Jag begär inte arvode 


