
BEGÄRAN AV KÖRERSÄTTNING OCH FÖR 

UPPDRAG KOSTNADSERSÄTTNINGUPPDRAG 

SOM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN 

1. Personuppgifter
Omyndig, namn Personnummer / födelsedata 

Adress (folkbokföringsadress om sådan finns) Telefonnummer 

Postnummer Postadress 

Vistelseadress 

Har barnet fått PUT*? Ja, datum Nej 

God man, namn Personnummer 

Adress Telefonnummer 

Postnummer E-mail Postadress 

1. Reseräkning avser resor som ingår i uppdraget. 

Datum Destination Längd (km) 1,85 kr / km Summa 

Summa 

Postadress 

Ljungby kommun 

Överförmyndarnämnden 

Olofsgatan 9 

341 83 Ljungby 

Telefon 

0372-78 90 00 

Telefon tid 

måndag, onsdag, fredag kl 10.00-12.00 

tisdag, torsdag kl 13.00-15.00 

www.ljungby.se 

4 1 okt – 31 dec 3 1 juli – 30 september 

Begäran 

Ensamkommande barn 

Avser kvartal 

1 1 jan – 31 mars 2 1 april – 30 juni 

1,85 kr / km 

1,85 kr / km 

1,85 kr / km 

1,85 kr / km 

1,85 kr / km 

1,85 kr / km 

1,85 kr / km 

1,85 kr / km 

1,85 kr / km 

1,85 kr / km 

1,85 kr / km 

1,85 kr / km 



2. Kostnadsersättning avser personliga tillägg. Bifoga kvitto. 

 Datum Kostnadsersättning Summa 

    

    

    

    

    

    

    

    

Summa 
 

 

 

Arvode utöver schablon för extra ordinära insatser 
Om det undantagsvis skulle vara ett uppdrag som kräver extraordinära insatser kan gode mannen begära 
arvode utöver schablon, vilket då bedöms i likhet med andra anspråk på extra arvode. Arvode utgår i 
dessa fall utöver schablon med ett belopp motsvarande 200 kr/timme. Sådant som kan ligga i dessa 
uppdrag kan vara då det ensamkommande barnet är inblandat i polisutredning, är föremål för LVU- 
placering för ex missbruk. Avstämning i sådana ärenden 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. 

 

3. Extra ordinära insatser avser sådant som beskrivs ovan. 

 Datum Antal timmar Ärende Övriga myndigheter 

som närvarade 
Summa 

      

      

      

      

 

Summa 
 

 
 

 
 

* PUT - Permanent Uppehållstillstånd 

Namnunderskrift (God man) Ort och datum 

Att samtliga av mig inlämnade uppgifter är riktiga, intygas på heder och samvete: 

Handläggare Granskad av 
-    

Datum 
  - 
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