
 

 

  

  

  
   

  

  

  

  

  

  

   
  

    

    

        

 
  
  
   
  

 
   
  
   

 
 

    
  

 
  

 

Gemensam Överförmyndarnämnd  för  
Skellefteå Norsjö Malå Arjeplog och 
Arvidsjaur kommun  

Arvodesräkning för ensamkommande barn 

Barnets namn Gäller period 

Vistelseadress Aktnummer 

Har du sedan senaste rapporteringen: Ja 
Haft kontakt med barnets ombud i asylärendet? 

Haft kontakt med socialsekreterare? 

Besökt skolan för utvecklingssamtal? 

Deltagit vid ansökan om eftersökning av anhöriga? 

Deltagit vid asylintervju via videolänk eller besök hos Migrationsverket? 

Deltagit vid ansökan om återförening? 

Ordnat folkbokföring via Skatteverket? 

Har barnet: Ja 
Genomgått hälsoundersökning? 

Flyttat till annan kommun? I så fall vilken? __________________________________________________ 

Fått uppehållstillstånd? Om ja, från vilket datum? _____________ 

PUT TUT t.o.m. ________ - ____ - ____ 

Arvode, kryssa endast i ett alternativ 
Arvode enligt schablon 
Timarvode enligt specifikation på baksidan av blanketten 
Jag vill bara ha ersättning för mina utlägg 
Jag avstår arvode 

Ersättningar 
Bilersättning enligt specifikation på baksidan 
Resetillägg eller traktamente enligt uppgifter på baksidan 
Utlägg enligt bifogade kvitton 

OBSERVERA: 
Du måste själv meddela Lönecenter, via Kundtjänst, om du vill ha högre avdrag för preliminär skatt än 30%. 
Du måste själv anmäla till Nordea till vilket konto arvodet ska utbetalas till. 
Semesterersättning ingår i arvodet. 

Jag försäkrar på heder och samvete att mina uppgifter i blanketten är riktiga: 
Datum Namnteckning 

Namnförtydligande 

Alla personuppgifter  som du lämnar till oss  kommer att  behandlas i  enlighet  med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs  mer på 
www.skelleftea.se/blanketter  
Gemensam  Skellefteå  Norsjö  Arjeplog  
överförmyndarnämnd  för  overformyndarnamnden@skelleftea.se  info@norsjo.se  overformyndaren@arjeplog.se  
Skellefteå, Norsjö, Malå,  0910-73 50 00  0918-14 000  0961-14 000  
Arjeplog och Arvidsjaur    
kommun  Malå  Arvidsjaur  

overformyndarnamnden@mala.se  overformyndare@arvidsjaur.se  
0953-142 52  0960-155 00  

 

http://www.skelleftea.se/blanketter
mailto:overformyndarnamnden@skelleftea.se
mailto:info@norsjo.se
mailto:overformyndarnamnden@mala.se
mailto:overformyndaren@arjeplog.se
mailto:overformyndare@arvidsjaur.se


   
 

 
 

 
 

 
   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 
 

 
 

 
   

 
  

     

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 
Resans 
längd
i km 

Restid, 
minuter 

Tid för 
ärendet i 
minuter 

Resans start och mål Resans ändamål/ utförda uppgifter 

Summa 
km 

Summa 
restid 

Summa 
ärendetid 

Resetillägg (om du varit borta över 10 timmar) eller traktamente vid flerdygnsförrättning 
Resan påbörjades kl:_____ datum:________________ Resan avslutades kl:_____ datum:______________ 

Logikostnad enligt bifogat kvitto:_________________ kr Fri bostad 

För fritext 
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