
  Arvodesräkning ensamkommande barn 
  gäller från och med 2018-01-01 

 
 
 

Avser  kvartal  Ett (januari-mars) 

  Två (april-juni) 

  Tre (juli-september) 

  Fyra (oktober-december) 

 

Barnet är      ASYLSÖKANDE 
 Barnet har    PUT/TUT, meddela omgående  

     när barnet får sitt beslut 

 
 

 

Arvode 1 000 kr/månad 

I arvodet ingår restidsersättning för resor till och från barnet.  

Schablonersättningen innefattar allt från möten, besök och  

administration. Kostnadsersättning för telefon, porto med mera 

ca 75 kr/månad (schablon), vilket motsvarar 2 % av prisbas- 

beloppet 2018. Milersättning enligt körjournal med 18.50 

kr/mil. 

 

Har barnet påbörjat sin asylutredning  Ja  Nej 
Om ja, bifoga bevis om detta.  

Ett extra arvode (engångsbelopp) om 4 000 kronor utbetalas i 

samband med att asylutredningen påbörjas.  

 

Önskar kostnadsersättning enligt schablon   Ja  Nej 

 

Bifogar: 

Körjournal  Redovisa reslängd och orsak till resa 

Förlorad arb  Intyg från arbetsgivare ska bifogas  

Extra arvode  Jag önskar extra arvode utöver schablonarvodet 

 

 

 

 

1. Personuppgifter 
 

Underårig (barnets namn) Födelsenummer/Personnummer 

                     

God man Personnummer 

                      

Adress Postadress 

                      

Telefon E-post 

                      

 
2. Personliga angelägenheter 

Barnet har under perioden bott: 
 HVB       Familjehem     Privatplacering/placering hos släkting     Jourfamiljehem 

Adress:  

      

 

  

Exempel på vad som ingår i uppdraget och berättigar 

till arvode. 

 Träffa barnet och boendet för en presentation och 
etablera ett förtroende. 

 Meddela socialtjänst, boende, skola med flera om 
godmansuppdraget. 

 Vid behov ansöka om asyl/uppehållstillstånd hos 
Migrationsverket. 

 Företräda barnet hos myndigheter samt att närvara vid 
besök på Migrationsverket, socialtjänsten och med det 
offentliga biträdet. 

 Tillsammans med socialtjänsten besluta i frågor gällande 
boende för barnet. 

 Ansöka om dagersättning för barnet hos 
Migrationsverket. 

 Ansöka om plats på förskola/skola. 
 Delta i utvecklingssamtal i skolan. 
 Förvalta eventuella tillgångar, förmedla pengar, hjälpa till 

med att betala räkningar med mera. 
 Se till att barnet får den tillsyn, sjukvård, och tandvård 

som barnet behöver. 
 Vid behov ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen och 

lagen om stöd och service (LSS), till exempel ansöka om 
kontaktperson för barnet. 

 Medverka vid kontakt med föräldrar och släktingar. 
 Meddela folkbokföringen och överförmyndarnämnden när 

barnet har fått permanent uppehållstillstånd. 
 Meddela överförmyndarnämnden om barnet flyttar. 
 Gå igenom avslag på asylansökan med barnet och det 

offentliga biträdet. 
 Redovisa uppdraget till överförmyndarnämnden. 

 



3. Redogörelse över nedlagt arbete 

Instruktion: Använd blanketten både för besök, möten och eget arbete. Beskriv ärende eller utförd uppgift (ange t ex kontaktbesök, 
möte, asylutredning, förhör, anhörigkontakt, planering, administration).  
 

Månad Uppgift / ärende 
ÖFN:s 

anteckning 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
 
 

4. Ekonomisk förvaltning 
 

Barnet har fått följande ersättningar eller bidrag under redovisningsperioden: 
 

 Dagersättning (Migrationsverket) Pengarna tas om hand av: 
 Försörjningsstöd  God man 
 Ersättning/stöd från CSN  Boendet 
 Annat, t ex lön  Barnet 

   Annan, ange vem: 
5. Underskrift (Jag intygar på heder och samvete att de uppgifter jag lämnar i denna arvodesräkning är riktiga) 

 
 

 

      
 Namnförtydligande 

Underskriven blankett skickas till Kramfors kommun, ÖFN, 872 80 KRAMFORS eller lämnas till 
Kundtjänsten Kom in. 
 

Arvodesräkningen ska lämnas in senast den 10:e månaden efter redovisad period för utbetalning samma månad. 

Vid sen inkommen arvodesräkning kan reducering av arvodesbeloppet ske med upp till 50%. Gäller om arvodesräkning  

är inlämnad senare än sex månader efter avsedd period. 


