
 
 

 
  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

     

    

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

   
   

  
  

  

             

       

   

HÖGLANDETS 
ÖVERFÖRMYNDARVERKSAM HET 
Aneby· Eksjö · Nässjö · Sävsjö · Vetlanda 

I 

Kvartal 1=januari, februari, mars 
Kvartal 2=april, maj, juni 
Kvartal 3=juli, augusti, september 
Kvartal 4=oktober, november, december 

Redovisa och begär arvode kvartalsvis. 

Begäran om arvode 
ensamkommande barn 

År  ______________ 

Kvartal ______________ 

Månad ______________ 

Medborgarskap/språk Födelsedatum Migrationsverkets dossiernummer 

Barnets namn Akt nr Wärna 

Barnets vistelseadress Ev. ändringar rörande identitet 

Namn, god man Personnummer 

Adress Telefonnummer 

E-postadress

Sammanställning begäran av arvode 

Redogörelse Summa kronor 

Arvode, á 200 kr/h X 200 kr 

Restid, totalt antal h á 50 kr/h X 50 kr 

Reskostnad, enligt bifogade kvitton 

Km-ersättning för bil, antal km á 1,85 kr X 1,85 kr 

Övriga kostnader, enligt bifogade kvitton 

Total summa 

Granskad 

Datum 

Överförmyndare 

Ovanstående uppgifter intygas på heder och samvete 

Datum 

Underskrift god man 

Höglandets överförmyndarverksamhet 
Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda 
Besöksadress: Storgatan 7A, Vetlanda 
kommun.vetlanda.se, 
overformyndaren@vetlanda.se 
Telefon 0383-971 72 

mailto:overformyndaren@vetlanda.se
https://vetlanda.se


 
 

 
  

 

 

   
 

     
   

  
   
   

  
 

   
 

 
    

  
 

  

 

 

Information om hantering av personuppgifter enligt Europaparlamentets och Rådets förordning 
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016. 
Uppgifter som lämnas i denna blankett behandlas och registreras av överförmyndarnämnden i 
Höglandets överförmyndarverksamhet i Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner. 
Därutöver kan överförmyndarnämnden komma att ta emot eller inhämta uppgifter från andra om 
den som uppgifterna avser, till exempel från myndigheter eller banker. 
De kategorier av personuppgifter som behandlas är särskilda kategorier av personuppgifter enligt
förordningen såväl som extra skyddsvärda och övriga personuppgifter. Överförmyndarnämnden 
kan komma att lämna ut personuppgifter enligt föräldrabalken 16 kap 7 § eller till annan som 
enligt lag har rätt att ta del av uppgifter. 
Personuppgifterna lagras och gallras enligt av överförmyndarnämnden fastställd 
informationshanteringsplan. Den som finns registrerad hos överförmyndarnämnden har rätt att få 
tillgång till de uppgifter som finns lagrade samt begära rättelse av felaktigt registrerade uppgifter. 
Den som har registrerats har rätt att inge klagomål till Datainspektionen vid missnöje med 
kommunens hantering av personuppgifter eller av annat skäl. 
Överförmyndarnämnden är personuppgiftsansvarig och en företrädare kan nås genom Vetlanda 
kommuns växel på telefonnummer 0383-971 00. 
Erik Selander är utsedd till dataskyddsombud av de berörda kommunerna. Han kan nås på 
telefonnummer 072-548 22 75 eller e-post erik.selander@hoglandet.se 

Höglandets överförmyndarverksamhet 
Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda 
Besöksadress: Storgatan 7A, Vetlanda 
vetlanda.se, overformyndaren@vetlanda.se 
Telefon 0383-971 72 

mailto:overformyndaren@vetlanda.se
https://vetlanda.se
mailto:erik.selander@hoglandet.se
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