
 

 
 

 
  

 

  
   

      

 

       
 

   
 

   
 

 
 

   

 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       

   

HÖGLANDETS 
ÖVERFÖRMYN DARVERKSAM HET 
Aneby· Eksjö· Nässjö· Sävsjö· Vetlanda 

Sammanställning av utfört arbete i uppdraget 
*Kryssa i Tolk-rutan om du använt tolk beställd genom överförmyndarverksamheten

Ställföreträdare Personnummer Redovisningsperiod, avser månad, år eller period 

Huvudman Personnummer Migrationsverkets dossiernummer Akt nummer i 
Wärna 

Datum Insats i uppdraget, telefon, möte, intervju, 
genomgång och så vidare. 

Tolk* Arbetad tid (timmar) Restid 
(timmar) 

Antal 
kilometer 

Resa till och eller från Övriga kostnader 
(parkering, porto, 
biljetter) 

Summa 

Övriga upplysningar: 

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
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