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 Överförmyndarenheten 

ANSÖKAN OM EXTRAORDINÄRA INSATSER 

Ansökan ska göras i förväg 

 
 

 
Period 

       

Huvudman 

Namn 

 

Personnummer 

            

Godman/Förvaltare 

Namn Telefon bostad Telefon arbete 

                  

E-postadress 

         

 

 Beräknat antal tim Beräknade antal km Extraordinär insats 

Flyttning:                   

Kontakt med städ- och flyttfirma 

 

                  

Magasinera och lista ägodelar                   

Bevaka ner- och uppackning                   

Köpa och sälja bostad                   

Bevaka huvudmannens rätt vid 

bouppteckning och arvskifte 
                  

Närvara vid domstolsförhandling                   

TOTALT                   

 

Ersättning för restid utgår inte.  

Underskrift 

Ort och datum 

      

Namnteckning Namnförtydligande 

       

 

Ersättning utgår endast för den tid och de kilometer som den extraordinära insatsen krävt. 
 
Kräver din insats ytterligare tid ska du skicka in en ny ansökan. 
 
När du är klar med insatsen skickar du in en redogörelse på bifogad blankett. Det ska klart och tydligt framgå vad 
din extraordinära insats bestått av och hur mycket tid du lagt ned samt antal mil som du kört i samband med den 
extraordinära insatsen.  
 

Överförmyndarnämndens preliminära besked: 

 

Besked upp till …………….. timmar 
 
Besked upp till ….…………. km 
 

Datum Namnteckning 
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