REDOGÖRELSE FÖR GOD MAN/FÖRVALTARE
Bilaga till års- eller sluträkning
För perioden

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN VARBERG/FALKENBERG
OBS! Hela redogörelseblanketten ska fyllas i oavsett om arvode önskas eller ej.

Huvudman
Namn

Personnummer

God man/förvaltare/förmyndare
Namn
Tel.

Personnummer

Mobil

E-postadress

Begäran om arvode och kostnadsersättning
Ekonomisk förvaltning/bevaka rätt
Sörja för person
Kostnadsersättning (ska styrkas med underlag)

Summa…………….

Bilersättning (ska styrkas med körjournal)

Antal mil……………

Speciella insatser (t.ex. skuldsanering, bevakning av huvudmans rätt i boutredning, försäljning/köp av bostad)
Vänligen specificera varje tillfälle.
Datum
Åtgärd
Antal timmar

forsättning på nästa sida

Ekonomisk förvaltning
Pensionen handhas av
Undertecknad

Huvudman

Privata medel handhas av
Huvudman

Finns det bankkort knutet till något av huvudmannens konton?

Ja

Personal

Nej

Om ja, ange vem som disponerar bankkortet och vilket konto det är knutet till:

Övrigt som har hänt under året rörande ekonomin som överförmyndarnämnden bör veta?

Bevaka rätt
Vad har du gjort under året för att bevaka huvudmannens rätt till bidrag och ekonomiska utrymme?
(Exempelvis ansökt om bostadsbidrag/bostadstillägg, försörjningsstöd, handikappersättning, fondmedel,
tandvårdsintyg, frikort inom vården)

Vilka försäkringar har din huvudman? Om försäkringar saknas, motivera varför.
(Försäkringsbrev ska bifogas årsräkning)

Har du under perioden ansökt om några insatser för huvudmannen?
Ja
Nej
(Om ja, ange vilka. Exempel på insatser kan vara hemtjänst, boendestöd, daglig verksamhet, färdtjänst,
personlig assistans, ledsagare, kontaktperson)

Har du under året varit anställd som personlig assistent åt huvudmannen?
(Om ja, har du meddelat överförmyndarnämnden?)

Ja

fortsättning på nästa sida

Nej

Sörja för person
Boendeform (egen villa/lägenhet, serviceboende, gruppboende, äldreboende)

Namn på kontaktperson boende/hemtjänst? (telefonnummer till denna krävs!)

Hur många gånger har du besökt din huvudman under året?

Antal kontakter med anhöriga?

Har din huvudman flyttat under året?

Ställföreträdares uppdrag att sörja för person ser olika ut beroende på huvudmannens livssituation.
En viktig del är att se till att huvudmannens mer personliga behov tillgodoses och att huvudmannen lever
så gott som denne har möjlighet till. Kontakter med boende och socialtjänst är här vitala.
Beskriv kort vad du har gjort inom området under året.

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i redovisningen är riktiga:

Ort och datum

Namnteckning

Tänk på att!
Försäkringskassans handikappersättning kan
täcka kostnaden för arvodet

