Överförmyndarnämnden

ÅRSREDOGÖRELSE
Huvudmannens personuppgifter
Namn

Efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Telefonnummer

Mobilnummer

E-post

Ställföreträdarens personuppgifter
Namn

Efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Telefonnummer

Mobilnummer

E-post

Uppdragsbeskrivning
Jag är
God man
Förvaltade
Förordnad förmyndare
Begäran om arvode
Arvode för ekonomisk förvaltning
JA
NEJ

Mitt förordnande avser
Bevaka rätt
Sörja för person
Förvalta egendom
Arvode för att sörja för person
JA
NEJ

Begär du kostnadsersättning?
JA, faktisk ersättning med_________________________kronor. (Bifoga kvitton,
körjournal m.m.)
NEJ
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Jag som ställföreträdare intygar, på heder och samvete, att uppgifterna i denna årsredogörelse
är riktiga:
______________________________
Underskrift

______________________________
Namnförtydligande

1. Redogörelse för personlig omvårdnad
Beskrivning av uppdraget
Lämna en beskrivning kring huvudmannens personliga situation.

Uppdragets karaktär och svårighetsgrad
Hur svårt och tidskrävande har uppdraget varit? Har arbetet krävt mer av dig i perioder eller har
arbetsbelastningen varit på samma nivå hela tiden? Finns det något extraordinärt i ditt uppdrag som du vill
lyfta fram? Vad är din egen bedömning av ärendets komplexitet – kräver det mindre ansträngningar då
huvudmannen klarar mycket själv eller måste du ha en särskilt aktiv roll?
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Hur bedömer du uppdragets beskaffenhet?
Uppdraget är lättskött och sköter sig själv
Uppdraget är lättskött och sköter sig själv
Uppdraget är lätthanterligt men huvudmannen behöver stöd
Uppdraget är komplext och kräver stor ansträngning
Uppdraget är komplext och kräver mycket stor ansträngning
Hur många gånger har du besökt din huvudman under föregående år?

Har du besökt din huvudman mer än en (1) gång i månaden?
JA
Hur många gånger har du besökt din huvudman?
NEJ
Om du svarat att du besökt din huvudman mer än en gång i månaden. Vad har dessa besökt
bestått i och handlat om? Har besöken varit nödvändiga för uppdragets fullgörande?

Bor din huvudman på något särskilt boende?
JA
NEJ
Om din huvudman bor på ett särskilt boende. Hur har din kontakt med boendet sett ut?
Kontakt en eller ett par gånger i veckan
En eller ett par gånger i månaden
Mer sällan än en gång i månaden
Väldigt sällan
Aldrig
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Om du haft någon kontakt med boendet. Vad har denna kontakt bestått i?

Hur ofta har du haft kontakt med huvudmannen per telefon eller annan lämplig
kommunikationskanal?
En eller ett par gånger i veckan
En eller ett par gånger i månaden
Flera gånger i veckan, nästan dagligen
En gång i månaden eller väldigt sällan
Aldrig
Hur många gånger under året har du och huvudmannen haft kontakt via telefon eller annan
lämplig kommunikationskanal?

Har du under föregående år haft kontakt med anhöriga? Hur ofta och vad har den kontakten
huvudsakligen bestått i?

Har du haft kontakt med myndigheter eller andra samhällsorgan (exempelvis socialtjänsten,
vårdinrättningar eller andra myndigheter) under föregående år? Vad har den kontakten i sådana
fall handlat om? Hur omfattande har kontakten varit?
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Om bevaka rätt är en del av ditt förordnande. Hur har du under året bevakat din huvudmans
rätt?

2. Redogörelse för förvaltning av egendom
Hur hanteras huvudmannens inkomster och tillgångar
Inkomsterna och tillgångarna handhas av mig
Inkomsterna handhas delvis av mig och huvudmannen
Inkomsterna och tillgångarna handhas av huvudmannen
Lämna en beskrivning för hur huvudmannens inkomster och övriga tillgångar hanteras med
ledning av de svar du lämnat ovan

Förekommer det att du lämnar ut fickpengar till huvudmannen?
Ja. Hur ofta sker detta?_____________
Nej
Hur betalas huvudmannens räkningar?
Huvudmannen betalar själv sina räkningar
Jag betalar de flesta via autogiro
Jag betalar de flesta via internetbank eller på annat lämpligt sätt
Vilka åtgärder har du vidtaget för att skapa ett sparande och/eller se till att huvudmannens
inkomster får en trygg placering och skälig avkastning?
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Om sörja för person ingår i ditt förordnande. På vilket sätt har du sett till att huvudmannens
tillgångar kommer denne till del och nytta?

På vilket sätt har du sett till att din huvudman får en meningsfull fritid?

Uppgifter inom att bevaka rätt
Har du sökt bostadsbidrag?
Har du sökt bostadstillägg?
Har du sökt försörjningsstöd?
Har du behövt ansöka om
skuldsanering?
Har du behövt ansöka om rättsskydd?
Har du behövt ansöka om rättshjälp?

J
A

N
EJ

Har din huvudman en
kontaktperson?
Har din huvudman ledsagare?
Har du ansökt om LSS?
Vilken typ av LSS-insats har du sökt?

J N
A EJ

Är huvudmannens egendom
tillfredställande försäkrad?
Har du sökt handikappersättning?
Har du ansökt om sökt för din
huvudman?
Har du på något annat sätt bevakat huvudmannens rätt?
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