Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare
Bilaga till årsräkning, delräkning eller sluträkning

Den personliga redogörelsen är underlag för
arvodesbedömningen. De flesta uppgifterna
ingår som en naturlig del i uppdraget. Flera
uppgifter sker kanske aldrig eller bara någon
enstaka gång under ett uppdrag. Kryssa i det
som stämmer för huvudmannen under
avsedd period.

Avser år/period:
Huvudman/omyndig
Personnummer

Namn

God man/förvaltare/förmyndare
Namn

Personnummer

Huvudmannens boende
Bor ensam i eget boende
Bor ensam i eget boende men är knuten till gruppboende/boendestöd
Bor på serviceboende
Bor på sjukhem/gruppboende
Bostadslös
Bor tillsammans med föräldrar, make/maka eller någon annan
Huvudman har boende men vistas på fängelse/rättspsyk/behandlingshem
Annat:
Sörja för person
Huvudmannen har stöd genom:
Boendestödjare
Personligt ombud
Personlig assistent

Kontaktperson
Ledsagare
Kurator

Annat:
Har ansökt om insatser enligt SoL, LSS eller liknande.
Ange vad:

Besök hos huvudmannen:
1-2 ggr/år

1-2 ggr/månad

1 gång/vecka

Fler

Antal telefonsamtal eller kontakter med huvudmannen:
Antal kontakter med anhöriga eller vårdinstitution om huvudmannen:
Ekonomisk förvaltning
Huvudmannen betalar helt eller delvis sina räkningar
Huvudmannen och god man betalar räkningarna tillsammans
Räkningarna hanteras till viss del med autogiro
God man/förvaltare sköter helt huvudmannens ekonomi
God man/förvaltare har aktivt omplacerat huvudmannens kapital

Har bara bevakat utvecklingen av kapitalet

Huvudmannens egendom är försäkrad
Som god man/förvaltare har jag ansökt om:
Sjuk-/aktivitetsersättning

Handikappersättning

Fondmedel

Bostadsbidrag/-tillägg

Försörjningsstöd

Annat:

Överförmyndaren
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 60 10
Telefax: 0451-26 83 58 E-post: overformyndaren@hassleholm.se Webb: www.hassleholm.se/overformyndare

Har bevakat huvudmannens rätt i fråga om arv/testamente
Har bevakat huvudmannens rätt i fråga om fast egendom, bostadsrätt m.m
Har aktivt vidtagit åtgärder/förhandlingar gällande huvudmannens skulder
Har endast bevakat utvecklingen och skött överenskomna betalningar
Har gjort ansökan om skuldsanering
Beslut om skuldsanering finns
Huvudmannen får pengar via överföring till eget konto
Veckovis

Månadsvis

Huvudmannen får pengar via överföring till konto som disponeras tillsammans med personal
Veckovis

Månadsvis

Huvudmannen får kontanter
Veckovis

Månadsvis

Uppdragets karaktär
Mitt uppdrag är i förhållande till föregående år:
Oförändrat

Lättare

Svårare

Mycket svårare

Här kan du ge ytterligare information om uppdragets utförande. Om du anser att uppdraget har blivit svårare ska du motivera varför.

Begäran om arvode och kostnadsersättning
Arvode för ekonomisk förvaltning
Ja
Nej
Arvode för att sörja för person (endast om det ingår i förordnandet)
Ja

Nej

Kostnadsersättning
Nej
Ja, schablonkostnadsersättning (2 % av prisbasbeloppet/år)
Ja, faktisk kostnadsersättning enligt bifogade kvitton
Föreligger behov av fortsatt god man/förvaltare?
Ja
Nej
Motivera:

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

