
Överförmyndarkontoret

901 84 Umeå
Umeå kommun

REDOGÖRELSE

Period:

Underlag för överförmyndarens 
tillsyn och arvodesbeslut

2014-01-01 - 2014-12-31

Inlämnas senast sista februari!

Insänds till

God man/förvaltare

Huvudman
Namn Personnummer
Göte Götesson 400101-1234

Namn Personnummer
 Godmansson Godmansson 700101-1234
Gatuadress
Kalaskulegatan 43, 12345 Huvudstaden
Telefon E-post Mobiltelefon
0123 12 45 78 nisse@godman.se 070 1234567

Hur fungerar samarbetet med huvudmannen?

Huvudmannens boendeform och kontaktuppgifter
Huvudmannen har under året bott i / på

Egen lägenhet Egen bostadsrätt/fastighet Institution/boende, ange var:______________________

Hos annan, ange vem:_____________________________________ Hyresavtal finns, ska bifogas
Vistelseadress
Götavägen 11, 12345 Göteborg
Telefon Mobiltelefon
031 12 34 56 070 12 34 56

Träff med huvudmannen

Inga besök ......antal besök/år 1-2 besök /månad Cirka 1 besök/vecka
Motivera antalet besök:

Telefonsamtal till huvudmannen:

Kontakt med anhöriga om huvudmannen:

Kontakt med vårdinstitutioner om huvudmannen:

Vad har kontakterna innefattat och övriga åtgärder som vidtagits för huvudmannen (skriv på separat papper om utrymmet inte räcker till)

Kontakter gällande huvudman
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Ekonomisk förvaltning
Pension, lön betalas in till konto som handhavs av

God man/förvaltare Huvudmannen Institution/boende

Räkningar betalas av
Institution/boendeHuvudmannenGod man/förvaltare Huvudmannen & god man/förvaltare

Påminnelseavgifter och motsvarande utgifter

Nej

Har huvudmannen påförts påminnelseavgifter, inkassokostnader, räntor eller motsvarande utgifter?

Ja (förklara hur många gånger det varit och till vilka belopp i särskilt brev)

Har huvudmannen skulder till kronofogden, inkassobolag, Centrala studiestödsnämnden (CSN) med flera?
Skulder

Nej

Fickpengar

Kontanter överlämnas till huvudmannen
Överförs till huvudmannens konto
Kontanter överlämnas till boendet
Överförs till konto som boendet använder
Boendets kassa kontrolleras av god man/förmyndare

Månadsvis Veckovis
VeckovisMånadsvis
VeckovisMånadsvis
VeckovisMånadsvis
Annan frekvens, ange vilken:___Månadsvis

Ja (förklara hur de har uppstått och vad som gjorts avseende dessa under året i särskilt brev)

Ja  Motivera: Nej  Motivera: Motivera:

Fortsatt behov av godmanskap/förvaltarskap? Hur är uppdraget jämfört med förgående år?

Övriga åtgärder
NejJaHar du sökt bostadsbidrag/bostadstillägg?

Omfattas din huvudman v LSS (lagen om stöd och service...)?
Har din huvudman personlig assistent eller ledsagare/kontaktperson?

Har du sökt hemtjänst?
Har du sökt handikappsersättning?

Har din huvudman hemförsäkring?

Ja Nej
Ja Nej
Ja Nej
Ja Nej
Ja Nej_______kronor

NejJaArvode för ekonomisk förvaltning begärs:

Kostnadsersättning
Rese-/bilersättning
Arvode för att sörja person begärs: Ja Nej

Ja Nej_________kronor

OBS! Arvode beslutas endast för det som god man/förvaltare begärt/kryssat i

(endast om det ingår i ditt uppdrag)

(endast om det ingår i ditt uppdrag)

_________kronor NejJa

Begäran om arvode, rese/bilersättning, kostnadsersättning

Ort och datum

Härmed intygas på heder och samvete att de upgifter som lämnas i denna årsredogörelse är riktiga:

Namnteckning Namnförtydligande

Överförmyndarens anteckningar
Fastställt arvode 
datum:

Betalas av 
Huvudmannen

Kommunen

Sign

Arvode Ek. förvaltning Sörja för person Rese-/bilers. Kostnadsers. Summa
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