Eskilstuna kommun
Överförmyndarkontoret
631 86 Eskilstuna

REDOGÖRELSE
Period (fr o m - t o m)

Huvudman
Namn

Personnummer

God man/Förvaltare/Förmyndare (stryk det ej tillämpliga)
Namn

   släkt med huvudmannen

Personnummer

Redogörelse för uppdraget BEVAKA RÄTT under redovisningsperioden
Har du sökt hemtjänst/färdtjänst/riksfärdtjänst för din huvudman?

Ja

Nej

Har du sökt bostadstillägg/bidrag till din huvudman?

Ja

Nej

Har du sökt försörjningsstöd till din huvudman?

Ja

Nej

Har du sett till att din huvudmans egendom är tillfredsställande försäkrad?

Ja

Nej

Har du ansökt om särskilt boende?

Ja

Nej

Har du ansökt om matdistribution?

Ja

Nej

Har du ansökt om trygghetslarm?

Ja

Nej

Har du haft kontakt med biståndshandläggare och/eller deltagit i
vårdplanering?

Ja

Nej

Här kan du redogöra för övriga insatser du gjort för att bevaka din huvudmans rätt under
redovisningsperioden (och som inte passar in under någon annan rubrik)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Uppdraget som god man/förvaltare
Har ditt uppdrag blivit lättare under året?

Ja

Nej

Har ditt uppdrag blivit svårare under året?

Ja

Nej

Ange orsak:

Redogörelse för uppdraget FÖRVALTA EGENDOM under redovisningsperioden
Huvudmannens inkomst handhas av
God man/förvaltare

Huvudmannen

Huvudmannens fickpengar handhas av
Huvudmannen

Boendepersonal

Fickpengar
Lämnas vid besök

Överföres till konto ..............................................................................

Övrig egendom. Redogör för vad (t ex fastighet, värdepapper, fonder) .........................................
..............................................................................................................................................................

Redogörelse för SÖRJA FÖR PERSON under redovisningsperioden
Min insats omfattar ett fåtal kontakter med huvudmannen via besök eller telefon
Jag har kontakt flera gånger i månaden både per telefon och genom besök
Huvudmannen hamnar ofta i problemsituationer där jag måste agera
Huvudmannen är svår att samarbeta med och/eller är socialt påfrestande i våra kontakter
Jag har fått utföra insatser för huvudmannen inom uppdraget sörja för person som inte
nämns ovan, vad?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

HUVUDMANNENS BOENDE
Bor i
Villa

Bostadsrätt

Hyresrätt

Ensam i eget boende utan hemtjänst
Ensam i eget boende med hemtjänst
Ensam i eget boende men är knuten till gruppboende
Ensam på serviceboende men utan hemtjänst
Ensam på serviceboende med hemtjänst
Tillsammans med föräldrar/make, släkt eller vänner
Är bostadslös
Har eget boende men vistas för närvarande på rättspsyk/fängelse/behandlingshem/
korttidsboende
Har ej eget boende, vistas för närvarande på rättspsyk/fängelse/behandlingshem/
korttidsboende
Annat boende, ange vilket ...........................................................................................................

Begäran om ARVODE för uppdrag som ingår i förordnandet
Arvode för BEVAKA RÄTT/FÖRVALTA EGENDOM
Arvode för SÖRJA FÖR PERSON
Kostnadsersättning (exempelvis porto, telefon, buss, parkeringsavgift)
Kilometerersättning. Antal km .................................................................

Utförda extraordinära uppdrag inom ditt förordnande under redovisningsperioden
Nej
Avveckling av bostad

...................... tim

Fastighetsförsäljning

...................... tim

Skuldsanering

...................... tim

Bouppteckning och arvskifte

...................... tim

Övrigt juridiskt kvalificerat arbete, t ex förhandling vid domstol

...................... tim

Fordringsägare/inkassoföretag/Kronofogden

...................... tim

Annat, nämligen ...................................................................................

...................... tim

Föreligger fortsatt behov av godmanskap?
Ja

Nej, förklara nedan

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Har du uppdrag som god man/förvaltare i annan kommun
än Eskilstuna eller Strängnäs?

Ja

Nej

Datum

Underskrift av god man, förvaltare eller förmyndare/förmyndarna

Datum

Underskrift av god man, förvaltare eller förmyndare/förmyndarna (vid 2 st)

BMA 140915

Att lämnade uppgifter i denna redogörelse i allt är riktiga och att ej något med vilja och vetskap är
utelämnat, försäkras på heder och samvete.

