Redogörelse för
nedlagt arbete

Hudiksvalls kommun
Överförmyndarnämnden
824 80 Hudiksvall
1 Period
Redovisning för perioden (datum)

2 Huvudman / Underårig
Namn

Personnummer (10 siffror)

Vistelseadress / Ort
Lämplig kontaktväg (telefon, e-post eller annat sätt)

3 Inlämnad av
God man

Förvaltare

Namn

Förmyndare
Personnummer (10 siffror)

Gatuadress

Postnummer och postort

Telefon

E-postadress

4 Överförmyndarnämndens anteckningar

Granskad av:

Datum
Blankettutgivare Hudiksvalls kommun ©

Namnteckning
Redogörelse för nedlagt arbete - HK1232, utgåva 14, november 2022, KLF, TS

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Hudiksvalls kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och kompletterande dataskyddsregler. Besök gärna www.hudiksvall.se/personuppgifter
för att läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter.
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Angående punkterna 5-7 nedan, redovisa endast de delar du har i uppdraget och endast åtgärder
under perioden.
5 Bevaka rätt
Har du ansökt om hemtjänst för din huvudman?
Om ”Ja” eller ”Redan gjort”, vilken anordnare utför hemtjänsten?
Svar:

Ja

Redan
gjort

Ej aktuellt

Har du ansökt om särskilt boende för din huvudman?

Ja

Redan
gjort

Ej aktuellt

Har du haft kontakt med biståndshandläggare och/eller deltagit vid vårdplanering för din huvudman? Om ”Redan gjort”, när?
Svar:

Ja

Redan
gjort

Ej aktuellt

Har du ansökt om personlig asssistent för din huvudman?
Om ”Ja” eller ”Redan gjort”, vilken anordnare utför assistansen?
Svar:

Ja

Redan
gjort

Ej aktuellt

Ja
redan
gjort

Nej
men skulle
behöva

Ej aktuellt

Har du ansökt om kontaktperson genom socialtjänsten för din huvudman?
Ange gärna kontaktpersonens namn och telefon.
Svar:
Har din huvudman de försäkringar han/hon behöver, t ex hemförsäkring?
Om ”Nej”, motivera under punkt 8. Övrig information.

Ja

Nej

Ej aktuellt

Har du ansökt om bostadstillägg/-bidrag för din huvudman?
Om ”Ja” eller ”Redan gjort”, när gjordes det senast?
Svar:

Ja

Redan
gjort

Ej aktuellt

Har du uppdaterat berörda myndigheter med aktuella uppgifter om din
huvudmans förändrade ekonomiska förutsättningar?
Om ”Nej”, motivera under punkt 8. Övrig information.

Ja

Nej

Ej aktuellt

Har du ansökt om försörjningsstöd för din huvudman?
Om ”Ja” eller ”Redan gjort”, när gjordes det senast?
Svar:

Ja

Redan
gjort

Ej aktuellt

Har du sökt merkostnadsersättning för din huvudman? Arvode till godman /

Ja

Nej

Ej aktuellt

Kom ihåg att din huvudman kan behöva en tilläggsförsäkring om personal eller andra har nyckel till
bostaden samt att det ibland kan vara aktuellt med rättsskydd eller ansvarsförsäkring.

förvaltare är en kostnad som kan ge rätt till merkostnadsersättning, se försäkringskassans hemsida.

Om ”Nej” ange anledning:

6 Sörja för person
Hur bor din huvudman?

Egen fastighet
Bostadsrätt
Hyresrätt
Gruppbostad / särskilt boende. Svar:

Bostadslös

Kontaktperson på boendet. Svar:
Annat. Svar:
Hur ofta har du träffat din huvudman?

1 gång / månad
Annat. Motivera:

Har du haft annan kontakt med din huvudman (telefonsamtal, sms, sociala medier)? Hur och ungefär hur ofta?
Något särskilt du vill redogöra för angående det?
Beskriv:
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Har du kontakt med andra kring din huvudman (tex anhöriga, vårdgivare)? Hur och ungefär hur ofta? Något
särskilt du vill redogöra för angående det?
Beskriv:
Har din huvudman den sysselsättning denne önskar / har förmåga till?
Beskriv:

Ja

Nej

Har din huvudman den fritid denne önskar / har förmåga till?
Beskriv:

Ja

Nej

Har din huvudman de hjälpmedel denne behöver?
(T ex rollator, hörhjälpmedel med mera).

Ja

Nej

Ej aktuellt

7 Förvalta egendom
Hur betalas egna medel ut till huvudmannen?

Kontant
Annat, nämligen:

Till konto

Hur ofta betalas egna medel ut till huvudmannen?

En gång / månad
Annat, nämligen:

En gång / vecka

Hur betalas egna medel ut till det särskilda
boendet där huvudmannen bor?

Kontant
Ej aktuellt

Till kortkonto

Vem betalar huvudmannens räkningar?

God man / Förvaltare
Huvudman och god man / förvaltare betalar tillsammans

Aldrig

Annan, nämligen:
Hur betalas huvudmannens räkningar?

Autogiro
Bankkassa

Internetbank

Annat, nämligen:
Äger huvudmannen bil eller annat fordon?

Ja

8 Övrig information
Övriga åtgärder som vidtagits för huvudmannen/den underårige.

Nej

Giroorder
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9 Begäran om arvode
Huvudmän som har inkomst överstigande 2,65 pbb eller tillgångar överstigande 2 pbb betalar arvodet till god
man/förvaltare själva. Arvodet betalas ut från kommunen och faktureras huvudmannen när beslut fattats. Ta hjälp
av Överförmyndarnämndens riktlinjer för arvode finns att läsa här: www.hudiksvall.se/godman.
Jag yrkar grundarvode för nedlagt arbete i uppdraget
Ja
Nej
Jag yrkar milersättning enligt bifogad körjournal. Antal km:

Ja

Nej

Jag yrkar kostnadsersättning med 2% av prisbasbeloppet

Ja

Nej

I kostnadsersättningen ingår alla så kallade småutgifter som tex telefon, porto, kuvert, datastöd och kortare resor.
Med kortare resor menas resor under 20 mil.
Resor som är gjorda för huvudmannens räkning och överstiger 20 mil ska redovisas på en körjournal. Körjournalen
ska innehålla datum, antal km, färdsätt, syftet med resan. Milersättning bestäms i enlighet med Skatteverkets
bestämmelser.
Begäran om extra schablonarvode för extra insatser under redovisningsperioden
Bevaka rätt i dödsbo

Ja

Nej

Försäljning av fastighet/bostadsrätt

Ja

Nej

Flytt

Ja

Nej

Flytt med särskild insats

Ja

Nej

Ansökt skuldsanering genom Kronofogdemyndigheten

Ja

Nej

Nytt uppdrag (gäller ej vid byte av ställföreträdare)

Ja

Nej

10 Övriga frågor till dig som ställföreträdare
Hur många uppdrag har du totalt som god man / förvaltare?

Antal:

Hur många av dessa uppdrag är i en annan kommun?

Antal:

Har du någon ytterligare funktion kring
din huvudman?

Personlig assistent
Kontaktperson genom socialtjänsten

Nej

Anhörig:
Är du intresserad av fler uppdrag som god man/förvaltare?

Ja

Nej

Har du deltagit i nämndens grundutbildning de senaste 2 åren?
Om ”Nej”, motivera:

Ja

Nej

Har du förslag på fortbildning som du har behov av?
Om ”Ja”, vilken:

11 Underskrifter
Jag intygar på heder och samvete att de uppgifter som lämnats är riktiga.

Datum

Namnteckning (God man/förvaltare/förmyndare)

Ort

Namnförtydligande

