Redogörelse
För förordnad förmyndare
(om du är särskilt förordnad vårdnadshavare är du också
förordnad förmyndare)
Överförmyndarenheten
________________________________________
(Period fr.o.m. – t.o.m.)

1. Personuppgifter
Underårig

Personnummer

Förordnad förmyndare

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Vistelseadress för underårig

2. Boendesituation
Barnet har under perioden bott

□ Familjehem

□ Hemma hos föräldrar

☐ HVB-hem

Adress

☐ Annat boende
Telefon

Postnummer

Postadress

Besök hos barnet
Inga besök

1-2 besök

1-2 besök/månad

1 besök/vecka

Flera gånger i veckan

Övrigt
Antal kontakter med familjehemmet/boendet:
Antal kontakter med övriga myndigheter, institutioner, organisationer:
Arvode
Begär du arvode för uppdraget?

□

Ja

□

Nej

Begär du omkostnadsersättning för uppdraget?

□
□

Ja, schablonbelopp 2 % av gällande pbb

□

Ja, summa______ (bifoga kvitto på utlägg)

Nej

Har du kört bil i uppdraget och begär du kilomterersättning?

□

Nej

□

Ja, jag bifogar körjournal och begär ersättning enligt körjournalen

Överförmyndarens anteckningar, datum och underskrift

3. Övriga ekonomiska angelägenheter
Ja

Nej

Har du sökt de bidrag barnet har rätt till såsom barnbidrag, barnpension eller CSN-bidrag och särskilt tillägg?
Om nej motivera:

Har barnet ett bankkonto?
Om nej motivera:

Är barnet tillfredställande försäkrad?
Om nej motivera:

Har barnet varit dödsbodelägare under året?
Om ja, har du ansökt om överförmyndarens samtycke till ev. arvskifte?

Har du vidtagit någon annan rättshandling såsom köpt/sålt fast egendom, bostadsrätt etc. för barnets räkning?
Om ja, har du ansökt om överförmyndarens samtycke till åtgärden?

Övriga upplysningar:

4. Ekonomisk förvaltning
Bidrag och/eller annan ersättning som avser myndlingen förvaltas av
☐ Förordnad förmyndare (om du är särskilt förordnad vårdnadshavare är du också förordnad förmyndare)
☐ Familjehemmet (se nedan)
Jag som förordnad förmyndare intygar härmed att myndlingens ekonomiska intressen tillgodoser dennes nytta och för övrigt
förvaltas på ett för myndlingen korrekt sätt.
(Även om barnets medel förvaltas av familjehemmet är det den förordnad förmyndaren som bestämmer och ansvarar över hur
barnets tillgångar ska användas).

När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Härnösands kommun behandlar personuppgifterna
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns på: www.harnosand.se/gdpr
Att uppgifterna i denna redogörelse är riktiga intygas på heder och samvete.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ort och datum

Underskrift

Postadress
SE-871 80 Härnösand
Besöksadress
Norra Kyrkogatan 3

Tel vx
0611-34 80 00

Bankgiro
5576-5218

Hemsida
www.harnosand.se

Fax
0611-34 82 43

Organisationsnr
212000-2403

E-post
overformyndarenheten@harnosand.se

