Redogörelse
Förmyndare/Särskild förordnad vårdnadshavare
Överförmyndarenheten

________________________________________
(Period fr.o.m. – t.o.m.)

1. Personuppgifter
Myndling

Personnummer

Förmyndare /särskild förordnad vårdnadshavare 1

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Vistelseadress för myndling

Förmyndare /särskild förordnad vårdnadshavare 2

Personnummer

Adress

Telefonnummer

2. Boendesituation
Barnet har under perioden bott

□ Familjehem

☐

☐ Annat boende

HVB-hem

Adress

☐ Hemma hos sin/a legala föräldrar
Telefon

Postnummer

Postadress

Besök hos barnet
Inga besök

1-2 besök

1-2 besök/månad

1 besök/vecka

Flera gånger i veckan

1-2 besök/månad

1 besök/vecka

Flera gånger i veckan

Motivera din besöksfrekvens:

Vistelse med barnet utanför hemmet/institutionen
Inga besök

1-2 besök

Motivera:

Övrigt
Antal övriga kontakter med barnet:
Antal kontakter med familjehemmet/boendet:
Antal besök i skolan:
Antal kontakter med anhöriga:
Antal kontakter med övriga myndigheter:

3. 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 du öppnat bankonto till barnet?

Har du sett till att barnet är tillfredställande försäkrad?
Om nej motivera:

Har du sett till att de medel som betalas direkt till familjehemmet kommit barnet tillgodo (såsom kläder m.m).

Har barnet varit dödsbodelägare under året?
Om ja har du ansökt om överförmyndarens samtycke till arvskiftet?

Har du vidtagit någon annan rättshandling såsom köpt/sålt fast egendom, bostadsrätt?
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
☐ Förmyndare/Särskild förordnad vårdnadshavare (SFV)
☐ Familjehemmet (se nedan)
Jag som god man/SFV 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 förmyndaren/SFV som bestämmer och ansvarar över hur barnets
tillgångar ska användas).

Att uppgifterna i denna redogörelse är riktiga intygas på heder och samvete .

________________________________________

_______________________________________________

Ort och datum

Underskrift förmyndare 1

_______________________________________
Ort och datum

______________________________________________
Underskrift förmyndare 2

