Redogörelse av utfört arbete som ställföreträdare för barn
Särskild förordnad förmyndare, medförmyndare eller god man enligt 11 kap 1 §
föräldrabalken
(Gäller ej god man för ensamkommande barn eller god man enligt 11 kap 2 § föräldrabalken)

Avser år/period: ______________________________
Barnets uppgifter
Namn

Utdelningsadress

Personnummer

Postnummer

Postort

Vistelseadress (om annan än ovan)

Förmyndare/God man 1
Namn

Utdelningsadress

Personnummer

Postnummer

Epost

Postort

Tel.nr.

Förmyndare/God man 2
Namn

Utdelningsadress

Epost

Personnummer

Postnummer

Postort

Tel.nr.

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i redogörelsen är riktiga

………………………
Datum

………………………
Datum

…………………………………………………..
Underskrift

…………………………………………………..
Underskrift

Typ av förordnande
Särskild förordnad/-e förmyndare
God man i förmyndares ställe enligt 11 kap 1 § föräldrabalken
Medförmyndare med ensam rätt att förvalta all egendom för barnet
Medförmyndare med uppdrag att förvalta viss egendom
Ange typ av egendom:________________________________________________________________

Uppgifter om barnet
Barnet har under redovisningsperioden bott
Hos förälder/föräldrarna
På HVB

Familjehem hos särskild förordnad vårdnadshavare

I jourhem

Familjehem men ej hos särskild förordnad vårdnadshavare

Annat boende:
Ange namn och telefonnummer till vuxen person med direkt omvårdnad för barnet

Om barnet har eget telefonnummer, ange detta

Ekonomisk förvaltning
Vilken typ av inkomster har barnet haft under redovisningsperioden?
Fickpengar från vårdnadshavare
Fickpengar som present
Lön från eget arbete
Arv / Försäkring / Förmånstagande / Barnpension
Ränta / Avkastning
Inga inkomster
Annat. Beskriv:

Hur har barnets tillgångar förvaltats under redovisningsperioden?
Jag/Vi har förvaltat barnets tillgångar.
Jag/Vi har överfört barnets medel till vårdnadshavare/familjehem som har ombesörjt inköp åt barnet.
Jag/Vi har överfört medel till barnet själv som denne själv får använda.
Annat arrangemang. Beskriv:

Om någon annan än förmyndaren eller barnet har hanterat barnets tillgångar, redogör för hur samråd och uppföljning har
fungerat under perioden:

Om barnet själv har tilldelats medel att förvalta, hur har detta fungerat?

Har det utbetalats ekonomiskt understöd från barnets inkomster? Om ja, till vem?

Har det utbetalas barnpension till vårdnadshavare/familjehem? Om ja, till vem?

Om uttag från överförmyndarspärrade konton har gjorts under perioden, hur har du följt upp att dessa har använts som
avsett? Beskriv:

Har du/ni bevakat barnets ekonomiska angelägenheter i något annat avseende under perioden, exempelvis vid
köp/försäljning/mottagande av fastighet eller fordon, arvskifte eller liknande rättshandling? Beskriv:

Ekonomisk redovisningsskyldighet
Ja

Nej

Har du skrivit under och skickat in förteckning över barnets ekonomiska tillgångar och ev. skulder per
förordnandedatum till överförmyndaren?

Har du i skriftligt beslut blivit befriad ifrån ekonomisk redovisningsskyldighet i detta uppdrag?
Om ja, ange datum för beslutet:_____________________________

Har barnets ekonomiska förutsättningar förändrats avsevärt sedan du blev befriad från ekonomisk
redovisningsskyldighet?
Om ja, ange på vilket sätt (t ex en större utbetalning av medel, ett arv, en gåva eller liknande):

Tänk på att för att du ska vara befriad ifrån ekonomisk redovisningsskyldighet krävs det ett skriftligt beslut av
överförmyndaren gällande ett visst specifikt uppdrag. Beslut om redovisningsbefrielse gäller tills vidare om inget annat anges,
men kan när som helst upphävas av överförmyndaren. Redovisningsbefrielse gäller endast årsräkning – redogörelsen måste
lämnas in. Redovisningsbefrielse betyder inte att du undgår skyldigheten att löpande föra räkenskaper och spara underlag
som årsbesked, kvitton, handkvittenser m.m. gällande den ekonomiska förvaltningen, eftersom du kan behöva visa upp dessa i
efterhand.

Begäran om arvode och ersättningar
Arvode för nedlagt arbete under redovisningsperioden.
Jag begär arvode

Ja

Nej

Kostnadsersättning för porto, telefon, kopiering och liknande.(Spara alltid kvitton) .
Jag söker kostnadsersättning med antal kronor__________

Jag söker ej kostnadsersättning

Reseersättning för resor med eget fordon.
Jag söker kostnadsersättning för antal km_____________ (Bifoga körjournal)

Överförmyndarens granskning
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

