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Överförmyndarnämndens anteckningar
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för	tiden

Sändes	som	bilaga	till	ÅRSRÄKNING	senast	den	1	mars	
till	Överförmyndarnämnden,	251	89	Helsingborg
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ank	öfm	den

postadress
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KOSTNADSERSÄTTNING	(kryssa	för	lämpligt	alternativ)

Ja NejJa
Jag	önskar	arvode	för	arbete
med	EKONOMISK	FÖRVALTNING?

Jag	önskar	arvode	för	arbete
med	PERSONLIG	OMVÅRDNAD?			

Jag	önskar	inte	ersättning	för	kostnader
förenade	med	förmynderskapet/ställföreträdarskapet

Jag	har	haft	kostnader	förenade	med	förmynderskapet/	 	 									 	 avseende	er-
ställföreträdarskapet	och	jag	önskar	gottgörande	med	kronor	 		 	 sättning	för



Har du sökt bostadsstöd?

Har du sökt försörjningsstöd, handikappersättning mm?

Har din huvudman hemförsäkring?

Har du sökt hemtjänst?

Omfattas din huvudman av (LSS lagen om stöd och service)?

Har huvudmannen personlig assistent eller kontaktperson?

Omfattas din huvudman av högkostnadsskydd?

Har du ansökt om handikappersättning från Försäkringskassan?

Har du ansökt om fonder?

Har du vid Kronofogden ansökt om hänsyn till godmansarvode
vid förbehållsbelopp?

Övrigt utfört arbete med personlig omvårdnad (kort beskrivning)

KOSTNADSREDOVISNING (vid överstigande av 2% av basbelopp)

 
  Ekonomisk förvaltning
	 Pensionen	handhas	av: Om pension betalas till servicekonto el dyl vem sköter kontot?

     undertecknad institution huvudmannen

Huvudmannens hälsotillstånd (funktionsförmåga etc)

Antal besök hos huvudmannen   Antal telefonsamtal med huvudmannen

Antal telefonsamtal med andra personer i ärendet    och i så fall med vilka 

Utflykter mm med huvudmannen till
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