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REDOGÖRELSE FÖR UTFÖRT UPPDRAG 

Bilaga till      -årsräkning -sluträkning
Kalenderår     Period fr o m – t o m  
……………….              ……………………….. 

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL). 
Mer information finns på Sundbybergs stads webbplats www.sundbyberg.se/personuppgiftslagen. 

Huvudman 
Efternamn Förnamn Personnummer 

God man/Förvaltare 
Efternamn Förnamn Personnummer 

Boende och privata medel 
Huvudmannen har under året bott 

 I eget hushåll  Annat boende  Grupppostad/särskilt boende 
Adress Telefon dagtid 

Postadress Telefon kvällstid 

E-postadress Mobiltelefon 

Telefon till boende Telefon till kontaktperson 

Privata medel utbetalas  gånger per år  Bankkonto  Lämnas vid besök 

Besök hos huvudmannen/barnet 
 Inga besök 1-2 besök 1-2 besök/månad
 1 besök/vecka flera besök/vecka

Vistelse med huvudmannen/barnet utanför hemmet/institutionen 
 Inga besök 1-2 besök 1-2 besök/månad
 1 besök/vecka flera besök/vecka

Antal telefonsamtal 
Med huvudmannen/barnet cirka  Med anhöriga eller boende cirka  Med andra cirka 

Ekonomisk förvaltning 
Pensionen handhas av 

 Undertecknad  Institution  Huvudmannen/förmyndare 

 Om pensionen betalas till servicekonto eller personkonto, ange nedan vem som sköter kontot 
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Vilka åtgärder har Du vidtagit för Din huvudman under året/perioden? 

Har du sökt fondmedel för din huvudman?  Ja  Nej 

Har du sökt hemtjänst för din huvudman?  Ja  Nej 

Har du sökt bostads- bidrag/tillägg för din huvudman? 

Om nej, varför?    

 Ja  Nej 

Har din huvudman kostnader för omsorg, t ex äldreboende? 
Om ja, har du tänkt på att ta hänsyn till förbehållsbeloppet?  

 Ja 
 Ja 

 Nej 
 Nej 

Har du försörjningsstöd eller annat bistånd enligt Socialtjänstlagen 
för din huvudman? 

 Ja  Nej 

Har du sett till att din huvudmans egendom är tillfredsställande 
försäkrad?  

Om nej, varför? 

 Ja  Nej 

Har du ansökt om insatser enligt LSS (Lagen om särskilt stöd)? 

Om ja, vilken/vilka insatser har beviljats?     

 Ja  Nej           Ej aktuellt 

Om ansökan avslagits, har du överklagat beslutet?  Ja  Nej 

Har din huvudman rätt till handikappersättning från 
Försäkringskassan? 

 Ja  Nej 

Begäran om arvode och kostnadsersättning 
Arvode för ekonomisk förvaltning 

 Ja  Nej 
Arvode för personlig omvårdnad (endast om det ingår i ert förtroende) 

 Ja  Nej 
Kostnadsersättning 

 Ja, med antal kronor  Nej 

Obs! Med kostnadsersättning avses här porto, telefon och dylikt. Kostnadsersättning utgår med högst 2 % 
av basbeloppet om inte högre kostnad kan styrkas. 

Uppgifterna i denna redogörelse intygas på heder och samvete 
Datum Namnförtydligande 

Underskrift 
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