REDOGÖRELSE

Skriv ut

GODMANSKAP FÖR
ENSAMKOMMANDE BARN

Överförmyndaren

1. Personuppgifter

Töm formulär

Barnets namn (förnamn, efternamn):

Födelsedatum:

Migrationsverkets dossiernr.:

Barnets adress:

Postnummer och ort:

God man:

Personnummer:

Adress:

Postnummer och ort:

E-post:

Telefonnummer:

2. Redogörelseperiod
År:………………………

Period: ☐ 1 jan – 31 mar

☐ 1 apr – 30 jun

☐ 1 jul – 30 sept

☐ 1 okt – 31 dec

Eller fr.o.m. …………/………../………. t.o.m. …………/………../………

3. Uppgifter om uppehållstillstånd
☐ Barnet är asylsökande

☐ Barnet är inte asylsökande (Om detta kryssas i, kommentera under 10)

☐ Barnet har beviljats uppehållstillstånd den …………………………………………..
OBS: Om barnet har haft uppehållstillstånd sedan tidigare period så ska en annan blankett användas för redogörelse.

4. Barnets boende
4.1 Barnet har under perioden bott i:
☐ Jour/familjehem

☐ HVB

☐ Anhörigboende/Stödboende

☐ Annat:………………………………….

4.2 Har barnet flyttat under perioden?

Överförmyndaren ska kontaktas omedelbart om barnet flyttar. Detta gäller även en flytt inom kommunen.

☐ Ja

☐ Nej

5. Barnets behov av god man
Har barnet fortsatt behov av god man?
☐ Ja

☐ Nej, därför att ………………………………………………………………….
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6. Besök under perioden
6.1 Besök hos barnet under perioden:
☐ 1 besök/vecka

☐ 1 besök/månad

☐ 1-2 besök under perioden

☐ 0 besök under perioden

Motivera besöksfrekvensen: …………………………………………………………………………………………………………………….....
6.2 Vistelse med barnet utanför boendet under perioden (exempelvis möte hos myndighet):
☐ Inga

☐ 1-2 vistelser/månad

☐ 1-2 vistelser under perioden

☐ 1 vistelse/vecka

7. Personliga angelägenheter
7.1 Har du ansökt om uppehållstillstånd för barnet under perioden?
Om nej, varför inte? ……………………………………………………………….
7.2 Har du medverkat vid Migrationsverkets utredning?
Om nej, varför inte? ………………………………………………………………..
7.3 Har du företrätt barnet vid åldersutredning under perioden?
Om nej, varför inte? …………………………………………………………………
7.4 Har barnet haft ett giltigt LMA-kort under perioden?
Om nej, varför inte? ………………………………………………………………….
7.5 Har barnets obligatoriska hälso- och tandvårdsundersökning
genomförts under perioden?
Om nej, varför inte?.............................................................................
7.6 Har barnet fått ytterligare vård under perioden? Även exempelvis
synundersökningar.
Om nej, varför inte? …………………………………………………………………
7.7 Har barnet haft tillgång till skolundervisning/förskola under
perioden?

☐ Ja
☐ Nej
☐ Redan gjorts tidigare period
☐ Ja
☐ Nej
☐ Redan gjorts tidigare period
☐ Inte kallad ännu
☐ Ja
☐ Nej
☐ Inte aktuellt under perioden
☐ Ja
☐ Nej
☐ Ja
☐ Nej
☐ Redan gjorts tidigare period
☐ Ja
☐ Nej
☐ Behov saknas
☐ Ja
☐ Nej
☐ Behov saknas

Om nej, varför inte? ………………………………………………………………….
7.8 Har du deltagit i utvecklingssamtal i skola/förskola under perioden? ☐ Ja
☐ Nej
Om nej, varför inte? ………………………………………………………………….
☐ Inte aktuellt under perioden
7.9 Har du medverkat vid möten hos socialtjänsten under perioden?
☐ Ja
Om nej, varför inte? ………………………………………………………………….
7.10 Har du medverkat vid barn- och ungdomspsykiatrins
utredning under perioden?
Om nej, varför inte? …………………………………………………………………..
7.11 Har du sett till att barnet har fått kontakta sin familj
under perioden?
Om nej, varför inte? …………………………………………………………………...
7.12 Har barnet varit föremål för omhändertagande enligt LVU under
perioden?
7.13 Har du medverkat vid möte med polis om barnet utsatts
för brott eller utfört brott?
Om nej, varför inte? …………………………………………………………………..

☐ Nej
☐ Inte aktuellt under perioden
☐ Ja
☐ Nej
☐ Redan gjorts tidigare period
☐ Ja
☐ Nej
☐ Barnet har kontakt sedan tidigare
☐ Ja, beslut bifogas
☐ Nej
☐ Ja
☐ Nej
☐ Inte aktuellt under perioden

Sida 2 av 4

7.14 Har du ansökt om några bidrag eller andra insatser hos Migrationsverket eller socialtjänsten
under perioden?
☐ Redan gjorts tidigare period
☐ Ja, nämligen:

☐ Nej, därför att:

……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

7.15 Har du överklagat något beslut gällande barnet?

Exempelvis utvisningsbeslut/beslut om särskilt bidrag/beslut om placering/tillfälligt beslut om ålder

☐ Inga överklagbara beslut har meddelats under perioden
☐ Ja, nämligen:

☐ Nej, därför att:

………………………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..
……..…………………………………………………………………………

………………………………………………………………

……..…………………………………………………………………………

8. Ekonomisk förvaltning
8.1 Barnet har under perioden fått:
☐ Dagersättning

☐ Omkostnadsersättning via familjehemmet

☐ Särskilt bidrag/annan ersättning nämligen: …………………………………………………………………………..............
8.2 Ersättningar/bidrag hanteras av:
☐ God man

☐ Familjehemmet

☐ Barnet i samråd med god man

8.3 Hur kontrollerar du att barnets bidrag går till det som avses med bidraget?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. För barn som har fått uppehållstillstånd

Om barnet har haft uppehållstillstånd sedan tidigare period så ska en annan blankett användas för redogörelse.
Dessa frågor ska alltså endast besvaras om barnet fått uppehållstillstånd under aktuell period.

9.1 Har du sett till att barnet blivit folkbokfört och fått id-handling?
Om nej, varför inte?.................................................................................

☐ Ja
☐ Nej

9.2 Har du informerat personer runt barnet om att barnet
har fått uppehållstillstånd?
Om nej, varför inte?..................................................................................

☐ Ja

9.3 Har du hjälpt barnet att öppna bankkonto?

☐ Ja

Om nej, varför inte?..................................................................................

☐ Nej

☐ Nej

10. Kompletterande upplysningar
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11. Begäran om arvode och kostnadsersättning
När det gäller arvodets storlek så utgår kommunen från en schablon. Schablonen är endast att ses som en utgångspunkt. För
att läsa mer om detta finns våra riktlinjer på www.ekero.se.

Jag begär arvode

Jag begär inte arvode

Kostnadsersättning utgår bara för de kostnader som varit nödvändiga i uppdraget som god man. Ersättningen utgår från faktiska
kostnader mot verifikat eller enligt schablon. Bilersättning kan begäran i kombination med en lägre schablonersättning.
Observera att om du begär kostnadsersättning enligt schablon ska du kunna visa dina kostnader när Skatteverket begär det.

Jag begär kostnadsersättning enligt schablon
Jag begär milersättning för ……….. km (körjournalen ska bifogas)
Jag begär kostnadsersättning enligt bifogade kvitton/underlag med …………. kr
Jag begär ingen kostnadsersättning

Körjournal
Datum:

Resans
längd

Från – till:

Resans ändamål:

Summa:

Datum

God mans underskrift

………………………………

……………………………………………....
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Ifylld redogörelse skickas till: Överförmyndaren, Box 205, 178 23 Ekerö

