AnsnArru
|NG/sLUTnAru
ruc

ffie

sid 1 (4)

nr
f O r6 r . . . . . .
for perioden

Overfdrmyndaren

Blanketten skickas in ftire 1 mars
Huvudman

(gata,box el dyl)

Postnummer

Telefon(5venriktnr)

StSllfiiretrddare kryssmarkera) |

Namn

lcooman I lrorvattare l-- F0rmvndare
Ieersonnunrnrer

{dress(gata,boxel dyl)
Postnummer

lTelbostadlavenriktnr)l-et arbetetlaveiffifi

lPostort

m manstdlln
BehAllning
vidArets/periodens
bOrjan
enlirsreikning
el fOrteckning
InkomsterunderAreVperioden
(1verfOres
frdn sid2)

+

BehAllning
vidArets/periodens
slut
(6vei6res friln sid2)

Utgifter
underAreUperioden
(6veff6resfrAn sid2)

SummaA

+

SummaB

(OBSERVERAaft summaA och summaB skatt6verensst€imma,
d.v.svaralika stora)
Att ovanstiendeuppgifterzirriktigafOrsdkras
pA
hederochsamvete
Ortochdatum:

(Stdllfdretrddarens
namnteckning)

6verfiirm
rens antec kni
Granskad
lutananmiirkning
l--lmed iusterino/korrioerinol-lmea

Anmdrkning

Datum

2007

Overformyndarens
underskrift

anmArknino

sid 2

A. Inkomster under 6ret

Summa inkomster under AreUperioden@veftnres
tiilsid1\

Summa utgifter under AreUperioden@vertlres
tiilsid1)

c. Tillgdngar vid 6rets/periodens slut (kopior
av satdobesked
bi

(bank
ochkontonummer)
I Banktillgodohavanden
I
I

summa f6rm6genhet vid irets/periodens slut @ver-fares
tittsid1)

Kronor

tsrlaganr

3 (4)

ARSBERATTELSE
Huvudman
Namn

Personnummer

God man Ftirvaltare/Fti

A. Personlig

omvtrdnad

(ifyllsendastom forordnandetomfattaratr

person)
for huvudmannens

B. Ekonomiskfiirye!!nDg
Pensionen handhas av:
undertecknad

institution

pensionenbetalastill servicekontoel dyl., vem skoterkontot?

fortsatt behov av fdrvalta

D. Ovrigt

huvudmannen

4 (4)

Vilka ttgdrder har Du vidtagit ftir Din huvudman undei€retl
Denpersonliga
redogorelsen
dr ett underlaq
fdr arvodesbeddmninqen.
De flestauppgifterna
ingArsomen naturlig
deli
godmanskapet.
Flerauppgifter
skerkanskealdrigellerbaranAgonenstakag6ngunderettgodmanskap.
F6rattf6 en
btittrebildav vilkaAtgdrder
Du somgodmanellerforvaltare
harforetagit
for Dinhuvudman
b6rDu besvara
f6ljande
frAgor:
Gdller nigon av nedanstAende frtgor

Din huvudman?

T Nej

HarDu sokthemtjdinst
for Dinhuvudman?

n
tl
n
n

HarDusciktbostadsbidrag
tillDinhuvudman?
HarDutiinktpAattta hdnsyntill forbehAllsbeloppet?'
HarDus0ktsocialbidrag
tillDinhuvudman?
HarDu setttill att Dinhuvudmans
egendomiir frirsiikrad?
OmfattasDinhuvudman
av LSS(lagenom siirskiltst6d)?'

Nej
Nej
Nej
Nej

T Nej
E Nej

HarDinhuvudman
personlig
assistent?o
BorDinhuvudman
i ndgonav kommunens
sdrskilda
boendeformer?"
HarDinhuvudman
kontaktperson?'

n
n

T Ja
T
l^

ucl

n

Ja

tl Ja
T Ja

n
n

Ja
Ja

r

Ja

Nej

T Ja

Nej

n

Ja

Nej

Angekontaktpersonens
namn:
Begdran om arvode och kostnadsersdttning

tl

F6rvalta
huvudmannens
egendom
Bevakahuvudmannens
rdtt
person
S0rjafdr huvudmannens
Kostnadsersdttning
(ersettn
somoverstiger
2 % avprisbasbeloppet
skastyrkas)
Jag hartidigareunder6rettqgitut bokfdrdkostnadsersdttning
kronor:

Arvodeutgesf6r

Forvalta
huvudmannens
Bevakahuvudmannens
rdtt
SOrja
person
fOrhuvudmannens

Ersiittningfdr utgifter

fOregenbil,skattefridel
(enliqtkvittoellerschablon
kostnadsersdttninq

Summa

n
n
n
n

Nej
Nej

f,
tl

Ja
Ja

Nej

n

ja

Nej

tl

Ja

