Överförmyndarnämnden
241 80 Eslöv

Redogörelse - Ensamkommande barn
Barnet är asylsökande
Om PUT* beviljats, ange datum:
Om TUT** beviljats, ange tidsperiod:

*Permanent uppehållstillstånd
** Tillfälligt uppehållstillstånd

1. Redogörelsen avser
Kalenderår:

Kryssa i vilket kvartal redogörelsen gäller:

1 januari - 31 mars

1 oktober - 31 december

1 april - 30 juni

1 juli - 30 september

Eller ange period. Skriv in årtal/månad/dag:
Från och med:

Till och med:

2. Uppgifter om barnet
Efternamn:

Förnamn:

Födelsedatum/personnummer:

c/o adress:

Vistelseadress:

Medborgarskap:

Dossiernummer hos Migrationsverket:

Är barnet EU-medborgare?
Ja
Nej

Språk:

Eventuellt ändrade personuppgifter: (till exempel fullständigt

Handlägger Migrationsverket ärendet som ett DUBLIN-ärende?

personnummer)

Ja

Nej
Om ja, vilket land?

3. Uppgifter om god man (*obligatoriska uppgifter)
Efternamn*:

Personnummer*:

Förnamn*:

Adress*:

Telefonnummer (mobil)*:

Postnummer och postadress*:

Telefonnummer (hem eller arbete):

E-postadress*:

4. Boendeform
Barnet har under perioden bott:
HVB

Familjehem

Privatplacering/placering hos släkting

Annat

Adress:
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5. Fullständiga uppgifter på viktiga personer
Fullständigt namn på socialsekreterare för barnet:

Ange kommun och eventuell stadsområdesförvaltning:

Telefonnummer:

Fullständigt namn på kontaktperson på boendet:

Telefonnummer:

Fullständigt namn på person i familjehem/släkting på privat boende:

Telefonnummer:

Fullständigt namn på offentligt biträde/juridiskt ombud:

Telefonnummer:

Fullständigt namn på eventuell släkting/anhörig i Sverige:

Telefonnummer:

Hur fungerar kontakten med ovan nämnda personer?
(Om det inte fungerar, vänligen redogör för samarbets- och/eller kommunikationssvårigheterna.)

6. Vidtagna åtgärder under perioden som du redogör för
Har du ansökt om uppehållstillstånd för barnet? Om nej, varför inte?
Ja

Nej

Har du medverkat vid Migrationsverkets utredning och vid polisförhör?
Ja

Nej

Har barnet fått sjukvård? Om ja, uppge vilken typ av sjukvård:
Ja

Nej

Har barnet fått tandvård? Om ja, uppge vilken typ av tandvård:
Ja

Nej

Får barnet skolundervisning?
Ja

Nej

Om ja, ange var? Om nej, uppge anledning:

Har du deltagit i utvecklingssamtal om barnet i skolan?
Ja

Nej

Har du medverkat vid socialtjänstens/BUP:s utredning?
Ja

Nej

Har du ansökt om några bidrag? Om ja, vilken typ av bidrag:
Ja

Nej

Har du ansökt en annan form av bistånd, till exempel kontaktperson? Om ja, ange vilken typ av bistånd:
Ja

Nej

Har du överklagat något beslut? Om ja, vilka beslut:
Ja

Nej
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Har du medverkat till att barnet kontaktat sin familj? Om ja, uppge på vilket sätt du medverkat:
Ja

Nej

Har barnet varit föremål för omhändertagande? Om ja, uppge anledning och på vilket sätt:
Ja

Nej

Har du medverkat till att barnet kan återförenas med sin familj? Om ja, uppge på vilket sätt du medverkat:
Ja

Nej

Har särskilt förordnad vårdnadshavare förordnats för barnet?
Ja

Nej

7. Ekonomisk förvaltning
Barnet har fått följande ersättningar eller bidrag under redovisningsperioden:
Dagersättning (Migrationsverket)

Försörjningsstöd

Ersättning/bidrag har hanterats av:

Barnbidrag

Ersättning/stöd av CSN

Hur har barnet fått sina pengar?

Mig (god man)

Fickpengar i handen från mig eller familjehemmet

Familjehemmet

Barnet har ICA-kortet/uttagskortet med dispositionsrätt

Annan: (Om annan, ange namn och funktion/relation till

Annat sätt (ange hur):

barnet:)

Om familjehemmet eller annan än gode mannen har hanterat barnets pengar, redogör för hur samråd med och redovisning till
gode mannen har gått till:

Tänk på att du måste spara alla kvitton, bankens saldobesked och årsbesked, fakturor och andra veriﬁkationer - även om du blivit befriad från att
inkomma med årlig redovisning och sluträkning. Tänk på att krav på kvittens också gäller när barnet eller annan får pengar i handen. Överförmyndarnämnden (ÖFN) kan när som helst begära ut dessa veriﬁkationer.

Redogör för hur barnet har upplevt hanteringen av ekonomi om du eller annan hanterar den:
Om du saknar svar på denna fråga, vänligen fråga barnet och eventuellt familjehem/släkting. Om barnet inte varit nöjt, vänligen redogör för hur
du har hanterat missnöjet.
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8. Vidtagna åtgärder

Nedlagd tid
Datum Redogörelse (Besök, överiga kontakter, planering för framtid, polisförhör, asylutred- Timmar
Minuter
ning, överiga uppgifter)

Summa:

Besvara gärna frågorna på särskild bilaga om utrymmet inte räcker till.
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9. Körjournal

Datum

Resans ändamål

Resans
längd i km

Färdväg

Timmar
och
minuter

Summa:

Önskar du körersättning?
Ja

Nej

Om ja, för antal kilometer:
Önskar du ersättning för parkeringsavgift eller kollektivtraﬁk?
Ja
Nej
Om ja, hur mycket?

(Kvitton måste bifogas)
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10. Underskrifter
Tänk på att du skriver under redogörelsen på heder och samvete. God man har ett straffansvar. God man kan ställas till
svars inför domstol för osant intygande om någon inlämnad uppgift inte stämmer.
Om en redogörelse granskas med anmärkning kommer en kopia på redogörelsen att skickas till god man med anmodan
att inkomma med ett yttrande. Fördjupad granskning kommer att göras, vilket innebär att lämnade uppgifter kontrolleras
genom samtal med barnet självt och aktörer kring barnet.
Ovan nämnda omständigheter innebär att god man inte arvoderas förrän granskningen är klar. Om det visar sig att en god
man inte skött sitt uppdrag, görs ytterligare en lämplighetsbedömning av god man. Detta kan resultera i att inga nya uppdrag erbjuds förrän det står klart att god man kan sköta redovisningen och uppdraget korrekt.
Det kan även resultera i att omständigheterna tas upp i Överförmyndarnämnden och att god man entledigas från alla pågående uppdrag och inte erbjuds nya uppdrag alls.

OVANSTÅENDE UPPGIFTER INTYGAS PÅ HEDER OCH SAMVETE
Datum:

Namnteckning (god man):

Namnförtydligande:

Fylls i av Överförmyndarnämnden i Eslöv
Redogörelsen är granskad:
Utan anmärkning

Med anmärkning

Med korrigering

BESLUT / Anmärkning:

Datum:

Namnteckning (granskare):

Namnförtydligande:

Överförmyndarnämnden
Postadress: 241 80 Eslöv | Besöksadress: Stadshuset, Gröna Torg 2
Telefon: 0413-620 00 | E-post: overformyndarnamnden@eslov.se | www.eslov.se
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