Överförmyndarnämnden
Handläggare, telefon

Datum

Handläggare 0322-616160

Aktnr

20xx-xx-xx

X

Granskningsanmärkning på årsräkning 20xx
Överförmyndaren har granskat din årsräkning för xxxx, xxxx, för
redovisningsperiod 20xx och har följande anmärkningar:


[Du har [ange vilka åtgärder som ingår i uppdraget och som stf inte
vidtagit under redovisningsperioden]. God man ska enligt 12 kap. 3 §
föräldrabalken omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla
på det sätt som bäst gagnar den enskilde.]



[Under året ett flertal räkningar betalats för sent. Påminnelser och inkassokrav
förekommer i redovisningen, vilket har åsamkat huvudmannen merkostnader.
Gode män ska enligt 12 kap. 3 § föräldrabalken omsorgsfullt fullgöra sina
skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde.]



[Som god man är du enligt 12 kap. 5 § föräldrabalken skyldig att
fortlöpande föra räkenskaper över din förvaltning och göra anteckningar
om åtgärder i övrigt. Inkommen årsräkning anses inte vara i sådan
ordning att den varit enkel att kontrollera.]



[Du får inte sammanblanda din ekonomi med huvudmannens. Av 12
kap. 6 § föräldrabalken framgår att den gode mannen ska se till att den
enskildes tillgångar förvaras så att de inte sammanblandas med
tillgångar som ställföreträdaren annars förvaltar. Vid genomgång av din
årsräkning för huvudmannen framkommer att du har gjort överföringar
från huvudmannens konto till ditt eget konto.]



[Årsräkningen innehåller inte kompletta underlag. Överförmyndaren kan
därför inte granska att du som god man har fullgjort dina skyldigheter.
Överförmyndaren har begärt underlag från dig den [datum] samt påmint den
[datum]. Enligt 12 kap. 9 § föräldrabalken är gode män skyldiga att lämna
överförmyndaren de upplysningar om sin verksamhet som överförmyndaren
begär.]



[Du har utan beslut från överförmyndaren tagit ut arvode och
kostnadsersättning från huvudmannens konto. Enligt 12 kap. 16 §
föräldrabalken är det överförmyndaren som fattar beslut om arvode och
kostnadsersättning och dess storlek.]
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[Du har under året placerat [kronor] kronor i [placering]. Enligt 14 kap. 6 §
föräldrabalken får, om överförmyndaren samtycker till det, den enskildes
tillgångar placeras i aktier och även i övrigt placeras på något annat sätt än
som anges i 5 §. Du har inte ansökt om överförmyndarens samtycke till
placering och överförmyndaren har inte heller samtyckt till ovan nämnda
placering.]



[Under året har du endast besökt huvudmannen vid ett till två tillfällen. Enligt
personal på boendet har du varit mycket svår att nå. I ditt uppdrag avseende
sörja för person ingår regelbunden kontakt med huvudmannen och personal
kring honom.]



[Vid genomgång av årsräkningen framkommer uttag om [kronor] kronor.
Mottagaren ska kvittera privata medel. Du har inte lämnat in några
kvittenser.]



[Du har vid flera tillfällen gjort inköp åt huvudmannen som kan ifrågasättas
huruvida dessa inköp kommit huvudmannen till godo.]

Du har fått tillfälle att yttra dig över ovanstående. I ditt yttrande har du [förklara
kort vad stf angett].
Överförmyndaren får med bakgrund till ovanstående rikta anmärkning enligt 16
kap. 5 § föräldrabalken mot din förvaltning av XXX tillgångar under år 20xx.
[Eventuella åtgärder]
För överförmyndarnämnden

XX
Handläggare/Jurist
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