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§207
Motion om gode man och förvaltare och kommunens ansvar i det kommunen har
som skyldighet att sköta och bevaka
2016 KS0206
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på
svar till motionen.
Förslag på svar ska vara klart senast 24 februari 2017.
Beskrivning av ärendet
Finn Dahl (-) har lämnat in en motion om att kommunen gör en undersökning om hur gode
man fungerar som man överlåtit till Halmstad då det enligt honom finns mycket som inte är
bra.
I motionen föreslås också att man redovisar vad man gjort för att förbättra informationen.
Motionären har själv varit i kontakt med överförmyndigheten nyss som sa att de har
utbildningar så att personal som jobbar ska kunna veta vart de ska vända sig, men förstod inte
varför kommunen inte hört av sig. Motionären anser att kommunen bör utreda varför man inte
har gjort det.
Motionären föreslår till sist att kommunen bör betala ut ersättning till de personer där en gode
man har bedragit eller i övrigt begått en olaglig handling och där det har blivit en kostnad för
den enskilde.
Handlingar i ärendet
 Motion om gode man och förvaltare och kommunens ansvar i det kommunen har som
skyldighet att sköta och bevaka
 Tjänsteskrivelse Remiss motion gode man och förvaltare
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