TJÄNSTESKRIVELSE
2017-01-19
Dnr 2016 KS0206
Kerstin Thörner, Nämndsekreterare
Tel: 0345-182 36
E-post: Kerstin.Thorner@hylte.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion gällande gode man och förvaltare och
kommunens ansvar i det kommunen har som skyldighet att
sköta och bevaka
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att avslå motionen i sin helhet.

Beskrivning av ärendet
Finn Dahl (-) har lämnat in en motion om att kommunen ska undersöka hur gode
män och överförmyndarnämnden i Halmstad fungerar då det enligt honom finns brister.
Efter samtal med motionären har följande att-satser förtydligats:
- Att kommunen gör en undersökning om hur gode man fungerar.
- Att man (överförmyndarkansliet) redovisar vad man gjort för att förbättra informationen.
Överförmyndarkansliet begär varje år in en årsräkning som är en ekonomisk redovisning från
ställföreträdaren (gode man). Ställföreträdaren ska även lämna in en redogörelse avseende
uppdraget. På delegation av nämnden för överförmyndare i samverkan granskar sedan
tjänstemän årsräkningen och redogörelsen. Granskningen utmynnar i ett beslut om att
redovisningen antingen granskas utan anmärkning eller med anmärkning.
Därför föreslår kommunledningskontoret att avslå första att-satsen för att det redan idag görs
kontroller av ställföreträdarens (gode mannens) uppdrag.
I nämnden för överförmyndare i samverkans uppdrag ingår inte att nämnden på eget initiativ
kontaktar verksamheter inom Hylte kommun för att informera personal om vad som ingår i en
god man och förvaltares uppdrag. Däremot är överförmyndarkansliet ute i verksamheterna
och informerar efter inbjudan från verksamheterna i mån av tid.
Därför föreslår kommunledningskontoret att avslå andra att-satsen. Detta eftersom det inte
ingår i nämnden för överförmyndares uppdrag att på eget initiativ kontakta verksamheter
inom Hylte kommun för att informera personal om vad som ingår i en god man och
förvaltares uppdrag.
Beslutet skickas till
Hylte kommun
Kommunledningskontoret

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tfn 0345 - 180 00 vx
Fax 0345 – 181 90

klk@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2
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Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Per Borg
Kommunchef

Susanne Mared
Informations- och kanslichef
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