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Sammanslagning Överförmyndare
Kungsbacka, Mölndal, Partille och Härryda
Går enligt plan och troligen flyttar Kungsbacka till Mölndal i September
ICAkortet
För barn innan PUT.
Fungerar både som Betalkort och Bankomatkort
Går inte att sätta in pengar på detta konto
Redovisning
Lämna pengar till Boende eller huvudman mot kvittens
Före PUT; Förenklad ekonomisk redovisning till Överförmyndarnämnden kvartalsvis.
Efter PUT; Årsredovisning till Överförmyndare, gäller både som GodMan och särskild förordnad vårdnadshavare
Socialtjänsten Gbg
inga problem att få extra pengar till telefon och träningsavgifter
Ansökan Särskilt Bidrag Migrationsverket
Här verkar beloppet som Migrationsverket ger variera från 300 till 2000kr
Överklaga beslut där barnet fått ett för litet bidrag
Huvudmans Födelsedag och Jul
Boendets ansvar att anordna kalas
GM behöver inte ge present eller Julklapp
Åldersbestämning för HM Halland
Halland verkar sakna kompetens, se bilaga
Vi skriver ihop ett brev från vår grupp att denna kompetens även borde finnas här i Halland. Stig tar fram förslag.
MUS samtal Migrationsverket
Juridiskt ombud normalt inte med
Utredningssamtal Migrationsverket
Viktigt med ett möte med det juridiska ombudet för att förbereda HM inför detta möte
Vad gör vi när boendet polisanmäler vår Huvudman
Ingen erfarenhet av detta
GM där Huvudman är familjehemsplacerad
före PUT; GM ansvarar för dagsersättning och särskilt bidrag
efter PUT; inga pengar går via GM
(kanske att prata vidare på nästa möte för klargörande vad gäller Barnbidrag och CSN)
Fickpengar
Är 100 kr/vecka en bra nivå?
Ersättningsnivåer Kungsbacka Överförmyndare
Reducering av ersättning på grund av för många besök hos huvudman och oklarheter om uppdragets omfattning
Ulf skriver ihop ett brev från Godmansgruppen och begär klargörande
Frågeställningar att diskutera på möte soc/GM/boende/överförmyndare
 förväntad nivå på fritidsaktiviteter för boende
 vem gör vad? t.ex. handla kläder, transport
 ansvarsfördelning
 socialtjänstens möte med huvudmannen
 behöver GM ge tillstånd?
 behöver soc informera GM?
 hur arbetar vi när/om vid polisanmälan av huvudmannen
 borde vara samma regler oavsett om huvudmannen bor på privat eller kommunalt boende
 problem med olika ekonomi för huvudmannen beroende på boende
Boende
GM skall samtycka
data:text/html;charset=utf-8,%3Cb%20style%3D%22color%3A%20rgb(34%2C%2034%2C%2034)%3B%20font-family%3A%20arial%2C%20sans-serif%3B…

1/2

2015-03-28

korta noteringar från vårt Godmans Nätverksmöte 150303 - ulf4307@gmail.com - Gmail

Vad är bäst för huvudmannen?
HVB eller familjehem?
Huvudmannens pengar när han fyller 18år
Om huvudmannen sparat pengar hur påverkar detta försörjningsstödet?
Redovisning på nästa möte
GM till Särskild förordnad vårdnadshavare
Samma Årsredovisning som för GM till Överförmyndarna
ersättning ca 2000 kr/mån
Mötesdatum framöver
7 April
5 Maj
ABF huset
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