Minnesanteckningar
Nätverksträﬀen 2016‐09‐06
1. Utbetalning GM‐arvoden
Meddelas a utbetalningarna är försenade för Q3 men kommer a utbetalas den 27/9.
2. Utbildningspaket
Presenteras e utbildningspaket som Göteborg stad har tagit fram ”Hi a rä ”. Paketet ska främst
användas för personal på HVB‐hem men innehåller även matny gt material för oss som GM.
3. Bilskjuts
Vi konstaterar a det inte ingår i GMs uppdrag a skjutsa våra ek ll olika ak viteter eller möten.
Flertalet av oss ställer heller inte upp. Den starka rekommenda onen från ÖiS är a inte ställa upp
även om boendet proppsar på de a.
4. Sjukskrivning
Oklarhet råder hur man gör som GM vid egen sjukskrivning gentemot FK. Praxis är a GM‐uppdraget
inte är a betrakta som anställning och a därmed arvodet inte är lön och därför inte heller behöver
uppges ll FK vid sjukskrivning. Men om FK gör samma bedömning vet vi inte – förrän det har prövats.
5. ICA‐kortet
Vik gt a vi som GM har full kontroll på hur ICA‐kortet används även om EK själv har ansvar för de a.
Därför måste vi ha llgång ll kontot på internet. Om kontonummer och lösen inte är llgängligt bör
därför kontot spärras och e ny konto öppnas som är llgängligt för oss som GM.
Vik gt också a vi för kon nuerlig dialog med EK kring ekonomi och inköp som en del i anpassningen
ll e eget ekonomiskt förvaltande och sparande.
6. Särskilt bidrag
Konstateras a MiV har en alltmer restrik v hållning för beviljande av särskilt bidrag. Ibland sker
bedömning på e ll synes helt godtyckligt sä .
Inköp av glasögon beviljas välvilligt av MiV. Sök särskilt bidrag för de a. Bör även kolla bidrag via soc.
tjänsten.
7. ÖiS
Konstateras a det ﬁnns exempel på GM som har extremt många uppdrag. Borde ﬁnnas spärr för
de a för a säkerställa a våra HM får llräckligt stöd.
Dock kan ÖiS inte kolla uppdrag som GM har i grannkommuner pga integritetsskyddet.
8. Arbets llstånd
Konstateras a om HM ska arbeta om uppbära lön måste det på LMA‐kortet pos 7 stå AT‐und. Annars
kan HM inte arbeta eller uppbära lön.
9. Oﬀentliga biträdet.
Det går a få det oﬀentliga biträdet utby mot en som bor i närheten av oss och vår HM. De a
innebär a vi inte behöver åka ll andra delar av landet.
10. Pass.
A få pass och vid Afghanska ambassaden utan intyg visar sig svårt. Vi avvaktar nya besked.

