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Inrättande av ytterligare professionell god man/ förvaltare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ytterligare en professionell god man ska anställas
av Ljungby kommun på 50 procent av en heltidstjänst. Tjänsten är en
heltidstjänst och ska placeras i Ljungby, men ska förordnas för uppdrag jämnt
fördelat mellan Markaryds och Ljungby kommuner och där vardera kommunen
ansvarar för hälften av de kostnader som är förknippade med den professionelle
gode mannen.
Finansiering sker via överförmyndarnämndens budget.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har från den 1 mars 2018 1,5 tjänster som professionell god
man/förvaltare. Redan nu kan dock konstateras att detta inte är tillräckligt utan
det behöver rekryteras ytterligare en person. Även Markaryds kommun är i
behov av att få tillgång till en sådan resurs.
Beslut om god man/förvaltare har inte kunnat tillsättas på grund av att enheten
dels inte har kunnat avsätta tid för fortlöpande rekryteringsåtgärder utanför den
krets vilka redan idag har uppdrag som gode män och förvaltare. Dels bedöms
ärendena som mycket svåra och svåra för en lekman att ge ett så gott stöd som
krävs utifrån gällande lagar och förordningar. Under den väntetid som uppstår i
avvaktan på att god man utses i ärendet förvärras de enskildas ekonomiska och
sociala situation.
För att kunna säkerställa lagstiftarens krav på en rättsäker hantering och
tryggandet av att enskilda får det stöd de behöver föreslår
kommunledningsförvaltningen att ytterligare en professionell god man anställs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta
kommunledningsförvaltningen förslag att ytterligare en professionell god man,
ska anställas av Ljungby kommun på 50 procent av en heltidstjänst. Tjänsten är
en heltidstjänst och ska placeras i Ljungby, men ska förordnas för uppdrag jämnt
fördelat mellan Markaryds och Ljungby kommuner och där vardera kommunen
ansvarar för hälften av de kostnader som är förknippade med den professionelle
gode mannen. Finansiering görs från överförmyndarnämndens budget. Tjänsten
kommer att tillsättas under förutsättning att Markaryds kommun fattar
erforderliga beslut.
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Kommunstyrelsen i Markaryd beslutade den 17 januari 2018 att tillstyrka att
ytterligare en professionell god man anställs av Ljungby kommun. Tjänsten är
en heltidstjänst och ska placeras i Ljungby, men ska förordnas för uppdrag jämnt
fördelat mellan Markaryds och Ljungby kommuner och där vardera kommunen
ansvarar för hälften av de kostnader som är förknippade med den gode mannen.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-07.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-01-30.
Kommunstyrelsen i Markaryds kommuns beslut 2018-01-17.
Skickas till
Kommunstyrelsen i Markaryds kommun.
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