Ronneby den 13 mars 2018

Motion
Maxgräns för antalet uppdrag för god man.
Det finns idag ingen gräns för hur många ärenden eller uppdrag en god man kan ha i Ronneby kommun.
Vid en direkt fråga till överförmyndarnämnden under februari 2018 så trodde tjänstemannen att vi i
Ronneby kommun idag hade en och samma person med 11 uppdrag inom kommunen.
Överförmyndarnämnden kontrollerar inte om personen som ansöker om att bli god man redan har
uppdrag i andra kommuner – vilket kan innebära att gode mannen har långt fler än 11 uppdrag.
På Ronneby kommuns hemsida kan vi idag läsa följande: ”Den gode mannen ska i vårdnadshavarens och
förmyndarens ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess ekonomiska och rättsliga
angelägenheter. Gode mannen kan sägas vara ”spindeln i nätet” kring barnet, den person som ser till att
allt fungerar som det ska”
Några exempel på vad som kan anses ingå i gode mannens uppdrag:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ansöka om uppehållstillstånd
Hjälpa barnet att närvara i samband med utredning hos migrationsverket och socialnämnden.
Närvara vid förhör hos polis och åklagare, liksom kontakt med dessa, både då barnet utsatts för
brott och då det eventuellt begått brott.
Delta i barnets utbildning och skolgång. Medverka i så kallade utvecklingssamtal i skolan och då
gärna tillsammans med någon från exempelvis familjehemmet.
Hjälpa barnet att få kontakter med hälso- och sjukvården.
Ansöka om stöd enligt LSS.
Besluta om vart barnet ska bo. Avviker barnet från t.ex. ett institutionsboende kan gode mannen
besluta om att barnet skall återvända dit. Ytterst kan gode man begära hjälp via ansökan hos
länsrätten. Lagen om vård av unga (LVU) kan också vara en möjlighet som gode mannen kan
använda sig av.
Att verka för en familjeåterförening. I vart fall ska den gode mannen verka för att barnet får och har
kontakt med sin familj.
Överklaga eventuellt avvisningsbeslut
Företräda barnet vid inköp.
Utkvittera diverse handlingar och bankkort.

Vi Sverigedemokrater anser att det inte är rimligt att en god man som har 10 uppdrag eller fler, hinner med
alla de skyldigheter man åtagit sig genom sitt uppdrag och att kvalitén på uppdraget i sig, blir alvarligt
skadat och i förlängningen även barnet.

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

- Att ge överförmyndarnämnden eller annan berörd nämnd/förvaltning i uppdrag att
utreda och föreslå en maxgräns för hur många uppdrag/klienter en god man i
Ronneby kommun kan ha.
- Att ge överförmyndarnämnden eller annan berörd nämnd/förvaltning i uppdrag att
utreda möjligheterna att kontrollera hur många klienter/uppdrag en god man har
totalt vid en och samma tidpunkt.
- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheterna till en bättre
samordning och samarbete mellan Ronneby kommun och andra kommuner med
syftet att få fram fler gode män, förvaltare och förmyndare.

Sverigedemokraterna i Ronneby

Nicolas Westrup

