Minnesanteckningar från möte med ÖFN, 27 okt 2020

Närvarande ÖFN: Sigvard Jakopson, Ros-Mari Larsson och Carina Elmefall
För VGMF: Bengt Martinsson, Kaj Johansson och Christer Larsson
• Sigvard berömmer temamötet vi hade i förra veckan och poängterar det
positiva samarbetet som vi har
• Bengt tar upp behovet av att revidera samverkansavtalet speciellt med
tanke på de eventuella kostnader för lokaler som kan komma nästa år då
nya kommunhuset blir stängt för icke anställda i kommunen. Han
påpekar det uppdrag vi har att anordna café träffar även för icke
medlemmar. Vi diskuterar att ev använda pensionärerna hus för möten
och träffar. Vi tar fram kostnader för detta och återkommer till ÖFN.
ÖFN diskuterar sin internbudget i november, så bra om vi kan ta fram
våra ökade kostnader till dess
• Vi efterfrågar om kommunen kan stå för utbildning betr vårt
redovisningsprogram ”God man 2020”. Detta verkar inte möjligt, men vi
bör ta fram kostnader för att hålla utbildning i egen regi, lokal med
datamöjlighet och utbildar arvode. Helst snarast innan ÖFN diskuterar sin
internbudget.
• Vi tar upp Agneta Nordlunds mail där hon kritiserar att arvodesbeslut
från ÖFN ligger öppet framme för alla att se på vissa äldreboenden. ÖFN
kan inte göra något åt detta, då det är huvudmannens privata brev och
påpekar samtidigt att personalen har tystnadsplikt.
• Vi efterlyser mer löpande information från ÖFN ut till alla Gode män.

• ÖFN kommer att anordna web-utbildning i höst bestående av korta
kapitel som kan betas av efterhand
• Varför väljer man att sluta som God man? ÖFN har en blankett som ska
fyllas i när man begär entledigande. De skäl som är vanligast är: Man är
arg över ÖFN:s olika beslut, gode mannen flyttar, hög ålder, sjukdom,
man slutar i samband med att huvudmannen avlider.
• Dåligt med besked betr daglig verksamhet
• Man får olika besked från olika handläggare. Sigvard anser att ÖFN bör
agera i ”Vi form”, ”Vi anser”. Inte att en enskild handläggare har en egen
uppfattning.
• ÖFN återkommer ej vid frågor från gode män. Man rekommenderar att
man ringer i stället för brev eller e-mail.
• Behovet av mentorskap verkar ha minskat. Vi uppmanar ÖFN att påpeka
för gode män som kontaktar ÖFN att denna resurs finns.
• Arvodena för 2020 är nu lika för alla ingående kommuner.
• Blanketter för årsredovisning, m.m. skall finnas tillgängliga före årsskiftet

/ Christer Larsson

