ÖVERENSKOMMELSE

PARTER
Mellan nedanstående parter har följande överenskommelse träffats.
Köpare

Säljare

Eskilstuna Kommun
Överförmyndarnämnden

Eskilstuna God Man och
Förvaltarföreningen (EGFF)

631 86 ESKILSTUNA

Eskilstuna kommun

org.nr: 212000-0357

631 86 ESKILSTUNA
org.nr: 817605-4065

1§

GILTIGHET
Detta avtal gäller tiden 2016-02-01 – 2016-12-31. Avtalet förlängs
automatiskt med ett år i taget, såvida inte någon av parterna säger upp
det senast tre månader innan avtalstidens utgång.

2§

OMFATTNING OCH INNEHÅLL
Denna överenskommelse avser råd och stöd till gode män och förvaltare
med uppdrag i Eskilstuna.
Innehåll
EGFF driver i egen regi en stödfunktion för samtliga gode män och
förvaltare. Stödfunktionen skall på bestämd plats och tid vara tillgänglig för
rådgivning enligt följande:
januari - mars 3 timmar en dag i veckan
april - maj och september - december 2 timmar en dag i veckan
Vid ett tillfälle per månad ges möjlighet till stöd till gode män för
ensamkommande barn.
Stödfunktionen bemannas av ställföreträdare med lång erfarenhet.
Eskilstuna god man och förvaltarförening utser fyra erfarna ställföreträdare
som är beredda att vara mentorer för nya gode män och förvaltare.
Överförmyndarnämnden bekostar utskick som gäller stödfunktionen och
övriga gemensamma arrangemang.
Eskilstuna god man och förvaltarförening lämnar senast den 31 januari
varje år en förteckning över vilka medlemmar som bemannar
stödfunktionen respektive är mentorer. Förändringar under året meddelas
överförmyndarkontoret.
En redogörelse för verksamheten lämnas av föreningen senast den 31
januari nästkommande år.
Kontaktperson för köparen är Anders Hagander 016-710 20 74 och för
säljaren Kerstin Wåhlman-Wronkow 016-14 95 41.
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3§

LOKALER OCH UTRUSTNING
Överförmyndarnämnden svarar för lokal och utrustning.

4§

ERSÄTTNING
För verksamheten erhåller EGFF 30 000 kronor per kalenderår i ersättning,
som betalas ut senast den 31 mars innevarande år.

5§

TVIST
Tvist enligt denna överenskommelse skall i första hand lösas genom
förhandling mellan parterna. I andra hand skall tvist hänskjutas till svensk
allmän domstol på Köparens hemort och avgöras enligt svensk rätt

Detta avtal är upprättad i två (2) likalydande exemplar, varav parterna
erhållit var sitt.
Eskilstuna 2016-

Eskilstuna 2016-

För kommunen

För EGFF

Anita Nehaus
Ordförande
Överförmyndarnämnden

Kerstin WåhlemanWronkow
Ordförande
Eskilstuna God man och
förvaltarförening

