Överförmyndarnämnden
Protokoll
2018-11-13

§ 22 2018.025 ÖN

Remiss - Uppföljning av policy för funktionshinderfrågor
Ärendebeskrivning
Den 23 oktober 2011, § 34, antog kommunfullmäktige Policy för funktionshinderfrågor i
Alingsås kommun. Policyn utgår från Förenta Nationernas (FN) konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. Uppföljning av policyn ska göras en gång per
mandatperiod.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 november lämnat följande yttrande:
I varje kommun finns det en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Alingsås
kommun finns överförmyndarnämnd och ett kansli. Nämndens och kansliets uppgift är att
med stöd av gällande bestämmelser i Föräldrabalken utöva tillsyn över förmynderskap,
godmanskap och förvaltarskap samt ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.
Anledningen till att en person kan komma att behöva god man eller förvaltare varierar.
Gemensamt är dock att personen på grund av sjukdom, psykiskt funktionshindrad, försvagat
hälsotillstånd eller liknande förhållande är förhindrad att själv bevaka sin rätt, förvalta sin
egendom och/eller sörja för sin person.
Förmyndare är en person som företräder ett barn fram till 18 årsdagen (underårig) när det
gäller barnets egendom. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets
förmyndare.
Uppföljningen består av frågeställningar, nedan besvaras de frågor som rör
Överförmyndarnämnden.
Bemötande
-Hur har ni bidragit till att kunskapen om funktionshinderfrågor hos anställd personal och
förtroendevalda har ökat?
Överförmyndarhandläggare omvärldsbevakar kontinuerligt och håller sig uppdaterade inom
sitt verksamhetsområde. Överförmyndarnämnden inhämtar information vid behov. Inga
ytterligare åtgärder har genomförts.
Tillgänglighet
Vad har ni gjort för att era offentliga lokaler och allmänna platser är mer tillgängliga för alla
invånare?
Överförmyndahandläggare är stationerade i Rådhuset på första våning, ingång med ramp
finns. Inga ytterligare åtgärder har genomförts.
Hur har arbetat för att ha information tillgänglig för alla invånare?
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Överförmyndarnämnden har säkerställt att relevant information finns tillgänglig på Alingsås
kommuns hemsida. Överförmyndarhandläggare finns tillgängliga på fasta telefon- och
besökstider dagligen.
På vilket sätt har ni beaktat tillgänglighetsperspektivet i upphandling av varor och tjänster
samt vid anlitande av konsulter?
Överförmyndarnämnden genomför inga upphandlingar av varor och tjänster eftersom
verksamheten organisatoriskt tillhör kommunstyrelsen och kommunledningskontoret.
Delaktighet
-Vilka åtgärder har gjorts för att personer med funktionsnedsättning har givits lika möjligheter
att delta i samhällslivet?
I Överförmyndarnämndens grunduppdrag ingår att hjälpa människor som inte kan företräda
sig själva genom att utse ställföreträdare. Ytterligare åtgärder har inte genomförts.
-Vilka möjligheter har ni skapat för att personer med funktionsnedsättning har fått tillgång till
meningsfullt arbete/aktivitet eller utbildning?
Inga åtgärder har genomförts och bedöms inte genomförbar för Överförmyndarnämnden.
Samordning/samverkan
-Vilka samarbetsformer mellan nämnder/förvaltningar/bolag, som berör personer med
funktionsnedsättning, har ni varit delaktiga i under nuvarande mandatperiod?
Överförmyndarnämnden medverkar i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor en gång
per år. Överförmyndarhandläggare är ute på verksamheters olika APT och föreläser om
överförmyndarnämndens verksamhet.
Beslut
Överförmyndarnämndens beslut
Kommunledningskontorets yttrande antas av Överförmyndarnämnden som sitt eget.
Expedieras till
MR-strateg
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