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1. Sammanställning av kontrollmål 

I tabellen nedan sammanställs utfallet av de kontrollmål som använts i granskningen. En asterisk (*) 

hänvisar till att det finns en kommentar till kontrollmålet i nämndens avsnitt i bilagan. 

Beteckningen ”ET ” innebär att kontrollmålet inte är tillämpbart i det aktuella fallet. 

 

 Kontrollmålet har uppnåtts 

 1 2 3 4 5 6 

Kommunstyrelsen Nej   Nej * Nej Ja  Nej *  Ja 

Barn- och utbildningsnämnden  Ja* Ja Ja Nej   

Kultur- och fritidsnämnden Nej Nej ET* Ja   

Miljö- och byggnämnden Nej   Nej * ET* Ja   

Näringslivsstyrelsen Nej Nej ET* Nej   

Socialnämnden Nej Nej Nej Ja   

Överförmyndarnämnden Nej Nej ET*   ET *   
 

 

1. Nämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning utifrån tillgänglighetspolicyn med hjälp av konkreta, 

mätbara mål.  

 

2. Nämnden har säkerställt en ändamålsenlig uppföljning av måluppfyllelsen utifrån tillgänglighetspolicyn. 

 

3. Nämnden har säkerställt att det finns en planering för att åtgärda de eventuella brister som kvarstår för att 

verksamheten ska bli tillgänglig. 

 

4. Nämnden sänder de ärenden som har betydelse för personer med funktionsnedsättning för yttrande eller 

remiss till kommunala handikapprådet 

 

5. Kommunstyrelsen har säkerställt att nämnderna följer vad som framgår av kommunens tillgänglighets-

policy. 

 

6. Kommunstyrelsen har säkerställt att de kommunala företagen följer vad som framgår av tillgänglighets-

policyn för de kommunala företagen. 

 

 

Kommentarer: 

Under granskningen har framkommit att tillgänglighetspolicyn inte anpassats till den styrmodell 

som tillämpas i kommunen. Enligt styrmodellen anges målen i strategisk plan. Nämnderna ska där-

efter, om behov finns, ange aktiviteter för att nå målen i sina verksamhetsplaner. I tillgänglighets-

policyn anges att nämnderna ska bryta ner policyn i konkreta, mätbara mål.  

Avstämning av kontrollmål 1 har dock utgått från vad som anges i tillgänglighetspolicyn om att 

nämnderna ska bryta ner densamma i konkreta, mätbara mål.  

I samband med att tillgänglighetspolicyn följs upp rekommenderar vi att kommunstyrelsen över-

väger att anpassa policyn till den styrmodell som tillämpas i kommunen. 



 

3 

 

Bodens kommun 

Styrning och uppföljning av tillgänglighetspolicyn 

Bilaga 1 

2011-06-14 

 

ABCD 

2. Kommunstyrelsen 

 

1. Nämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning utifrån tillgänglighetspolicyn med 

hjälp av konkreta, mätbara mål. 

Kontrollmålet har uppnåtts: Nej 

Kommunstyrelsen har inte fastställt mål utifrån tillgänglighetspolicyn. Av kommunstyrelsens/ 

tekniska förvaltningens verksamhetsplan 2011-2013 framgår dock att investeringar planeras för 

att åtgärda enkelt avhjälpta hinder som en trafiksäkerhetsåtgärd. 

2. Nämnden har säkerställt en ändamålsenlig uppföljning av måluppfyllelsen utifrån 

tillgänglighetspolicyn. 

Kontrollmålet har uppnåtts: Nej 

Kommunstyrelsen har inte fastställt några egna mål utifrån tillgänglighetspolicyn. Det finns 

därför inga mål att följa upp utöver det övergripande målet att verksamheten ska vara tillgänglig 

2010.  

Kartläggning av enkelt avhjälpta hinder har genomförts av tekniska förvaltningen samt av 

utomstående konsulter vid ett par tillfällen både före och efter att tillgänglighetspolicyn fast-

ställts (se nedan). Resultatet av dessa kartläggningar har dock inte återrapporterats till kommun-

styrelsen.  

2006 genomförde tekniska förvaltningen en kartläggning ”Enkelt avhjälpta hinder”. Projektets 

syfte var att undersöka tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i byggnader som 

innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Projektet skulle även 

visa hur enkelt avhjälpta hinder som redan uppstått kunde byggas bort på ett bra sätt. Repre-

sentanter för handikapporganisationerna deltog i projektet. Totalt inventerades 73 offentliga 

lokaler. En inventeringsplan (checklista), förslag till åtgärder och kostnadskalkyl upprättades 

för varje objekt. Fel och brister som uppmärksammats vid kartläggningen skulle vara åtgärdade 

senast under 2010. Resultatet av kartläggningen redovisades i projektets slutdokument och har 

varit utgångspunkten för det tillgänglighetsarbete som utförts på fastighetsavdelningen. 

2009 genomförde SWECO på uppdrag av Bodens kommun en kartläggning för att identifiera 

och åskådliggöra enkelt avhjälpta hinder längs utpekade stråk i de centrala delarna av Boden. 

Syftet var även att ta fram förslag på olika typåtgärder. Totalt inventerades 8,5 km gångväg. 

2010 genomfördes en inventering av tillgängligheten baserad på Sveriges Kommuner och 

Landstings öppna jämförelser – ”Tillgänglighetsspindeln”.  

I de trygghetsvandringar som genomförs (senast nov 2010) ingår tillgänglighet som en naturlig 

del. Vandringarna blir därigenom också en slags inventering av enkelt avhjälpta hinder. 

3. Nämnden har säkerställt att det finns en planering för att åtgärda de eventuella brister 

som kvarstår för att verksamheten ska bli tillgänglig. 

Kontrollmålet har uppnåtts: Nej 
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Det har inte upprättats någon ny handlingsplan för att åtgärda kvartstående brister. De inven-

teringar som genomförts ger anvisning om prioritering. Inventeringarna har inte redovisats i 

kommunstyrelsen. 

4. Nämnden sänder de ärenden som har betydelse för personer med funktionsnedsättning 

för yttrande eller remiss till kommunala handikapprådet 

Kontrollmålet har uppnåtts: Ja 

Handikapprådet har nyttjats som remissinstans i samband med tillgänglighetsarbeten vid 

”Allaktivitetshuset Centralskolan”. Vid investeringsprojekt har tekniska förvaltningen kontinu-

erlig kontakt med handikapprådet. 

5. Kommunstyrelsen har säkerställt att nämnderna följer vad som framgår av kommunens 

tillgänglighetspolicy. 

Kontrollmålet har uppnåtts: Nej 

Det har inte skett någon uppföljning av nämndernas arbete med tillgänglighetspolicyn. I policyn 

anges visserligen att nämnderna själva ansvarar för att följa upp den. Med tanke på att verksam-

heten skulle vara tillgänglig senast vid utgången av år 2010 samt att det är början på en ny 

mandatperiod . 

6. Kommunstyrelsen har säkerställt att de kommunala företagen följer vad som framgår av 

tillgänglighetspolicyn för de kommunala företagen. 

Kontrollmålet har uppnåtts: Ja 

Anvisningar för hur styrning och uppföljning av de kommunala bolagen ska ske framgår av 

kommunens företagspolicy. Styrelsen för Bodens Kommunföretag AB antog 2009-04-03, § 18 

en tillgänglighetspolicy för de kommunala bolagen. Denna distribuerades till bolagen 

2009-04-20. Uppdraget har rapporterats till kommunfullmäktige i skrivelse daterad 2009-04-20. 

I samband med att bolagen delgavs policyn bedömde dessa att verksamheterna uppfyllde 

kraven i policyn. Någon ytterligare rapportering ansågs därför inte nödvändig.  

Kommunstyrelsen har genom Bodens Kommunföretag AB följt för kommunen gällande princi-

per för styrning och uppföljning av bolagen vad avser tillgänglighetspolicyn.  

7. Övriga iakttagelser 

I strategisk plan 2011-2013 anges i de gemensamma serviceförklaringarna att den information 

som lämnas skriftligt eller på kommunens webbplats är enkel och lätt att förstå, vilket är i linje 

med tillgänglighetspolicyn. 

Under granskningen har framkommit att tillgänglighetspolicyn inte anpassats till den styrmodell 

som tillämpas i kommunen. Enligt styrmodellen anges målen i strategisk plan. Nämnderna ska 

därefter, om behov finns, ange aktiviteter för att nå målen i sina verksamhetsplaner.  

8. Bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 

tillgänglighetsfrågorna avseende de egna verksamheterna utifrån vad som anges i kommunens 
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tillgänglighetspolicy. Bedömningen baseras på att kommunstyrelsen inte brutit ner policyn i 

konkreta, mätbara mål och inte heller har genomfört någon uppföljning av policyn.  

Vår bedömning är också att kommunstyrelsen inte har haft en tillräcklig uppsikt över att nämn-

derna följer vad som anges i tillgänglighetspolicyn.  

Vår bedömning är att kommunstyrelsen, genom Bodens Kommunföretag AB har följt de för 

kommunen gällande principerna för styrning och uppföljning av bolagen vad avser tillgänglig-

hetspolicyn. Sammantaget med bolagens egna bedömningar av att de anser verksamheterna till-

gängliga anser vi att kommunstyrelsen har en tillräcklig uppsikt över de kommunala bolagens 

arbete utifrån tillgänglighetspolicyn.  

3. Barn- och utbildningsnämnden 

 

1. Nämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning utifrån tillgänglighetspolicyn med 

hjälp av konkreta, mätbara mål. 

Kontrollmålet har uppnåtts: Ja 

Barn- och utbildningsnämnden har, 2009-06-05, § 51, godkänt målen i tillgänglighetspolicyn. I 

barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2011-2013/skolplan 2010-2010 anges att 

arbetet bedrivs utifrån läroplanernas breda mångfaldsbegrepp vilket bl.a. innefattar alla männi-

skors lika värde oavsett fysiskt eller psykiskt funktionshinder. De nationella styrdokumenten för 

skolan (läroplaner, förordningar och allmänna råd) anger mål för tillgänglighet. Skollagen före-

skriver att särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. Rektor utreder 

behovet och ser till att ett åtgärdsprogram upprättas. Läroplanerna anger att undervisningen 

skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skolan har ett särskilt ansvar för de 

elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.  

I verksamhetsplanen/skolplanen anges även betydelsen av att handikapprådet ges möjlighet till 

yttranden i frågor som berör detta. Rutiner för att sända ärenden som har betydelse för personer 

med funktionsnedsättning för yttrande till handikapprådet lyfts fram som ett förbättrings-

område. 

I skolornas kvalitetsredovisningar anges mål för elever i behov av särskilt stöd samt mål för 

elever med funktionsnedsättning. Kvalitetsredovisningarna innehåller även en redovisning av 

hur respektive verksamhet har arbetat mot målen samt en analys av resultaten. 

2. Nämnden har säkerställt en ändamålsenlig uppföljning av måluppfyllelsen utifrån 

tillgänglighetspolicyn. 

Kontrollmålet har uppnåtts: Ja 

Uppföljningen av styrdokumenten ovan sker genom kvalitetsredovisningarna från 20 rektorer 

fördelade på 54 enheter. 

Uppföljning av tillgänglighetspolicyn har behandlats i nämnden 2010-03-25. Underlaget till 

uppföljningen är kvalitetsredovisningarna där mål finns formulerade för Elever i behov av sär-

skilt stöd och elever med funktionsnedsättning. I kvalitetsredovisningarna redovisas hur respek-

tive verksamhet har arbetat mot dessa mål och vilken analys man gjort utifrån resultatet. 
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3. Nämnden har säkerställt att det finns en planering för att åtgärda de eventuella brister 

som kvarstår för att verksamheten ska bli tillgänglig. 

Kontrollmålet har uppnåtts: Ja 

Läroplaner, förordningar och allmänna råd styr verksamheten vilket gör att det kontinuerligt 

arbetas med att bemöta barn och elever med funktionsnedsättningar. Uppföljningen av tillgäng-

lighetspolicyn visade att den genomsyrade verksamheten. Det arbetas kontinuerligt med att 

bemöta barn och elever med funktionsnedsättningar, I de fall verksamheten har brister gällande 

tillgänglighet för barn/elever så upprättas åtgärdsprogram/handlingsprogram/rutiner. 

Skyddsronder sker årligen i alla verksamheter med bl.a. fokusering på funktionshinder i miljön. 

Ansvaret för att upprätta handlingsplan för att åtgärda brister i miljön ligger inte på barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

Rektorer och medarbetare har stor fokusering på tillgänglighet för såväl elever med funktions-

nedsättning som för elever som behöver särskilt stöd i sin utveckling och sitt lärande. 

4. Nämnden sänder de ärenden som har betydelse för personer med funktionsnedsättning 

för yttrande eller remiss till kommunala handikapprådet 

Kontrollmålet har uppnåtts: Nej 

Viss samverkan har skett med intresseorganisationerna genom att förvaltningens administrativa 

utvecklare har informerat om verksamheten på handikapprådet. 

I verksamhetsplan 2011-2013/skolplan 2010-2011 anges betydelsen av att handikapprådet ges 

möjlighet till yttranden i frågor som berör detta. Från förvaltningen uppger man att det hittills 

inte funnits ärenden som varit aktuella att lämna på remiss till handikapprådet. Rutiner för att 

sända ärenden som har betydelse för personer med funktionsnedsättning för yttrande till handi-

kapprådet lyfts dock fram som ett förbättringsområde. 

5. Bedömning 

Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden har en ändamålsenlig styrning och upp-

följning av tillgänglighetsfrågorna utifrån kommunens tillgänglighetspolicy. Bedömningen 

baseras på att nämnden antagit mål avseende tillgänglighet samt att det även genomförts en 

uppföljning av policyn.  

4. Kultur- och fritidsnämnden 

 

1. Nämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning utifrån tillgänglighetspolicyn med 

hjälp av konkreta, mätbara mål. 

Kontrollmålet har uppnåtts: Nej 

Nämnden har inte fastställt mål utifrån tillgänglighetspolicyn. 
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2. Nämnden har säkerställt en ändamålsenlig uppföljning av måluppfyllelsen utifrån 

tillgänglighetspolicyn. 

Kontrollmålet har uppnåtts: Nej 

Nämnden har inte gjort någon uppföljning av tillgänglighetspolicyn. 

3. Nämnden har säkerställt att det finns en planering för att åtgärda de eventuella brister 

som kvarstår för att verksamheten ska bli tillgänglig. 

Kontrollmålet har uppnåtts: Ej tillämpbart 

Förvaltningen uppger att åtgärder har vidtagits för att förbättra tillgängligheten och att verk-

samheten i och med dessa bedöms som tillgänglig. Kontrollmålet är därför inte tillämpbart på 

kultur- och fritidsnämnden. 

4. Nämnden sänder de ärenden som har betydelse för personer med funktionsnedsättning 

för yttrande eller remiss till kommunala handikapprådet 

Kontrollmålet har uppnåtts: Ja 

Handikapprådet har använts som remissinstans i samband med ny- eller ombyggnation av 

anläggningar. 

5. Övriga iakttagelser 

Av de protokoll vi tagit del av framgår det inte att tillgänglighetspolicyn behandlats i kultur- 

och fritidsnämnden. 

6. Bedömning 

Vår bedömning är att kultur- och fritidsnämnden inte har en ändamålsenlig styrning och upp-

följning av tillgänglighetsfrågorna utifrån kommunens tillgänglighetspolicy. Bedömningen 

baseras på att kultur- och fritidsnämnden inte brutit ner policyn i konkreta, mätbara mål och inte 

heller har genomfört någon uppföljning av policyn.  

5. Miljö- och byggnämnden 

 

1. Nämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning utifrån tillgänglighetspolicyn med 

hjälp av konkreta, mätbara mål. 

Kontrollmålet har uppnåtts: Nej 

Nämnden har inte utformat några direkta mål utifrån tillgänglighetspolicyn utan arbetar i sin 

myndighetsutövning utifrån gällande lagstiftning. 

2. Nämnden har säkerställt en ändamålsenlig uppföljning av måluppfyllelsen utifrån 

tillgänglighetspolicyn. 

Kontrollmålet har uppnåtts: Nej 
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Det har inte genomförts någon uppföljning utifrån tillgänglighetspolicyn. Däremot ansvarar 

nämnden för bostadsanpassning, vilket innebär en naturlig koppling till tillgänglighetsarbetet. 

Arbetet med bostadsanpassning kommenteras i delårsrapport och verksamhetsberättelse 2010. 

3. Nämnden har säkerställt att det finns en planering för att åtgärda de eventuella brister 

som kvarstår för att verksamheten ska bli tillgänglig. 

Kontrollmålet har uppnåtts: Ej tillämpbart 

Nämnden har inget personal- och lokalansvar. Frågan är därför inte tillämpbar på miljö- och 

byggnämnden. 

4. Nämnden sänder de ärenden som har betydelse för personer med funktionsnedsättning 

för yttrande eller remiss till kommunala handikapprådet 

Kontrollmålet har uppnåtts: Ja 

Nämnden har i handläggningen av några större och betydande byggnadsprojekt haft redovis-

ningar och genomgångar av bygglovhandlingar med handikapprådets ritningsgranskningsgrupp. 

Syftet med redovisningarna har varit att gruppen skulle ges möjlighet att framföra sina syn-

punkter på utförande inför nämndens beslut om bygglov och samråd under byggprocessen. 

Förutom de krav som nämnden kunnat ställa enligt gällande plan- och bygglag har även andra 

önskemål och synpunkter framförts till aktuella entreprenörer och byggherrar. Förvaltningen 

uppger att samarbetet med handikapprådets ritningsgranskningsgrupp kan utvecklas vidare och 

bör finnas med i nämndens utvecklingsarbete. 

I detaljplanearbetet är handikapprådet remissinstans. 

5. Övriga iakttagelser 

Miljö- och byggnämndens verksamhet som bland annat omfattas av plan- och byggfrågor, 

miljö- och hälsoskyddsfrågor samt bostadsanpassning verkställs av personal från samhälls-

byggnadskontoret som organisatoriskt tillhör kommunledningsförvaltningen. Då personal- och 

lokalansvaret i sin helhet ligger på kommunledningsförvaltningen (under kommunstyrelsen) har 

det inte genomförts någon kartläggning av tillgängligheten inom nämndens verksamhets-

område. 

Nämnden har i sin myndighetsutövning och sitt ansvar för plan- och byggfrågor genomfört en 

rad insatser i syfte att åstadkomma ett tillgängligare samhälle, t ex: 

- Deltagit i seminarium anordnade av Boverket och SKL angående enkelt avhjälpta hinder 

- Deltagit i projektet ”EAH-spindlar” där en kartläggning av tillgänglighetsarbetet i landet 

genomfördes med Boverket, Handisam och SKL som huvudaktörer. 

- Anordnat informationsmöte för allmänheten och fastighetsägare där representanter för plan- 

och byggfrågor, bostadsanpassning och kommunens tekniska förvaltning informerade om 

lagstiftning och praktiska frågor kring tillgänglighetsarbetet. 

- Deltagit vid möten med kommunala handikapprådet. 

- Fört fram samhällskraven om tillgänglighet och användbarhet av bostäder och lokaler vid 

bygglovgranskningar och tekniska samråd under byggprocessen. Som stöd i det arbetet har i 

huvudsak Boverkets byggregler (BBR) kapitel 3 och handboken ”Bygg ikapp” legat till 

grund för krav som ställts och råd för utförande. 
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- I detaljplanearbeten beaktas i möjligaste mån tillgänglighetspolicyn, främst vad gäller 

tillgänglighet till allmänna platser etc. 

Miljö- och byggnämnden har även handlagt ett antal anmälningsärenden där enskilda påtalat 

brister i tillgängligheten. I något fall har nämnden förelagt fastighetsägaren att vidta åtgärder för 

en förbättrad tillgänglighet i enlighet med plan- och bygglagen och Boverkets tillämpnings-

regler och föreskrifter. 

6. Bedömning 

Vår bedömning är att miljö- och byggnämnden inte har en ändamålsenlig styrning och uppfölj-

ning av tillgänglighetsfrågorna utifrån kommunens tillgänglighetspolicy. Bedömningen baseras 

på att nämnden inte brutit ner policyn i konkreta, mätbara mål och inte heller har genomfört 

någon uppföljning av policyn.  

6. Näringslivsstyrelsen 

 

1. Nämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning utifrån tillgänglighetspolicyn med 

hjälp av konkreta, mätbara mål. 

Kontrollmålet har uppnåtts: Nej 

Nämnden har inte fastställt mål utifrån tillgänglighetspolicyn. 

2. Nämnden har säkerställt en ändamålsenlig uppföljning av måluppfyllelsen utifrån 

tillgänglighetspolicyn. 

Kontrollmålet har uppnåtts: Nej 

Eftersom det saknas mål har det inte gjorts någon uppföljning av måluppfyllelsen. Däremot har 

verksamheten kartlagts utifrån ett tillgänglighetsperspektiv i samband med skyddsronder vilket 

resulterat i lokalförändringar och hjälpmedel. 

3. Nämnden har säkerställt att det finns en planering för att åtgärda de eventuella brister 

som kvarstår för att verksamheten ska bli tillgänglig. 

Kontrollmålet har uppnåtts: Ej tillämpbart 

Verksamheten har handikappanpassade lokaler till följd av den verksamhet som bedrivs vid 

förvaltningen. Åtgärder har vidtagits för att förbättra tillgängligheten ytterligare. Information 

finns på flera språk. I likhet med utbildning inom det obligatoriska skolväsendet har vuxen-

utbildningen även skollag och läroplaner att följa. I dessa anges bl.a. att undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Detta gäller även sfi, svenskundervisning för 

invandrare. Att se till att verksamheten är tillgänglig är en förutsättning för det dagliga arbetet. I 

och med detta bedömer förvaltningen att verksamheten är tillgänglig. 

4. Nämnden sänder de ärenden som har betydelse för personer med funktionsnedsättning 

för yttrande eller remiss till kommunala handikapprådet 

Kontrollmålet har uppnåtts: Nej 
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5. Bedömning 

Vår bedömning är att näringslivsstyrelsen inte har en ändamålsenlig styrning och uppföljning 

av tillgänglighetsfrågorna utifrån kommunens tillgänglighetspolicy. Bedömningen baseras på 

att styrelsen inte brutit ner policyn i konkreta, mätbara mål och inte heller har genomfört någon 

uppföljning av policyn.  

7. Socialnämnden 

 

1. Nämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning utifrån tillgänglighetspolicyn med 

hjälp av konkreta, mätbara mål. 

Kontrollmålet har uppnåtts: Nej 

Nämnden har inte fastställt mål utifrån tillgänglighetspolicyn. 

2. Nämnden har säkerställt en ändamålsenlig uppföljning av måluppfyllelsen utifrån 

tillgänglighetspolicyn. 

Kontrollmålet har uppnåtts: Nej 

Nämnden har inte gjort någon uppföljning av tillgänglighetspolicyn. 

3. Nämnden har säkerställt att det finns en planering för att åtgärda de eventuella brister 

som kvarstår för att verksamheten ska bli tillgänglig. 

Kontrollmålet har uppnåtts: Nej 

4. Nämnden sänder de ärenden som har betydelse för personer med funktionsnedsättning 

för yttrande eller remiss till kommunala handikapprådet 

Kontrollmålet har uppnåtts: Ja 

Handikapprådet har använts som remissinstans vid behandling av medborgarförslag gällande 

kostnadsfri ledsagartjänst för synskadade (socialnämnden 2009-12-16, § 234). 

5. Övriga iakttagelser 

Tillgänglighetspolicyn har förankrats i verksamheten i samband med chefsträffar. 

6. Bedömning 

Vår bedömning är att socialnämnden inte har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 

tillgänglighetsfrågorna utifrån kommunens tillgänglighetspolicy. Bedömningen baseras på att 

nämnden inte brutit ner policyn i konkreta, mätbara mål och inte heller har genomfört någon 

uppföljning av policyn.  
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8. Överförmyndarnämnden 

 

1. Nämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning utifrån tillgänglighetspolicyn med 

hjälp av konkreta, mätbara mål. 

Kontrollmålet har uppnåtts: Nej 

Nämnden har inte fastställt mål utifrån tillgänglighetspolicyn. 

2. Nämnden har säkerställt en ändamålsenlig uppföljning av måluppfyllelsen utifrån 

tillgänglighetspolicyn. 

Kontrollmålet har uppnåtts: Nej 

Nämnden har inte gjort någon uppföljning av tullgänglighetspolicyn. 

3. Nämnden har säkerställt att det finns en planering för att åtgärda de eventuella brister 

som kvarstår för att verksamheten ska bli tillgänglig. 

Kontrollmålet har uppnåtts: Ej tillämpbart 

Verksamheten bedöms tillgänglig.  

4. Nämnden sänder de ärenden som har betydelse för personer med funktionsnedsättning 

för yttrande eller remiss till kommunala handikapprådet 

Kontrollmålet har uppnåtts: Ej tillämpbart 

Överförmyndarnämnden behandlar inte den typen av ärenden. 

5. Bedömning 

Vår bedömning är att överförmyndarnämnden inte har en ändamålsenlig styrning och uppfölj-

ning av tillgänglighetsfrågorna utifrån kommunens tillgänglighetspolicy. Bedömningen baseras 

på att nämnden inte brutit ner policyn i konkreta, mätbara mål och inte heller har genomfört 

någon uppföljning av policyn.  

 


