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FUB:s ställningstaganden

1. Ställföreträdarskap – ett stödsystem med huvudmannen i fokus

2. Förstärkt stöd och utbildning till gode män och förvaltare

3. Ökad kompetens och tydligare uppdrag för överförmyndarna 
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Ställföreträdarskap – ett stödsystem med huvudmannen i fokus

Huvudmannens rättigheter förstärks i lagtext, föreskrifter, riktlinjer och 
utbildningar

• Ställföreträdaren ska involvera huvudmannen så mycket som möjligt

• Rätten till egenvald kommunikation 

• Bra samarbete mellan ställföreträdare, anhöriga och personal 

• Huvudmannens önskemål om vem som ska utses till ställföreträdare

• Huvudmannens vilja att byta ställföreträdare 

• Statlig e-legitimation 
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Förstärkt stöd och utbildning till ställföreträdare

• Obligatorisk grundutbildning 

• Specialiserade fortbildningar utifrån varje huvudmans behov

• Föreskrifter, riktlinjer och kunskapsstöd 
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Ökad kompetens och tydligare uppdrag för överförmyndarna 

• Krav på kompetens 

• Överförmyndarna ska se till att huvudmannen förstår hur ställföreträdarskapet 
fungerar och att samarbetet fungerar bra

• Överförmyndarna ska följa upp årsredovisningarna och säkerställa att 
ställföreträdarna utför även uppdragen sörja för person och bevaka rätt med god 
kvalitet till förmån för huvudmannen 
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Nästa steg 

• Nationell myndighet

• Obligatorisk utbildning för ställföreträdare

• Statlig utredning Ställföreträdarskap att lita på 
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Nationell myndighet 

• Samordnad tillsyn 

• Tillgänglig och anpassad information för att säkerställa att huvudmannen förstår sina 
rättigheter

• Nationella riktlinjer, föreskrifter, utbildningar och kunskapsstöd 

• Samarbeta med organisationer som FUB

• Professionella ställföreträdare tillåts endast i undantagsfall 

• Ett nationellt ställföreträdarregister införs för att förhindra att en ställföreträdare har för 
många uppdrag 

7



Obligatorisk utbildning för ställföreträdare 

För en person med intellektuell funktionsnedsättning är det viktigt att ställföreträdaren har goda 
kunskaper om: 

• Funktionsnedsättningar i allmänhet och om huvudmannens särskilda funktionsnedsättningar i 
synnerhet. Kunskap av vad olika grad av intellektuell funktionsnedsättning och autism innebär.  

• Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

• Lagstiftning, till exempel förvaltningsrätt, LSS, Socialtjänstlagen, diskrimineringslagstiftningen, 
Funktionsrättskonventionen, socialförsäkringsrätt. 

• Kognitivt stöd, t.ex. vikten av förförståelse inför en ny aktivitet, användandet av tidshjälpmedel. 
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Utredning: Ställföreträdarskap att lita på 
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• Förbättrad tillsyn

• Stärka den enskildes ställning och skydd

• Rekrytering av kompetenta ställföreträdare

• Bättre stöd till ställföreträdare

FUB har en plats i referensgruppen

Utredningen ska presentera sina förslag senast den 23 april 2021. 



https://www.fub.se/rad-stod/lag-och-ratt/god-man/
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https://www.fub.se/rad-stod/lag-och-ratt/god-man/
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Tack för idag!

Webbinarium på enkelt språk 30 mars kl 18-20

Mer tid för frågor och att berätta om egna erfarenheter 

Länk kommer på vår webbplats www.fub.se

Ingen anmälan behövs!

Julia Henriksson, julia.henriksson@fub.se

http://www.fub.se/
mailto:julia.henriksson@fub.se

