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1. Hur fungerar systemet för God man i Danderyd? 
 
I Danderyds kommun finns en överförmyndarnämnd som handlägger alla ansökningar om 
god man eller anmälan om förvaltare. 
 
https://www.danderyd.se/omsorg-och-socialt-stod/god-man-forvaltare-formyndare/god-
man-och-forvaltare/ 
 
https://www.danderyd.se/omsorg-och-socialt-stod/god-man-forvaltare-formyndare/ 
 
 

2. Finns det möjlighet att gå på någon utbildning om hur man undviker fallskador 
som sker genom kommunens försorg, eller som kommunen känner till? 

 
Idag anordnar inte kommunen en sådan utbildning, Regionen och Socialstyrelsen driver en 
kampanj som heter Balansera mera, finns broschyrer, träningsprogram och filmer på 1177 
Vårdguiden.  
 
3. Kontroll mot Belastningsregistret 
a. Sker kontroll mot Belastningsregistret när man anställer personal till vård- och 
omsorgsboendena?  
 
Ja, utföraren ska innan rekrytering oavsett anställningsform genomföra kontroll genom 
att begära utdrag från polisens belastningsregister (SN 2019/0074). 
 
b. Enligt förfrågningsformuläret för hemtjänsten står det: 
    
”Trygghet innebär bland annat att tjänsterna utförs enligt gällande regelverk.  Vad 
betyder det?”  Finns kravet på kontroll av personal mot Belastningsregistret när man 
upphandlar hemtjänstpersonal? 
 
Ja, samma svar som föregående fråga. 
 
3. För oss äldre har kommunens satsning på cyklister inneburit en försämring. Många 
äldre upplever cyklisternas framfart i Danderyd som farliga. De kör fel på delade gång 
och cykelbanor. De använder inte de breda cykelbanorna utan kör på vägen avsedd för 
bilar och som därför ofta får för lite utrymme. De använder ibland inte reflexer och kör 
fort, varför de inte syns, i synnerhet nu när det är så mörkt och ofta regnigt.  Vad kan 
kommunen göra för att förbättra för de äldre?  
 
Svar från tekniska kontoret: 
Tekniska kontoret beklagar att många äldre upplever trafikfara p.g.a. att cyklisterna inte 
kan följa trafikregler och cykla för fort utan respekt för andra trafikanter.   

https://www.danderyd.se/omsorg-och-socialt-stod/god-man-forvaltare-formyndare/god-man-och-forvaltare/
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I enlighet med befintlig trafikstrategi och cykelplan som är antagen av politikerna, vill 
kommunen öka cykeltrafiken och erbjuda möjligheten att cykla säkert, snabbt och 
bekvämt. Det är därför kommunen har investerat i och förbättrat gång-och cykelbanor. 
Cyklar är fordon. Det innebär att cyklister skall följa de trafikregler som gäller för 
fordonsförare. Det är cyklisters ansvar att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt. Det 
är polisens uppgift att övervaka att trafikanterna följer de lagar och regler som finns. 
Utifrån STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) från transportstyrelsen, är 
antal olyckor mellan cyklist och fotgängare i Danderyd kommun endast en under åren 
2018 och 2019. 
Det är tyvärr inte möjligt att bygga bort alla hastighetsöverträdelser. 
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