
Socialutskottets betänkande 

1984/85:27 

om ny omsorgslag (prop. 1984/85:176) 

I betänkandet hehandlas förslagen i proposition 1984/85: 176 med förslag 

till lag om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl. jiimte 

motioner. 

Utskottet har i ärendet uppvaktats av företrädare för Svenska faeklärarför

bundet, Handikappförbundens Centralkommitte. HCK. och dess medlems

förbund, FUB Riksförbundet för utvecklingsstörda barn. ungdomar och 

vuxna, RBU Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. SRF 

Synskadacles riksförbund och Riksföreningen för cystisk fibros ( RfCF) m. fl. 

Sammanfattning 

Utskottet tillstyrker med vissa ändringar regeringens förslag till lag om 

särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl. 

Med anledning av motionsyrkanden (m, c, fp) om annan avgränsning av 

personkretsen uttalar utskottet att det behövs ett fortsatt utredningsarbete 

som skall inriktas pi1 att precisera vilka grupper som hör omfattas. av lagen 

och belysa hehovet av kompletterande siirskilcla omsorgi:r. Utskottet 

understryker att utredningsarbetet bör bedrivas skyndsamt och att syftet hör 

vara att utvidga omsorgslagen att giilla alla barn och ungdomar som har 

behov av särskilda omsorger. Detta föresli1s riksdagen ge regeringen till 

känna. 

Med anledning av motionsyrkanden (s, fp) föreshlr utskottet att beniim

ningen "grupphem" i lagförslagen iindras till ··gruppbostad"' för att markera 

att det är fråga om en integrerad boendeform som inte skall jiimstiillas med 

en vårdinrättning. 

Med anledning av olika motiorisförslag (s. c. fp. vpk) fiiresl~ir utskottet 

vidare att landstingskommunerna får riitt att ta ut skäliga avgifter för kost och 

logi av psykiskt utvecklingsstörda som har hel pension eller inkomst av eget 

arbete. Härigenom undanröjs ett formellt hinder för erhf1llancle av kommu

nalt bostadstillägg (KBT). :'v1ot riitten att ta ut avgift hiir vidare enligt 

utskottet svara en rätt för elen enskilde att sjiilv uppbiira sin pension och 

betala avgiften i vanlig ordning. Utskottet anser därför att landstingskommu

nen inte skall kunna uppbära pensionen för utvecklingsstörda som för 

särskilda omsorger enligt den nya lagen. Detta föresl:is riksdagen ge 

regeringen till känna. De utvccklingsstiirda som iir ur st:ind att sjiilva ta del i 

ansvaret för sin ekonomi bör enligt utskottets mening kunna fa hjälp av 

landstinget på frivillig basis eller. om sa erfordras. bitriide genom god man 

eller förmyndare. 
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Utskottet avstyrker motion~.yrkanden ( c. vpk) om fortsatt landstingskom

munalt huvudmannaskap för si.irförskolan. Hiiremot reserverar sig utskottch 

c- och vpk-ledamöter. Vidare avstyrks ett motionsyrkandc (m) om atcrh[1ll

samhet med avveckling av vårdhemmen. Häremot reserverar sig m-ledamö

terna. Utskottet avstyrker också ett motionsyrkandc (m) om utvidgning av 

den s. k. tillsynslagcns ansvarsregler till att omfatta omsorgsvcrksamhetens 

personal på samma sätt som personal inom hälso- och sjukvården. Utskottet 

understryker dock att det är angeläget att regeringen överväger den fragan i 

samband med viss annan översyn av tillsynslagen. M-ledamöterna reserverar 

sig till förmån för motionsförslaget. 

Propositionen 

Regeringen (socialdepartementet) har föreslagit riksdagen att 

dels anta ett i propositionen framlagt och av lagrådet granskat förslag till 

lag om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl .. 

dels anta ett i propositionen framlagt och av lagrådet granskat förslag till 

lag om införande av lagen (1985:000) om särskilda omsorger om psykiskt 

utvecklingsstörda m. fl .. 

dels anta ett i propositionen framlagt och av lagrådet granskat förslag till 

lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 

dels godkänna vad som föreslagits i fråga om regionala insatser på 

skolområdet. 

Lagförslagen fogas till betänkandet som bilaga 1. 

Motioner 

Motion som räckts under allmänna motionstiden 1985 

I motion 1984/85:709 av Gull an Lind blad och Siri Häggmark (båda m) 

föreslås att riksdagen hos reg1:ringen hemställer om förslag till ändring av 

lagen om tillsyn över hälso- och sjukvärdspersonalen så att även omsorgsvclr

dcns personal kommer att stå under socialstyrelsens tillsyn. 

Motioner som 1·äckts med anledning av propositionen 

I motion 1984/85:3133 av Nils Olof Gustafsson och Marianne Stålberg 

(båda s) hemställs 

I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 

motionen anförts om att boende i grupphem för psykiskt utvecklingsstörda 

skall jämställas med ett eget boende och ej med boende på vårdinriittning, 

2. att riksdagen beslutar att bestämmelsen enligt 13 *den föreslagna lagen 

ges en lydelse som överensstiimmer med den praxis som tillämpas inom 

omsorgsverksamheten. 
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I motion 1984/85:3134 av Ulla Tillander m. fl. (c) hemställs 

l. att riksdagen beslutar att i den kommande omsorgslagen personkretsen 

for särskilda omsorger utvidgas i enlighet med vad i motionen anförts. 

2. att riksdagen beslutar att landstingskommunerna tills vidare skall 

bibehålla huvudmannaskapct för förskolan för de barn som omfattas av 

omsorgslagen. 

3. att riksdagen beslutar som sin mening ge regeringen till känna vad i 

motionen anförts angående handikappade förskolebarns integrering, 

4. att riksdagen beslutar att den handikappade ges möjlighet att själv 

uppbära sin pension och betala ersättning för kost och logi till landstingskom

munen. 

I motion 1984/85:3135 av Lars Werner m. fl. (vpk) hemställs 

1. att riksdagen· som sin mening ger regeringen till känna att de former av 

självständigt boende som kan komma i fråga för psykiskt handikappade skall 

berättiga till KBT om de ekonomiska villkoren för detta uppfylls. 

2. att riksdagen avvisar förslaget om att särförskolan inordnas i den 

kommunala barnomsorgen. 

I motion 1984/85:3136 av Ingemar Eliasson m. fl. (fp) hemställs 

1. att riksdagen beslutar att lagen om särskilda omsorger om psykiskt 

utvecklingsstörda m. fl. 'även skall innefatta rörelsehindrade barn och 

ungdomar under 20 år och kallas Lag om vissa handikappomsorger, 

2. att riksdagen hos regeringen begär en skyndsam översyn av vilka 

grupper av barn och ungdomar som denna lag härutöver bör omfatta, 

3. att riksdagen beslutar att beteckningen gruppbostad skall användas i 

stället för grupphem i omsorgslagen, 

4. att riksdagen beslutar att den handikappade skall ha möjlighet att själv 

uppbära sin pension och betala hyra och ersättning för mat m. m. till 

landstinget. 

I motion 1984/85:3137 av Nils Carlshamre m. fl. (m) hemställs 

1. att riksdagen beslutar att den i proposition 1984/85:176 föreslagna nya 

omsorgslagcn, utöver den i propositionen angivna personkretsen, skall 

omfatta alla handikappade barn och ungdomar under 20 år som har behov av 

de i lagen angivna särskilda omsorgerna, 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen 

anförts beträffande vårdhem för vuxna psykiskt utvecklingsstörda. 

Utskottet 

Bakgrund 

Regler om skolundervisning, vård och omsorger i övrigt åt psykiskt 

utvecklingsstörda finns för närvarande i lagen ( 1967:940) angående omsorger 

om vissa psykiskt utvecklingsstörda (omsorgslagen). Lagen avser psykiskt 
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utvecklingsstörda, som pft grund av hiimmad först[mdsutveckling för sin 

utbildning eller anpassning i samhället eller i övrigt behöver siirskilda 

omsorger genom det allmiinna. Lagen har undergått endast smiirre ändringar 

av formell karaktär under de iir den har varit i kraft. Samtidigt har emellertid 

den faktiska omsorgsverksamheten undergått, och undergår alltjämt, stora 

förändringar. 

I augusti 1977 beslöt den d{1varande regeringen att tillkalla en kommittc 

med uppdrag att utreda frågorna om omsorgerna för psykiskt utvecklings

störda, psykotiska barn och flerhandikappade. 

Kommitten, som antog namnet omsorgskommitten. avlämnade i juni 1981 

sitt betänkande (SOU 1981 :26) Omsorger om vissa handikappade. I 

betänkandet lades fram förslag bl. a. till en ny lag om handikappomsorger 

samt till ändring i skollagen (1962:319) och viss'.1 andra lagar, vilka förslag 

tillsammans syftade tiH att ersätta bl. a. 1967 itrs omsorgslag. I betänkandet 

behandlades också en rad andra frågor med anknytning till handikappområ

det, t. ex. arbetsmarknaden, fritid och kultur. handikappades inflytande och 

invandrare med handikapp. Vidare lades fram vissa förslag om stöd till 

begåvningshandikappade föräldrar och deras barn. Befankandet har remiss

behandlats. 

I december 1983 tillkallade socialministern, efter regeringens bemyndi

gande, en arbetsgrupp för den fortsatta beredningen av ärendet. Arbetsgrup

pen, som kallade sig omsorgsberedningen, avlämnade den 18 december 1984 

en rapport med förslag till ny lagreglering på området, vilken ligger till grund 

för propositionen. 

Allmänt om förslaget till ny omsorgs/ag 

Den föreslagna nya omsorgslagen skall tillsammans med planerade 

ändringar i skolförfattningarna fr. o. m. den l juli 1986 ersiitta den nuvarande 

omsorgslagen. Utgångspunkten för förslagen kan sägas vara de i handlings

programmet i handikappfrågor angivna grundsatserna om integrering och 

normalisering (jfr SoU 1982/83:27). Omsorgerna syftar till att ge den 

enskilde större möjl!gheter till delaktighet och gemenskap i samhället och 

skall inriktas på att utveckla den enskildes egna resurser. 

Den nya lagen föreslås omfatta dels psykiskt utvecklingsstörda, dels 

personer som på grund av en hjärnskada. föranledd av yttre våld eller 

kroppslig sjukdom, har fått ett betydande och bestående begåvningshandi

kapp, dels slutligen personer med barndomspsykos. Lagen reglerar de 

insatser som de angivna grupperna behöver utöver dem som socialtjänstla

gen och hälso- och sjukvf1rdslagen ger. Dessa extra insatser kallas särskilda 

omsorger och skall uttryckligen vara en rättighet. De särskilda omsorgerna 

föreslås vara 

l. rådgivning, annat personligt stöd samt stöd av en kontaktperson, 

2. daglig verksamhet för dem som inte förvärvsarbetar eller utbildar sig. 
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3. korttidsvistelse utanför det egna hemmet i syfte främst att avlösa 

anhöriga i vård och tillsyn, 

4. bostad i familjehem eller i elevhem för barn och ungdomar som behöver 

bo utanför föräldrahemmet. 

5. bostad i grupphem för vuxna som inte kan bo sjiilvständigt. 

Rätt till omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter skall 

garanteras vissa grupper. 

Landstingskommunerna skall enligt förslaget behålla ansvaret för de 

särskilda omsorgerna, men en möjlighet öppnas att genom avtal föra över 

uppgifter från landstingskomnmn till kommun. 

För dem som inte kan bo i det egna hemmet skall således i stä.llct finnas 

möjlighet att bo i familjehem eller elevhem (barn och ungdomar) eller 

grupphem (vuxna). De nuvarande vårdhemmen för barn och ungdom skall 

avvecklas skyndsamt och nyintagningen skall upphöra. Vårdhemmen för 

vuxna och specialsjukhusen föreslås bli avvecklade i den takt de ekonomiska 

förutsättningarna och hänsynen till dem som bor där medger. Nyintagning 

skall få ske endast om synnerliga skäl föreligger. 

Beträffande undervisningen föreslås att reglerna om särskolan skall tas in i 

en ny skollag, som förbereds inom regeringskansliet. Landstingskommuner

na skall enligt förslaget ändock behålla huvudmannaskapet för särskolan. 

Ansvaret för förskoleverksamheten för utvecklingsstörda barn föreslås 

däremot bli överfört till primärkommunerna. 

Vård oberoende av samtycke skall inte längre kunna ges enligt omsorgsla

gen. De särskilda omsorgerna skall således ges endast på den utvecklingsstör

dcs eller i vissa fall hans vårdnadshavares, förmyndares eller gode mans 

begäran. Beslut om särskilda omsorger enligt den föreslagna lagen. föreslås 

kunna överklagas till länsrätt. Socialstyrelsen föreslås liksom hittills ha tillsyn 

över omsorgsverksamheten. 

I avvaktan på att vårdhemmen och specialsjukhusen avvecklats förs 

bestämmelserna angående dessa vårdformer över till en promulgationslag 

med övergångsbestämmelser till den föreslagna omsorgslagen. I den lagen 

föreslås även de nuvarande reglerna om vård oberoende av samtycke ingå i 

avvaktan på ny lagstiftning om tvångsvård för psykiskt störda. 

Utskottet behandlar i det följande propositionsförslagen under särskilda 

sakrubriker. 

Personkretsen 

I propositionen föreslås som nämndes ovan att .den nya omsorgslagen skall 

gälla förutom psykiskt utvecklingsstörda även personer som på grund av en 

hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. har fått ett 

betydande och bestående begåvningshandikapp samt personer med harn

domspsykos (1 § ). Omsorgskommitten föreslog i sitt betänkande en väsent

ligt större personkrets, nämligen dels alla handikappade barn och ungdomar 

l' Riksdagen 198-1185. 12 samt. Nr 27 

Riiuelse: S. 35, 4 § viinstcr och höger spalt, nedersta raderna 
Står: l3 och 14 §§Tillkommer: samt 16 § 
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under. 20 år, dels vuxna människor med psykisk utvecklingsstörning eller 
barndomspsykos eller med annan bestående eller betydande funktionsned
sättning som inte beror av åldrande eller psykisk sjukdom. 

Socialministern anför att remissopinionen varit splittrad beträffande 
bestämningen av personkretsen samt att omsorgsberedningens förslag 
sammanfaller med det av regeringen framlagda. Som skäl för den avgräns
ning som föreslås i propositionen framhåller socialministern bl. a. att de två 
nya grupper som föreslås. föras in under omsorgslagens bestämmelser har 
behov som ligger mycket nära dem som psykiskt utvecklingsstörda har. 
Beträffande omsorgskommittens förslag instämmer socialministern med 
invändningar från en del remissinstanser. Å ena sidan uppfattas det som en 
godtycklig avgränsning att till gruppen psykiskt utvecklingsstörda - som får 
livslånga omsorger enligt lagen - föra andra handikappade under 20 års 
ålder. Dessa kritiker hävdar, att den tillkommande gruppen inte bör 
begränsas på detta sätt, utan att den bör få behålla sina rättigheter även som 
vuxna. Å andra sidan kritiseras omsorgskommitten för att den föreslagit en 
handikapplag med särbestämmelser för handikappade, som rubbar förutsätt
ningarna för den jämställdhet med andra medborgargrupper som håller på 
att utvecklas enligt riktlinjerna om normalisering och delaktighet. 

Socialministern anför vidare att han anser det framlagda förslaget väl ägnat 
för en revision av omsorgslagen för psykiskt utvecklingsstörda och att 
riksdagen bör beredas möjlighet att besluta om en sådan lag under 
innevarande riksmöte. Emellertid anmäler socialministern att han även tagit 
upp frågan om att utreda behovet av åtgärder för andra barn och ungdomar 
än dem som nu föreslås ingå i omsorgslagens personkrets och att han avser att 
senare återkomma till regeringen i denna fråga (prop. s. 128). · 

Frågan om avgränsningen av personkretsen tas upp i tre motioner. I 
motionerna 1984185:3137 av Nils Carlshamre m. fi. (m) och 1984185:3134 av 

Ulla Tillander m.fl. (c) hemställs att den kommande omsorgslagen, utöver 
den i propositionen angivna personkretsen, skall omfatta alla handikappade 
barn och ungdomar under 20 år som har behov av de i lagen angivna särskilda 
omsorgerna (yrkande 1 i båda motionerna). Motionärerna, som i denna del . 
anknyter till omsorgskommittens förslag, framhåller att många landsting är i 
färd med att bygga upp en gemensam habiliteringsorganisation för alla 
handikappade barn och ungdomar oavsett diagnos. och med rätten till stöd 
grundad på behov. Med en sådan avgränsning av personkretsen som föreslås 

i lagen skulle endast omkring hälften av de barn och ungdomar som behöver 
särskilt stöd få det enligt lag, vilket enligt motionärerna vore olyckligt. 

I motion 1984185:3136 av Ingemar Eliasson m.fl. (fp) begärs dels att lagen 
om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. tl. även ·skall 

innefatta rörelsehindrade barn och ungdomar under 20 år och kallas Lag om 
vissa handikappomsorger (yrkande 1), dels att en skyndsam översyn av vilka 
grupper av barn och ungdomar som denna lag härutöver bör omfatta skall 
göras (yrkande 2). Enligt motionärerna råder det tämligen bred enighet om 
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att personkretsen bör utvidgas och motionärerna anser att det kan finnas 

anledning att överväga införandet av en allmän handikapplag. Motionärerna 

framför samma kritik som den ovan anförda mot att endast vissa barn och 

ungdomar som hehövcr särskilda omsorger kommer att fä det med stöd av Jag 

och med rätt att överklaga fattade beslut. Enligt motionärerna har dock 

regeringens beredning av frågan medfört att oklarheter uppstått. Motionä

rerna föreslår av det skälet att lagen omedelbart utsträcks att gälla även 

rörelsehindrade barn och ungdomar och att en skyndsam utredning av vilka 

ytterligare grupper som dessutom hör ingå måste göras. 

Utskottet gör följande bedömning. 

Frågan om vilken personkrets som skall omfattas av lagstiftningen är av 

central betydelse för lagens innehåll och utformning. Frageställningen 

inskränker sig nämligen inte enbart till avgränsningen av vilka grupper som 

kan behöva särskilda omsorger utan måste också innefatta en genomgång av 

vilka omsorger som behövs för resp. grupp. Det arbete som har utförts av 

omsorgskommitt~n och fullföljts av omsorgsbcredningen har haft som 

huvudsaklig utgångspunkt att göra en översyn av 1967 års omsorgslag. De 

särskilda omsorger som föreslås i propositionen tar därför framför allt sikte 

på de behov som finns hos de utvecklingsstörda. Utskottet konstaterar iiven 

att propositionens förslag till personkrets innebär en utvidgning så att två 

grupper - vissa hjärnskadade samt personer med barndomspsykos - vilka 

stått utanför den nuvarande lagens personkrets, men som har behov som 

ligger mycket nära de utvecklingsstördas, nu inordnas i omsorgssystemet. 

Utskottet delar uppfattningen att den nuvarande omsorgslagen bör· 

revideras och utvidgas. Utskottet hiträder därför propositionens förslag. 

Den i propositionen föreslagna utvidgningen av personkretsen bör emeller

tid ses som ett första steg i reformarbetet. Utskottet anser att alla 

handikappade barn och ungdomar borde ges samma stöd som nu föreslås för 

de ovan angivna grupperna. Som anförs i motionerna (m. c, fp) talar starka 

humanitära skäl för att ocksa övriga grupper av handikappade barn som har 

behov av särskilda omsorger kommer i åtnjutande av den reviderade 

omsorgslagens rättigheter. 

Som framkommit vid bercdningsarbetet förutsätter emellertid en sådan 

utvidgning ytterligare utredningsarbete. I propositionen framhålls att social

ministern har för avsikt att senare återkomma till regeringen i frågan om att 

utreda hehovet av åtgärder för andra grupper av barn och ungdomar ~in dem 

som nu föreslås ingå i omsorgslagens personkrets. Detta utredningsarbetc 

skall enligt utskottets mening inriktas på att precisera vilka grupper som bör 

omfattas av lagen och belysa behovet av kompletterande särskilda omsorger. 

Utskottet vill vidare kraftigt understryka att utredningsarbetet bör bedrivas 

skyndsamt. Syftet hör vara att utvidga omsorgslagen att gälla alla harn och 

ungdomar som har behov av särskilda omsorger. Detta hiir med anledning av 

motionerna 1984/85:3134 (c) yrkande l. 3136 (fp) yrkandena 1 och 2 samt 

3137 (m) yrkande I ges regeringen till känna. 
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Gruppbostad jör vuxna 

En av de särskilda omsorger som föreslås i propos1t10nen är bostad i 

grupphem för 1·11x1w sam inte kan bo sjiilvstiindigt, 4 * första stycket 5. 

I propositionen framhMls (s. 32) att vuxna psykiskt utvecklingsstörda 

liksom andra vuxna skall ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa 

sig ett eget hem. Det iir ett led i en normalisering av psykiskt utvecklingsstör

das villkor. Tidpunkten för en flyttning till egen bostad kan variera. Resurser 

måste ställas till förfogande för att medge att den som så önskar kan flytta till 

en enskild eller kollektiv bostad, men det måste ocks[1 finnas olika former av 

stöd och service till den som för kortare eller liingre tid bor kvar hos föriildrar 

eller nära anhöriga. 

Ett hinder i utvecklingen mot att vuxna utvecklingsstörda flyttar hemifrån 

har varit bristen på alternativa bostäder med individuellt avpassade stödre

surser. 0{1 nu möjligheten för vuxna utvecklingsstörda att flytta hemifrån 

framhålls. måste även möjligheterna för dem att göra detta skapas. Sm{1 

gruppbostäder i den vanliga bostadsmiljön, i propositionen kallade grupp

hem. anges då i propositionen vara ett bra alternativ. Grupphemmen bör 

således vara integrerade i den vanliga miljön och utgöra bostad för fyra till 

sex vuxna. Kraven pli tillsyn i bostaden kommer enligt socialministern att 

variera, beroende på de enskildas behov. Vid vissa hem kan det enligt 

propositionen krävas vakande nattpcrsonal. andra kan klara sig med sovande 

nattpersonal och i många fall kan det räcka med att n[1gon finns till hands i 

närheten. I propositionen framh{ills vidare att grupphemmen skall vara de 

utvecklingsstördas bostad och att det är väsentligt att de som bor diir bnner 

att de inte bor i en institution. De personer som skall ge hjälp och stöd av 

olika slag till dem som bor i grupphemmen måste ge detta under hänsynsta

gande till att de utför sitt arbete i vad som är de psykiskt utvecklingsstördas 

hem. I arbetsuppgifterna kommer att ingå att utföra alla i ett hem vanligt 

förekommande sysslor tillsammans med dem som bor där. 

Grupphemml'n skall ersiitta s{1viil nuvarande inal'korderingshem som - pii 

sikt - v[1rdhem och specialsjukhus. Dl't understryks i propl)Sitionen att 

avsikten inte är att grupphl'mmen skall byggas. utrustas och drivas som 

mycket små institutionerivårdhem. Avsikten är i stiillet att landstingen skall 

tillhandahålla denna alternativa bol'ndeform för vuxna som inte klarar av en 

helt egen bostad och de skall iiven se till att de bol'nde för det stöd och elen 

stimulans som de behöver för att leva ett värdigt liv. 

I motion 1984185:3136 111' Ingemar Eliasson 111 • .fl. !fp) hemställs att 

beteckningen gruppbostad skall användas i stället för grupphem 

Cvrkande 3). Motionärerna anför att m[rnga utvecklingsstörda reagerar mot 

beniimningen grupphem som lätt för tanken till institutioner. Di1 enligt 

motionärerna boendet för psykiskt utvecklingsstörda så 1:mgt det är möjligt 

skall vara ett sjiilvständigt boende bör beteckningen gruppbostad användas. I 

motion 1984185:3133 m· Nils-Olof Guslllf5son och Alariannc Stålberg (håda s) 
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framhålls att boende i grupphem för psykiskt utvecklingsstörda skall 

jiimstiillas med ett eget boende och inte med boende på en viirdinrättning 

(yrkande /). Bakgrunden är att försäkringsövcrdomstolen i en dom likstiillt 

inackorderingshem/grupphem med vård på vårdinrättning och hl. a. som 

följd diirav vägrat kommunalt bostadstilliigg (KBT). 

Valet av benämningen grupphem för den beskrivna hoendeformen 

diskuteras inte i propositionen. Statsrådet anför endast (s. 31) att "'för 

vuxnas boende i kollektiva former används i det följande termen grupphem"' 

och (s. 33) "Vuxna bör. likaväl som barn och ungdomar. i största möjliga 

utsträckning bo i mindre grupper integrerade i samhället. Samma riktmärke 

för gruppstorlek (dvs. fyra till sex personer) skall gälla för dessa som för 

elevhem men de bör alltså kallas grupphem ... I regeringens proposition 

1984/85: 142 om förbättrade boendeförhållanden för gamla, handikappade 

och långvarigt sjuka används begreppet gruppbostad för kollektivt boende 

som betingas av gemensamma önskemål om stöd, hjrilp och vfird samt diir de 

boende har tillgång till vissa gemensamma ytor och funktioner. Enligt vad 

utskottet har sig bekant använder även många landsting benämningen 

gruppbostad för de i propositionen avsedda bostäderna. I sammanhanget vill 

utskottet också nämna att FUB i en skrivelse till utskottet hemställt att 

beteckningen "grupphem" för den angivna bostadstypen byts ut mot "bostad 

med service·· eller "'gruppbostad". Även HCK tillstyrker att beteckningen på 

de avsedda bostäderna blir "gruppbostiider''. 

Mot bakgrund av vad i propositionen anförs om att den angivna 

boendeformen för vuxna inte skall vara en form av liten institution/vårdhem 

och till att beteckningen gruppbostad används såväl av mänga landsting som i 

regeringens proposition 1984185: 142 anser utskottet övervägande skäl tala 

för att även i omsorgslagen använda benämningen gruppbostad. Detta 

klargör bättre karaktären pi1 det avsedda boendet. 

Utskottet förordar också att uttrycket "som inte kan bo självstiindigf' 

ändras till "som inte kan bo i en cgt;n bostad"' (jfr. prop. s. 61). Syftet är att 

markera att även boende i gruppbostad skall utformas med sikte på största 

möjliga självständighet för den enskilde. 

Av språkliga skiil bör vid angivna förhiillanden omsorgerna i p.·4 resp. 5 

beniimnas boende i elevhem etc. resp. boende i gruppbostad. 

Med anledning av motionerna 1984/85:3133 (s) yrkande 1 och 3136 (fp) 

yrkande 3 föreslår utskottet sålunda att propositionens lagförslag (4 §första 

stycket 4. och 5. och andra stycket) ändras på sätt som framgår av bilaga 2. 

En motsvarande ändring bör göras i 8 § promulgationslagen (se bilaga 3). 

A 1·gijier för boende m. m. 

I motion 1984185:3133 m• Nils-Olof Gustafsson och Marianne Stå/berg 

(bådas) anförs att begreppen normalisering och integrering iir vägledande 

för all omsorgsverksamhet och att den övergripande utgångspunkten är att 
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alla människor skall ha samma rättigheter i samhället och ges möjlighet till ett 

meningsfullt liv. Bestiimmelscn i 56 §i nuvarande omsorgslag, som iiterfinns 

oförändrad i 13 § i den fön:slagna lagen, och som innebär att psykiskt 

utvecklingsstörda personer som är berättigade till folkpension inte har någon 

kostnad för sitt boende, riskerar dock att motverka propositionens i övrigt 

långtg{1ende ambitioner mot en normalisering av villkoren för psykiskt 

utvecklingsstörda personer. Praxis är nämligen sedan flera år att flertalet 

utvecklingsstörda som bor p{1 inackorderingshem/grupphem själva uppbär 

sin pension och erlägger hyra för bostaden. Detta är i enlighet med en 

önskvärd strävan att bryta passivisering och i stället utveckla självkänsla och 

egenvärde. Motionärerna begh att bestämmelsen enligt 13 ~den föreslagna 

lagen ges en lydelse som överensstämmer med den praxis som tillämpas inom 

omsorgsverksamheten (yrkande 2). 

Liknande tankegångar förs fram i motion 1984185:3134 al' Ulla Tillander 

m.jl. (c) (yrkande 4) och i motion 1984185:3136 av Ingemar Eliasson m.fl. 

(fp) (yrkande 4). Motionärerna anför att det under senare år har blivit allt 

vanligare att huvudmännen i stället för att utnyttja sin rätt att uppbära 

pensionen låter den handikappade själv disponera över den och betala avgift 

'tör kost och logi. Erfarenheterna av detta system är enligt motioniirerna 

goda, då den handikappade genom detta tillvägagångssätt fär en bostad som 

han själv ansvarar och betalar hyra för. Den nya omsorgslagen bör enligt 

motionärerna ge uttrycklig möjlighet för den handikappade att fä sin pension 

och betala för mat och logi. 

I motion 1984185:3135 av Lars Werner m. fl. (1'pk) tas upp rätten till 

kommunalt bostadstillägg (KBT) vid boende i grupphem (yrkande /). 

Motionärerna anför bl. a. att cle som bor i grupphem så långt förutsättningar 

för detta finns bör sköta sin e;~en ekonomi. Grupphemsboende bör vara så 

likt eget boende som möjligt. 

I propositionen föreslås som ovan nämnts att gruppbostäder skall ersätta 
såväl de nuvarande inackorderingshemmen som vitrdhemmen och special

sjukhusen. Gruppbostäderna skall inte drivas som mycket små institutioner 

eller vårdhem utan fungera som den utvecklingsstördes hem där han dock 

kan fä det stöd och den hjälp han i det enskilda fallet kan ha behov av. 

Gruppbostaden skall vara den alternativa boendeformen för vuxna utveck

lingsstörda som inte kan bo i en egen bostad. 

Bestämmelsen om avgifter för de särskilda omsorgerna finns i 13 § första 

stycket i den föreslagna lagen. Bestämmelsen överensstämmer i sak med 56 § 

i 1967 års omsorgslag. Huvudregeln är att de särskilda omsorgerna är 

avgiftsfria. Liksom hittills får dock huvudmannen ta ut skäliga avgifter för 

kost och logi av dem som har stadigvarande bostad på huvudmannens 

bekostnad, om de inte har rätt till hel förtidspension, helt sjukbidrag eller hel 

älderspension samt har inkom:;t av eget arbete. I propositionen framhålls att 

liksom avsikten har varit med nuvarande bestämmelse bör regeringen vid 

behov kunna meddela föreskrifter om avgifternas storlek på det sättet att de 
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bo.:nde garanteras att få beh{dla medel till sina personliga h.:hnv. Dessa 

bestfönrnelser biir enligt socialministern motsvara reglerna om förbeht11lsbe

lopp i 47 * socialtjänstförordningen ( 1981 :750). vilka giiller vid hdinackor

dering i servicehus för iildrc. I 13 *andra stycket erinras om landstingsknm

muncrnas riitt att enligt I 0 kap. 3 S lagen ( 1962:381) om allmän försiikring i 

vissa fäll uppbära folkpension som ersättning för vården .:nligt regeringens 

bestämmande. Regeringen har i 2 * kungörelsen ( 1962:393) om riitt i vissa 

fall för kommun dler annan att uppliiira folkpension föreskrivit art 

landstingskommum:n far uppbära pension för nägon som .'ttnjuter omsorger 

enligt nuvarande omsorgslag om den pensionsheriittigade under hel mänad 

bor kostnadsfritt i elevhem. vilrdhem. specialsjukhus eller inackorderings

hem eller i enskilt hem pi1 hekostnad av landstingskommunen. I kungörelsen 

· föreskrivs vidare (4 §) hl. a. att den som uppbär folkpension i annan form än 

liarnpension skall för den pensionsherättigades personliga hehov tillhanda

h;\lla denna ett belopp som motsvarar förhehilllsbeloppet vid helinackorde

ring i servicehus. 

De tvä frågor som aktualiseras genom motionerna iir dels huvudmannens 

riitt att alls ta ut avgifter av pensionsheriittigade utvecklingsstörda. dels 

rätten för den pJO?nsionsherättigade att själv uppbiira sin pension och diirefter 

betala de bestämda avgifterna till huvudmannen. 

Enligt utskottets mening är det i de allra flesta fall till gagn för de 

handikappolitiska strävandena mot normalisering och integrering att där så 

är möjligt låta den utvecklingsstörde själv uppbära sin pension och därefter 

betala fastställda avgifter till huvudmannen. Redan nu är det som anförts 

bl. a. i propositionen vanligt att utvecklingsstiirda på inackorderingshem 

sjiilva uppbär sin pension och därefter betalar den avgift för mat och husrum 

som fastställts för si:idana handikappade som enligt 56 ~ nuvarande omsorgs

lag kan åläggas att betala för den delen av omsorgerna. I propositionen 

diskuteras huruvida det beskrivna förfarandet överensstämmer med om

sorgslagens regler. Socialministern anför (s. 71) att "det endast kan framhål

las att sa länge huvudmannen håller sig inom ramen för det tillåtna helopp 

som denne har rätt att tillgodogöra sig ur pensionen, kan ett sädant 

förfaringssätt inte anses stå i strid med första stycket." Utskottet anser det 

emellertid önskvärt att lagligheten av ett sädant tillviigagångssätt inte skall 

kunna sättas i fråga. Enligt utskottets mening bör dessutom lagtexten ge 

uttryck åt synen att den utvecklingsstörde så långt det iir praktiskt möjligt och 

rimligt skall uppmuntras att själv ta ansvar för sin ekonomi och betala utgifter 

som inte framstår som alltför komplicerade. Av den nya lagen bör sålunda 

klart framgå att skäliga avgifter för kost och logi får tas ut av den som bor i 

gruppbostad för vuxna. 

Det kan diskuteras om en sådan regel endast bör avse gruppbostäder för 

vuxna eller ha generell räckvidd. Bl. a. finns anledning att beröra frågan om 

motsvarande regler bör gälla för elevhcmsboende. Elevhem skall. enligt vad 

som framhålls i propositionen, vara ett alkrnativ för foimst harn i tont1ren. 
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som behöver bo utanför föräldrahemmet. Elevhemmen skall vara de 

boendes hem på vardagar under skoltid, medan barnen på lov och under 

helger normalt skall vistas i föräldrahemmet. Elevhemmen fyller således i 

allmänhet inte den funktion som definitiv och enda bostad som gruppbosta

den gör för den vuxne utvecklingsstörde. Utskottet anser emellertid inte att 

det finns tillräckliga skäl att ha olika regler i detta hänseende. särskilt som 

ungdomarna i många fall kommer att vara över 18 är. Träning i att sköta egna 

utgifter iir ett viktigt led i utvecklingen mot större självständighet. 

En annan fråga i detta sammanhang är huruvida en ny regel om avgift för 

kost och logi även skall avse boende v.id vårdhem för vuxna och specialsjuk

hus. Den successiva avvecklingen av dessa institutioner innebär enligt 

utskottets uppfattning att de boende som har förutsättningar att klara av att 

bo i gruppbostad kommer att flyttas till sådana. För den återstående 

gruppen, som troligen tillbringat en stor del av sitt liv i den avskilda miljö 

institutionerna utgjort, torde en förändring i dessa avseende inte vara till 

gagn. Utskottet anser därför inte att det tills vidare finns skäl att utsträcka 

den nya regeln om avgifter till utvecklingsstörda som vistas på vårdhem för 

vuxna eller specialsjukhus. 

Om landstingskommunen sålunda ges rätt att ta ut avgifter för kost och logi 

av utvecklingsstörda som är pensionärer uppkommer frågan om inte häremot 

bör svara en rätt för de pensionsberättigade att själva uppbära sin pension. 

Enligt förslaget till ny omsorgslag skall verksamheten vara grundad på 

respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet (3 § andra 

stycket). Ett sådant synsätt är enligt utskottet mening principiellt oförenligt 

med en allmän rätt för landstingen att inskränka samtliga utvecklingsstördas 

rätt att uppbära sin pension. Landstingskommunens nuvarande rätt att 

uppbära de utvecklingsstördas pensioner har sin grund i ett numera övergivet 

synsätt då det gäller omsorger om psykiskt utvecklingsstörda. I samman

hanget kan erinras om att rätten för kommun att uppbära folkpension som 

tillkommer äldre människor som bor i ålderdomshem, avskaffades såsom 

otidsenlig och oförenlig med målen för äldreomsorgen då socialtjänstlagen 

antogs (jfr SoU 1979/80:44 s. 119). 

Utskottet anser sålunda att landstingskommunens nuvarande möjlighet att 

uppbära pensionen för utvecklingsstörda som får vård eller försörjning på 

landstingets bekostnad bör upphöra. Den ersätts av den angivna rätten för 

landstinget att i motsvarande fall ta ut skälig avgift för kost och logi. Avgiften 

hör inte få bestämmas högre än vad som svarar mot nuvarande regler om 

uppbärande av pensionen med avdrag för s. k. förbehållsbelopp. 

Då det gäller de boende på vårdhem för vuxna samt på specialsjukhus bör 

som ovan anförts avgifter inte få tas ut. Landstingskommunernas rätt att 

uppbära pensionen för dessa utvecklingsstörda bör därför bibehållas under 

den ö.vergångspcriod som institutionerna finns kvar. 

Utskottet är självfallet medvetet om att inte alla psykiskt utvecklingsstörda 

är i stånd att själva uppbära sin pension och svara ens för mycket enkla 
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utgifter. Denna omsiiindighet bi"ir dock inte föranleda att alla utvecklings

störda som far bostad pt1 landstingets bekostnad berövas den principiella 

rätten till sin egen pension. De fall där den utvecklingssttirclc är ur stånd att 

själv förvalta pensionen bör enligt utskottets mening lösas antingen genom 

att landstinget famnar hjiilp på frivillig basis eller genom att pensionen 

utbetalas till en stiillföretriidare för elen utvecklingsstörde. dvs. god man eller 

förmyndare. Ett s(idant syskm stiirkcr ock sil den enskildes riittssiikcrhet. 

Regeringen bör i samband med annan följdlagstiftning till l1msorgslagcn 

utarbeta förslag till författningsreglering i fo·1ga om utbetalningen av pension 

sil att en lagiindring kan triida i kraft samtidigt med omsorgslagen. Detta bör 

med anledning av motionerna 198.f/85:313.f (c) yrkande .f i motsvarande del 

och 3136 (fp) yrkande .f i motsvarande del ges regeringen till kiinna. 

Utskottet vill ti!Higga att utskottets stiillningstagande sjiilvfallet inte far tas 

till intiikt för att inskränka pi1 landstingskommunernas service till de 

utvecklingsstörda betriiffande t. ex. hjiilp fr{111 huvudmannens sida med att 

lyfta pensionen och bestrida vissa kostnader. Detta bör emellertid bygga pii 

frivilliga överenskommelser mellan den pensionsberiittigade och huvud

mannen. 

Utskottets ställningstagande innebiir. som tidigare framgi1tt. att 13 ~ i 

lagförslaget föresl{is ändrad så aCt bestiimmelsen tilli\ter landstingskommu

nen att ta ut skiilig avgift för kost och logi iiven av utvecklingsstörda som har 

pension. I Hirigenom undanröjs ett formellt hinder för KBT till utvecklings

störda som bor i gruppbostad (jfr nedan). Utskottet förutsiitter som nvan 

niimnts att de pensionsberättigade sjiilva skall uppbära sin pension. antingen 

personligen eller. genom n;igon ställföreträdare. Upplysningen i andra 

stycket i paragrafen fyller då inte Hingre niigon större praktisk funktion och 

föreslås utgå. Det kan i det sammanhanget erinras om att utskottet tidigare i 

ar cnhiilligt uttalat sig för att regeringen skyndsamt skall övcrviiga gällande 

regler för barnbidrag till handikappade barn i specialskola med sikte på ett 

avskaffande av nuvarande system (SoU 198.f/85: 18 s. l.f). 

Med anledning av motionerna 198.f/85:3133 (s) yrkande 2. 3134 (c) 

yrkande .f i motsvarande del. 3135 ( vpk) yrkande 1 och 3136 ( fp) yrkande .f i 

motsvarande del föresli\r utskottet stilunda att 13 ~ i lagförslaget fär den 

lydelse som anges i bilaga 2. 

Som ovan anförts bör de nu angivna reglerna inte giilla för utvecklingsstör

da som bor på vårdhem för vuxna eller specialsjukhus. För att de hittillsva

rande reglerna skall kunna tillämpas under avvecklingsperioden föresli1r 

utskottet att .f § i förslaget till promulgationslag far elen lydelse som anges i 

bilaga 3. 

Som ovan nämnts tas i 11101io11 198./-185:3135 ar Lars Wcrna m. fl. (1pk) 

upp riitten till KBT fiir utvecklingsstörda som bor i gruppbostad. 

Enligt lagen ( 1962:392) om hustrutilliigg och kommunalt bostadstilliigg till 

folkpension skall kommunalt hostadstilliigg. KUT. diir kommun ~<i beslutat, 

utgil. till den som ;hnjuter folkpensio.n i form av bl. a. t1lderspension eller 

I** Riksd<1gc11 J<J8./!85. I 2 s<1m!. Nr 27 
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förtidspension och iir mantalsskrfren inom kommunen samt i övrigt enligt de 
grunder kommunen hestiimrnn. I Svenska kornmunförbundets normalgrun

der för KBT siigs bl. a. att KBT utgiir inte till pensioniir som stadigvarande 

vårdas pi1 offentlig elkr priv;H viirdinriittning. fr[igan om huruvida de 

hittillsvarande inaekorderingshemmen skall betraktas som v;irdinrättningar 

och inte hedittiga till KBT eller 1Hn KBT skall utg{1 för boendekostnader för 

pensioniirer som bor i inackordcringshem har enligt vad utskottet inhiirntat 

liists olika i landl't~ kommuner. - Gruppbostad L'nligt 4 ~första styckl'l 5. iir 

enligt vad utskottet tidigare anfört inte att anse som en form av vi1rdinstitu

tion. Enligt vad utskottl'l ovan förordat kommer vidare skiilig avgift att 

kunna tas ut för kost och logi i hiir aktuella fall. De hinder som tidigare 

förelcgai för att !äta Kl3T utgi1 torde diirmed vara undanröjda. Utskottet vill 

för sin del understryka att ut·•ecklingsstiirda som hor i grupphostad bör 

jämställas med andra h1)ende i kommunen vad betriiffar riittcn till KBT. Det 

ankommer dock enligt 2 ~andra stycket lagcn ( 1%2312) om hustrutillligg 

nch kommunalt bostadstilliigg till folkpension p<l vederbörande kommun att 

faststiilla de niirmare grunderna fiir niir KJ3T skall utgii. 

Motion 1984/85:3135 (vpk) yrkande I far allls<i enligt utskottets mening 

anses tillgodoscdd genom tk :.indringar i lal,!förslaget som utskottet ornn 

förordat. 

A \'l'ffkling m· nirdhem och .\p~'Cit1!~j11kh11s 

I prnpositioncn föresli1s att specialsjukhusen och v:'1rdhemmcn anecklas. 

Socialministern framhi1ller all an·ecklingsperiodens liinl,!d komm.:T att 

hestiimmas a\' !lera faktorer. sbom möjlighetcrna att genom olika <ltgiirder 

förhindra nyintagningar och pilskynda utskrirningar gc:nom att bygga 

bostiider. ordna service och daglig verksamhet. Di1 det giiller barn och 

ungdom kan enligt prnposition1:n ett viirdhem inte vara en liimplig uppdxt

miljö. Nyintagningar av barn och unl,!dom för \'araktigt boende i drdhem 

skall diirför enligt förslaget inte fft iiga rum varför avvecklingen torde kunna 

ske relativt snabbt. Även vardhem för vuxna biir avvecklas. men det anses 

inte praktiskt möjligt att gcnnrnföra en total avveckling a\· dessa förriin p~i 

liingrc sikt. Socialministern framh<dlcr att miinga psykiskt utvecklingsstörda 

under mycket Wng tid har bott p<'1 dmllK·m. som iir det enda hem de kiinner 

till. Det iir diirför viiscntligt att en utflyttning frim v<irdhemmen sker med 

varsamhet och mcd hänsynstagande till nch efter sanu<1d med varje enskild 

individ. Avwcklinl,!en måste iivcn ske med beaktande a\' dL· persnnella. 

ekonomiska och andra resurser som vid varje tidpunkt kan a\'dclas för detta 

iindam~il. Enligt socialministerns bedömning giir det inte att helt und,·ika 

nyintagningar under avve1.:klin;~sperioden. men som foruts~ittning för dL'tta 

skall giilla att det föreligger synnerliga skiil. Socialministern flirL'sbr slutligen 

att iiven specialsjukhusen skall avskaffas som \'{trdform inom omsmgerna. 

Mot bakgrund av de förbereddscr som redan vidtagits eller iir planerade 
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torde avvecklingsperiodcn kunna bli ganska kort. Nyintagningar p{1 special

sjukhusen bör under avvecklingspcrioden kunna ske. endast om det förelig

ger synnerliga skäl. Bestiimmelserna om vårdhemmen och specialsjukhusen 

under avvecklingspcrioden fiircsli1s tas in genom övergångshestiimmelser i 

promulgationslagen till omsorgs lagen. 

I motion /984185:3137 111· Nils Carlshwnrl' m. fl. (111) framhälls att det inte 

är välbetänkt att planera för en total avveckling av vårdhemmen för vuxna 

utvecklingsstörda. då det alltid kommer att finnas behov av mindre v~irdhem 

med kvalificerade resurser för vissa gravt störda. Motioniirerna framhåller 

också att det alltid kommer att finnas behov av föreskrifter om viird utan 

samtycke av personer som iir s{1 gravt störda att de inte iir i stimd att lämna 

samtycke. Enligt motioniirernas mening mt1stc det finnas institutioner där 

den nödviindiga viirden kan g.:s om inte dessa utvecklingsstörda skall bli helt 

hiinvisade .till mentalsjukhusen. I detta sammanhang anför motionärerna 

iiven att d~ finner den föreslagna regeln i promulgationslagen om att 

nyintagning av vuxna t;tvecklingsstörda i specialsjukhus eller viirclhem skall 

fä ske endast om det finns synnerliga skiil alltför restriktiv. Motionärerna 

förordar att nyintagning skall fo ske om siirskilda skiil föreligger (yrkandl' 2). 

MMet för omsorgsvcrksamhctcn iir normalisering och integrering. Att bo 

pi1 ett vårdhem iir som framhi1lls i propositionen ofta att leva helt utanför det 

vanliga samhiillet. Yt1rdhemmcn varken ser ut eller fungerar som ett hem och 

de intagna har svårt att delta i samhiillets gemenskap. Utskottet delar diirför 

socialministerns uppfattning att vårdhem och specialsjukhus efter hand bör 

avvecklas. Då det giiller vårdhem för barn bör detta kunna ske skyndsamt. 

Då det gäller v[1rdhemmen för vuxna vill utskottet understryka socialminis

terns ord att utflyttning från vi\rdhemmcn mi1ste ske med varsamhet och med 

hänsynstagande till och efter samrf1d med varje enskild individ. Det för inte 

bli så att utvecklingsstörda mot sin vilja tvingas flytta från sin invanda miljö 

till en ny och kanske skrämmande omgivning. Utskottet avstyrker sMunda 

bifall till motion 198-1.185:3137 (m) yrkande 2 i vad rör avvecklingen av 

vårdhem för vuxna utvecklingsstörda (dvs. reglerna i den föreslagna 3 * 
promulgationslagen). 

Mot bakgrund av utskottets principiella ställningstagande att specialsjuk

hus och viirdhem hör avvecklas anser utskottet det rimligt att det utnyttjande 

av befintliga institutioner som övergiingsvis miistc ske, begriinsas så mycket 

som möjligt. Man biir försöka undvika att ytterligare människor tas in och 

vänjer sig vid miljön för att senare kanske fä omställningssvårigheter i 

samband med en utflyttning från institutionen. Utskottet tillstyrker diirfiir 

propositionens förslag 0111 att nyintagning i specialsjukhus eller i v:'trdhcm för 

vuxna far ske endast om det finns synnerliga skiil (5 * pro111ulgationslagen) 

och avstyrker motion 1984185:3137 (111) yrkande 2 i motsvarande del. 
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H111·11dman11askapct fiir siirfiirskolan 111. 111. 

Förskola utgör enligt 1967 år:; omsorgslag en dL'I av s:irskolan för psykiskt 

utvecklingsstörda. Nu fön:sl{1s att förskolan skall upphöra att vara en del av 

siirskolan, varför psykiskt utvecklingsstörda förskolebarn skall beredas plats 

i kommunernas förskolor på samma sätt som andra barn. Socialministern 

framh[1llcr att tidiga pedagogi>ka insatser har siirskilt stor hetyddse för 

psykiskt utvecklingsstörda barn. Sl1dana insatser kan ges i hemmet för b<Jrn i 

de lägsta aldrarna och cliirefter Himpligen i förskola. Den kommunala 

barnomsorgens ökande insatst:r för dessa barn iir helt i linje med den 

moderna synen p{1 människor med funktinnsnedsiittning. Barnens förutsiitt

ningar att som vuxna delta i samliiillslivet iir enligt socialrninistt.:rns iivcrtygel

sc beroende av att integreringen börjar si;1 tidigt som möjligt. 

Genom den utveckling som s(lunda har skett har kommunerna i praktiken 

ansvar för att även utvecklingsstörda barn bereds plats i den kommunala 

barnomsorgen. Enligt socialministern iir tiden diirför mogen att bckriifta den 

utveckling som iigt rum och skara en gemensam förskola. Det framh;ills dock 

i propositionen att en förutsättning för den föreslagna foriindringen är att 

psykiskt utvecklingsstörda barn iivcn i fortsiittningcn !Itr det siirskilda 

pedagogiska stöd som de bchfr,·cr. De specialpedagogiska och ri1dgivandc 

insatser som landstingen för niirvarande förmedlar bör enligt propositionen 

även fortsättningsvis utgöra ett landstingskommunalt ;ms,·ar. Socialminis

tern framhf1llcr att si1dana specialutbildade förskolliirare, hirare I. som för 

närvarande arbetar inom omsorgerna 11m psykiskt utvecklingsstörda :ivcn 

efter huvudmannaskapsförändri ngen utgör ett niidviindigt komplement som 

rådgivare åt den kommunala förskolepersonalen och som sti\d till det 

enskilda barnet och dess familj. Siirskilda förskolekonsulenter för radgirning 

i pedagogiska fri1gor och för annat stöd bör enligt propositionen ing{1 i den 

landstingskommunala omsorgsvcrksamhctcn. De hör arbeta med hl. a. 

tidiga pedagogiska insatser för barnet i hemmet och iiven slit till förfogandt> 

för den kommunala förskolan i dess arbete med de psykiskt ut\ ccklingsstiir

da barnen. De insatser fi\r frirsirnlebarnen friin psykolog. sjukgvmnast och 

arbetsterapeut, som nu stiills till förfogande av landstingskommuncrna. 

förutsiitter socialministern skall fortsiilta. Personliga assistenter för att 

tillgodose barnens tillsyns- och nmv;irdnadsbehnv vid kommunernas försko

lor är emellertid kommunens e ~ct ansvarsnmr{1dc. 

i motion 1984185:3134 ar Ulla Tillant!er 111._fl. (c) framhiills att förslaget att 

förskolan skall brytas ur ramen iör siirskolan innebiir att kontinuiteten bryts 

för de barn och ungdomar som omfattas a\' nmsnrgslagen. Enligt motioniircr

nas uppfattning är det viktigt med en gemensam undcrYisningsideologi för 

hela siirskolan. De förskolebarn dL't hiir giillcr garanteras i dag en pedagogik 

och metodik som arbetats fram genom ären i en viiluthyggd organisation. 

Samverkan med den övriga siirskolan iir dessutom viil utvecklad. organisato

riskt och personalmiissigt. Landqingcn hör enligt motioniircrnas uppfattning 
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tills vidare behålla det totala ansvaret fiir de barn och ungdomar som 

omfattas av omsorgslagen (yrkande 2). 

Motioniirerna framh~1ller vidare att integrering redan frftn förskolan iir en 

angelägen strävan som dock alltid mästc viigas mot de berörda barnens och 

ungdomarnas möjligheter att över huvud taget fä en sii gynnsam utvet·kling 

som möjligt. Vad som är bäst måste enligt motionärerna prövas i varje enskilt 

fall. Detta bör riksdagen enligt motioniirernas mening ge regeringen till 

kiinna (vrkande 3). 

I 11101io11 198./185:3135 111· Lars Werner 111 . .fl. (l•pki hemstiills att förslaget 

om att shrförskolan inordnas i den kommunala barnomsorgen skall a\'\'isas 

(yrkande 2). Motioniirerna anför att intcgrt:ring kan ske utifriin den 

handikappades egna villkor eller utifr:ln de \'illkor som ri1der bland icke 

handikappade i samhiilkt. Om en integrering i undervisningen av förskole

barn skall genomföras på den handikappades villkor skulk alla förskolliirarc 

vara specialutbildade. dti det finns ett t:lkr flera psykiskt utvecklingsstörda 

barn i gruppen. Intill dess att den kommunala barnomsorgen kan garantera 

att det finns anstiillda fiirskolliirare med specialutbildning fiir de gruppt:r diir 

ett eller flera psykiskt utvecklingsstörda barn iir inskrivna bör enligt 

motionärernas mening särförskolan bibehållas. 

Utskottet har tidigare understrukit att mitlen för handikappolitiken kan 

sammanfattas i begreppen normalisering och integrering. Di1 det gäller 

utvecklingsstörda barn tar detta sig kanske framför allt uttryck i L'n striivan att 

barnen i möjligaste miin skall ft1 viixa upp i sina familjer. För att barnen som 

vuxna skall ha förutsiittningar att delta i samhiillslivet iir det som framh:llls i 

propositionen dessutom värdefullt att integreringen börjar tidigt. Som anges 

i propositionen går si1 gott som alla psykiskt utvecklingsstörda fiirt:skolebarn. 

som har barnomsorg. i kommunens förskolor. Utskottet ser diirför inga 

större fördelar med att beh[tlla ett i huvudsak formellt landstingskommunalt 

huvudmannaskap för förskoleverksamheten. Diircmot blir landstingen. som 

anförs i propositionen. fortfarande svara för \'issa specialistinsatser som kan 

vara sv(1ra att vidmakthalla inom ramen för den kommunala barnomsorgen. 

Utskottet vill understryka att den pedagogiska Yerksamheten för förskole

barnen inte för försiimras genom att förskolan upphör att vara en del av 

siirskolan. 

Omsorgsstadgan ( 1968: 146) innehitller bchiirighetsvillkor för tj:inst som 

liirare för förskoleundervisning i s:irskolan. Ni1gra behlirighetsYillkor för 

tjiinstt:r i klJmmunen kan inte anges i den nu föreslagna lagen. Inte heller 

finns nägon direkt reglering av vilka resurser landstingen skall stiilla till 

förskolans förfogande. Den övc::rgripande regeln om de särskilda omsorgerna 

i 4 § första stycket I. som innebiir att den utvecklingsstörde:: har riitt till 

rl1dgivning. annat personligt stöd samt stöd :iv en kontaktperson m:istc dock 

enligt utskottets mening innebiira att ett utvecklingsstört barns föriildrar eller 

annan företrädare kan kriiva att landstinget tillhandahldlcr erforderligt 

expertstöd för barnet (jfr prop. s. 60). Utskottet avstyrker sMedes motioner-
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na 1984/85:J13-1 ( c) yrkande :: samt -' 135 ( \'flk) yrkande 2 och tillstyrker 

propositionens förslag nm att förskl>lan för utvccklingsstiirda barn skall 

inordnas i den kommunala barnomsorgen. 

När det giiller den försiktighet vid integreringen av de utn:cklingsstiirda 

barnen som anbefalls i motinn 198-1/85:.113-1 (c) vill utskottet framh~1lla att ett 

utvecklingsstiirt barns individuella förutS:ittningar och behnv m{1ste ges 

avgörande betydelse för barnets placering. Detta torde följa a,· barnets riitt 

till individuellt anpassat bisti1nd enligt socialtjiinstlagen. Striivan bör emelll'r

tid vara att barnet tidigt för viinj<i sig vid en normal miljö. Utskottet anser inte 

att motionsyrkandet pf1kallar n:'1got riksdagens uttalande och avstyrker 

motionen i hiir aktuell del (yrkande J). 

Insatser på skolo111räde1 

[ propositionen föresl<is att iiven insatser for flerhandikappade elever i 

särskolan skall ing<I i arbetsornr(1det för de planeringsberedningar som finns 

vid liinsskolniimnderna i \1almö, Göteborg. Snlna. Örebro och Umd. 

Planeringsberedningen har till uppgift att samordna insatserna i regionen för 

i första hand elever med handikapp i grundskolan. samesknlan. specialskolan 

och den kommunala gymnasieskolan. Socialministern erinrar lHll att det 

inom särskolan finns ett stort ar •. tal flerhandikappade elever för vilka det ofta 

behövs regionala insatser. I landstingskommunerna finns fem s. k. regionala 

tjiinstcr som BU-liirare (för bhnda utvecklingsstörda) och lika mi111ga som 

pU-liirarc (för döva utveckling;störda). I propnsitinnen fiiresl{1s att dessa tio 

tjänster, för vilka statsbidrag utgär. knyts till de liinsskolniimnder diir 

planeringsberedningar :ir inr:inade. 

Utskottet tillstyrker förslagen om regionala insatsn pi1 sklllomd1det. 

Utskottet vill i detta sammanhang ta upp en annan frf1ga med anknytning 

till siirskolan. niimligen skolpliktsitldern. 

I den föreslagna lagen regleras i och för sig inte skolundervisningen för 

utvecklingsstörda barn och ungdomar. Socialministern anför att skolplikten 

oeh skolundervisningen bör reg:leras i skollagen och att han i denna fr{1ga är 

ense med statsr:'1det Göransson. Av propositionen framg<lr att en siinkning av 

den nuvarande särskolpliktsf1ldern, 21 eller i vissa fall 23 <lr. föreslagits av 

s[1väl omsorgskommitten som omsorgsberedningcn. i bi1da fallen komplette

rat med förslag om rätt för psykiskt utvecklingsstörda att erh{tlla ytterligare 

undervisning upp till viss nivå/ålder. Manga remissinstanscr anser L'mellertid 

att nuvarande siirskolplikts.lldt:r skall vara kvar. 

Utskottet ställer sig positivt till att reglerna om siirskolan förs över till den 

planerade skollagen och iivcn till att skolplikten regleras i det sammanhang

et. Fr{1gan om tidpunkten för skolpliktens upphiirandc kan emellertid kriiva 

ytterligare överviiganden. Det :ir viktigt att utvecklingsstörda ungdomar 

verkligen far all den undervisning som de kan tillgodogiira sig. En regeHind

ring får inte ske pä ett s{1dant siitt att vissa ungdomar i praktiki:n far mindre 
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skolundervisning och triining iin nu och diirmcd siimrc möjligheter att 

utveckla sina pas~mliga resurser. Uhkottet fi\rutsiitter att regeringen iignar 

siirskild uppmiirksamhct ~1t denna fri1ga i lkt fortsatta hcrcdningsarbc'kt. 

Till.1·v11e11 Ön'r umsorg.1Tårdc11s f'l'/'.\'()Jllll 

Genom motion 198--1185:709 av Gu/lan Lindh/ad och Siri Hiiggmark (båda 

m), väckt under allmänna motionstiden 1985. väcks fd\gan om den s. k. 

tillsynslagcns tillämpning på omsorgsv{mkns personal. Frågan har inte 

behandlats i propositionen. r motionen begärs förslag till ändring av 

tillsynslagen så att även omsorgsviirdens personal kommer att stä under 

socialstyrelsens tillsyn. Motionärerna anför att den nuvarande omsorgslagen 

inte annat än i vissa undantagsfall medger att disciplinansvar kan faliimas 

personal inom omsorgsvården. Enligt motioniirernas mening har utveck

lingsstörda en stiillning i förhidlande till personalen som iir jiimförbar med 

patienter inom långvi1rden. men de utvecklingsstörda har ofta sämre 

möjligheter att hävda sina intressen. Visserligen kan personal som gör sig 

skyldig till brottsliga handlingar ställas till ansvar i vanlig ordning, men enligt 

motionärerna kan en handling utan att vara brottslig vara klanderviird och 

lända den utvecklingsstörde till allvarligt men. Det iir därför enligt motionii

rernas uppfattning viktigt att stärka de utveeklingsstördas riittsskydd genom 

att även omsorgspersonalen omfattas av tillsynslagen. 

Lagen (1980:/ I) om 1illsy11 iii·er hälso- och sj11kvård1per.1011ale11 m.jl. 

(tillsynslage11) triidcle i kraft den 1 juli l 980. Lagen innMller bl. a. hestiimmel

ser om allmänna illigganden för personalen. om ansvar för fel och försummel

ser i vården, om ordningen för ansvarets utkrävande samt om äter kallande av 

legitimation m. m. Frågor om disciplinansvar hanclliiggs av en siirskild 

nämnd. hälso- och sjukvärclens ansvarsniimnd. 

Enligt I * tillsynslagen omfattas fr:imst tre grupper hiilso- och sjukv;lrds

personal av tillsynen enligt lagen. Den första gruppen iir personal vid sjukhus 

och andra inriittningar för öppen och sluten v{1rd av patienter som drivs av det 

allmänna. av enskilda med bidrag fr[1n det allmiinna c-ller efter siirskilt 

tillstånd. Den andra gruppen omfattar de legitimerade yrkesutövarna 

utanför de niimnda inrättningarna samt den personal som biträder s{1dana 

yrkesutövare i vården av patienter. Till den tredje gruppen hör den personal 

som arbetar inom detaljhandcln med läkemedel. 

Utöver de angivna begriinsningarna till tre kategorier finns en ytterligare 

bestämning för att ange den ~1syftade personkretsen. Enligt l *avses "hälso

och sjukvårdspersonal". Uttrycket "h;ilso- och sjukviml" iir emellertid inte 

entydigt. I tilbynslagen avses endast den individuellt inriktade varclen till 

förebyggande, uppsptirande, utredning eller behandling av sjukdom, skada 

eller kroppsfcl samt v{ird i samband med barnsbörd. Denna begriinsning har i 

lagen kommit till uttryck genom att man i lagtexten talar om 1·åri/ ar 

p111ic11ter. Värd enligt lagen ( 1967:940) angitende omsorger om vissa psykiskt 
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utvecklingsstörda riiknas inte i ~ig till hiilsO- tJCh sjukv{1rd. Personalen i denna 

verksamhet hi'tnförs under lagen endast i de fall den iir verksam vid en 

sjukvimlsinrättning. exempcl\·is ett speciabjukhus fiir psykiskt Ul\'ecklings

stiirda. eller under en legitimerad yrkesutövares överinseende utför s;idana 

arbetsuppgifter som iir att hiinförn till hiilso- och sjukv{ird i den betydebe som 

anförts ovan. 

I tillsynslagen stadgas att den p~i ovan beskrivet siitt bestiimda kretsen av 

hälso- och sjukvårdspersonal i yrkesutövningen st[u under tillsyn av social

styrelsen och omfattas av det särskilda disciplinansvaret enligt lagens 

12-1-l §§. Detta ansvar innebiir att om den som tillhör. eller i vissa fall 

tillhört, hiilso- och sjukvimlspersonalen upps[1tligen eller av oaktsamhet 

åsidosätter vad som åligger honom i hans yrkcsutövning. och felet inte är 

ringa. disciplinpåföljd i form av erinran eller varning fär äläggas honom. 

I3estämmelscrna i tillsynslagen innebiir att all hiilso- och sjuk v;.irdspersonal 

som omfattas av lagcn - sitlede~. iivi::n privata yrkesutövare - iir undcrka~tad 

ett siirskilt ofkntligriittsligt am.var. 

Bestiimmclser om disciplinamvar finns iivcn i lagen I !97ö:600! 0111 oJ.frm/ig 

anstiillning (LOA), som gäller anstiillda hos staten. kommuner. landstings

kommuner. allmiinna försäkringskassor m. fl.; betriiffandc anstiillda hos 

kommuner och landstingskomn,uner dock endast om anstiillningen är statligt 

reglerad (I kap. I och 5 **samt JO kap. 1 och 4 **l· Om tillsynslagcn är 

tilliimplig har den företriide framför LOA. Vidare giillcr givetvis hro11sbal

kl:'11S bestämmelser. I lälso- ocl1 sjukv~irdspersonal kan siilcdL's stiillas till 

ansvar i vanlig ordning fiir allmiinna brott som beg{1tts i tj:instcn. 

Utskottet behandlade senast fd1gan om avgriinsningcn av den krets som 

omfattas av tillsynslagens ansvarsregler i hctiinkande SoU 19:-\4!85:2. Fr;lgan 

gällde elit ansvarsrcglerna för 1.·örtrnendeliikare och utskottet uttalade att 

regeringen borde överviiga om nuvarande regler om ansvar för förtroendt:lii

karc iir Wmpligt utformade och tillriiekliga med hänsyn till patienternas 

intressen. Detta gav riksdagen regeringen till kiinna. 

Som motioniirL'rna anfört har socialstyreisen gjort en framstiillan till 

regeringen om att personakn inom omsmgsv:1rde11 skulle föras in under 

tillsynslagens bestiimmelser. Skrivelsen har rcmisshchandlats. men inte 

föranlett nägon iltgärd. 

Frågan om utsatta gruppers skydd mot oliimplig behandling och/eller 

övergrepp friin viss v<1rdande personal iir av principicll betydelse. Det giillcr 

inte minst i friiga om utvecklingsstörda. som inte siillan kan vara mycket 

beroende av personalen samtidigt som de har särskilt svi1rt att hiivda sina 

riittigheter eller p{1kalla hjiilp utifrim. Enligt vad utskottet har inhiimtat 

kommer emellertid frågan om ansvarsn.:glerna för förtr~endeliikarna att tas 

upp av regeringen under kommande höst. I samband d:irmed avser man iiwn 

att överviiga frågan om att cwntuellt ·fora in vissa andra grupper under 

tillsynslagens besfämmelser. Utskottet vill understryka Jet angeHigna i att 

regeringen i det sammanhanget ocks~t överväger fr{1gan om ansvar.::! för olika 
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pcrsonalkati:goricr inom omsorgsvcrksamhctcn. Med hiinvisning hiirtill 

avstyrker utskottet motion 1984i8:'i:709 (m). 

Utskottets hemställan 

Utskottet hemställer 

I. bctriiffandc persvnkrel.ffll i 0111sorgslage11 

att riksdagen med bifall till regeringens förslag och med anledning 

av motion 1984/85:3134 yrkande L motion 1984/85:3136 yrkande

na I och 2 samt motion 1984/85:3137 yrkande 1 

a) antar i propositionen framlagt förslag till lydelse av I *i förslaget 

till lag om siirskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl .. 
b) som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

2. beträffande grupphoswd 

att riksdagen med anledning av regeringens förslag och motion 

1984/85:3133 yrkande 1 och motion l 984/X5:3136 yrkande 3 antar 

a) den siisom U1skom·1s förslag betecknade och i Bilaga 2 upptagna 

lydelsen av 4 §i förslaget till lag om siirskilda omsorger om psykiskt 

utvecklingsstörda m. fl .. 

h) den såsom Utsko11e1sförslag betecknade och i Bilaga 3 upptagna 

lydelsen av 8 *i förslaget till lag om införande av lagen ( 1985:000) 

om si"irskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. tl .. 

3. bctriiffande m-gijicr fiir horndl' 

att riksdagen med anledning av regeringens förslag och motion 

1984/85:3133 yrkande 2. motinn 1984/85:3134 yrkande 4 i motsva

rar~de del, motion 1984/85:3135 yrkande 1 och motion 1984/ 

85:3136 yrkande 4 i motsvarande del antar 

a) den siisom U1sko11ersförslag betecknade och i Bilaga 2 upptagna 

lydelsen av 13 ~ i förslaget till lag om siirskilda omsorger om 

psykiskt utvecklingsstörda 111. fl .. 

b) den såsom U1sko11e1s fiirslag betecknade nch i Bilaga 3 upptagna 

lydelsen av 4 * i förslaget till lag om införande av lagen ( 1985:000) 

om siirskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl .. 

4. bctriiffände rä11e11 all upphiira sin pension 

att riksdagen med anledning av motion 1984/85:3134 yrkande 4 i 

motsvarande del och motion 1984/85 :3136 yrkande 4 i mntsvarande 

del som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

5. bctr:iffande mTeckling m· rärdhc111111e11för rn.rna 1111·c·ckli11gss1iirda 

att riksdagen med bifall till regeringens förslag och med avslag p{1 

motion 1984185:3137 yrkande 2 i motsvarande del antar i proposi

tionen föreslagen lydelse av 3 § i förslaget till lag om införande av 

lagen ( 1985:000) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklings

störda m. fl., 
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6. betriillandc 11ri11111g11i11g i s11eciolsi11khus och 1"årdhe111 jiir rn.rna 

att riksdagen med bifall till regeringens förslag och med avslag p;i 

motion 198-l/8:'i:3137 yrkande 2 i motsvarande del antar i proposi

tionen föreslagen lydelse a\ :'i ~ i förslaget till lag ()111 infi.irande av 

lagen ( l 985:UUU) om siirskilda omsnrger om psykiskt Ut\·ecklings

stiirda m. Il .. 

7. betriiffande h11rnd111a1111a.1kapc·1 .fi'ir sii1j('irsko/1111 

att riksdagen med bifall till regeringens förslag och med avslag pit 

motion 1984!:-l:'i :3134 yrkande 2 och rlllllion l 'J:-l4!85 :3135 yrkande 2 

antar i propositionen framlagt förslag till 2 * i förslaget till lag om 

särskilda omsorger .:im psykiskt utwcklingsstiirda m. Il., 

8. beträffande imcgraing m· ji'irskofeham 

att riksdagen avsbr motinn l 984/8:'i: 3134 yrkande 3. 

lJ. betrMfande n·gionafa i11sa1.1er flå sko/11111räde1 

att riksdagen godkiinncr \'ad som förtslagits i propositi(lncn, 

IU. betriiffande 1ill.1y11sfage11.1 1if/<11111mi11gso11mide 

att riksdagen avsl[tr motion 1%4/:-)5:709. 

Il. att riksdagen antar i propositionen framlagt förslag till lag om 

siirskilda omsorger om p~ykiskt ut\'L'cklingsstiirda m. tl i den man 

förslaget inte behandlats under 111om. L 2. 3 och 7. 

12. att riksdagen antar i propositionen framl:1gt fi\rslag till lag om 

infi.irand.:· av lagen ( 1985:000) om siirskilda 11msorger ()111 psykiskt 

utvecklingsstörda m. fl. i den mi111 förslaget inte behandlats under 

morn. 2, 3, 5 och 6, 

13. att riksdagen antar i propositionen framlagt förslag till. lag 0111 

ändring i hiilso- och sjukvardslagcn ( IWC:763). 

Stockholm den 21 maj 1985 

Pit socialubkottcts viignar 

I:-.IGEMAR ELIASSOK 

Niirwmuule: Ingemar Eliasson (fp). Evert Svensson (s). John Johi1sson (s), 
Blenda Littmarck (m), Stig Alftin (s). Lilly Bcrgandcr (s). Ann-Cathrinc 
Haglund (m). Ulla Tillander (c), Maria Lagergren (s), Anita Persson (s). 
Ingvar Eriksson (m) .. Inga Lantz (vpk), Göran Ericsson (m). Rosa Östh (c) 
och Bengt Lindqvist (s). 
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Reservationer 

Avveckling av vårdhemmen för vuxna utvecklingsstörda m, m. (mom. 5 och 6 

i hemställan) 

1. av Blenda Littmarck. Ann-Cathrine Haglund. Ingvar Eriksson och Göran 

Ericsson (samtliga m) som anser 

dels att det avsnitt i bct:inkandet pii s. 15 som börjar med "l'VEllet för" och 

som slutar med "i motsvarande del" bort ha följande lydelse: 

Mftlet för omsorgsverksamheten är normalisering och integrering. Utskot

tet har därför uppfattningen att drdhem och specialsjukhus i huvudsak biir 

avvecklas. Di1 det gäller vMdhem för barn bör detta kunna ske skyndsamt. 

Då det giiller v{1rdhemmcn för vuxna vill utskottet understryka socialminis

terns ord att utflyttning från viirdhemmcn miiste ske med varsamhet och med 

hänsynstagande till och efter samri1d med varje enskild individ. Det for inte 

bli sii att utvecklingsstörda mot sin vilja tvingas flytta till en ny och kanske 

skrämmande omgivning. Emellertid kommer det enligt utskottets mrning 

dessutom alltid att finnas behov av mindre vårdhem med kvalificerade 

resurser för vissa gravt utvecklingsstörda. Planeringen kan diirför enligt 

utskottets uppfattning inte inriktas på en total avveckling av vårdhemmen för 

vuxna utvecklingsstörda utan miilsiittningcn bör vara uttlyttning fr<'in viird

hemmcn i möjligaste män. Med anledning av motion 1984185:3137 yrkande 2 

i motsvarande del förordar utskottet diirför en iindrad lydelse av 3 ~lagen om 

införande av lagen .(1985:000) om siirskilda omsorger om psykiskt utveck

lingsstörda m. fl. 

Utskottet anser även att den föreslagna bestämmelsen att nyintagning i 

vårdhem för vuxna eller i specialsjukhus får ske endast om det finns 

synnerliga skäl iir alltför restriktiv och fönirdar i stiillet med anledning av 

motion 1984/85:3137 (m) yrkande 2 i motsvarande del att 5* lagen om 

införande av lagen (1985:000) om särskilda omsorger om utvecklingsstörda 

m. fl. skall iindras så att nyintagning för ske om särskilda skäl föreligger. 

dels att utskottet under mom. 5 och 6 bort hemstiilla 

5. beträffande m·i·eckling al' Fårdhe111111enför 1·1u1w ut1·cckli11gsstörda 

att riksdagen med anledning av regeringens förslag och motion 

1984185:3137 yrkande 2 i motsvarande del antar den i hilaga4 

upptagna och såsom Rr:sen·antemas förslag betecknade lydelsen av 

3 * lagen om införande av lagen ( 1985 :000) om siirskilda omsorger 

om psykiskt utvecklingsstörda m. fl .. 

6. beträffande nyimagning i specialsjukhus och 1·ärilhe111 för 1·11.rna 

att riksdagen med anledning av regeringens förslag och motion 

1984185:3137 yrkande 2 i motsvarande del antar den i hilaga 4 

upptagna och såsom Rescrl'llntcmasförslag betecknade lydelsen av 

5 §lagen om införande av lagen ( 1985:000) om särskilda omsorger 

om psykiskt utvecklingsstörda m. fl. 
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Huvudmannaskapet för särförskolan (mom. 7 i hemställan) 

2. av Ulla Tillander (c), Inga Lantz (vpk) och Rosa Östh (c) som anser 

dels att det avsnitt i betänkandet på s. 17 som börjar med ""Utskottet har"" 

och som slutar på s. 18 med "kommunala barnomsorgen"" bort ha följande 

lydelse: 

Propositionens förslag innebär att landstingskommunerna behaller huvud

mannaskapet för de särskilda omsorgerna och för särskolan. Däremot 

föreslås att kommunerna skall överta ansvaret för förskoleverksamheten för 

de utvecklingsstörda barnen och att dessa skall integreras i kommunernas 

vanliga barnomsorg. Utskottet delar uppfattningen att den tidiga integre

ringen av de psykiskt utvecklingsstörda barnen är angefägen för att barnen 

som vuxna skall kunna delta i samhällslivet. Integreringen måste dock ske på 

de berörda barnens villkor. Enligt utskottets mening är det viktigt att de 

förskolebarn det här gäller garanteras en pedagogik och metodik som utgår 

från deras förutsiittningar och SL'lll under åren arbetats fram i hittillsvarande 

organisation. Utskottet anser .1tt intill dess det kan garanteras att den 

kommunala förskolan har samma specialresurser för de utvecklingsstörda 

förskolebarnen som landstingskommunerna har i dag. bör landstingskom

munerna behålla ansvaret även för särförskolan. 

Med anledning av motionermi. 1984/85:3134 (c) yrkande 2 och 3135 (vpk) 

yrkande 2 föreslår utskottet sa!unda att propositionens lagförslag (2 §)ändras 

så att landstingskornmunerna skall behålla ansvaret för förskoleverksamhe

ten för de utvecklingsstörda barnen. 

dels att utskottet under mom. 7 bort hemställa 

7. beträffande h111·11d11urnnask11pet för särförskofan 

att riksdagen med anledning av motion 1984/85:3134 yrkande 2 och 

motion 1984/85:3135 yrkande 2 beslutar anta följande såsom 

Reserl'(mternas förslag betecknade lydelse av 2 ~ i förslaget till lag 

om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda rn. fl. 

Propositionens förslag Reservanternas förslag 

2§ 
I socialtjänstlagen (1980:620) och i hälso- och sjukvårdslagen ( 1982:763) 

finns förskrifter om kommunernas och landstingskommunernas ansvar för 
socialtjänst respektive hälso- och sjukvård åt alla. 

Det ansvar för förskole- och fri
tidshemsverksamhet som enligt 13 -
18 §§ socialtjänstlagen ( 1980:620) 
åvilar kommun skall dock åvila 
landstingskommun såvitl avser harn 
med rätt till särskilda omsorger enligt 
denna lag. 
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Tillsynslagens tillämpningsområde lmom. 10 i hemställan) 

3. av Blenda Littmarck. Ann-Cathrine Haglund. Ingvar Eriksson och Göran 

Ericsson (samtliga m) som anser 

dels att det avsnitt i betiinkandet som börjar på s. 20 med "Fdgan om" och 

som slutar på s. 21 med "motion 1984/85:709 (m)" bort ha följande lydelse: 

Frågan om utsatta gruppers skydd mot olämplig beh<;ndling och/eller 

övergrepp från vårdande personal är av principiell betydelse. Det gäller inte 

minst i fr[1ga om utvecklingsstörda, som inte sällan kan vara mycket beroende 

av personalen samtidigt som de har särskilt svart att hävda sina rättigheter 

eller påkalla hjälp utifrån. Enligt vad utskottet inhämtat kommer frågan om 

ansvarsregkrna för förtroendeläkarna att tas upp av regeringen under 

kommande höst. Enligt utskottets mening bör regeringen då även ge förslag 

till sådan ändring av tillsynslagen att omsorgsvårdens personal kommer att 

omfattas av lagens ansvarsregler. Detta bör riksdagen med anledning av 

motion 1984/85:709 (m) ge regeringen till känna. 

dels att utskottet under mom. 10 bort hemställa 

10. beträffande tillsynslagens tilliimpningsområde 

att riksdagen med anledning av motion 1984/85:709 som sin mening 

ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 
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Bi/11~11 I 

I proposition 1984/85:176 framlagda lagförslag 

t Ftirslag till 
Lag om s~irskilda omsorger om ps~·kiskt utvecklingsshirda m.fl. 

l-forige1H1m föreskrivs fi.iljandL'. 

lnkdanck hcstiimml'lsu 

J * Dt·nn;i lag innc·h~tlkr fiirL·skriftcr om siirskilda omsorg.er om psykiskt 

11tvecklingsstiird;1. 

Vad i lag.en s:ig-; lllll psvkiskt ut\·ecklingsstörda giiller iiven personc::r som p<l 

µrunda\ hjiirn-,kada. fiirankdd a\") ttrL' vidd eller kroppslig sjukdom. har fått 

L't t hd ydamk 'ich hL'St :'1t•nck bcgi1vni ngshandi kapp samt l)L'fSOnt•r med 

b;1rnd1.1mspsyk1 is. 

2 *I s1Jeialtjiinstlagcn ( l'JSll:(<)I) nch i hiilso-nd1 sj11kv:'trdslagen (JLJS2:7():\) 

finr1' fi.irökrifter 11m kommunc::rnas och landstingskommunernas ansvar fiir 

snciahjiinst respektive hi1lstl- och sjukdrd i1t alla. 

Verksamhctrns miil 

.~ * De siirskilda Pmsorgcrn:1 skall syfta till att ge psykiskt utvecklingsstörda 

m(ijligh.:t att k\·a som andra och i gemenskap med andra. Omsorgerna skall 

Yara inriktade p;·, att utveckla den enskildes egna resurser. 

Vnksamhcll'n skall vara grnndad pa respekt frir den enskildl's sjiilvhe

stiimmandcr<itt nch integritet. 

De särskilda omsorgerna 

4 ~ De siirskil1b oms1irgcrna iir 

I. r<:dgivning. annat pL'rsunEgl qi_id samt stöd av en s:irskild kontaktper

son. 

2. daglig Yerksamhet i dagcenter eller annan sysselsiittning för dem över 

sknl;';Jdcrn. som saknar fiir\'iir•.-sarht'le ,_,ch inte utbildar sig. 

3. kl1rttid;;,·islL'lsL' utanför det egna hemml't i syfte foimst att avlii~;i 

anhi"lriga i nrd och tillsyn . .;amt knrttidstilbyn utanför hemmet av 

-,kolungdom ,1,·er 12 :ir. 
-1. h11st;1d i familjehem eller devhem fiir barn och ungdomar som bd1iiver 

bo utanför for;ildrahcmmet. 

:'i. host ad i grupphem fiir vuxna som inte kan bo sj{ilvsutndigt. 

I de S:irskilda 11111s01)!c'rna eniigt första stycket 2-5 ingiir ocb{\ nrnvärdnad. 

I de S:irskilda llll1'><lr_l!.l'l"na b11stad i L'IL'vlJL'lll och l'ostad i grupphem ingt1r 

vidare fritids,·erbamht'l od1 kulturella aktiYiteter. 
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Rätten till särskilda omsor:ger 

5 * Psykiskt utvecklingsstörda har rätt till särskilda omsorger enligt denna 

lag. om de behöver sädant stöd och sädan hjälp i sin livsföring och deras 

behov inte tillgodoses pa ni'1got annat sätt. 

Psykiskt utvecklingsstörda skall genum de siirskilda omsorgerna tillförsäk

ras goda kvnaclsvillkor. 

De särskilda omsorgerna skall anpassas till mottag<'rcns individuella behov 

samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de människur Sl1m behöver dem 

och stärker deras förmåga att leva ett sjiilvstäncligt liv. 

6 * Särskilda omsorger skall ges elen psykiskt utvecklingsstörde endast om 

han begär det. Om han är under 15 år eller. i annat fall. om han uppenbart 

saknar förmäga att pa egen hand ta ställning i frägan. skall de särskilda 

omsorgerna ges på begäran av vårdnadshavare. förmyndare eller god 

man. 

Landstingskommunens ansvar 

7 * Varje landstingskommun skall svara för de särskilda omsorgerna {Jt 

psykiskt utvecklingsstörda som är bosatta inom landstingskommuncn. 

Psykiskt utvecklingsstörda som vistas i landstingskommuncn under en 

kortare tid skall ges det stöd och den hjälp som de omedelbart. hehöver. 

Vad som i cknna lag siigs om landstingskommuner giiller ocksil kommuner 

som inte ingår i en lanclstingskommun. Föreskrifter om förvaltningsut,kottet 

skall därvid avse kommunstyrelsen. 

8 ~ Till landstingskommunens uppgifter hör att 

I. gt'ira sig förtrogen med psykiskt utvecklingsstördas levnadsförh{tllanden 

samt verka för att de far sina behov albidigt tillgodosedda. 

2. informera om verksamhetens m<il och medel. 

3. i samverkan med kommunerna i lancbtingskommunen samordna den 

verksamhet som hehövs för psykiskt utvecklingsstörda och deras familjer 

samt verka för att den utvecklas pti ett tillfredsställande sätt. 

-1. mt:'dverka till att psykiskt utv.:cklingsstörda far en meningsfull 

sysselsättnin)! genom förvärvsarbete. 

5. samverka med organisationer som fört:'triider psykiskt utvecklingsstiir

da. 

6. verka för att det allmiinna fritids- och kulturutbudet blir tillgiingligt för 

psykiskt utvecklingsstörda. 

9 * Landstingskommunen ska!! dtc:r samdd med kommunerna inom 

landstingskommunen planera för de särskilda omsorgnna llm psykiskt 

utvecklingsstörda. 

JO~ Sarnrad skall fortlöpande ske med den psykiskt utn:cklingsstönks 

närsU1ende. 
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1 I § Landstingskommunen skall anmäla till överförmyndaren när en psykiskt 

utvecklingsstörd kan antas behöva förmyndare eller god man samt när en 

omyndighetsförklaring hör kunna hävas eller ett godmanskap kunna 

upphöra. 

12 § Landstingskommunen får till kommun i landstingskommunen överläta 

uppgift enligt denna lag betriiffande psykiskt utvecklingsstörda som är 

bosatta i kommunen eller vista~; där under kortare tid. om landstingskom

munen och kommunen har kommit överens om det samt regeringen medger 

det. 

Om en sådan överlåtelse s'~er, skall föreskrifterna i denna lag om 

landstingskommun i tillämpliga delar gälla för kommunen. 

AYgiftcr 

13 § Avgift skall inte tas ut för särskilda omsorger enligt denna lag. Av dem 

som inte är berättigade till folkpension i form av hel förtidspension eller hei 

ålderspension och som har inkomst av eget arbete far dock, när de har 

stadigvarande bostad på landstingskommunens bekostnad, skäliga avgifter 

för kost och logi tas ut enligt de grunder som landstingskommunen 

bestämmer. Avgifterna skall bestämmas så att de boende förbehålls 

tillräckliga medel för sina personliga beho\'. Regeringen meddelar ytterligare 

föreskrifter om sådana avgifter. 

Om rätt för landstingskommunen att i vissa fall uppbära folkpension och 

barnbidrag finns särskilda bestämmelser. 

Nämnder 

14 *Ledningen av omsorgsverksamheten skall utövas av en omsorgsnämnd i 

den mån inte annat följer av sådant beslut som avses i 3 kap. 14 § 

kommunallagen ( 1977: 179). 

Landstingskommunen får tills)tta en särskild omsorgsnämnd eller uppdra 

åt en annan nämnd att vara omsorgsnämnd. Har detta inte skett. är 

för\'altningsutskottct om sorgsnämnd. 

15 § I fråga om särskild omsorgsnämnd gäller i tillämpliga delar bestämmel

serna i 3 kap. 2 §. 3 § första stycket, 4 §, 5 § första och tredje styckena. 

6-8 s§. 9 §första stycket och 1c·-12 §§kommunallagen (1977:179). 

Utan hinder av 2 § 2 förvaltningslagen ( 1971:290) tillämpas bestämmel

serna om jäv i 4 och 5 ~~nämnda lag i samtliga ärenden hos omsorgsnämnd. 

Personal 

16 § För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som 

hehövs för att meddela god omsorg. 
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Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om behllrighet till 

tjiinster i11Llm omsorgerna om psyki~kt utvecklingsstörda och om tjiinsternas 

tills~ittning: Regeringen for övcrl<ita <it socialstyrelsen att meddela sadana 

fi_iresk ri fter. 

Enskild omsorgsverksamhet 

17 *Om en enskild yrkesmässigt vill bedriva S<tdan verksamhet för psykiskt 

utvecklingsstörda som anges i 4 §första stycket 2-5. skall den enskilde söka 

tillstånd llLls socialstyrelsen. Tillstand för inte liimnas utan att omsorgsniimn

dcn i den landstingskommun där verksamheten skall bedrivas har tillstyrkt 

dd. 

Enskild verksamhet skall st~\ under tillsyn av omsorgsniimmkn. Niimndcn 

har rätt att inspektera verksamheten. 

Tillsyn 

18 § Sociabtyrelsen har tillsyn över verksamhet enligt denna lag. Styrd-.L~n 

skall därvid följa och stödja verksamht>ten. Styrt::bt>n har rtitt att inspektera 

verksamheten. 

Ytterligare föreskrifter 

19 § Regeringen bemyndigas att i fraga om verksamhet enligt de1111;1 lag 

meddela ytterligare föreskrifter till skydd för enskilda. 

Regeringen för överlåta {it socialstyrelsen att meddela >{1dana föreskrif

ter. 

Överklagande 

20 § Omsorgsniimndens beslut om siirskilda l>rnsorger ~il enskilda enligt 4 § 

far överklagas hos liinsriitti:n. 

Socialstyrelsens beslut i fr<lga om tillstånd enligt 17 *eller om förcliiggande 

eller förbud enligt 21 § far överklagas hos kammarr:itten. 

De' beslut som omsorgsnämnden. socialstyrelsen. bnsriitten eller kammar

r;itten meddelar i fragor som avses i första och andra styckena gitller 

omedelbart. Uinsr~itten eller kammarriitten far dock förordna att dess beslut 

skall giilla först sedan det har vunnit laga kraft. 

Övriga bestämmelser 

21 §Om dl'! föreligger nägot missförhMlande inom enskild omsorgsvcrksam

het som avses i 17 :*.skall sociabtyrdsen förelägga den som har an~varl't tör 

verksamheten att avhjälpa missförhitllandct. 

Om missforhållandd :ir allvarligt och socialstyrelst:·ns förebggandc inte 

följs. far socialstyrelsen förbjuda verksamheten. 
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22 § Den som är eller har varit verksam inom enskild omsorgsverksamhct 

som avses i 17 §far inte obehörigen röja vad han därvid har erfarit om mtgons 

personliga förhållanden. 

I det allmiinnas omsorgsverksamhet tillämpas bestämmelserna i sekretess

lagen (1980:100). 

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (1985 :000) 

om införande av lagen (1985:000) om särskilda omsorger om psykiskt 

utvecklingsstörda m.fl. 
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2 Förslag till 
Lag om införande av lagen (1985:000) om särskilda omsorger om 
psykiskt utvecklingsstörda m.tl 

Härigenom föreskrivs följande. 

1 §Lagen (1985:000) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda 

m.fl. och denna lag träder i kraft den I juli 1986. 

Vid ikraftträdandet skall lagen (196 7 :940) angäende omsorger om vissa 

psykiskt utvecklingsstörda upphöra att gälla med de undantag som framg!ir 

av denna lag. 

I fråga om annan undervisning för psykiskt utvecklingsstörda än unckr

visning i förskola skall utfärdas särskilda bestämmelser. 

2 §Den som vid lagens ikraftträdande erhaller omsorger enligt den upph~ivda 

lagen skall utan särskilt beslut anses ha fortsatt rätt till motsvarande siirskilda 

omsorger enligt den nya lagen. Om någon erhäller omsorger i former som 

saknar motsvarighet i den nya lagen. är landstingskommuncn skyldig att 

tillhandahålla den enskilde samma omsorger så länge behovet kv:.irstär. 

3 § Landstingskommunerna skall, i samband med att planeringc-n enligt 9 ~ i 

den nya lagen görs. även planera för avveckling av befintliga specialsjukhus 

och vårdhem. 

Intill dess avveckling av specialsjukhus och värdhem har ägt rum för 

omsorg alltjämt tillhandahållas vid sadana institutioner. Ledningen av 

verksamheten skall utövas av den nämnd som är omsorgsnämnd enligt den 

nya lagen. 

4 § För innehållet i verksamheten vid specialsjukhus och v~lrdhem och för 

verksamhetens bedrivande i övrigt under avveeklingstiden g~iller den nya 

lagens bestämmelser i tillämpliga delar. För specialsjukhusen tilliimpas 

därutöver bestämmelserna i 13 och 14 §§samt 16 ~första stycket hälso- och 

sjukvärdslagen (1982:763). 

5 § Nyintagning i värclhem för barn och ungdom far inte ske. Nyintagning i 

specialsjukhus eller i värdhem för vuxna far ske om det firins synnerliga 

skäl. 

Med avseende på den som bor i specialsjukhus eller i vitrdhem skall 

omsorgsnämnden regelbundet och minst en gång om aret överväga om 

boendet kan fortsätta i nagon boendeform enligt den nya lagen. 

6 §För specialsjukhus och viudhem för vuxna gäller fortfarande i tillämpliga 

delar 35 § om beredande av vård oberoende av samtycke samt diirtill 

anslutande bestämmelser i 36--37 a !i* och 39-54 *§ i den upphiivda Jagen. 

7 § Uppgifter som enligt den upphävda lagen har ålegat övcrl:ikarcn och 

vårdchefen hos omsorgsstyrelsen skall utföras av tjänstemän som landstings

kommuncn utser. 
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Beslut som enligt den upphi:vda lagen skulle ha fattats av beslutsniimndcn 

skall i stället fattas av utskrivningsnämnd enligt lagen (1966:293) om 

beredande av sluten psykiatri>k vård i vissa fall. 

Vid handläggning inför utskrivningsnämndcn tillämpas 29. 30 od1 

32-34 §§lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. Därjämte 

skall 23 § i den upphävda lagen tillämpas. 

Regeringen meddelar föreskrifter om ärendenas fördelning mellan 

utskrivni ngsnämnderna. 

8 § Inackordcringshem och elt:vhem som nämns i den upphävda lagen skall 

anses vara grupphem respektive devhem enligt den nya lagen. 

9 § Den som har erhållit godkännande att driva enskild verksamhet enligt 

I U §i den upphävda lagen skall anses ha tillstånd att på de villkor som angivits 

i godkännandet hedriva verksamheten enligt 17 § i den nya lagen. 

10 § Om det i lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som har 

ersatts genom en hestämmelse i lagen (1985:000) om särskilda omsorger om 

psykiskt utvecklingsstörda m.fl. eller i denna lag. skall hänvisningen i stället 

avse den nya bestämmelsen. 

1J § Beslut om orasorger. som överklagas hos socialstyrelsen enligt 44 § 

andra stycket i den upphävda lagen. prövas enligt bestiimmelserna i den 

lagen. 

12 § Omsorgsstyrelser som tillsatts med stöd av den upphävda lagen skall 

. fram till utgången av ar I 988 fullgöra de uppgifter som enligt den nya lagen 

ankommer på omsorgsnämnd. om inte landstingskommunen dessförinnan 

beslutar annat. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i hälso- och sjuk\'årdslagen (1982:763) 

lliirigenom föreskrivs att I § hiilso- och sjukvårdslagen ( J 982:7(i3) skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Numrande lydelse Föreslagen lyddse 

I § 

Med hiilso- och 'jukviml avses i denna lag atgiirder för att medicinskt 
förebygga. utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hiilso- och 
sjukvården hör sjuktransporter. 

I fräga om omsorger om 1•issa 
psykiskt utvecklingsstörda finns be
stämmelser i lagen (1967:9-10) angå
ende omsorger om 1·issa psykiskt 
1111·eckli11gsstörda. 

I fri1ga om tandvård finns särskilda bestämmelser. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1986. 
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Bilaga.: 

Av utskottet föreslagen l~·dclse av 4 och 13 **i förslaget till lag om särskilda 
omsorger för psykiskt utwcklingsstörda m. n. 

Propositionens förslag Utsko11cts .förslag 

De siirskilda omsorgerna iir 
1. r:'tdgivning. annat personligt stöd samt stöd av en särskild kontakt

person. 
2. daglig verksamhet i dagcenter ellL'r annan sysselsiittning för dem över 

skobldern. som saknar fön·iirvsarhL'te och inte utbildar sig. 
3. korttidsvistelse utanför det egna hemmL'I i syfte främst att avlösa 

anhöriga i viird och tillsyn. samt korttidstilbyn utanför hL'mmet <I\ skolung
dom över 12 är. 

4. hostad i familjehem ellL'r elev
hem för barn och ungdomar som 
behöver ho utanför för;Oildra-
hL'mmct. 

5. ho.mu/ i gmpph<'m för •.-uxna 
som inte kan bo .1jiih·stiindigt. 

1 dL' siirskilda omsorgerna enligt 
första styckL't 2-5 ing{1r oeksii om
viirdnad. I de siirskilda nmsorgerna 
boswd i elevhem och bostad i gmpp
hem ing<'tr vidare fritidS\'erks<.rnhet 
11ch kulturella aktiviteter. 

4. hornde i familjehem eller elev
hem för barn och ungdomar som 
behöver bo utanför föriildra-
hernmL't. 

5. boende i grupphosrad för vuxna 
som inte kan bo i en egen bostad. 

1 de siirskilda omsorgerna enligt 
första stycket 2-5 ingitr ocksi1 om
vitrdnad. I de siirskilda omsorgerna 
boende i elevhem och boende i 
gruppbostad ingitr vidare fritidsverk
samhet och kulturella aktiviteter. 

1, s _., ~ 

Avgift skall inte tas ut för sär~;kilda 
omsorger enligt denna lag. A \' dem 
som inte iir hcriilligade till fol\1xn
sion i form av hel förtidspension eller 
hel itlderspension och som har in
komst av L'gL't arbete far dock. niir de 
har stadigvarande bostad pi1 lands
tingsknmmunL'ns bekostnad. sbliga 
a\'giftcr för kost och logi tas ut ·~nligt 
de grunder som landstingskommu
nen bestämmer. Avgifterna sk~. Il be
stiimmas s:'1 att de boende forbd1itlls 
tillriickliga medel för sina personliga 
be!Hw. Regeringen meddelar y1terli
gare föreskrifter om s~1dana avgifter. 

Om riitt .fiir /andsringsk1111111;-11ncn 
art i ris.sa fiill upphiira falk11c11.ffim 
och barnbidrag finns siirskil1/ii he
stii111mclscr. 

Avgift skall inte tas ut för siirskilda 
omsorger L'nligt denna lag. Av dem 
som uppbiir folkpension i form av 
hel förtidspension eller hel itlders
pension eller som har inkomst av 
eget arbete for dock. niir de har 
stadig~·arandc bostad på landstings
kommunens bekostnad. sLiliga a\'
gifter för kost och logi tas ut enligt de 
grunder som landstingskommunL'n 
bestämmer. Avgifterna skall be
stiimrnas si\ att de boende förbehi11ls 
tillräckliga medel för sina personliga 
be hm" Regeringen meddelar ytterli
gare förskrifter om si1dana avgifter. 
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Bilaga 3 

Av utskottet föreslagen lydelse av 4 och 8 §§i förslaget till lag om införande av 

lagen (1985:000) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl. 

Propositionens förslag 

För innehållet i verksamheten vid 
specialsjukhus och vårdhem och för 
verksamhetens bedrivande i övrigt 
under avvecklingstiden gäller den 
nya lagens bestämmelser i tillämpli
ga delar. För specialsjukhusen till
lämpas därutöver bestämmelserna i 
13 och 14 §§samt 16 §första stycket 
hälso- och sjukvårdslagen (1982: 
763). 

Utskottets förslag 

4 § 
För innehållet i verksamheten vid 

specialsjukhus och vårdhem och för 
verksamhetens bedrivande i övrigt 
under avvecklingstiden gäller den 
nya lagens bestämmelser i tillämpli
ga delar. Beträffande avgifter gäller i 
stället för 13 § i den nya lagen 56 § i 
den upphävda lagen. För special
.sjukhusen tillämpas därutöver be
stämmelserna i 13 och 14 §§ samt 
16 § första stycket hälso- och sjuk
vårdslagen (1982:763). 

8 § 
lnackorderingshem och elevhem 

som nämns i den upphävda lagen 
skall anses vara grupphem respekti
ve elevhem enligt den nya lagen. 

Inackorderingshem och elevhem 
som nämns i den upphävda Jagen 
skall anses vara gruppbostad respek
tive elevhem enligt den nya lagen. 
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Bilaga 4 

I reservation nr I föreslagen lydelse av 3 och 5 §§ i förslaget till lag om 

införande av lagen ( 1985:000) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklings

störda m. 11. 

Propositionnzs förslag 

Landstingskommunerna skall. i 
samband med att planeringen enligt 
9 §i den nya lagen görs, även p'anera 
för avveckling av befintliga special
sjukhus och vårdhem. 

Intill dess avveckling av special
sjukhus och vårdhem har ägt rum får 
omsorg alltjämt tillhandahallas vid 
sådana institutioner. Ledningen av 
verksamheten skall utövas av den 
nämnd som är omsorgsnämnd enligt 
den nya lagen. 

3§ 

5§ 

Resen'anternas förslag 

Landstingskommunerna skall, i 
samband med att planeringen enligt 
9 § i den nya lagen görs, även planera 
för avveckling av befintliga special
sjukhus och vårdhem för barn och 
ungdom samt för en utflyttning från 
vårdhem för 1·u.rna. 

Intill dess avveckling av special
sjukhus och vårdhem för barn oclz 
ungdom har ägt rum får omsorg 
alltjämt tillhandahållas vid sådana 
institutioner. Ledningen av verk
samheten skall utövas av den nämnd 
som är omsorgsnämnd enligt den 
nya lagen. 

Ledningen för l'erksamheten vid 
återstående vårdhem för vuxna skall 
utöw1s av den nämnd som iir om
sorgsniimnd enligt den nya lagen. 

Nyintagning i vårdhem för barn Nyintagning i vårdhem för barn 
och ungdom får inte ske. Nyintag- och ungdom får inte ske. Nyintag-
ning i specialsjukhus eller i vårdhem ning i specialsjukhus eller i vårdhem 
för vuxna får ske om det finns syn- för vuxna får ske om det finns sär-
nerliga skiil. skilda skäl. 

Med avseende på den som bor i specialsjukhus eller i vårdhem skall 
omsorgsnämnden regclbundei: och minst en gång om året överväga om 
boendet kan fortsätta i någon boendeform enligt den nya lagen. 
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