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sforda m.fl.: 

beslutad den 21 mars l 'J85. 

Regeringen föresl!ir riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i 

bifogade utdrag a\· rcgeringsprotokoll ovanniimnda dag. 

På regcringefö \';ignar 

OLOF PAUvlE 
STEN ANDERSSON 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen fiireslas en lag om särskilda omsorger om psykiskt 

utvecklingsstiirda m.fl. Lagen skall. tillsammans med vissa planerade tillägg 

till skolförfattningarna. ersätta Jagen ( J 967:940) angående omsorger om 

vissa psykiskt utvecklingsstörda (omsorgslagen). Den nya lagen tillförsäkrar 

psykiskt utvecklingsstörda rätt till \'issa siirskilda omsorger. Samma rätt får 

personer som pä grund av hjiirnskada. föranledd av yttre våld eller kroppslig 

sjukdom. har fatt ett betydande och bestående begåvningshandikapp samt 

personer med barndomspsykos. Diirigenom utvidgas den nuvarande person

kretsen med de tvä sistnämnda grupperna. 

Med särskilda omsorger avses vissa angivna insatser, som är speciellt 

anpassade till behov hos dem som hiir till lagens personkrets. Det är här fråga 

om behov som nu inte kan tillgodoses genom insatser frän socialtjänsten eller 

hälso- och sjukviirden. 

De särskilda omsorgerna inriktas pii att psykiskt utvecklingsstörda och 

psykotiska barn skall kunna ho kvar hemma hos föräldrarna. För att 

möjliggöra detta skall föriildrarna fä r;]dgivning och stöd samt hjälp med 

korttidstillsyn utanför hemmet. Korttidstillsynen skall även tillgodose 

tillsynsbehovet före och efter skoldagen för barn och ungdomar som är över 

12 iir och som inte längre har riitt till plats i kommunernas fritidshem. 

Att vuxna skall ha möjlighet till ett boende utanför föräldrahemmet 

understryks. De bör helst kunna bo i egen bostad, men om detta av nagot skäl 

inte iir miijligt skall landstingskommunen vara skyldig att tillhandahålla 

bostad i ~må s.k. grupphem. I grupphemmen skall de boende få det stöd och 

den hjälp som de behöver. Åt dem som bnr i egen bostad förutsätts däremot 

socialtji:msten ge det behövliga extra stiidet. Alla som behöver det skall ha 

rätt till en kontaktperson. Vidare ing<lr bland de föreslagna särskilda 
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omsorgerna rätt till daglig verksamhet för alla som saknar förvärvsarhete och 

inte utbildar sig. De dagliga verksamheterna förutsiitts äga rum främst i s. k. 

dagcenter. 
De särskilda omsorgerna skall ges bara om den enskilde själv eller. för 

vissa fall. den som iir bchi1rig företrädare för honom begär dem. Den 

efökilde far rätt att överkla~rn beslut i frilga om särskilda omsorger som rör 

honom hos länsriitt. 

1-1 uvudm;in för de siirskilda omsorgerna skall enligt förslaget vara 

landstingskommunerna och de tre landstingsfria kommunerna. Landstings

kommunerna ges möjlighet att träffa avtal med kommuner inom landstings

kommunen om att dessa skall överta ansvaret för en eller flera omsorger. En 

s<ldan överenskommelse skall godkiinnas av regeringen. En lagfäst skyldig

het för landstingskommunen att fortlöpandc samverka med kommunerna vid 

sin planering av wrksamhcten föreslås också. 

Förskolan skall inte längre vara en del av särskolan utan reglerna för 

barnomsorgen hlir lika för alla harn. Landstingskommunerna äläggs att 

tillhandahälla specialistresurser för att hjälpa kommunernas förskolor i 

pedagogiska frågor. Rt!gler om särskolan i övrigt avses ingå i ett kommande 

förslag till ny skollag. 
De särskilda omsorgerna skall vara avgiftsfria. 

De nuvarande värdhemmen och specialsjukhusen föreslås avvecklade i 

den takt som personella. ekonomiska och andra resurser tillåter det. Vissa 

bestämmelser som behövs under avvecklingstiden föreslås bli samlade i en 

särskild promulgationslag. 

I 

De nya lagarna föreslås triida i kraft den 1 juli 1986. 

--····-·-- ·----- ···-----··--- ··----- ----, 
Lagförslagen i denna proposition har granskats av lagrådet. Proposi- I 

tinnen innehälh:r därför tre huvuddelar: lagrådsremissen (s. 11), lagrå

dets yttrande (s. L~lJ) och föredragandens ställningstaganden till lagrådets 

synpunkter (s. 125). 
Den som \'ill ta del av samtliga skäl för lagförslagen måste därför läsa 

i __ alla tre-~clarna. _ --·--·--··--. 
·----·----
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Propositionens lagförslag 

I Fiirslag till 
Lag om särskilda omsorger om ps~'kiskt utvecklingsstörda m.fl. 

H:irige1wm föreskrivs fiiljande, 

Inledande hl•stämml"lscr 

I * Denna lag innd1:ilkr fiircskriftcr ,1111 S:irskilcl<t omsorger om rsykiskt 

ut veck lingsstörd;1, 

Vad i lagen s:ig-; om psykiskt utvecklingsstörda g:ilkr iivcn personer som på 

grund av hj:1rnskada. fi\rankcld av \'ttre v:1lcl eller kroppslig sjukdom. har fiitt 

et.t bctvdandl' lich hl'sti1emk heg~1vningshandikapp samt personer med 

barndomspsykos, 

2 *I socialt1imstlagen ( J<J~O:<i211) och i h:tlsll- nch sjukv;irdslagen ( 1<)82:763) 

finns t'lireskriftcr l>lll kommunernas och lanclstingskommunernas ansvar för 

socialtjänst respekti\'t: hiilso- och sjukviird i1t alla, 

Verksamhetens mal 

3 *De s:irskilda omsorgerna skall syfta till att ge psykiskt utvecklingsstörda 

möjlighet art leva SL'm andra och i gemenskap med andra, Omsorgerna skall 

vara inriktade pi1 att utveckla den enskildes egna resurser, 

Verksamheten skall v;1ra grundad p[1 respekt för (kn enskildes sjiilvbe

st:immanderiitt och inlL'gritcL 

De särskilda omsorgerna 

4 * DL' siirskilcla llmsorgerna är 

J, radgivning, annat pen.onligt stöd samt stöd av en siirskild kontaktper

son. 

2, daglig verksamhet i dagcenter eller annan sysselsättning för dem över 

skol~ddern, som ~aknar fi.lrviirvsarbcte och inte utbildar sig. 

3, korttidS\'isll'bc utanför det egna hemmet i syfte friimst att avlösa 

<mhliriga i drd och tilbyn. samt korttidstillsvn utanför hemmet av 

skolungdom iivc>r 12 är. 

-I, h1htad i familjehem eller clevhc>m för barn och ungdomar som behöver 

ho utanfiir f<»riddrahc>mmct, 

5, bostad i grupphem för vuxna som inte kan bo sjiilvstiindigL 

I de siirskilda timsorgcrn:1 enligt första stycket 2-5 ingiir också omv5rdnad, 

I 'k <irskikb umsorgerna bostad i ele\'hem och bostad i grupphem ing<ir 

\ idarc fritidSYc>rksamhet och kulturella aktiviteter, 
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Rätten till särskilda omsorger 

5 § Psykiskt utvecklingsstörda har rätt till särskilda omsorger enligt denna 

lag, om de behöver sådant stöd och sådan hjälp i sin livsföring och deras 

behov inte tillgodoses p<i nagot annat sätt. 

Psykiskt utvecklingsstörda skall gcnllm de särskilda omsorgerna tillförsäk

ras goda levnadsvillkor. 

De särskilda omsorgerna skall anpassas till mottag<•rens individuella behov 

samt utformas så att de är liitt tillgängliga för de människor som behöver dem 

och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. 

6 § Särskilda omsorger skall ges den psykiskt utvecklingsstörde endast om 

han begiir det. Orn han är under 15 år eller, i annat fall. om han uppenbart 

saknar förmåga att pa egen hand ta ställning i frågan, skall de särskilda 

omsorgerna ges pii begäran av vårdnadshavare. förmyndare eller god 

man. 

Landstingskommunens ansvar 

7 § Varje landstingskommun skall svara för de särskilda omsorgerna åt 
psykiskt utvecklingsstörda som är bosatta inom landstingskommunen. 

Psykiskt utvecklingsstörda som vistas i landstingskommunen under en 

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

Vad som i denna lag sägs om landstingskommuner gäller ocksa kommuner 

som inte ingår i en landstingskommun. Föreskrifter om förvaltningsutskottet 

skall därvid avse kommunstyrelsen. 

8 § Till landstingskommunens uppgifter hör att 

1. göra sig förtrogen med psykiskt utvecklingsstördas levnadsförhallanden 

samt verka för att de fär sina behov allsidigt tillgodosedda. 

2. informera om verksamhetens mål och medel, 

3. i samverkan med kommunerna i landstingskommunen samordna den 

verksamhet som behövs för psykiskt utvecklingsstörda och deras familjer 

samt verka för att den utvecklas pä ett tillfredsställande sätt, 

4. medverka till att psykiskt utvecklingsstörda får en meningsfull 

sysselsättning genom förvärvsarbete. 

5. samverka med organisationer som företräder psykiskt utvecklingsstör

da. 

6. verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för 

psykiskt utvecklingsstörda. 

9 § Landstingskommunen skall efter samråd med kommunerna inom 

landstingskommunen planera för de särskilda omsorgerna om psykiskt 

utvecklingsstörda. 

10 § Samråd skall fortlöpande ske med den psykiskt utvecklingsstördes 

närstående. 
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11 § Landstingskommuncn skall anmiila till överförmyndaren när en psykiskt 

utvecklingsstörd kan antas behöva förmyndare eller god man samt när en 

omyndighetsförklaring bör kunna hävas eller ett godmanskap kunna 

upphöra. 

12 § Landstingskommunen far till kommun i landstingskommunen överlåta 

uppgift enligt denna lag beträffande psykiskt utvecklingsstörda som är 

bosatta i kommunen eller vistas där under kortare tid, om landstingskom

munen och kommunen har kommit överens om det samt regeringen medger 

det. 

Om en sådan överlåtelse sker, 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 hel 

ålderspcnsion och som har inkomst av eget arbete får dock, när de har 

stadigvarande bostad på landstingskommunens bekostnad, skäliga avgifter 

för kost och logi tas ut enligt de grunder som landstingskommunen 

bestämmer. A vgiftcrna skall bestämmas så att de boende förbehålls 

tillräckliga medel för sina personliga behov. 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 tillsätta en särskild omsorgsnämnd eller uppdra 

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

förvaltningsutskottet omsorgsnämnd. 

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 §§. 9 §första stycket och 10-12 §§kommunallagen (1977:179). 

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

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

Personal 

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

behövs för att meddela god omsorg. 
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Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter nm behi"irighet till 

tjänster inom omsorµnna om psykiskt utvecklingsstörda och 11111 tjiinsternas 

tillsil!tning. Regeringen fär i.ivcrbta itt socialstyrelsen att meddela sitdana 

föreskrifter. 

Enskild omsorgsvcrksamhet 

17 § Om en cnskilc.I yrkesmiissigt vill bedriva s[1dan verbamhet för psykiskt 

utveeklingsstörda som anges i..\§ första stycket 2-5. skall clt:n enskilde söka 

tillst[md hos socialstyrelsen. Tillstiind fttr inte liimnas utan att omsorgsniimn

den i den landstingskommun diir verksamheten skall bedrivas har tillstyrkt 

det. 

Enskild verksamhet skall stii under tillsyn av omsorgsniimnden. Niimnden 

har rätt att inspektera verksamheten. 

Tillsyn 

18 § Socialstyrelsen har tillsyn över verksamhet enligt denna lag. Styrelsen 

skall därvid följa och stödja verksamheten. Styrelsen har riitt att inspektera 

verksamheten. 

Ytterligare föreskrifter 

19 § Regeringen bemyndigas att i fräga om verksamhet enligt denna lag 

meddela ytterligare föreskrifter till skydd för enskilda. 

Regeringen far överli1ta ilt socialstyrelsen att meddela st1dana föreskrif

ter. 

Överklagande 

20 § Omsorgsnämndcns beslut om särskilda omsorger åt enskilda enligt ..\ § 

får överklagas hos länsrättcn. 

Socialstyrelsens beslut i fräga om tillstånd enligt l 7 §eller om föreläggande 

eller förbud enligt 21 § fär överklagas hos kammarrätten. 

De beslut som omsorgsnämnden. socialstyrelsen. länsriitten eller kammar

rätten meddelar i frägor som avses i första och andra styckena gäller 

omedelbart. Länsrätten eller kammarrätten får dock förordna att dess beslut 

skall gälla först sedan det har vunnit laga kraft. 

Övriga bestämmelser 

21 §Om det föreligger något missförhi\llande inom enskild omsorgsverksam

het som avses i 17 §, skall socialstyrelsen förelägga den som har ansvaret for 

verksamheten att avhjälpa missförhållandet. 

Om missförhållandet iir allvarligt och socialstyrelsens föreläggande inte 

följs, får socialstyrelsen förbjuda verksamheten. 
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22 * Den som är eller har varit verksam inom enskild omsorgsverksamhet 

som avses i 17 *för inte obehörigen röja vad han därvid har erfarit om n[1gons 

personliga förhållanden. 

I det allmännas omsorgsverksamhet tillämpas bestämmelserna i sekretess

lagen (1980:100). 

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (l 985:000) 

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.fl 

Härigenom föreskrivs följande. 

1 ~ Lagen (1985:000) om särskilda omsorger om psykiskt ut\'cck\ingsstörda 

m.tl. och denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. 

Vid ikraftträdandet skall lagen (1967:940) angäenc.le omsorger om vissa 

psykiskt utvecklingsstörda upphöra att giilla med de undantag som framgar 

av denna lag. 

I fråga om annan undervisning för psyh;kt utvecklingsstörda an under

visning i förskola skall utfärdas särskilda bestämmelser. 

2 *Den som vid lagens ikrafttriidande erhiiller omsorger enligt den upphiivda 

lagen skall utan särskilt beslut anses ha fortsatt rtJtt till mnts\·arande siirskilda 

omsorger enligt den nya lagen. Om niigon erhällcr omsorger i former som 

saknar motsvarighet i den nya lagen. är landstingskornmunen skvldig att 

tillhandahålla den enskilde samma omsorger st1 liinge behovet kvarstitr. 

3 § Landstingskommunerna skall, i samband med att plm1eringen enligt 9 ~ i 

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

och vårdhem. 

Intill dess avveckling av specialsjukhus och viudhem har ägt rum fär 

omsorg alltjämt tillhandahållas vid sådana institutioner. Ledningen av 

verksamheten skall utövas av den nämnd som är omsorgsnärnnd enligt den 

nya lagen. 

4 § För innehållet i verksamheten vid specialsjukhus och vi\rdhem och för 

verksamhetens bedrivande i övrigt under avvecklingstiden giiller den nya 

lagens bestämmelser i tillämpliga delar. För specialsjukhföcn tilUmpas 

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

sjukvårdslagen (1982:763). 

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

specialsjukhus eller i vårdhem för vuxna far ske om det finns synnerliga 

skäl. 

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

omsorgsnämnden regelbundet och minst en gimg. om året övcn·iiga om 

boendet kan fortsätta i n{1gon boendeform enligt den nya lagen. 

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

delar 35 ~ om beredande av vård oberoende av samtycke samt därtill 

anslutande bestämmelser i 36-37 a §§ och 39-54 §§ i den upphiivda lag.en. 

7 § Uppgifter som enligt den upphiivda lagen har ålegat övcrliikaren och 

vårdchefen hos omsorgsstyrelsen skall utföras av tjänstemän som landstings

kommunen utser. 
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Beslut som enligt den upphiivda lagen skulle ha fattats av beslutsniimnden 

skall i stiil\et fattas av utskrivningsnämnd enligt lagen (1966:293) om 

beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. 

Vid handläggning inför utskrivningsnämnden tillämpas 29, 30 och 

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

skall 23 § i den upphävda lagen tillämpas. 

Regeringen meddelar föreskrifter om ärendenas fördelning mellan 

ut sk rivningsnämnderna. 

8 § Inackorderingshcm och elevhem som nämns i den upphävda lagen skall 

anses vara grupphem respektive elevhem enligt den nya lagen. 

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

10 §i den upphävda lagen skall anses ha tillstånd att p[1 de villkor som angivits 

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

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

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

psykiskt utvecklingsstörda m.fl. eller i denna lag, skall hänvisningen i stiillet 

avse den nya bestämmelsen. 

11 § Beslut om omsorger, som överklagas hos socialstyrelsen enligt 44 * 
andra stycket i den upphävda lagen, prövas enligt bestämmelserna i den 

lagen. 

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

fram till utgangen av år 1988 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 sjukvårdslagcn ( 1982:763) 

1-liirigenorn föreskrivs att l ~ hiilso- och sjukv~irdslagcn ( 1982:763) skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Nul'arande lydelse Föreslagen lydelse 

1* 
Med hälso- och sjukv~ml avses i denna lag åtgiirdcr for att medicinskt 

förebygga. utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hmso- och 
sjukv~irden hör sjuktransporta. 

I fråga 0111 omsorger om 1·issa 
psykiskt w1·ecklingss1örda finns be
s1ämmelser i lagen (1967:940) angtl
endc omsorger om Fis.1·a psykiskt 
w1·ecklingsstc"irda. 

l fräga om tandviml finns siirskilda bestämmelser. 

Drnna l<tg träder i kraft den l juli 1986. 
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SOCIALDEPARTEMENTET 

Utdraµ 

PROTOKOLL 

vid rcgcringssammantriidc 

l lJK5-02-2 l 

11 

Närvarande: statsri'idcn I. Carlsson. ordförande. Lundkvist. Sigurds.::n. 

Gustafsson. Leijon. lljelm-Wallen. Petcrson. Andersson. Boström. Bod

ström, Göransson. Gradin. Dahl. R. Carlsson. Htilmberg. Hellström. 

Thunborg. Wickbom 

Föredragande: statsr[idet Andersson 

Lagrådsremiss med förslag till lag om särskilda omsorger om 
psykiskt utvecklingsstörda m.fl. 

I Inledning 

Regler om skolundervisning. vård och omsorger i övrigt <it psykiskt 

utvecklingsstörda finns f.n. i lagen (1967:940) angående omsorger om vissa 

psykiskt utvecklingsstörda ( omsorgslagen ). Lagen avser psykiskt utveck

lingsstörda. som pi1 grund av hämmad förståndsutveckling för sin utbildning 

eller anpassning i samhället eller i övrigt behöver särskilda omsorger genom 

det allmänna. Lagen har undergått endast smärre ändringar av formell 

karaktär under de fa den har varit i kraft. Samtidigt har emellertid den 

faktiska omsorgsverksamheten undergått. och undergar alltjämt. stora 

förändringar. 

I augusti J 977 beslöt den dåvarande regeringen att tillkalla en kommitte 

med uppdrag att utreda frågorna om omsorgerna för psykiskt utvecklings

störda. psykotiska barn och flerhandikappade. 

Kommitten. som antog namnet omsorgskommitten 1• 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 handikappomsorgcr 

samt till ändring i skollagen (1962:319) och vissa andra lagar. vilka förslag 

tillsammans syftade till att ersätta bl.a. 1967 års omsorgslag. I betänkandet 

behandlades också en rad andra friigor med anknytning till handikappom-

1 Ledamöter vid slutbetänkandets avliimnande: verkstiillande direktören i Stiftelsen 
Samhiillsföretag Gerhard Larsson. nrdförnnde. landstingsrtidet Nils Hallerby, kom
munalrädet Ingvar Samuelsson. riksdagsledamoten Sven Gösta Signell. landstingsrii
dct Fredrik Swartling samt f.d. riksdagsledamoten Svea Wiklund. 
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radet. t.ex. arbetsmarknaden, fritid och kultur. handikappades inflytande 

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

begiirningshandikappade ff>riildrar och deras barn. Betiinkandet har remiss

belrnndlats. 

I december 198:'\ tillkallade jag. efter regeringens bemyndigande, en 

arbetsgrupp för den fortsatta beredningen av betänkandet. Arbetet i 

gruppen skulle ske med utg{rngspunkt i omsorgskommittens betänkande och 

remissyttrandena över detta samt med tillämpning av direktiven (Dir 

1980:20, ersatta den 16 februari 1984 av Dir 1984:5) till samtliga kommittecr 

och sarskilda utredare angilende finansiering av reformer. 

Arbetsgruppcnc har kallat sig omsorgsheredningen. Den har bestått av 

företrjdarc för socialdepartementet. utbildningsdcpartementet. socialstyrel

sen. sknl<iverstyrelsen. Landstingsförbundet. Svenska kommunförbundet. 

Ribförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB). 

De Handikappades Riksförbund ( DH R) och Handikappförbundens Cen

tralkommitt0 (HCK). 

Arbetsgruppen har den J S december 1984 slutfört sitt arbete genom att till 

mig avlämna en rapport, som enligt gruppen bör utgöra underlag för 

regeringens ställningstagande. 

Arbetsgruppen har i rapporten utarhetat förslag till ny lagreglering. 

Arbetsgruppens lagförslag bör fogas till protokollet i detta ärende som 

bilaga 1. 

Arhetsgruppcn är enig i flertalet av de sakfrågor. som avspeglar sig i 

lagförslagen. I vissa delfrågor har enskilda företrädare haft avvikande 

uppfattningar. Jag kommer i det följande att ta upp dessa delfrågor till 

siirskilt överviigandc. Enighet råder emellertid i arbetsgruppen om att det är 

angeliigel att en ny omsorgslag som innebär förbättringar i de berördas 

situation snarast möjligt kan träda i kraft samtidigt som den föreslagna 

reformen inte får öka samhfölets totala kostnader för verksamheten. 

Arbetsgruppens förslag som helhet har jag funnit vara sa väl avvägt att det i 

allt väsentligt oförändrat bör läggas till grund för förslag till riksdagen. 

Arbetsgruppen har föreslagit bl.a. att de nuvarande reglerna om särskolan 

i fortsiittningen skall ingå i den nya skollag, som förbereds i regeringskan

sliet. Arbetsgruppen har äskådligg_jort det nya regelsystemets innehåll 

genom ett utkast till en särskild lag om utbildning för vissa psykiskt 

utvecklingsstörda. Bilde jag och statsrådet Göransson delar arbetsgruppens 

uppfattning att bestämmelserna om särskolan bör ingå i den nya skollagen. 

Jag har erfarit att statsrådet Göransson inom kort kommer att föreslå 

regeringen att inhämta lagriidets yttrande över ett förslag till ny skollag som 

omfattar iiven särskolan. Jag har därför valt att f.n. begränsa mina förslag till 

ny laµreg,lering till frågor som rör särskilda stöd- och hjiilpinsatser till förmån 

för psykiskt utvecklingsstörda. Den föreslagna lagen skall alltsa ersätta 1967 

: Arhctsgrurpcns ordförande överdirektören Svante Engluncl. 
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ars omsorgslag i de delar denna inte avser undervisning. 

En ny omsorgslag medför behov av följdiindringar i vissa andra lagar. Jag 

avser att aterkomma med förslag till sådana iindringar srnare men i god tid 

före den samlade reformens ikraftträdande. Ikrafttriidandet föresl{is bli den 

I juli 1986. 

Mina förslag avser inte uteslutande lagbestämmelser som lagrf1clct bör 

yttra sig över. För att ge en helhetsbild av de förslag snm enligt min mening 

bör föreläggas riksdagen efter lagrådets granskning a\· lagbestiimmclserna 

redovisar jag redan i detta sammanhang iiven övriga förslag. 

Till protokollet i detta ärende bör fogas dels en redogörelse för den nu 

gällande omsorgslagen och därtill anslutande regler som bilaga:!. dels en 

sammanfattning av omsorgskommitt~ns betiinkande som hilaga 3, dels en 

förteckning över remissinstanserna som bilaga -I. En sammanstiillning av 

remissyttrandena har gjorts inom socialdepartementet och finns tillgänglig i 

lagstiftningsärendet ( dnr H 1459/81). 

2 Allmän motivering 

2.1 Allmänna utgångspunkter 

Omsorgs/agen och handikappolitiken 

Den nuvarande omsorgslagen är en del av ett omfattande och vittförgrenat 

reformprogram inom handikappomradet under 1960- och 1970-talen. Detta 

program hade som förutsättning den nya syn på handikapp som växte fram 

under perioden. 

Åtgärderna inriktades pä att göra det möjligt för människor med 

funktionsnedsättningar att leva under normala förhi111anden. Det ble\' 

naturligt att börja ifr<igasätta den äldre synen pii b;ide behovet och värdet av 

omhändertagande i anstalter. Den ännu pa miinga håll utbredda uppfatt

ningen om betydelsen av skyddade förhållanden, vilka endast kunde 

astadkommas i sammanhållna institutioner, fick allt mer ge vika för åsikten 

all miljöerna ute i samhället mibte förändras så att de passar alla. 

De allmänna malen för handikappolitiken har sammanfattats i Handlings

program i handikappfrågor (SOU 1982:46). Regeringen har genom skrivelse 

till riksdagen (Skr 1982/83: 131) berett den tillfälle att yttra sig över 

programmet. Socialutskottet (SoU 1982/83:27) har behandlat skrivelsen och 

därvid anfört bf.a. att "Programmet borde enligt utskottets mening utgöra en 

viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet pii handikappomrädet''. 

Riksdagen godkände vad utskottet anfört (rskr 1982/83:262). 

I handlingsprogrammet står bf.a. 

Uppfattningen om människors lika värde är den grundläggande utgangs
punkten för hur samhället skall utformas. Alfa miinniskor har kunskaper. 
erfarenheter och förmiiga, som är viktiga för samhället. Det är en gemensam 
angelägenhet för hela befolkningen att samhället utvecklas pii ett si1dant siitt 
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att oriittvisor undanröjs, att miinniskor fär jämlika le\'nadsförhilllanden och 
att alla kan mcd\'erka i ut\'ecklingen och n:1 delaktighet i samhiillsgemen
skapen. 

För att dessa mal skall förverkligas maste arbetet inom alla sarnh:illsom
råclen ta h{insyn till handikappades situation. problem och behov. Arbetet 
maste utg;'1 ifriin att handikapp :ir brister i miljö och verksamhet. 
Handikappolitiken iir inte skild frimannan politik utan gäller at)!iirder inom 
olika samhiillsomraden för att ek allmiinpolitiska rniden skall kunna 
förverkligas för människor med funktiLmsnedsättningar. 

Med utg[mgspunkt i detta syns:itt har grundsatserna om integrering och 

normalisering blivit viigledande för handikappolitiken. 

Den nya uppfattningen i handikappfrägorna hade sitt ursprung inom 

folkrörelserna. Den yngsta av dessa, handikapprörelsen. fann sina nuvaran

de former i början av 1960-talct. Handikapprörcbcns tillkomst var en 

avgörande förutsiittning för att den föriinclrade synen triidde fram och för att 

elen förankrades i brL·da medborgargrupper. ~är miinniskor med funktions

nedsiittningar själva utvecklade en intressepolitisk gemenskap godkändes 

inte Hingre stödorganisationer fi.ir handikappade som talesmän. I samarbete 

med andra folkrörelser gjorde handikapprörelsen sig till tolk för en 

progressiv samhiillssyn som kom att omforma och konkretisera handikapp

politiken. 

Reformprogrammet inom handikappomrfalct på 1960-talet och förra 

hälften av 1970-talet var en del av den allmänna reformpolitiken i samhället. 

Jag vill understryka att många av dessa allmänna reformer hade stor 

betydelse för förbättringen av lcrnadsförhållandena för miinniskor med 

funktionsnedsättningar. Ett villkor för förbiittringarna var givetvis den förda 

ekonomiska politiken. Denna skapade ocksil förutsättningar för en rad 

grundliiggande reformer. som mera direkt avsitg handikappomri1det. 

Några betydelsefulla reformer friln denna period är uppbyggnaden av den 

ekonomiska tryggheten inom den allmänna försäkringen och av förstärk

ningsi\tgiirder inom arbetsmarknadsomraclet och utbildningsväscndet. Till 

det omfattande reformprogrammet hörde även tillkomsten av hjälpmedels

vcrksamheten. den sociala hemhjälpcn och färdtjänsten. Stor betydelse hade 

vidare att vårdartjiinst infördes. att handikappråd inrättades samt att 

vanföreanstaltcrna avvecklade~. 

Den nuvarande omsorgslagen far alltsä ses som en dd av dessa reformer. 

Jag är övertygad om att lagen har haft utomordentlig betydelse för den 

omviilvande förbättring av psykiskt utvecklingsstördas levnadsförhållanden 

som ägt rum efter lagens ikrafttriidande. 

Landstingskommunerna har som huvudmän för omsorgsverksamheten pä 

ett förtjiinstfullt siitt genomfört omsorgslagens intentioner. De har satsat 

stora resurser pi1 utbyggnad av verksamheten. 

Omsorgslagen har emellertid just på grnnd av de stora förbiittringarna pa 
omr{1dct snabbt blivit föraldracl. Detta kan i och för sig ses som nagot positivt. 

Det giiller dock att bygga vidare cich att undanriija de hinder som kan 
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föreligga for en fortsatt gynnsam utveckling inom detta omri1cle. H:irvid :ir 

det angt'l:iget och hefogat att giira en översyn av lagen. Det iir ocks[1 

väsentligt att utvecklingen sker i samförstand med psykiskt ut\'ecklingsstiirda 

och de organisationer som företräder dem. 

0 msorgsk 0111111iru'11 

Niir omsorgskommitten tillkallades iir 1977 fick detta sö mot bakgrund av 

den utveckling inom handikappområdct. som jag nyss har beskrivit. De 

första motionerna om en översyn av 1967 i\rs omsorgslag viicktes i riksdagen 

1973. Andra friigor av hi.ig angclägenhetsgrad. som ocksa tidigt avspeglade 

sig i riksdagsmotioner. var de om omsorgerna för psykotiska barn och om 

stöd :it flerhandikappade. Kommittens uppdrag bkv att utri:!da dessa tre 

frägor. Dess förslag om flerhandikappade lades delvis fram i hetänkandct 

(SOLJ l %0: I 6) Vissa frågor rörande flerhandikappade. Förslagen har i 

hu\'udsak genomförts. Kommitten slutförde sitt arbete :'ir l 9XJ genom att 

avge betänkandet ( SOU 1981 :26) Omsorger om vissa handikappade. 

Kommittens förslag är starkt präglade av den utveckling som redan skett 

inom handikappområdet och av de handikappolitiska målen nnrmaliscring 

och integrering. Kommitten lägger stor vikt bl.a. vid behovet att minska 

institutionsboendet, att öka tillg~mgen på arbete och att göra allas situation så 

likvärdig ~om möjligt oberoende av om de är handikappade elkr ej. 

De grundtankar som bär upp kommittdörslagct har fatt ett betydande stöd 

av rcmissinstanserna. De lagförslag som kommitten har utarbetat har 

emellertid fätt ett reserverat mottagande. Mi111ga remissinstanscr har hii\·dat 

att den föreslagna lagen om handikappomsorger är oklar till sin omfattning 

och innebörd. Andra har haft erinringar mot kommittens förslag i sak i 

hetydclsefulla delfrågor. friimst vad gäller personkretsen och särskolan för 

psykiskt utvecklingsstörda harn och ungdomar. 

0111.1orgshered11i11ge11 

Det stod alltsii klart att omsorgskommittcns förslag inte utan relativt 

omfattande öwrarhctning kunde liiggas till grund för en ny lagreglering. Pt1 

grund härav beslöt jag hösten 1983, med regeringens bemyndigande. att 

tillkalla den tidigare niimnda arbetsgruppen för att den med utgimgspunkt i 

kommitteförslaget och remissreaktiont'n skulle delta i beredningen a\' frt1gan 

om en ny omsorgslag. Arbetsgruppen tillfördes sakkunskap frän de n:irmast 

berörda intressenterna - fr:'m handikapprörclsen, hu\'udmännen och tillsyns

myndigheterna. Jag kallar i fortsattningcn arbetsgruppen för omsorgsbered

ningen. 

Beredningens förslag kimnctecknas av att det balanserar väl mellan olika 

intressen. Samtidigt som beredningen ansluter sig till omsorgskommittens 

huvudtankar om avveckling <H" institutionsboendet och om andra normali-
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scrings- och integreringsfrämjandc atgärder för psykiskt utvecklingsstörda. 

har bt.:redningen niir det gäller bestämningen av personkretsen tagit intryck 

av att det. bl.a. inom handikapprörclsen, rader delade meningar om det alls 

skulle behövas sitrskilda lagregler för handikappade och om sådana regler är 

l:inskvärda. 

Fiiredragandm 

Fiir egen del vill jag betona att psykiskt utvecklingsstördas situation ännu 

inte är tillfredsställande. Det är silledes viktigt att deras möjlighet till 

delaktighet och gemenskap i samhället förbättras. En förutsättning för det är 

att de s~i langt möjligt far medverka i samhället under hänsynstagande till sin 

sjiilvhestiimmanderätt och integritet. 

En utgimgspunkt är därvid att regelsystemct inte skall motverka utan i 

stället underliitta och påskynda en sädan utveckling. 1967 års omsorgslag 

präglas i betydande utsträckning av regler om institutioner och om åtgärder 

oberoende av samtycke. Detta är uttryck för den äldre uppfattningen om ett 

totalt omhändertagande som mest angelägna åtgärd. Ett nytt regelsystem bör 

frigöra sig frim detta. 

Ilade kommitten och beredningen har dock funnit att det fortfarande är 

nödviindigt med särskilda regler som garanterar psykiskt ut'>:eeklingsstörda 

en bra service. Visserligen konstaterar båda att socialtjänstlagen (1980:620) 

och hiilso- och sjukvilrdslagen (1982:763) tillsammans garanterar ett gott 

grundskydd för alla handikappade. Men för psykiskt utvecklingsstörda kan 

det i särskilda fall behövas extra stödinsatser, som ännu inte kan tillgodoses 

av socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. Att detta behov blir tillgodosett 

hör enligt kommittens och beredningens mening liksom hittills garanteras 

genom en särskild lag. Den särskilda lagen bör dock klarare än den 

nuvarande utvisa att den är ett komplement till och inte en ersättning för 

andra lagar. främst socialtjänstlagen och hälso- och sjukvardslagen. På 

samma sätt behövs alltjämt särskilda regler om undervisning för psykiskt 

utvecklingsstörda. Dessa regler bör ses som ett komplement till regler om 

grundskolan och gymnasieskolan och i fortsättningen aterfinnas tillsammans 

med dessa i skollagen. 

Redan sådana åtgärder av lagteknisk karaktär har ett värde. De ger uttryck 

för synsättet att psykiskt utvecklingsstördas förhållanden så langt möjligt bör 

vara desamma som för andra människor. 

Men viktigare är naturligtvis det sakliga innehållet i regleringen. Här har 

häde kommittens och beredningens förslag en inriktning som på ett 

föredömligt sätt avspeglar de pågående normaliserings- och integreringssträ

vandena. Utgängspunkten är att barn och unga skall ha möjlighet att växa 

upp i sin egen familj och att vuxna skall kunna skapa sig en självständig 

tillvaro. I detta syfte skall föräldrar till psykiskt utvecklingsstörda barn 

nbjudas dd och stöd i olika former. Sma gruppbostäder i vanlig 
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bm;tadsmiljö skall crsiitta de stcira. nfta avWgsct liggande institutionerna. 

Daglig verksamhet skall erbjudas dcn som inte förviirvsarbetar elkr 

studerar. Dessa insatser och andra hithiirande hör. ~om ht1de kornmitten och 

beredningen har föreslagit. kallas s ii r sk i Ida omsorger. 

En annan viktig utg:.mgspunkt för en reform iir att elen bättre än som nu ~ir 

fallet skall a\"spegla respekt för psykiskt utvecklingsstörda~ integritet och 

sjiilvbestiimmanclerätt. 8[1dc kommitten och heredningen har starkt under

strukit detta genom olika förslag: de siirskilcla omsorgerna skall ges enbart 

efter beg~iran. de nuvarande reglerna om tltgärder oberoende av samtycke 

skall inte aterfinnas i en ny lag. skyldighet att samriida med psykiskt 

ut vecklingsstörcla nch deras företriidare skall före sk rivas osv. Jag ansluter 

mig till detta. 

Landstingskommuncrna har ans\"aret för omsorgerna om psykiskt utveck

lingsstörda enligt 1967 iirs omsorgslag. Beredningen kofötaterar att det i och 

för sig borde kunna \"ara en kommunal angelägenhet att svara för det 

behövliga extra stöJet i"tt psykiskt utvecklingsstörda. Men landstingskom

rnunerna har byggt upp en omfattande verksamhet och har resurser och 

kunnande som det f.n. iir svårt att snabbt föra över till kommunerna. Detta 

gör. menar beredningen. att den pågående och önskade utvecklingen bäst 

betjänas a\· att den ans\'arsfördelning mellan landstingskommuner och 

kommuner som gäller i huvudsak fär besttl. Samtidigt bör dock möjligheter 

ges till ett successivt överförande av ansvaret. Jag delar den uppfattning

en. 

SammanfillTningsvis inne!iär omsorgsberedningens p~i kornmittcförslaget 

och remissutfallet grundade förslag att det nu gällande regelsystemet för 

psykiskt utvecklingsstörda dels anpassas till den förändring som redan har 

skett. dels främjar en utveckling som i förlängningen bör kunna göra det 

möjligt att undvara s~irreglering även för denna grupp. Förslaget är väl ägnat 

att läggas till grund för ny lagstiftning. Reglerna bör av skäl som jag nyss har 

nämnt tas in i dels en ny omsorgs/ag. dels en kommande ny skol/ag. vilka 

tillsammans bör fä ersätta 1967 års lag. 

Med detta har jag avslutat min redogörelse för vilka allmänna utgängs

punkter som enligt min mening bör gälla för en reform av omsorgslagstift

ningcn. I det följande avser jag att närmare behandla frtlgorna om 

- personkretsen i avsnitt 2.2. 

- mä!et för verksamheten i avsnitt 2.3 
- huvudmannaskapsfrågan i avsnitt 2...1 

- de särskilda omsorgerna i avsnitt 2.5 
- avveckling av institutioner m.m. i avsnitt 2.6 

- undervisning i avsnitt 2.7 

- tillsyn i avsnitt 2.~ 

- vissa siirskilda frågor i avsnitt 2.9 

- psykiskt utvecklingsstördas inflytande i avsnitt 2.10 

- forskning i avsnitt 2.11 

2 Riksd11gen !9H./!85. I sam/. Nr 176 
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- genomförande och ekonomiska konsekven~er i a\'snitt 2.12. 

f\lina kummcntarer till de enskilda lagbestiimmelserna aterfinns i special

motiveringen (avsnitt 4). 

2.2 Personkretsen 

L_ 

Mitt förslag: Omsorgslagen skall giilla för psykiskt utvecklingsstörda. för 

pt·rslrner som pii grund av en hjärnskada. föranledd a\' yttre viild eller 

krnppslig sjukdom. har fatt ett betydande och hestilendc bcgi1\'ningshan

dikapp samt för personer med barndomspwkos. 

Omsorgskommittens förslag: Omsorgskommittcn förcsliir en viisentligt 

större personkrets. nämligen alla handikappadt· barn och ungdomar under 2U 

;'1r samt vuxna miinniskor med psykisk utvecklingsst1:.lrning eller harndoms

psykos eller med annan best~iende och betydande intellektuell funktionsnecl

sättning. SPm inte beror av illdrande eller psykisk sjukdom. 

Kommitten föreslar ii\'en bestiimmelser om landstingskrnnmuns skyldig

het att samordna samhiillets insatser för att habilitera handikappade barn och 

ungdom:u. 

Insatserna för dem som ingiir i personkretsen skall enligt nmsorgskom

mitten samordnas under en landstingskommunal nämnd. habiliteringsnämn

den. Omsorgsklimmitten benämner denna samordning samordnad habilite

ring. Den samordnade habiliteringcn innebär hl.a. en sammanläggning av 

nuvarande organisationer för hahilitering av rörelsehindrade och eljest 

fysiskt handikappade samt omsorger om psykiskt utvecklingsstörda. Med 

hahilitering menar kommitten kurativa. medicinska. pedagogiska. psykolo

giska. sociala och tekniska insatst:r. Syftet iir att fastsb att samma ansvar hör 

giilla oberoende av handikappets art och att behovet av insatser skall vara det 

avgi.irande. Omsorgskommitten tar därvid fasta pi\ landstingskommunernas 

gällande iHaganden genom om sorgslagen. lagen ( 1965: 136) om elevhem för 

vissa rörelsehindrade och hälso- och sjukvards\agen och den service som 

bvggts upp kring rörelsehindrade och annars fysiskt handikappade. liksom 

kring hörsel- och synskadade harn och ungdomar. Den föreslagna hahilite

ringsniimnden skall iiven svara för insatser för vuxna inom personkretsen. 

Rcmissinstanscrna: Remissopinionen iir splittrad b;'ide vad hetriiffar bestäm

ning av personkretsen och i fri1ga om den samordnade habiliteringen. Manga 

är positiva och menar att det är viktigt att likvärdiga resurser ställ~ till 

förfogande för alla handikappade barn. Det r{1der dock tvebamhet p~1 vissa 

hiill hur den av omsorg~kommitten föreslagna avgriinsningcn av personkret

sen skall fungera i praktiken. Svi1ra griinsdragningsprohlem mellan de olika 

huvudmännens ansvarsomraden befaras. Handikapporganisationerna rclfo

visar i denna fr<\ga olika uppfattningar. Ni1gra organi~ationer a\\'isar med 
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hötiimdhet en per~unkrets som lwgger pa \'issa diagnnscr och anser att ;tlla 

individer skall h;1 riitt till bistilml efter hclw\' nch fiirut<ittningar enligt de 

lagar som g:illt'r för alla miinniskor. lh's. qicialtjiinstlagen och hiilso- och 

sjuk\'i1rdslag:L'n. 

1\'itr det g:il ler den samordnade habilitcringen ;ir de tlesta i princip positi\'a. 

Fkra lanclstingskommu1K'r. Landsting:sfi.irbundct och Svenska kommunflir

bundd het••nar det positi\·a i samordnad habilitering: men anser att denna 

fraga inll' hör lagregleras. Det iir en nrganisatinnsform som kommuner och 

landstingsknmmuner hiir kunna genomföra p;'1 egen hand. 

Omsorgshcrcdningrns förslag: Överrn!-stiimmer med mitt förslag:. 

Skiilcn för mitt förslag: Omsnrgsheredningen har pri"\\'at onNHgskummittens 

förslag till ut\·idgningar a\· personkretsen. Beredningen har funnit att lagL'n 

hör omfolta deh dem s''m omfattas a\ \9(17 i1rs onborgs\ag. dvs. psykiskt 

utwcklinL!~störda. deb td del\'is nya grupper. Den fiirsta gruppen iir 

pL'rsoner ,om et'tt-r utveeklings3ren. dvs. i allmiinhet dtcr fvllda 16 :\r. till 

friljd a\' ~·ttn: vtild clkr kroppslig sjukdom har f:\tt hjtirnskador. vilka har 

medfört ett betydandL' och bestiiende beg:iivningshandikapp. Den andra 

gruppen iir personer med barndnmsps\'kos. B{1da grupperna karakt:iriseras 

a\' att de har sitrskilda bl'lwv. sum ligger mycket niira dem som psykiskt 

utveckling;stiirda har. 

De pnsoner st•m f:'ltt hjiirnskador. vilka har medfört ett bctvclamk 'Kh 

hesti1ende beg[ivningshandikapp s;i att de iir i behov a\· samma omsorger som 

ps\'kiskt utvecklingsstörda. uppskattas av omsorgskommitten till ca 2 UOll. 

Dessa personer har som regel fatt sina hjiirnskador efter Ut\·ecklings;lren och 

till fiiljcl a\· bl.a. ulyckshiindelser. infektioner eller neurologiska sjukdomar. 

De har ofta siirskilcla hd10v av \'ard och rehabilitering. De vi1rdas nu inom 

landstingsknmmunernas 1;111gv;ird eller psykiatriska vard. Dessa viirclformer 

iir inte avsedda för dem. Omsorgsverksamheten inom landstingskommuner

na har v;irdfurmer som hiittre svarar mot dessa personers \'i1rdbchov och det 

riitta kunnandet for att tillgodose behoven. A\· dl'nna anledning bi\r :i\'en 

dt'nna grupp omfattas a\ omsnrgslagen . .Jag vill betona att en pnson med 

angivna skador först skall tas om hand inom hiilso- och sjukv[trdcn och. om 

han sa bl'giir. Li riitt till siirskilda omsorger sedan det iir konstaterat att 

skadan :ir hesLtl'lllk uch att det är genom siirskilda omsorger han kan fa det 

biista stödet. Samarbete miiste diin·id fort!Lipande ske med hiilso- och 

sjukv:1rden. 

Om<,orgskPmmitten har gjort beriikningar av antalet personL'r med 

barndomspsykos och kommit fram till att det a\' l () nou födda barn iir ca fem 

som drabbas av barndomspsykos. Det innebär ca 50 barn per itr i hela landet. 

d\·-,. det finns ,·a I UUO barn under 2U itr med detta handikapp. Dt:l har inte 

gjtlft'> nitgra heriik11ingar av antalet \'UXna med harndomspsykotiskt handi

kapp . .lag uppskattar au antalet ungefär nwts\·arar antalet barn. dvs. ca 

l 000 sl. Flertalet pnsuner med barndomspsykos har ocksi1 en psvkisk 
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utvecklingsstörning och omfattas därför i regel redan av den nuvarande 

0msorgslagc.:n. Ett mindre antal barmfomspsykotiska harn och vuxna är inte 

psykiskt ut\'eeklingsstörda. I den mim de kan ha nytta av särskilda omsorger 

bör de fa riitt därtill. Vad som karaktäriserar harndomspsykos utvecklar jag 

n~irmare i specialmotivering.en (l §). 

I likhet med bl.a. Landstingsförhundet anser jag att utformningen av 

samordnad hahilitering iir en organisationsfraga som hör avgöras av 

landstingskommunerna sjiHva. Det är därför inte nödvändigt att från 

statsmakternas sida ga in med lagregler. Jag vill betona att jag, från 

landstingskommuner som börjat genomföra en samordnad habilitering, 

underhand fatt Ö\'erviigande positiva besked om denna organisationsform. 

Jag: återkommer till samordningsfrågorna i specialmotiveringen i anslutning 

till 8 §. 

~iir jag i det följande talar om psykiskt utvecklingsstörda avser jag alla de 

tre nämnda grupperna. 

l tr~1ga om personkretsen vill jag ytterligare anföra följande. Omsorgskom

mitten föreslog, att personkretsen, utöver de grupper som jag förordar, 

skulle omfatta alla handikappade barn och ungdomar under 20 ärs ålder. 

Denna fråga har härefter diskuterats livligt både inom omsorgsberedningen 

oc.:h i den handikappolitiska debatten. Den är en av de fa punkter, där 

beredningen inte har nått enighet. Fran olika håll inom och utom 

beredningen har anspråk ställts på att alla handikappade under 20 års ålder 

skall ha rätt till särskilda omsorger enligt den nya omsorgslagen. 

Under bercdningsarhetet i socialdepartementet har denna uppfattning 

bl.a. framförts av Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar 

( RBU). Förbundet har därvid uttalat, att dess ansprak syftar till jämställdhet 

för den grupp som förbundet företriider, nämligen rörelsehindrade under 20 

ifrs ålder, med psykiskt utvecklingsstörda i fraga om de särskilda omsorgerna 

rådgivning, annat personligt stöd och korttidsvistelse utanför det egna 

hemmet. Vidare har RBU framhållit, att landstingskommunernas fortgåen

de samordning av habiliteringen innebär fara för att psykiskt utvecklings

störda erhåller förstärkta resurser på bekostnad av rörelsehindrade barn och 

ungdomar. som inte samtidigt är psykiskt utvecklingsstörda. För RBU är 

detta ett viktigt skäl för att gruppen skall ingå i omsorgslagcns person

krets. 

Bctriiffande omsorgskommittens förslag har jag samma inviindningar som 

många andra. Kritiken mL)t kommitten i denna fraga kommer tran tva sidor. 

A den ena 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 hiivdar. att den 

tillkommande gruppen inte bör begränsas på detta sätt, utan att den bör fä 

behålla sina rättigheter även som vuxna. Å andra sidan kritiseras omsorgs

kommitten för att den föreslagit en handikapplag med särhestiimmelscr för 

handikappade. som rubbar förutsättningarna för den jiimställdhet med andra 
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medborgargrupper som hMlcr på att utvecklas enligt riktlinjerna om 

normalisering och delaktighet. 

Den av mig tillkallade omsorgsberedningen har 1m.:d utgångspunkt i 

omsorgskommittcns betänkande och remissyttrandena över detta lagt fram 

förslag, som är \'äl ägnade för en revision av omsorg:s!agen för psykiskt 

utvecklingsstörda. Riksdagen bör beredas möjlighet att besluta om en siidan 

lag under innevarande riksmöte. Beträffande de rörelsehindrade barnen och 

ungdomarna anser .iag det dock inte möjligt att i samband med översynen nu 

av omsorgslagen iiven revidera 1965 <'irs lag ( 1965: 136) om elevhem för vissa 

rörelsehindrad.:: barn m.fl. (elevhemslagen). Vid en sådan revision skulle 

även behöva beaktas situationen för andra handikappade barn och ungdo

mar än rörelsehindrade. Det gäller hl.a. barn och ungdomar med astma, 

alkrgi. diabetes, cystisk fibros, hemofili, epilepsi, njursvikt och ccliaki. Ett 

sådant arbete skulle kräva en ny utredning med företrädare för bl.a. 

Landstingsförbundet. Svenska kommunförbundet och handikapprörelsen. 

2.3 Målet för verksamheten 

r··----- --- -· ---- --~ 

Mitt förslag: De särskilda omsorgerna skall syfta till att ge psykiskt · 

utvecklingsstörda möjlighet att leva som andra och i gemenskap med 

andra. Omsorgerna skall vara inriktade på att utveckla den enskildes egna 

resurser. Verksamheten skall vara grundad pil respekt för den enskildes 

självbestämmanderätt och integritet. 
L____ -------- ·----- --· -----

Omsorgskommittens förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 

Remissinstanserna: Instämmer i kommitteförslaget. 

Omsorgsberedningens förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 

Skälen för mitt förslag: Målet för omsorgsverksamheten skall vara att de 

psykiskt utvecklingsstörda skall få ett värdigt liv, i gemenskap med andra i 

samhället. Detta innebär att strävan skall vara att ge dem möjlighet att 

utnyttja den kapacitet var och en har för att klara sig mera självständigt. 

Omsorgsverksamheten skall således inte gå ut på ett passiviserande 

omhändertagande utan på att aktivera och motivera till självständiga 

ställningstaganden. 

Normalisering är grundläggande för insatser inom detta omd1de. Det 

innebär att åtgärderna skall syfta till att levnadsomständigheterna så långt 

möjligt kommer att överensstämma med andra människors. Ett viktigt led i 

normaliseringen är principen om integrering. Psykiskt utvecklingsstörda 

skall delta i samhällets verksamheter tillsammans med och i möjligaste mån 

på samma villkor som andra människor. 

För att uppnå normalisering är det grundläggande att respekten för 
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psykiskt utvecklingsstiirda ... sjiildiestiimmandniitt och integritet uppriitt

hiills. 

Det iir viiscnt ligt att respektera den l'nskildes intcg:ritt:t dels vid beslut om 

siirskilda omsorge:'. dels i den dagliga verksamheten. En enskild utveckling:s

..,tön! skall Unna att han sfi Jangt miijligt själ\· kan pft\'t'rka sin cgcn 

situation. 

Jag: kommer i det följandc att föresl:'t att reglerna t1m tvi)ngsvtlrd enligt 

1967 itrs omsorgslag inte tas in i den föreslagna omsorgslagcn. De siirskilda 

omsorgerna skall vara grumlade p:i frivillighet frim de omsorgsberiittigades 

sida. 

Det liggn i sak::ns natur att \'issa psykiskt utvecklingsstörda pa grund a\· 

utvecklingsstörningen inte har möjlighet att uttrycka sin \'ilja. 1 dessa 

situatinner ansn jag att den enskilde psykiskt utvccklingssti'\rde kan 

företriidas a\ nagon ann;rn. Detta kan enligt min mening ske genom 

förmyndare eller god man . .lag utvecklar detta niirmare i avsnitt 2.111 samt i 

specialmotiveringen (Il~). 

I socialtjiinstlagen sl!is fast att "Verksamheten skall bygga pa respekt for 

människornas sjiilvbcstämmandcrätt och integritet" (I §tredje stycket). En 

bestiimmelse liknande den i socialtjiinstlagen bör tas in i (Hnsorgslagen. 

2.4 Huvudmannaskapet 

------ --·------~ 

Mitt förslag: Landstingskommuncrna behitller ansvaret för de siirskilda 

' omsorgerna enligt omsorg.slagen. Kommunerna övertar ans\'aret för 

förskolan för ps~'kiskt ut\·ecklingsstörda. Därmed upphör förskolan inom 

ramen för siirskolan. Landstingskommunerna avses iiven be hälla ansvaret 

för den egentliga siirskolan enligt regler som förs in i den planerade nya 

skollagen. Möjlighet öppnas att genom avtal överföra verksamheten 

enligt dessa lagar frirn landstingskommun till kommun. lkhovct av 

gemensam planering för landstingskommunerna och kommunerna 

understrvks. 
··-·-- --·---- _,, ___ _J 

Omsorgskommittens förslag: Omsorgskommitten foresliir att landstingskom

muncrna skall ha ansvaret för de särskilda omsorgerna. dvs. insatser som 

syftar till att komplettera stöd od1 service fr[rn annan huvudman. Kommun

erna skall ha ansvaret för service i hemmet enligt socialtjänstlagen. 

Kommunerna skall ha ansvaret för baclc förskolan och särskolan. 

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget om ett 

landstingskummunal! huvudmarmaskap för de siirskilda omsorgerna. En si1 

gott som enig remissopinion motsätter sig omsorgskommitt~fö förslag om ::itt 

inlemma ~ärskolan i det allmiinna skolviisendet. Diiremot iir rcmissinstan

scrna positiva till ett niirmande mellan siirskolan och ungdomsskolan genom 
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att särskolan författningsmiissigt regleras i skollagen och diirmed faller 

utanför omsorg,bcgreppet. Remissinstanserna tillstyrker i allmänhet en för 

alla barn gemensam förskola. Ni1gra motsätter sig en uppdelning av den nu 

sammanh{tllna siirskolan. 

Omsorgsbcrcdningcns förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 

Skälen för mitt förslag: Enligt l 967 i"1rs omsorg.slag skall landstingskommun

erna bereda psykiskt utvecklingsstördJ som iir bosatta inom landstingskom

munerna undervisning. vfad och nmsorger i övrigt i den mi!n annan icke drar 

försorg diirom. 

U11den·i.rni11g meddelas enligt huvudregeln i särskola. Siirskolan omfattar 

förskola. skola för grundundcrvisning. trimingsskola eller yrkesskola. 

Fi.ir 1·ärd skall finnas v~lrdhem. specialsjukhus. daghem för barn och 

sysselsiittningshem. I vissa fall skall varet tillhandahållas i hemmet (hemma

viml). Psykiskt utvecklingsstörda som inte kan ho i eget hem men inte heller 

behöver ho i v{mlhem eller specialsjukhus. skall beredas bostad i annat 

enskilt h..:m. inackorderingshem eller elevhem. 

Den nuvarande hanclikappolitiken. som har normalisering och integrering 

som m<11 för sin verksamhet. har medfört att landstingskommunerna i allt 

högre utstriickning försöker utnyttja kommunernas daghem och skolor. I 

planeringen av boendet, som alltmer inriktas pä ett boende för psykiskt 

utvecklingsstörda ute i samhället. är kommunerna också en viktig samver

kanspartner. 

Utvecklingen g{ir mot att kommunerna får fler uppgifter inom omsorgs

verksamheten. Omsorgerna är ju till stor del egentligen också till sitt inne häll 

en social service av sådant slag som i och för sig skulle kunna vara en del av 

socialtjiinstcn. Den medicinska delen är en lanclstingskommunal uppgift på 

samma s;itt som för alla andra medborgare. 

Kommunernas möjligheter och förutsättningar för att snabbt bygga upp en 

bra verksamhet för psykiskt utvecklingsstörda är dels begriinsadc, dels olika i 

skilda delar av landet. Landstingskommunerna har en kompetens pä 

omsorgsomddet som inte utan vidare kan överföras till kommunerna. För 

att en överföring till kommunalt huvudmannaskap skall gå smidigt och 

omsorgstagarna skall kunna erhålla önskvärda förbättringar är en successiv 

huvudmannaskapsför;indring att föredra. 

För att underlätta en övergäng av omsorgsverksamheten frän landstings

kommuncrna till kommunerna föresJar jag, liksom omsorgsberedningen. 

följande. Genom en bestämmelse i omsorg.slagen möjliggörs att landstings

knmmunen avtalar med kommunerna i området att ta över ansvaret för en 

eller flera särskilda omsorger. Motsvarande möjlighet avses även bli införd 

beträffande siirskolan. S~1dana avtal kommer att träffas vid olika tidpunkter i 

olika delar av landet. Det kommer således att innebära en successiv 

överföring. som jag anser är att föredra framför en samtidig huvudmanna

skapsändring över hela landet. 
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Förskoleverksamhet hcdrivs f.n. inom siirskolan. Det finns emellertid 

numera mycket fä daghem speciellt för psykiskt utvecklingsstörda barn. 

Barnen iir i stiillet enskilt eller i grupp integrerade i kommunernas ordinarie 

verksamhet. Landstingskommunerna betalar kommunerna dels för platser, 

dels för vissa extra resurser som kommunerna ställer upp med. Det 

förekommer att landstingspcrsonal har sin arbetsplats p{1 ett kommunalt 

daghem. De speciallärare och förskolekonsulenter som krävs för verksam

heten är anställda hos landstingskommuncrna. 

Eftersom den största delen av förskolan redan i realiteten sköb av 

kommunerna, är det liimpligt att dessa ocksii far det formella ansvaret för 

verksamheten. De resurser. utöver den normala barnomsorgsverksamheten. 

som landstingskommunerna har svarat fi.ir bör dock finnas kvar hos 

landstingskommunerna. Jag utvecklar detta niirmare under rubriken Under

visning (avsnitt 2.7). 

Den egentliga särskolan samverkar i stor utsträckning med det allmänna 

skolväsendet. Det finns olika former för integrering men td huvudformer 

går att urskilja, dels s.k. lokalintegrering. dels individualintegrering. 

Jag anser liksom remissopinionen att särskolan inte f.n. bör överföras till 

primärkommunalt huvudmannaskap. Behovet av pedagogiska och andra 

förstärkningsåtgärder tillgodoses bäst med ett landstingskommunalt huvud

mannaskap. Möjligheten att genom avtal kunna överlåta ansvaret till 

kommunerna skall även gälla särskolan. En successiv övergång hlir dii 

möjlig. 

Sysselsiittningshemmen kallas numera dagcenter. De är avsedda för vuxna 

och är en omsorgsform med ett brett innehåll av allsidig träning för ökad 

självständighet. Dagcenter drivs av landstingskommunerna. Verksamheten 

bör bli en särskild omsorg och som en följd härav även fortsättningsvis sta 

under landstingskommunalt ansvar. 

Vårdhemmen och specialsjukhusen drivs eller betalas helt av landstings

kommunerna. Det finns privata vårdhem där landstingskommunen betalar 

ersättning per vårddag. 

Såväl forskning som erfarenhet visar på betydande nackdelar med att bo pi1 

vårdhem, särskilt stora sadana. En av de angeliignaste förändringar som bör 

ske är att avveckla vårdhemmen och ge psykiskt utvecklingsstörda ett bättre 

boende. Denna utveckling kommer att få de hästa förutsättningarna för bi\de 

psykiskt utvecklingsstörda och ansvariga huvudmän, om samma huvudman 

har ansvaret både för vardhem och andra ornsorgsformer. 

Den pågående utvecklingen att vissa landstingskommuner avvecklar sina 

stora vårdhem och tar hem psykiskt utvecklingsstörda från institutioner 

utanför landstingsområdet kommer att underlätta möjligheterna att överföra 

omsorgerna till berörda kommuner. 

Det är viktigt att landstingskommuner och kommuner samverkar vid 

planläggningen av verksamheten och samordnar vissa olika insatser så att 

verksamheten utvecklas på ett tillfredsställande sätt. Jag föresfar därför att 
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det skall höra till landstingskommuncns uttryckliga uppgifter att i samverkan 

med kommunerna i landstingskomrnuncn samordna verksamheterna samt 

att efter samrad med kommunerna i landstingskommunen planera för de 

särskilda omsorgerna för psykiskt utvecklingsstörda. 

2.5 De särskilda omsorgerna 

Mitt förslag: De siirskilda omsorgerna är insatser som psykiskt utwck

lingsstörda behöver utöver vad de erh[11ler på grund av annan lag. 

Socialtjänstens och hälso- och sjuk\'{1rdens grundläggande ansvar marke

ras särskilt. 

De särskilda omsorgerna skall vara en riittighet. De iir 

l. rädgivning. annat personligt stöd samt stöd av en kontaktperson. 

2. daglig verksamhet för dem som inte förvärvsar\">etar eller utbildar 

sig. 
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 självständigt. 

Rätt till omvårdnad. fritidsvcrksamhet och kulturella aktiviteter skall 

garanteras vissa grupper. 
[ ________ - ---- -----

Omsorgskommittens förslag: Överensstämmer i allt väsentligt med mitt 

förslag. 

Remissinstanserna: Majoriteten av remissinstanserna stöder kommittcför

slaget. 

Omsorgsbercdningcns förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 

Skälen för mitt förslag: 

* Utgångspunkter 

Den principiella utgangspunktcn bör vara att omsorger om psykiskt 

utvecklingsstörda skall anpassas och utformas efter varje individs särskilda 

behov av stöd och hjälp. Jag vill åter peka på att socialtjänstlagen och hälso

och sjukvårdslagen gäller även för de psykiskt utvecklingsstörda. Jag föreslår 

att en erinran om detta tas in i den nya lagen samt att i samma syfte en viss 

mindre ändring vidtas i hälso- och sjukvärdslagen. De särskilda omsorgerna 

är s{iledes insatser som psykiskt utvecklingsstörda behöver och har rätt till 

därutöver. Lagen skall inte uppfattas som en fullständig katalog över vad som 

skall kunna erbjudas psykiskt utvecklingsstörda. På grundval av den 
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nm·arandc omsorgslagen har utvecklats nya formn av omsorger. Det iir 

angeliigct att denna utveckling skall kunna fortg:1. 

Jag red11gör i det följande för de siirskilda omsorgerna \ar fi.ir sig. 

" Rädgin1i11g. w111a1 p1·rso11/ig1 s1<id sam/ s1iid m· en ko11wk1per.1011 

Omsorgskommittcn framh;'tller vikten av att ett barn far möjlighet att 

uppleva en stabil nch djup familjekontakt. att gradvis dxa in i en roll som 

medlem i en gemenskap och att ffi erfarenheter och kunskaper om 

vardagsliwts rutiner tich regler. En förutsiittning för detta är att familjen fftr 

psykulogi~kt och praktiskt qiid i god vtixelwrkan. 

Remissinstanserna stöder omsprgsklll11111ittefö uppfattning att psykiskt 

utvecklingsstiirda harn i sll.irsta möjliga utstriiL'kning hör bo hemma lws sina 

flirtildrar och att stödinsatser i1r viktiga för att ge föriildrar möjlighet att ha ett 

psykiskt utvecklin!_.!sstört barn hemma. 

Ökad uppmiirksamhet har under senare år iignats psykiskt utvecklings

störda harns och ungdomars behov av en familjetillhörighet. Jag anser liksom 

omsorgsk1Jmmitten att en trygg familjeförankring redan i tidig itlder är av 

avgörande betydelse för den rnxnes livssituation. Samtidigt har betydelsen 

a\· ett välutvecklat och individuellt utformat stöd till familjen kommit att 

framstå allt klarare. Stöd i olika former iir. som omsorgskommitten visar, en 

niid\'ändig förutsiittning för att goda livsbetingelser skall kunna erbjudas det 

ps~'kiskt utvecklingsstörda barnet och övriga familjemedlemmar. 

Att bli förälder till ett psykiskt utveckling.stört barn iir att ställas inför 

uppgifter som man inte har förutsett och som man har liten kännedom om. 

Situationen krä\'er en omstiillning som ofta tar li'mg tid och kan gripa in p~1 

många ornri1den som iiktenskap. yrkesliv och vänskapsrelationcr. Föräldrar 

till ett flerhandikappat barn löper risk att hamna i denna situation flera 

g~mger. eftersom ytterligare handikapp ofta upptäcks senare än det ut~1t sett 

dominerande handikappet. I denna omstiillningsprocess behöver föriildrar 

stöd oavsett om barnet vistas hemma eller ej. Under dessa omständigheter 

paverkas barnets situation av kvaliteten på de insatser som ges föräldrar

na, 

. l3:1de psykologisk! och prak1iskt stöd behövs. I psykologiskt stöd ingär 

möjligheten att erhiilla ökade kunskaper om handikappet och dess konse

kvenser samt hjiilp att bearbeta kriser och relationsproblem. En god 

växelverkan mellan psykologiskt och praktiskt stöd är viiscntlig. Viktigt är 

ocks[1 ett viilfungcrandc samspel mellan det stöd som erbjuds i resp. utanför 

hemsituationen. Det kräver i sin tur tillgång till kontinuerlig infimnation om 

samhällets service. 

Generella insatser som görs och planeras för alla barnfamil.ier mäste bli 

tillgängliga för familjer med psykiskt utwcklingsstörda barn men kan behöva 

komplett~·ras i flera avseenden. Föräldrarna till psykiskt utvecklingsstörda 

barn behöver alltsi1. som andra föräldrar, allmän föräldrautbildning men 
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diirutöver information s(im direkt bt:riir barnets psykiska utvecklingsstör

ning. dt: konsek\enser dl'nna mt:dför för barnet och familjen samt om 

samhiilleb siirskilda stödformer. I större utstriickning iin nu bör föriildrarna 

kunna piir;ikna att erh{1lla s~1dan information utan att tvingas sjiilva söka sig 

fram till olika instanser. 

Det iir i förht1llandevis ffi fall som funktionsnedsiittningar, som leder till 

psykisk utvecklingsstiirning. visar sig vid födseln. Tidpunkten när de 

upptiicks beror bl.a. p;"1 deras art (lch omfattning. föräldrarnas uppmiirksam

het. kontakter med sakkunniga utanför familjen och dessas beniigenhet att ta 

fasta p<I föriildrarnas iakttagelser. Samma krav p[1 gud första information bör 

giilla oavsett niir den psykiska utvecklingsstörningrn upptiicks. 

Den första informationen hör innehi1lla fakta Pm den psykiska utveck

lingsstörningen. upplysningar om ~1tgärder och trulig utveckling för barnet. 

Föriildrarna behiiver veta vilket stöd som barnet och de sjiilva kan fö frim 

samhällets sida och vem som liimnar det. För mimga iir det mest angeliiget att 

fri psykologiskt stöd. Det iir ocksi1 av betydelse. att det finns en lyhördhet för 

föriildrarnas behl)\" av krishearhetning och att de erhi1llcr hjiilp med att rn 
tillgimg till olika insatser. 

Även vuxna psykiskt utvecklingsstörda behövn rildgivning men då mer 

inriktad på (kn psykiskt utvecklingsstörde själv och de möjligheter han har. 

Fortlöpande insatser av t.ex. kurator och psykolog är viiscntliga för att dcn 

psykiskt utvecklingsstörde skall kunna utnyttja de resurser han har. Siirskilda 

insatser krävs när psykiskt utvecklingsstörda för barn. Si1dana insatser hör 

ges i samarbete med mödra- och harnaviirdscentralcrna. 

Jag instämmer ocks[i i omsorgskommittL;ns förslag att en komaktpcrson 

regelmiissigt skall utses som hjälp till en psykiskt utvecklingsstörd. Det kan 

också finnas behov av att ha stöd och hjälp av en hel familj. Att en hel familj 

ställer upp med stöd motsvarande det en kontaktperson ger förekommer 

redan i dag: den kallas då ofta stödfamilj. 

De som är p[1 institutioner behöver stöd för att få kontakter utanför 

institutionen och hjiilp i vissa situationer. Fiir andra giiller att de behöver 

kontaktperson för hjiilp att klara kontakter med t.cx. grannar och 

myndigheter. Ibland iir det främst en kamrat eller en föräldraersiittare som 

den psykiskt utvecklingsstörde behöver. 

Kontaktpersonen skall sj:ilvfallet respektera den psykiskt utvecklingsstör

des integritet. Da han hjälper den psykiskt utvecklingsstörde i kontakten 

med utomsti1ende, skall han först och friimst ge stöd och uppmuntran ät 

dennes eget handlande. 

Jag anser att tillhandahallandet av kontaktperson skall vara en särskild 

omsorg. Dct kan vara liimpligt att kontaktpersonen for ett förordnande. 

Diirigenom preciscras och avgriinsas uppdraget och kontaktpersonen ges 

sti.irrc auktoritet gentemnt myndigheter och utomstående. 
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*Daglig 1·crksa111he1 fiir den som imc fön·än·.rnrbcrar eller urbildar sig 

hi1gorna ,1111 arbete och syssels:ittning tillmäts stor betydelse av si1väl 

omsorgskornmitten som remissinstanserna. Kommitten föresliir en rad 

syssels;ittningshefriimjande åtgärder. Chefen för arbetsmarknadsdeparte

mentet har redogjort för behandlingen av dessa förslag i budgetpropositio

nen för budget:lret 1985/86 (prop. 1984/85:100 Bil 12. s. 22). 

För den som inte studerar eller förvärvsarbetar föreslår kommitten rätt till 

daglig verksamhet, främst i s.k. dagcenter. som särskild omsorg. 

Malet för syssds:ittningspolitiken är allas rätt till arbete. Arbetet är viktigt 

för en god m;1teriel\ försörjning. ~len det är också en av grundförntsättning

arna för social gemenskap och självkänsla. Många psykiskt utvecklingsstörda 

har levt utanför !'.amhällct p~1 avskilda institutioner. Arbetet betyder för dem 

en möjlighet att Lili accepterade som samhällsmcdhorgarc bäde inför sig 

sjäh·a och andra. Utgångspunkten maste vara att iiven psykiskt utvecklings

störda skall b.:redas arbete. i första hand på den öppna arbetsmarknaden och 

i andra hand inmn den skyddade verksamheten. :Kravet pä rätten till arbete 

för psykiskt utvecklingsstörda miiste kraftigt understrykas. 

Den ökade integreringen av psykiskt utvecklingsstörda i samhället har 

framför allt skett i skola. i boende och delvis i fritidsverksamhet men har mött 

stora svarigheter inom arbetsmarknaden. Det innebär att de flesta psykiskt 

utvecklingsstörda står utanför produktionen och saknar en arbetsroll -

kanske det mest centrala i en människas liv. 

Nyligen har riksdagen i lagen (1983:1070) om arbete i ungdomslag hos 

offentliga arbetsgivare särskilt beaktat psykiskt utvecklingsstörda ungdo

mars situation. Dessa har enligt lagen rätt till plats i ungdomslag upp till 

tjugofem tm ålder mot tjugo år för övriga ungdomar. Dessa regler har dock 

ännu inte hunnit fa önskvärd verkan. 

F.n. erhåller nära 9 000 psykiskt utvecklingsstörda utanför omsorgsinsti

tucioncrna sysselsättning i dagcenter. Därtill kommer 6 500 på dagcenter vid 

värclhcm. Alltjämt saknar dock niira 4 000 vuxna psykiskt utvecklingsstörda 

sikliin sysselsiittning. 

Det är mot denna bakgrund nödvändigt att ange daglig verksamhet, främst 

i dagcenter. som särskild omsorgsform. Landstingskommunerna föreslås 

således svara för daglig verksamhet för psykiskt utvecklingsstörda som inte 

förv:irvsarbetar eller utbildar sig. 

Dagcentret iir en resurs för att psykiskt utvecklingsstörda skall kunna 

bevaka sin rätt och utveckla sin arbetsförmåga. Dagcentret måste arbeta 

aktivt för en fördjupad kontakt med arbetslivet på orten och därmed också 

med det omgivande samhälkt. 

Dagcentren skall. förutom att bereda daglig sysselsättning, även främja 

delaktigheten i samhället. De skall ses som en förberedelse för att komma ut 

ra den örrna arbetsmarknaden eller till skyddad verksamhet. Stiftelsen 

Samhällsföretag har ett ansvar när det gäller att ta emot psykiskt 

ut vcc k lingssti.irda. 
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Dagcenterverksamheten hör i likhet med andra llmsorger planeras s:I att 

psykiskt utvecklinpstiirda kan delta i verksamheten ph hemorten. dv~. inom 

den egna kommunen eller pi1 bmpligt dagligt pend.:lavstiind. En siidan 

utveckling blir naturlig när grupphem utvecklas och förutsiittningarna för 

bosättning p<'1 hemorten ökar. 

Jag föreslar i det följande att drdhemmen succi:ssivt avvecklas. Det 

innebär att de dagcenter som finns vid vi\rdhemmen miiste er,ättas med nva 

dagcenter ute i samhället. Varje landstingskommun skall. som jag har 

niimnt. planera för omsorgerna inom landstingsomri1dct. Denna pbncring 

bör bl.a. innehålla bcriikning av behovet av platser i dagcenter inom 

landstingsområdct vid olika tidpunkter. 

• Kor11idsris1else wanf ör del egna hemme1 i syfte främsl au adiisa anhiiriga i 

i·ård och tillsyn 

Utvecklingen har gMt dithiin att de flesta föräldrar vill ha sina psykiskt 

utvecklingsstörda barn boende hemma hos sig. Detta är en positiv utveckling 

som främjas av mitt tidigare förslag om ökat psykologiskt och praktiskt stöd. 

Ett psykiskt utvecklingsstört barn kräver dock ofta en intensiv tillsyn, som 

kan vara krävande. För att föräldrar skall orka med att ha barnet hos sig är 

det väsentligt att dt: kan få tillgång till avlösning i denna tillsyn. 

Genom en väl inplanerad korttidsvistelse utanför hemmet. som kan 

tillgodose behov a\· avkoppling hos familjer med psykiskt utvecklingsstörda 

barn. förebyggs i många fall krissituationer. Korttidsvistelsen skall ge 

familjerna möjlighet att genomföra sådana aktiviteter som barnet inte kan 

eller vill delta i. Samtidigt skall korttidsvistelse kunna tas i anspråk i akuta 

situationer. 

För att anordningarna för korttidsvistelse skall svara mot dessa krav miiste 

de vara lätt tillgiingliga. Så längt möjligt bör barnet återkomma till ett och 

samma ställe. Barnet och dess familj blir på så sätt förtrogna med miljön. 

vilket ger ökad trygghet. Samtidigt kan relationerna mellan barnet och 

personalen utvecklas positivt genom återkommande kontakter. 

Erfarenheterna visar att det krävs alternativa former för avlösningshjiilp. 

Den kan som framgar i det följande organiseras pi\ olika siitL t.cx. i kollektivt 

boende, men även som boende i en annan familj. Det viktiga är att 

anpassning sker till varje familjs individuella behov och hur det bäst kan 

tillgodoses på respektive ort. 

Ett kollektivt boende i ett separat komidshem kan under begränsade 

perioder vara ett alternativ till det psykiskt utvecklingsstörda barnt:ts hem. 

Det skall helst kunna medge att harnt:t kan fortsätta sin vanliga dagliga 

verksamhet och även erbjudas varierande fritidsaktivitett:r. Striivan hör vara 

att korttidshem inriittas på olika håll inom ett landstingsomriide. De bör ha 

s{1dana kvaliteter som i det följandt: stiills upp för boendeformen "elev

hem". 
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Stora kra\· mastc st:illas pr1 pusonalcn vid korttidshl'm \'ad !!iiller fiirm:igan 

till anpassning till nya situati(lner och \'arierande stödhehoY hos barnen Llch 

ungdomarna. Fortbildning och sti'id till personalen mi1stc vara sjiilvklara 

inslag i korttidshemmets \'erksamhet. 

Korttids\'iStebe i a11111111.fi1mili iir ett alternativ. Det ger rika möjlighctl'r till 

flexibilitet o..:h filrl'kommer n:dan i miinga former (t.ex. "stincbgsfamilj". 

"stödfamilj" ). Erfarl'J1heten har visat att dessa familjn kunnat fil siirskild 

betyclebL' ocksii SLlnl stiid till det psyki-;kt utvccklingsstiirda harnt'ls svskon. 

Viktiga krav :ir att barnets familj godkiint den andra familjen ol'h att hemmet 

:ir allmiint l:impligt. Korttidsvistelsl' i stödfamilj bör liksom pa separata 

korttidshem kunna erbjudas ml'd viss regdhundenhet. 

Ytterligare ett alternati\· for avliisning nhjuds idag p:i bdimliga \':mlhcm. 

Jag fiiresl<ir i ckt fl.i\jande att \':ndhcmmen pi1 ~ikt skal\ a\·vcck\as nch det 

innl'biir att iin?n knrtticlsvardl'n Ltir avveckl:Js. 

Den siirskilda unNngen knrttids\istt::lsl' skall :ivl'n \'ara tillgiinglig för 

psvkiskt ut\'eckling,sti.irda barn som hor i familjehem. en omsorgsform som 

jag {iterkummer till strax. 

För niirvarandc hor niistan 7 OliO vuxna psykiskt utvecklingsstörda i 

föriildrah<.!mmet. Ä \'en i cll'ssa fall behö\'l'r födldrarna avlösning. Korttids

vistelse ut:mkir Lll't egna hemmet biir kunna tas i ansprak för dessa vuxna 

psykiskt utvecklingsstörda pä samma siitt som för barnen och ungdomarna. 

\biet för normalisningen ar dock att psvkiskt utvecklingsstiirda pi1 samma 

siitt som andra skall kunna flytta hemifri111 d:1 de blir vuxna. 

för vuxna psykiskt ut\'ecklingsstörcla som hor hemma hos föriildrarna kan 

korttidsvistelse fungera som en brygga ut i samhiillct. Dl'l prirniira iir hiir 

kanske inte avlösningen för foriildrarna utan ombytet av miljö för den 

psykiskt utvecklingsstördl'. Vistelse under \'issa tickr pf1 korttidshem Lin 

ocksä ntra en bra förberedelse för siiväl vuxna som ungdomar inför 

i.ivergi·rngen till ett eget boend.:: eller hl1ende i grupphem. 

Avlösning i v;"Jrd och tillsyn kan iivl'n ske i det q;na hemmet men ~kcr d~i 

inom ramen för socialtFinstcn. 

Som jag har niimnt tidigare och ilterkommer till i det följande föresli1r jag 

att psykiskt utvecklingsstörda barn skall crhiilla barnomsorg i den kommu

nala förskolcvl'rksamhctcn. Pi1 samma sätt skal\ psykiskt utvecklinµsstörda 

barn Slllll går i skolan liksom hittilb ha riitt att som andra barn fa plah i 

kommunens fritidshl'ms\·erksamhet före nch efter skoldagen och under 

lovdagar. Kommum:ns skyldighet att tillhanclah<llla fritidshemsverksamhet 

för skolbarn upphör n:ir barnl'l frller 12 i1r. Barn i allmiinhct anses d:\ kunna 

klara sin fritid sjiilva. Pwkiskt utvecklingsstörda barns behov av tillsyn före 

och efter skoldagen harsti1r emellertid ofta betydligt liingre. Osiikerhetl'll 

om \'l'tn SLlm skall s\·ara for att detta tillsynsbebov blir tillgodosett h<tr länge 

varit l'tt problem som nu bör lösas. 

Socialutskottet har uttalat SLllll sin mening att det behövs L'lt klarliiggande 

av ans\'arsfördelningen ml'ilan kllmmunL:r nch landstingskummunn hetr:if-
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famk fritidwerksamheten for psykiskt utvecklingsstiirda ungdomar över 12 

i1r (Sol! l9:·n'S4: 18. s. IX). Riksdagen har givit regeringen till bnna vad 

utskl1tkt anfört ( rskr !llSJ/84:212). 

Omsorgshcredningcn har förL'Slagit att Lkt hör ankomma p;1 landstings

knmmunerna att svara för fritidsverksamh.:t fiir Lkssa barn och ungdomar 

ii\er 12 ~tr. .lag anser liksom beredningen att den särskilda t1msClrgcn 

korttids,·isklse utanför hcmmt't i wfte att avlii!..;1 anhöriga i viinl och tillsyn 

bör anst's innefatta en skyldighet för landstinpkornmunen :1tt s\·;1ra :i\·en fiir 

detta spceielb tills~·nshehov. För att en iinskviird integrering skall komma till 

st:ind. är det angebgd att de konkrt'ta insatsnna samnrdnas med 

pri111jrkommunal:1 ,·erksamhcetcr for barn och ungdomar. Landstingskom

munerna llcil kommunerna kan enligt mitt lagförslag gem>m avtal reglera en 

anna11 arhetsfi.inklning. 

' Bostad i ji1111iljche111 l'lla i t'/,,1·'11·111 jår barn och 1111,i:domur som />ehiin•r ho 

11ta11.för .fi'iriildrahe111111ct 

Om dt>t trots de tidigare beskrivna stiidinsat~erna inte iir möjligt för ett 

barn att hl1 i föriildrahemmet ~ir det enligt min. liksom omsorgskommittcns 

och de tksta rernissinstansernas. uppfattning bäst fi.ir barnet om det för sina 

grundliiggande beho\' tillgodosedda som medlem i en annan familj. dvs. för 

bnstad i familjehem. 

När ett barn skall hercd<1s bostad utanför föräldrahemmet skall dl'n li.)sning 

\'i-iljas som iir biist i dl't individuella fallet. I normalfallet iir ett familjehem att 

föredra. Det kan dock finnas goda sk:il att viilja annan bnendt>form siirskilt 

för de barn som flyttar hemifr~m i ton!tren. Det iir lämpligt att placering i ett 

familjehem sker drer samrt1d med socialniimnden i den berörda kommu

nen . 

.l:Jg \'il! här bewna att en familj som tar enlllt el! psykiskt urvecklings>tört 

barn bör ges samma typ av stöd och hjälp som en familj s<>m tar hand 1.im sitt 

eget barn. 

Jag har enligt omsorgsberedningens förslag valt att kalla den ktJllckti\·a 

formen för boende för barn och ungdumar "elevhem ... för Yuxnas boende i 

kollektiva former anyi·inLb i det följande termen "grupphem". Elevhemmen 

är de boendes hem pi1 \'ardagar. Pi1 Jov och helger skall barnL'n ntirmalt vistas 

i fiiriildrahemmet. I de fall detta inte är möjligt eller Umpligt mCiste 

ekvhemmcn vara beredda att svara for elevens boende :iven pi1 lov och 

hi.:lger. 

Kontakten med fi.lrilldrarna iir viktig och det stöd och den hj<ilp i forma\' 

praktiskt och ps,·kologiskt stöd. information l.lS\. som jag har föreslagit i det 

frircgilc11dc. skall ocbi'1 st[1 till bud,; för de föriildrar som a\ olika orsaker 

funnit det biist att inte bta barnet permanent bo hemma. 

'."iir det giiller utformningen av clt!vhemmcn anser jag att omsorgskom

mittC.:ns a\· remissi1i>tanserna stödda uppfattnin,g om m~tlet iir rikti,I!: bostiider 
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i \'anlig hostadsbehyggclse. Siidana elevhem finns n:dan idag. Ett fatal harn i 

varje grupp är eftnstrii\ ansviirt. Det av omsorgskommitten angivna antalet 

fyra kan diirvid tjäna som riktmärke. Det hör dock inte ses som ett absolut 

krav i samtliga fall. Liksom manga av rcmissinstanserna anser jag att det 

m:1ste finnas utrvmmc för flexibilitet. 

* Rosrad i gmpplzem för 1·11x11a som inre kan bo sjii!i'sfiindigr 

Boendeformen för vuxna psykiskt utvecklingsstörda varierar mycket. Den 

framg:lr av följande tabell. 

Boe11defvn11 för 1·11.rna psykiskt lltvecklingsstörda i november 1983 

Boendeform Antal vuxna psykiskt r:,;-. 

utvecklingsstörda 

Föräldrahem (i 722 27.J 
Egen bostad 4 329 17,4 
Annat enskilt hem 263 1.1 
Elevhem 276 L1 
Inackorderingshem 4 433 17.8 
Vardhem 7 889 31.8 
Specialsjukhus 306 1.2 
Specialsiirskola 10 OJ 
Specialvardhem 97 0.4 
Annan boendeform 500 2,0 

Totalt 24 825 100.0 

.Jag anser liksom omsorgskommittcn att vuxna psykiskt utvecklingsstörda 

liksom andra vuxna skall ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa 

sig ett eget hem. Det är ett led i en normalisering av psykiskt utvecklings

stördas villkor. Tidpunkten för en flyttning till egen bostad kan variera. 

Resurser ml1ste stiillas till förfogande för att medge att elen som så önskar kan 

flytta till en enskild eller kollektiv bostad. men det måste ocksa finnas olika 

former av stöd och service till den som för kortare eller längre tid bor kvar hos 

föriildrar eller nära anhöriga. 

Skälen till att vuxna psykiskt utvecklingsstörda bor kvar hos sina föräldrar 

eller andra nära anhöriga är flera. Föräldrarna kan motsätta sig att triida i 

bakgrunden snm viirdare. Den vuxne kan bl.a. genom sitt handikapp ha svårt 

att godta att bo nagon annanstans än i föräldrahemmet. För manga saknas 

ocks<i goda bostadsalternativ. 

En flyttning hemifr~m inncbiir en ömsesidig frigörelse som rnastc påbörjas 

ltmgt innan flyttningen iir aktuell. Det iir en process som i hög grad påverkas 

av de olika stödformer som kan erbjudas psykiskt utvecklingsstörda och 

deras anhöriga. 
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Ett a\'görande hinder i denna utveckling har för mtinga varit bristen pii 

alternativa bostiidcr med individuellt avpassade stödrcsurser. Varken 

t"ör~ildrar eller psykiskt utvecklingsstörda har kunnat känna önskad trygghet 

och tillförsikt inför en flyttning. Detta har konserverat föriildrarnas roll som 

viirdare och för mtinga vuxna psykiskt utvecklingsstiirda medfört problem i 

deras idcntitctsutveekling. 

En positiv frigörelseprocess bör kunna mynna ut i att vuxna psykiskt 

utv1.:cklingsstörda bl.a. kan erbjudas en bostad med väl avvägt stöd och att 

deras föriildrar diirigenom ocksi1 kan förändra sin roll i sin fortsatta kontakt 

med sitt barn. 

Jag har i det föregående föreslagit i1tgärder som underHittar för psykiskt 

utvecklingsstörda barn att bo kvar i föräldrahemmet. När psykiskt utveck

lingsstörda viixer upp bör de alltsil ges möjlighet att som andra flytta 

hcmifr:ln. Smii gruppbostäder i den vanliga hostadsmiljön, här kallade 

grupphem, iir då ett bra alternativ. Däremot anser jag inte. till skillnad fran 

några remissinstanser. att vuxna psykiskt utvccklingsstördas självständighet 

främjas av en bostad hos en annan familj. Den nuvarande omsorgsformcn 

bostad i annat enskilt hem bör därför inte fä någon motsvaright.:t för vuxna i 

den nya lagen. 

Vuxna hör, likaväl som barn och ungdomar, i största möjliga utsträckning 

bo i mindre grupper integrerade i samhiillet. Samma riktmiirke för 

gruppstorlek skall gälla för dessa som för elevhem men de bör allts{1 kallas 

grupphem. I den nuvarande omsorgsverksamheten motsvaras grupphem

men närmast av inackorderingshemmen. Av samma skäl som för barn och 

ungdomar bör det finnas utrymme för flexibilitet i fråga om gruppens storlek. 

Kraven pii tillsyn kan variera beroende pä de enskildas behov. 

Det iir väsentligt att de som bor i ett grupphem känner att de inte bor i en 

institution. Grupphem bör därför utgöra en naturlig del av den vanliga 

bostadsbebyggclsen och skall kunna finnas i både hyres- och bostadsrättshus, 

radhus och villor efter vad som är lämpligast p;I varje ort. Det bör undvikas 

att flera grupphem placeras i omedelbar närhet av varandra. 

Enligt vad jag har erfarit kommer chefen för bostadsdepartementet att 

inom kort föreslå vissa ändringar i lagen (1947:523 J om kommunala åtgärder 

till bostadsförsörjningcns främjande m.m. Ändringen innebär dels att 

kommunen skall bedriva sin bostadsförsörjningsplanering i syfte att främja 

att alla i kommunen far en bostad av god kvalitet. dels att kommunen i sin 

bostadsförsörjningsplanering skall samråda med landstinget. Jag vill för min 

del understryka att landstingen i sin planering av grupphemmen bör 

samverka med berörda kommuner. 

Grupphem är psykiskt utvecklingsstördas bostad. De skall naturligtvis 

anpassas för dem som bor där. De personer som skall ge hjälp och stöd av 

olika slag till dem som bor i grupphemmen förväntas ge det under 

hänsynstagande till att de utför sitt arbete i vad som är de psykiskt 

utvecklingsstörda personernas hem. I arbetsuppgifterna ingår att efter de 

3 Riksdagen 1984185. 1 sam/. Nr 176 
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boendes behov ge personlig och praktisk h_iälp som aH köpa och laga mat, 

tvätta kläder och utföra alla vanligt förekommande sysslor i ett hem 

tillsammans med dem som bor där. Det är alltså inte avsikten att 

grupphemmen skall byggas, utrustas och drivas som mycket små institutio

ner/vårdhem. 

Personaltätheten far avgöras frän fall till fall efter de boendes behov. Vid 

vissa hem kan det krävas vakande nattpersonal, andra kan klara sig med 

sovande nattpersonal. I många fall kan det räcka med att någon finns till 

hands i närheten. 

Som framgår av tabellen bor för närvarande många psykiskt utvecklings

störda vuxna hemma hos sina föräldrar eller anhöriga. Det måste finnas en 

beredskap hos huvudm~innen att bereda dessa vuxna bostad, när de av någon 

anledning inte Hingre kan eller bör bo kvar hemma. Sammantaget innebär 

detta ett krav pä bostäder anpassade för denna grupp, om de intentioner som 

jag har givit uttryck för helt skall kunna uppfyllas. 

Jag föreslår i det följande också att vårdhem som omsorgsform skall 

avvecklas. För närvarande bor ca 8 300 personer på vårdhem och special

sjukhus. Detta medför således ett behov av fortsatt utbyggnad av antalet 

grupphem. Som framhällits i det föregående bör grupphemmen ges karaktiir 
av vanliga bostäder, givetvis anpassade efter de boendes behov. 

* Oml'{/rdnad. fritids1·crksamhe1 och kulturella aktiviteter 

Psykiskt utvecklingsstörda som får särskilda omsorger i form av bostad och 

daglig verksamhet skall också erhålla omvårdnad. I omv[1rdnaden ligger en 

skyldighet att stödja och hjälpa dem med dagliga personliga behov som de 

kan ha svårighet att själva klara. Exempel på sådana behov kan vara hjälp att 

sköta hygien. äta. klä sig. nå och förflytta sig liksom hjiilp med inköp av 

glasögon. kläder. skor och hygienartiklar. Det kan i vissa fall vara lämpligt att 

sammanföra dessa olika uppgifter till en personlig vårdare. 

I omvårdnaden ligger också ett ansvar för huvudmannen att se till att den 

utvecklingsstörde får den hälso- och sjukvärd samt tandvård han behöver. 

t.ex. att se till att var och en får av läkare ordinerade mediciner. Som tidigare 

anförts regleras landstingskommunernas ansvar för hälso- och sjukvården för 

psykiskt utvecklings~törda i hälso- och sjukvärdslagen. 

Det är viktigt att omvårdnaden anpassas till varje enskild individs behov 

och hjälper och stöder individen att leva ett så självständigt liv som hans 

förutsättningar medger. 

.lag vill erinra om att när det gäller stöd och hjälp i hemmet far människor. 

som av fysiska. psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin 

livsföring. sitt behov av bistånd tillgodosett enligt socialtjiinstlagen. Behovet 

av biständ är ibland omfattande; det kan i vissa fall behövas daglig 

omvårdnad. Med daglig omvårdnad avser jag då äwn sådan omvårdnad som 

det kan finnas behov av nattetid. Personlig hjälp kan ocksa behövas i 
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förskola. skola och dagcenter. Det sociala omvårdnadshchovet kan saledes 

inrymma hi::tydanck insatser. Formerna även för dessa insatser skall 

naturligtvis anpassas efter behoven i varjl' enskilt fall. Ibland iir elen enskilde 

heriittigad till insatser från både omsorgsverksamheten och socialtjänsten. 

Det är angeläget att dt:ssa insatser samordnas på ett för den enskilde lämpligt 

sätt. En situation. där behovet av sådan samordning iir p:'itaglig. är när 

insatserna friin de hiigge huvudmännen utgörs av personlig hjälp. Siidan 

h}iilp hör sa l:ingt möjligt ges av etl begränsat antal. helst samma. personer. 

Jag förutsätter att samordning skall kunna komma till stånd genom 

iivcrcnskommclser mellan ansvariga huvudmän. 

I omviirdnaden kan ingå ocksa hjälp till fritidsverksamhct och kulturella 

aktiviteter. Med detta avses friimst hjälp att komma till det allmänna. hl.a. 

det kommunala, fritid~- och kulturutbudet. Ibland räcker dock inte detta 

utbud till. Jag föreslår därför att landstingskommunen får en lagfäst 

skyldighet dels att verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir 

tillgängligt för psykiskt utvecklingsstörda. dels att erbjuda fritidsverksamhet 

o<:h kulturaktiviteter för dem som bor p<I grupphem och elevhem. 

2.6 Avveckling av vårdhem och specialsjukhus m.m. 

----·--· -- -- ---- ·-- --------·--· - ------ ., 
Mitt förslag: Vårdhem för barn och ungdomar avvecklas skyndsamt. 

Nyintagning upphör. Vårdhem för vuxna och specialsjukhus avvecklas i 

den takt de ekonomiska förutsättningarna och hänsynen till dem som bor 

där medger. Nyintagning far endast ske om det föreligger synnerliga 

skäl. 

Omsorgskommittcns förslag: Vfadhem för barn och ungdomar samt spe<:ial

sjukhus avvecklas inom en femarspcriod. Beträffande vårdhem för vuxna 

upprättas en plan för en första femiirspcriod. innebärande att antakt 

personer pii viirdhem minskar med 20 r:~ av det totala antalet år 1980. 

Erfarenheterna kan resultera i styrande principer för därefter följande 

femårsperiod. 

Remissinstanscrna: De flesta remissinstanserna är positiva till avvecklingen 

av spe<:ialsjukhusen. Några framhåller dock att möjligheterna att avveckla 

specialsjukhusen beror på vilka resurser den psykiatriska vården och 

kriminalvärden kan erbjuda berörda omsorgstagarc. 

Beträffande v~irdhemmcn är di:: flesta positiva till avveckling men anser 

den a\" omsorgskommittcn föreslagna takten orealistisk. Flera remissinstan

ser framhiiller att den snahha avvecklingstaktcn kommer att ta betydande 

resurser i anspråk. 

Ni'igra rcmissinstanscr menar atl en del vtirdhem hör finnas kvar. De 

framh:lller att det alltid kommer att finnas behov av mindre värdhem med 

tillgång till kvalifi<:erade resurser för vissa gravt störda barn eller vuxna. 
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Omsorgsbcrednin~ens förslag: Övercnsst:immer med mitt förslag. 

Skälen för mitt förslag: För niirvarande bor ca 8 000 vuxna psykiskt 

utvecklingsstörda och ca 700 psykiskt utvecklingsstörda barn och ungdomar 

pii vårdhem. Pä spccialsjukhus (tre stycken) bor 330 personer. Antalet 

vårdhem för vuxna är 133 varav '27 är enskilda. Det finns 36 vårdhem för barn 

och f.n. är endast ca 40 barn under sju år inskrivna. Jag har redan angivit som 

mål att specialsjukhusen och värdht:mmen bör avvecklas. Därmed har jag 

ocksä angivit att inga nya institutioner som bygger på principen om 

anstaltsvård skall tillkomma. När specialsjukhus och vårdhem successivt 

ersätts av andra boendeformer bör de vägledande principer för att anordna 

kollektiva bostäder gälla. som jag tidigare har föreslagit. 

Avvecklingsperiodens längd bestäms av flera faktorer. Den samman

hänger sålunda med möjligheterna att genom olika åtgärder förhindra 
nyintagningar och päskynda utskrivningar genom att bygga bostäder, ordna 
service och daglig verksamhet efter varierande behov och på flera orter inom 
ett lanclstingsområcle. 

Jag är medveten om att planeringen i de olika landstingskommunerna, 
även med ett gemensamt och angeläget mål. kommer att präglas av de 
skiftande förutsättningarna i olika landstingsområden. Ytterst blir avveck

lingsperiodens längd beroende av de personella, ekonomiska och andra 

resurser som vid varje tidpunkt kan avdelas för omsorger om psykiskt 

utvecklingsstörda. 

Ett vårdhem är inte en lämplig uppväxtmiljö. Psykiskt utvecklingsstörda 

barns utveckling försvåras. lnstitutionslivet där gör barnen beroende av 

institutionernas rutiner i stället för att öppna möjligheter för dem att delta i 

samhällets gemenskap. Målet för omsorgsverksamheten är att alla skall 

kunna leva ett normalt liv. Jag anser inte att vårdhem för barn och ungdomar 

ger dem denna möjlighet. 
Allteftersom barn och ungdomar växer upp är den naturliga utflyttningen 

från vårdhemmen varje ar relativt stor. Avvecklingen av dessa vårdhem bör 

därför kunna ske relativt snabbt. Jag föreslår att nyintagningar av barn och 

ungdomar för varaktigt boende i vårdhem inte skall fä äga rum. 

Genom uppbyggnad av elevhem och stöd till familjer som har sina barn 

hemma bör avvecklingen kunna ske smidigt. Barnen kommer då att få en 

bättre uppväxtmiljö och möjligheter att utvecklas på ett bättre sätt. 

Bestämmelser om kvarvarande vardhem för barn och ungdomar bör tas in i 

övergångsbestämmelser till den nya omsorgslagen. Dessa återfinns enligt 

mitt förslag i en särskild promulgationslag. 

Även vårdhem för vuxna bör avvecklas. Avvecklingen har redan påbörjats 

och den utvecklingen bör fortgå. Det är emellertid inte praktiskt möjligt att 

genomföra en total avveckling förrän på längre sikt. Vuxna bör ges möjlighet 

att bo i grupphem när ett eget boende inte är möjligt. 

Att bo på ett vårdhem. framför allt ett stort sädant. är ofta att leva helt 

utanför det vanliga samhället. På vardhcmmen finns allt som behövs. Det gör 
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att det kan vara sv<irt för dem som bor där att komma därifriin även för 

kortare perioder. Yiirdhemmen varken ser ut eller fungerar som ett hem. 

Många psykiskt utvecklingsstörda har dock under mycket !äng tid bott p<I 

vardhcm. Det iir det enda hem de känner till. Det är viisentligt att en 

utflyttning från viirdhcmmen till bostad i grupphem sker med varsamhet och 

med hiinsynstagande till och efter samråd med varje enskild individ. 

Avvecklingen mas te iiven ske med beaktande av de personella. ekonomiska 

och andra resurser som vid varje tidpunkt kan avdelas för detta ändamål. 

Avvecklingen av viirdhemmen för vuxna bör al\tsti ske planerat och 

systematiskt. Jag delar omsorgsbercdningens bedömning att det under 

avvecklingsperioclen inte helt går att undvika nyintagningar men att de så 

h\ngt möjligt hör undvikas. Framför allt bör det undvikas att skriva in 

psykiskt utvecklingsstörda i vårdhem langt från hemorten. Jag föreslår därför 

i överensstämmelse med omsorgsbcredningcn att som förutsättning för 

nyintagning i vardhem skall gälla att det föreligger synnerliga skiil. 

Under avvecklingsperioden hör bestämmelser även om vårdhem för vuxna 

tas in genom övergangsbestämmelser i en promulgationslag till den nya 

omsoQ;slagen. 

Mot bakgrund av de förberedelser som redan vidtagits eller är planerade 

anser jag på samma sätt som omsorgsberedningen att speciaL1jukhusens 

avvecklingsperiod bör kunna bli relativt kort. F.n. är två specialsjukhus för 

vuxna och ett för barn i drift. Avvecklingen ställer krav på ett intensifierat 

planeringsarbete mellan specialsjukhusen och de landstingskommuncr som 

skall förbereda sig på att ta emot dem som skrivs ut. Det är därvid angeläget 

att erfarenheter från de senaste årens omfattande avvecklingsprojekt vid 

nagra specialsjukhus tas till vara. 

Jag föreslår således att specialsjukhusen skall avvecklas som vårdform 

inom omsorgerna. Även här delar jag omsorgsberedningcns uppfattning att 

nyintagning skall ske bara när det föreligger synnerliga skäl. Även regler om 

specialsjukhusen bör tas in i den tidigare nämnda promulgationslagen. 

Omsorgsberedningen har föreslagit att de nuvarande reglerna om vård 

oberoende av samtycke bör föras över till promulgationslagen i avvaktan på 

ny lagstiftning med utgångspunkt i socialberedningens förslag om tvangsvård 

för psykiskt störda. Jag ansluter mig till förslaget och återkommer med 

närmare överväganden dels i avsnitt 2.10 om psykiskt utvecklingsstördas 

inflytande, dels i specialmotiveringen till förslaget till promulgationslag. 

2. 7 Undervisning 

2. 7. i Förskolan 

.. -----··-1 
Mitt förslag: Förskolan upphör att vara en del av särskolan. Till följd 

härav skall psykiskt utvecklingsstörda förskolebarn beredas plats i , 

kommunernas förskolor på samma sätt som andra barn. 
---·-·--· ·---- --- ·-· ----- ------ ·-· 

_ __J 
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Omsorgskommittcns förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 

Remissinstansema: De flesta tillstyrker att särförskolan inordnas i den 

kommunala barnomsorgen. Ni:igra motsätter sig t:n splittring av den nu 

sammanhållna siirskolan. De erinrar om att förskoleundervisning av psykiskt 

utvecklingsstörda barn ställer andra krav p;'\ pedagogiska insatser än vad som 

giillcr för icke utvecklingsstörda. 

Omsorgsberedningens förslag: Övercnsstiimmer med mitt förslag. 

Skälen för mitt förslag: Förskola utgör enligt 1967 ars omsorgslag t:n del av 

särskolan för psykiskt utvecklingsstörda. 

Enligt socialtjänstlagen åligger det kommunerna att bedriva förskole- och 

fritidshemsverksamhet för de barn som stadigvarande vistas i kommunen. 

Barn skall anvisas plats i förskola fr.o.m. höstterminen det ar de fyller 6 {1r. 

Förskolan skall omfatta minst 525 timmar om året. Kommunerna skall ocksi.i 

genom uppsökande verksamhet ta reda på vilka barn som av fysiska, 

psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling och som av den 

anledningen skall anvisas plats i förskola tidigare än enligt lagens huvudregel. 

Dessa barn skall även i skolåldern med förtur anvisas plats i fritidshem. Så 

gott som alla psykiskt utvecklingsstörda förskolebarn. som har barnomsorg. 

går numera i kommunernas förskolor. I verkligheten har alltså förskolan för 

psykiskt utvecklingsstörda i allt väsentligt blivit en del av den kommunala 

barnomsorgen. 

Tidiga pedagogiska insatser har särskilt stor betydelse för psykiskt 

utvt:cklingsstörda barn. Sådana insatser kan ges i hemmet för barn i de lägsta 

aldrarna och diireftcr lämpligen i förskola. Den kommunala barnomsorgens 

ökande insatser för dessa barn är helt i linje med den moderna synen på 

människor med funktionsnedsättning. Barnens förutsättningar att som 

vuxna delta i samhällslivet är enligt min övertygelse beroende av att 

integreringen börjar sä tidigt som möjligt. 

Genom den utveckling som skett har kommunerna i praktiken ansvar för 

att ävt:n psykiskt utvecklingsstörda barn bereds plats i den kommunala 

barnomsorgen. Landstingskommuncrnas ansvar för förskolan för psykiskt 

utvecklingsstörda begränsas på grund härav numera i vt:rkligheten till ett 

ekonomiskt åtagande gentemot kommunerna och till vissa speciaiistinsat

ser. 

Jag iir öv<:rtygad om att de psykiskt utvecklingsstörda barnt:ns behov av 

utvt:cklingsfrämjande åtgärder kommer att tillgodoses minst lika bra av den 

kommunala förskolan som för närvarande. Tid<:n är därför nu mogt:n att 

bekräfta den utveckling som ägt rum och skapa en gemensam förskola. 

Landstingskommunernas ansvar för förskola bör alltsa upphöra. Detta 

innebär att kommunerna enligt socialtjänstlagen blir skyldiga att tilldela 

psykiskt utvecklingsstörda barn plats i förskola i enlighet med reglerna om 

förtur och tidigare start än vid sex års ålder. 

Den kommunala förskolan är en generellt inriktad insats. Kompetensen i 
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yrkeskunnandet inrymmer i huvudsak det som är allmiint kring harns 

utvL'ckling. Det iir viktigt att denna generella inriktning bibehälls iiven efter 

huvudmannaskapsförändringen. 

En förutsättning för den föreslagna förändringen är dock att psykiskt 

utvecklingsstörda barn får det särskilda pedagogiska stöd som de behöver 

iiwn i fortsiittningcn. 

De specialpedagogiska och rådgivande insatser, som landstinget f. n. 

fiirmedlar, hör iiven fortsättningsvis utgöra landstingskornrnunalt ansvar. De 

fiirskolliirare, liirare l, som arbetar inom omsorgerna om psykiskt utveck

lingsstiirda har normalt specialbrarutbildning utöver sin förskolliirarexa

men. Omsorgsstadgan ( 1968: 146) innehåller behörighetsvillkor för tjänst 

sPm Wrare fi.ir förskoleundervisning i särskolan. Tjänsterna är statligt 

reglerade. Förskolliirarna svarar för de specialpedagogiska insatserna i de 

landstingsdrivna förskolorna och för integrerade förskolebarn. De fungerar 

som rfldgivare och stöd iit kommunens förskolepersonal som har psykiskt 

utvecklingsstörda barn i sina grupper. De utgör således en specialresurs. 

Sädana förskollärare utgör även efter huvudmannaskapsförändringcn ett 

nödvändigt komplement som rådgivare åt den kommunala förskoleperscma

kn och som stöd till det enskilda barnet och dess familj. Särskilda 

förskolekonsulenter för rådgivning i pedagogiska frågor och för annat stöd 

biir inga i den landstingskommunala omsorgsverksamheten. De bör arbeta 

med hl.a. tidiga pedagogiska insatser för barnet i hemmet och även stä till 

förfogande för den kommunala förskolan i dess arbete med de psykiskt 

utvecklingsstörda barnen. 

De insatser för förskolebarnen från psykolog, sjukgymnast och arbetste

rapeut, som nu ställs till förfogande av landstingskommunerna. förutsätter 

jag skall fortsätta. 

Personliga assistenter för att tillgodose barnens tillsyns- och omvårdnads

behov vid kommunernas förskolor är kommunens eget ansvarsområde. 

Vissa landstingskommuner driver alltjämt förskolor för psykiskt utveck

lingsstörda barn i egen regi. Sammanlagt finns det 26 förskolor fördelade på 

tio landstingskommuner och en landstingsfri kommun. Det går inalles 

136 barn i äldern 1-7 år i dessa förskolor (den 1 november 1983). Dessa är i 

de flesta fall lokalmässigt integrerade i kommunala barnstugor. Endast ett 

fota! ligger fristående och då som regel i anslutning till de kvarvarande 

\'årdhemmen för barn. Som en följd av ändrat huvudmannaskap för 

förskolan för psykiskt utvecklingsstörda barn går ansvaret för dessa barn i de 

kvarvarande landstingskommunala förskolorna över till de nya huvudmän

nen. 

2. 7.2 Skolan 

Nul'{mmde förhållanden 

I skollagen ( 1962:319) finns bestiimmelser om skolplikten och hur den skall 

fullgöras. Lagen innchäller grundläggande bestämmelser om bl.a. grundsko-
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Ian. diir de flesta fullgör sm skolplikt. Kommunerna iir huvudmiin för 

grundskolan. För harn som på grund av synskada. dövhet eller hörsel- eller 

talskada inte kan följa undervisningen i grundskolan anvisar lagen den 

tioåriga specialskolan för vilken staten iir huvudman. För dessa harn iir 

skolpliktstiden ett år längre än för harn i allmänhet. l lagen finns också 

grundläggande bestämmelser om gymnasieskolan för vilken kommuner och. 

beträffande vissa stuclieviigar. landstingskommuner är huvudmän. 

Skollagen innehfiller emellertid inga bestämmelser om utbildningen för 

psykiskt utvecklingsstörda barn och ungomar som inte kan g{1 i grundskolan 

och gymnasieskolan. Enligt 6 § skollagen gäller om undervisning av vissa 

psykiskt utvecklingsstörda bestiimmelscr i omsorgslagen. 

Omsorgslagen innehiillcr hestiimmclscr om särskolplikt. som upphör 

senast vid 21 eller i vissa fall 23 års ålder. samt bestämmelser om särskolan. 

för vilken landstingskommunerna är huvudmiin. I omsorgslagen finns ocksä 

bestämmelser om undervisning i den statliga specialskolan av vissa psykiskt 

utve<.:klingsstörda med ytterligare handikapp. 

En del av omsorgslagens bestämmelser är utformade med skollagens 

bestämmelser som förebilder. Pii vissa punkter hänvisas till skollagen. 

Planer på en ny skollag 

I betänkandet (DS U 1981 :4) Skollagen har skolförfattningsutredningen 

(U 1979:12) lagt fram förslag till rn ny skollag. Förslaget innebär huvudsak

ligen en författningstcknisk och språklig översyn av den nuvarande 

skollagen. Betänkandet har remissbehandlats. Beredningsarbete pagår med 

sikte på att riksdagen år 1985 skall kunna föreläggas förslag till en ny skollag. 

som kan träda i kraft den 1 juli 1986. 

Omsorgs kommitten 

Omsorgskommitten har föreslagit att särskolplikten skall ersättas av vanlig 

skolplikt och att särskolan (utom särförskolan) skall inordnas i det allmänna 

skolväsendet med kommunalt huvudmannaskap. Vidare har kommitten 

föreslagit att de psykiskt utvecklingsstörda ungdomarna ges rätt till 

gymnasieskola. 

Många remissinstanser anser att nuvarande särskolplikt till 21 eller i vissa 

fall 23 års alder skall vara kvar. 

En så gott som enig remissopinion förordar att det landstingskommunala 

huvudmannaskapet för särskolan behålls tills vidare. Enligt remissinstanser

na har kommitten inte gett fullgoda garantier för att ett ändrat huvudman

naskap leder till förbättringar för de psykiskt utvecklingsstörda. 

Remissinstanserna är dock i allmänhet positiva till ett niirmandc mellan 

särskolan och grundskolan genom att särskolan i delar som motsvarar 

grundskolan regleras i skollagen. 
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Oms11rgshcredninge11 

Omsorgsberedningen föreslår att särskolan, s[1\'itt gäller grundsärskolan. 

träningsskolan och yrkcssärskolan, bibehalls som särskild skolform med 

landstingskommunalt huvudmannaskap. 

Beredningen föreslår att bestämmelser om särskolan i dessa delar förs in i 

elen nya skollagen. 

I fri1ga om skolplikten föreslår baedningcn att samma regler skall gälla 

som för dem som utan att vara psykiskt ut\'ecklingsstörda gar i specialskolan. 

Oet inncbiir att skolplikten upphör senast vid 17 ars {tider. Ungdomarna skall 

dock ha rätt till skolundcrvisning till 21 {ns äldcr och möjlighet att i siirskilda 

fall fortsiitta till 23 ars {tider. 

Föredraganden 

Jag delar uppfattningen att skolplikten och skolundervisningen för 

psykiskt utvcl:klingsstörda barn och ungdomar bör regleras i skollagcn. 

Statsrådet Göransson iir ense med mig om detta. 

Som jag nyss nämnde planeras en proposition med förslag till ny skollag, 

som kan träda i kraft den 1 juli 1986. Statsrådet Göransson för i det 

sammanhangd återkomma till dessa frågor. 

2. 7.3 Vuxcnuthildningen 

Nuvarande förhållanden 

Vuxenutbildning är en samlingsbeteckning för utbildningsverksamhet och 

folkbildning i många olika former och med delvis olika mäl. Till vuxenut

bildning räknas bl.a. grundvux, komvux, utbildning vid folkhögskolor. 

studieförbundens studiecirkelverksamhet samt arbetsmarknadsutbildning

en. Grundläggande bestämmelser om grundvux och komvux finns i 

vuxenutbildningslagcn (1984:1118), som träder i kraft den 1 juli 1985. 

Med grwzdl'llx avses utbildning som syftar till att ge vuxna grundläggande 

färdigheter i att läsa, skriva och räkna. Varje kommun skall i män av behov 

anordna grundvux. Lagens bestämmelser om grundvux gäller inte vuxna som 

behöver undervisning motsvarande särskolans. 

Med komvux avses sådan allmän och yrkesinriktad utbildning som syftar 

till att ge vuxna möjlighet att skaffa sig kompetens motsvarande den som 

ungdomar får genom grundskolan och gymnasieskolan. Komvux kan även 

erbjuda yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå utan motsvarighet i 

gymnasieskolan. Komvux far anordnas av kommuner och landstingskom

muner. De senare för anordna kurser endast pii gymnasial nivä inom 

omradena vård, jordbruk. skogsbruk och trädgardsnäring. 

Staten liimnar bidrag till grundvux och komvux. Bidragen avser huvud

sakligen kostnader för skolledare och lärare. Dessa har statligt reglerade 

tjänster. 
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Staten lämnar också hidrag till folkhögskolor och till studidörbundens 

studiecirkelverksam het. 

De psykiskt utvecklingsstördas behov av vuxenutbildning tillgodoses bl.a. 

genom vissa kurser och studiecirklar vid folkhögskolor resp. studieförbund. 

l·fartill kommer den försöksverksamhet med särn1x som landstingskommun

erna sedan ett antal iir hedriver med visst statsbidrag. Särvux är ett slags 

motsvarighet till grundvux och komvux. 

(Jmsorgsk om mitten 

Omsorgskommitten har föreslagit att särvux skall göras regulFir och 

inordnas i komvux som en särskild skolform för vuxna psykiskt utvecklings

störda. Särvux skall därvid enligt förslaget till sitt innehäll motsvara den 

undervisning som ges inom siirskolans olika former. 

Omsorgsb<.'red ningen 

Omsorgshercdningen anser att konsekvenserna av att överföra särvux till 

grundvux och komvux inte är tillräckligt utredda. Formerna för en reguljär 

särvux och finansieringen av den bör utredas ytterligare av skolöverstyrelsen 

under medverkan fran socialstyrelsen. 

Föredraganden 

Enligt min mening behöver vuxna psykiskt utvecklingsstörda vuxenutbild

ning minst lika väl som andra. Studieförbund, folkhögskolor och inte minst 

landstingskommunerna genom särvux har försökt tillgodose behovet av 

undervisning för dem. Jag anser att det folkbildningsarbete för psykiskt 

utvecklingsstörda vuxna. som studicförbund och folkhögskolor bedriver är 

viktigt och därför bör fortsätta och helst också utvecklas. 

Enligt min uppfattning bör dock en kompetensinriktad vuxenutbildning. 

motsvarande särskolan. utvecklas genom att den f.n. fön.öksvis bedrivna 

vuxensärskolan (särvux) formaliseras som skolform. Syftet bör vara att den, 

tillsammans med andra undervisningsformer, kommer i nivå med vad som 

bl.a. genom komvux och grundvux står till förfogande för övriga i samhället. 

Försöksverksamheten med särvux. som pågår sedan ett antal år. har visat att 

behovet av sådan utbildning är stort. Detta behov kommer att förstärkas i 

och med att skolplikten för psykiskt utvecklingsstörda ändras frän 21 till 

17 f\r. 

Jag delar omsorgsberedningens uppfattning att konsekvenserna av att 

överföra särvux till grundvux och komvux inte är tillräckligt utredda. 

Formerna för hur särvux bör permanentas bör därför utredas ytterligare 

innan beslut om särvux tas. Det bör uppdras åt skolöverstyrelsen att 

ytterligare utreda denna fråga och att beräkna kostnaderna för en 
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permanentning av särvux samt att i samdd med socialstyrelsen lämna förslag 

till finansiering. Jag ämnar föreslfl regeringen att meddela ett sadant 

uppdrag. Tills vidare bör verksamht'ten fortsiitta i nuvarande form. 

2.7.4 Regionala insatser på skolomrädet 

Mitt förslag: Även insatser för flerhandikappade elever i särskolan skall 

inga i arhetsomrt1dct för de plancringsberedningar som finns vid vissa 

länsskolnämnder. Till dessa liinsskolniimnder skall också föras över 

nuvarande regionala lärartjänster för undervisning av blinda psykiskt ; 

utveckli~g:~o;~o;t~)rcla och döva ~s~~i.skt ~~vcckli~gsstörda .. -· _ ··--- _.J 

Omsorgsberedningcns förslag överensstämmer med mitt. 

Skälen för mitt förslag: För regional samverkan i fråga om undervisning för 

elever med handikapp iir landet indelat i fem plancringsregioner med 

Malmö, Göteborg, Solna, Örebro och Umeå som huvudorter. I varje region 

finns det en planeringsberedning, som är knuten till den länsskolnämnd som 

finns på regionens huvudort. Planeringsbcredningen har till uppgift att 

samordna insatserna i regionen för i första hand elever med handikapp i 

grundskolan. sameskolan, specialskolan och den kommunala gymnasiesko

lan. Beredningen skall planera så att befintliga resurser utnyttjas på bästa 

möjliga sätt. Bestämmelser finns i förordningen (1984:75) om regional 

samverkan i fråga om undervisning för elever med handikapp. 

Inom särskolan finns ett stort antal flerhandikappade elever. För dessa 

behövs ofta regionala insatser. Diirför bör insatser för flerhandikappade 

elever i särskolan inga i arbetsområdet för planeringsberedningarna. 

I landstingskommunerna finns fem s.k. regionala tjänster som BU-lärare 

(för blinda utvecklingsstörda) och lika manga som DU-lärare (för döva 

utvecklingsstörda). Statsbidrag lämnas till dessa tio tjänster. 

Med anledning av intcgrationsutredningens slutbet~inkande (SOL! 

1982: 19) Handikappade elever i det allmiinna skolväsendet lade regeringen 

hösten 1983 fram propositionen (1983/84:27) om åtgärder för elever med 

handikapp i det allmänna skolväsendet m.m. I propositionen uttalade 

statsrådet Göransson att han i avvaktan på beredningen av omsorgskommit

tens betänkande inte var beredd att föreslå migon iindring av huvudrnanna

skapct för tjänsterna som BU- och DU-lärare (prop. s. 25 och 29). 

Jag har samrått med statsrådet Göransson och vi delar bada ornsorgsbe

redningens uppfattning att de tio tjänsterna bör knytas till de Hinsskolnämn

der diir planeringsbercdningar är inriittade. 
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2.8 Tills)'n 

r ----- ---------------- ------ -----1 

\ Mitt f~rslag: ~l1cialstyrels~~~~r ~I-syn -ö~: _omsorgsve~k~a~hel~ j 

Omsorgskommittcns förslag: Överensstämmer med mitt förslag. Därutöver 

föresli1s att landstingskommunerna själva svarar för den lokala tillsynen 

genom enskilda ledamöter (tillsynsmän) i den ansvariga nämnden eller 

gennm en grupp av personer (tillsynsgrupp). 

Remissinstanserna: Flertalet poängterar behovet av en stark statlig tillsyn i 

fråga om omsorgen om handikappade, siirskilt i tider med ekonomiska 

sv[irigheter. Önskviirdhetcn av ett fortsatt konstruktivt samarbete mellan 

socialstvrelsen och huvudm~innen understryks. 

Omsorgsberedningcns förslag: Överensstiimmer med mitt förslag. 

Skälen för mitt förslag: Omsorgsvcrksamhetcn är under stark utveckling och 

det är därför viktigt alt goda erfarenheter frän ett landstingsomräde kan 

överföras till övriga. Det är naturligtvis lika väsentligt att dåliga erfarenheter 

förs vidare så att samma misstag inte upprepas. Socialstyrelsen bör här 
liksom hittills ha en viktig roll. Styrelsen har stor erfarenhet och kompetens 

på omr{1det. Detta bör vara ett stöd för landstingskommunerna och 

kommunerna i det pågiiende förändringsarbetet. Socialstyrelsen skall 

sil.ledes liksom hittills vara tillsynsmyndighet och ha rätt att inspektera 

verksamheten hos de olika huvudmännen och föreslå förändringar. 

Jag anser det självklart att de ansvariga landstingspolitikerna gör sig väl 

förtrogna med den verksamhet de har ansvaret för. Detta skall inte behöva 

lagregleras. 

Över enskild verksamhet föreslår jag att omsorgshuvudmannen. vid sidan 

av socialstyrelsen, skall ha ett tillsynsansvar. Jag återkommer till detta i 

avsnitt 2.9.3 om enskild verksamhet. 

Skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna bör liksom nu ha tillsyn över 

särskolan. Statsrådet Göransson återkommer till denna fråga i samband med 

förslaget till en ny skollag. 

2.9 Vissa särskilda frågor 

2. 9. I Omsorgsnämnden 

I-------------- ------------:-:1 
I Mitt förslag: Ledningen av de särskilda omsorgerna utövas av en , 

i omsorgsnämnd. Landstingen får tillsätta en särskild omsorgsnämnd eller i 
! uppdra ilt en annan nämnd att vara omsorgsnämnd. Har detta inte skett, 

I är förvaltningsutskottet omsorgsnämnd. 
L______________ --- -- ------ ------------
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Omsorgskommitten: Kommitten föresliir. i anslutning till sina överviigandcn 

om samordnad hahilitering, att särskilda habiliteringsnämnder inriittas samt 

att landstingskommunerna får tillsätta ett eller flera organ för att under 

habiliteringsnämnden leda verksamheten. 

Remissinstanscrna: Inställningen sammanhänger med instansernas syn p<'i 

förslaget om samordnad habilitering. Begreppet "hahilitering" anses av vissa 

alltför svi1Tförståeligt. 

Omsorgsheredningens förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 

Skälen för mitl förslag: Enligt 196 7 års omsorgslag utövas ledningen av 

verksamheten enligt lagen av en omsorgsstyrelse. Landstingskommuncn för 

tillsätta en siirskild omsorgsstyrelse eller uppdra iit en annan nämnd att vara 

omsorgsstyrelse. Om landstinget inte har tillsatt en siirskild omsorgsstyrclse 

eller uppdragit åt en annan nämnd att vara omsorgsstyrelse blir hälso- och 

sjukvardsnämnden (sjukvårdsstyrelsen) automatiskt ornsorgsstyrclse. 

Landstingskommunen f{1r överliita ledningen av siirskolan på skolstyrelsen i 

den kommun där särskolan är belägen. 

Omsorgsverksamheten enligt den nu föreslagna lagen kommer att i minst 

lika stor utsträckning som hittills ställa betydande krav på en aktiv politisk 

ledning. Jag anser därför, på samma sätt som kommitten och remissinstan

serna. att det finns skäl som talar för att omsorgsverksamheten liksom hittills 

bör ledas av en särskild nämnd. Den hör som omsorgsberedningcn har funnit 

lämpligen kallas omsorgsnämnd. Omsorgsnämnden bör också enligt huvud

regeln svara för särskolan. Landstinget bör dock ha möjlighet att - också 

liksom hittills - uppdra åt någon annan nämnd att vara omsorgsnämnd. t.ex. 

den sociala niimndcn eller en niimnd med särskild uppgift att svara för 

samordnad hahilitering. Liksom nu bör också en reservregel finnas för det 

fall landstingskommunen inte utser någon särskild nämnd att vara omsorgs

n;-imnd. 0[1 bör i fortsättningen förvaltningsutskottet och inte hiilso- och 

sjukvårdsnämnden ha ansvaret för lagens genomförande. 

Regeringen har i december 1984 förelagt riksdagen en proposition om en 

friare niimndorganisation i landstingskommunerna (prop. 1984/85:98). I 

propositionen föreslås bl.a. en lag om möjlighet för landstingen att inrätta 

särskilda organ under i princip alla centrala nämnder, således även under 

omsorgsstyrclsen. Lagen föresläs träda i kraft den l januari 1986. Mot denna 

bakgrund h<tr jag inte tagit upp omsorgskommittens motsvarande förslag i 

mitt förslag till ny omsorgslag. 
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2.9.2 Personal 111.m. 

···-------

1 Mitt förslag: För verksamheten med de s~irskilda omsorgerna skall det 

\ finnas den personal som behövs för att meddela god omsorg. Regeringen 

för meddela föreskrifter om behörighet till och tillsättning av tjänster. 

Regeringen far överlåta åt sc>1:ialstyrelscn att meddela sådana föreskrif

ter. 

Omsorgskommittens förslag: Kommitten har inte särskilt behandlat frå-
gan. 

Remissinstanscrna: Ett fåtal instanser har berört fr~1gan. Socialstyrelsen har 

föreslagit en regel motsvarande mitt förslag. 

Omsorgsbcredningcns förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 

Skälen för mitt förslag: I 1967 års omsorgslag finns bestämmelser om att det 

hos omsorgsstyrelscn skall finnas tjänster som särskolchef. vårdchef och 

överläkare. Varken kommitten eller beredningen har funnit behov av att ha 

kvar sådana föreskrifter. Däremot har beredningen funnit skäl att i den nya 

omsorgslagen föra in en allmän bestämmelse om krav pii kvalificerad 

personal i omsorgsverksamheten. Motsvarande hcstiimmelse ilterfinns i 

hälso- och sjukvardslagcn och i det förslag till ny tandvardslag som nyligen 

har förelagts riksdagen (prop. 1984185:79). 

Tillgängcn till en kvalificerad personal är en lika viktig förutsättning inom 

omsorgsverksamhctcn som inom hälso- och sjukvården för att landstingen 

skall kunna fullgöra sitt ansvar. Jag vill understryka personalens stora 

betydelse för verksamhetens kvalitet. Det bör ankomma pi1 huvudmannen 

s_iälv att bestämma vilken personal som skall finnas. Personalen måste dock 

alltid uppfylla de utbildnings- och kompetenskrav som kan finnas uppställda. 

Jag erinrar här om de överviigandcn som omsorgskommittcn gjorde i fråga 

om en förbättrad viirdutbildning med inriktning på omsorgsverksamhet. 

För vissa av de befattningshavare som skall finnas enligt 1967 års 

omsorgslag har behörighctsbcstämmclser för innehav av tjänsterna utfär

dats. Bestämmelserna finns intagna i omsorgsstadgan. Liksom för personal 

inom hälso- och sjukvården och tandvården anser jag att det även i 

fortsättningen kan finnas ett behov av sådana bestämmelser för verksamhe

ten med de särskilda omsorgerna. Föreskrifter om detta bör meddelas av 

regeringen eller. efter regeringens bemyndigande. socialstyrelsen. 

En del av personalbestämmelserna i nuvarande omsorgslag och omsorgs

stadga avser särskolchef. rektor och lärare i siirskolan. Mina nu redovisade 

överväganden avser inte sädan personal. Fri1gor om bestämmelser om 

siirskolans personal far behandlas i samband med förslaget till ny skollag. 
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:!. 9.3 E11skilcl 1wksa111he1 

- -- ·----------

Mitt förslag: Om en enskild hu\'udman vill driva verksamhet för psykiskt 

; utvecklingsstörda i form av dagcenter. korttidsvistelse. elevhems- eller 

grupphemsboende skall tillstand liksom hittills sökas hos socialstyrelsen. 

Tillstiind far dock inte lämnas utan att omsorgsnämnden har tillstyrkt 

det. 

Enskild verksamhet skall st<i under tillsyn, förutom av socialstyrelsen, 

av nmsnrgsn:inrnden. Nämnden far riitt att inspektera verksamheten. 

Socialstyrelsen far förelägga en enskild huvudman att avhjälpa ett 

Omsorgskommittens förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt förslag. 

Kommitten forcsliir iivcn en särskild regel i fr~1ga om sommargards- eller 

annan liknande verksamhet för kort tid. för vilken tillständ enligt förslaget 

skall sökas hos liinsstyrelsen. 

Remissinstanserna: Flertalet lämnar förslaget utan erinran. Socialstyrelsen 

har ansett landstingskommunernas föreslagna vetorätt omotiverad och 

föreslagit att den ersätts med yttranderätt. Landstingsförbundet har a andra 

sidan menat att det förefaller mindre praktiskt att låta en annan myndighet än 

omsorgsnämndcn meddela tillstånd. när nämnden skall ha ett s{1 avgörande 

ansvar för verksamheten som förslaget anger. 

Omsorgsbercdningcns förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 

Skälen för mitt förslag: Enligt 1967 ärs omsorgslag f;'\r andra iin staten eller 

landstingskommunerna driva inr:ittningar eller andra verksamheter som 

innefattar yrkesmiissigt bedriven viird eller undervisning av psykiskt 

utvecklingsstörda endast efter godkännande av socialstyrelsen eller - i frf1ga 

om skola - skoli.iverstyrelsen. Om en godkänd inrättning eller verksamhet 

inte drivs p[1 ett tillfredsstiillande sätt eller om det föreligger niigot annat 

uppenbart missförhMlande. kan godbnnandet i\tcrkallas. Ett beslut om 

iitcrkallclse g:iller timedclbart. om inte annat förordnas. Den som driver 

enskild verksamhet utan tillständ kan dömas till böter eller fängelse i högst 

sex m{mader. Enligt omsorgsstadgan utövar omsorgsstyrelsen viss tillsyn 

över privata inr:ittningar. 

En inte helt obetydlig del av de nuvarande omsorgerna för psykiskt 

utvecklingsstörda ges formellt av pri\'ata huvudmän. Det gäller främst 

Yiirdhem. I praktiken utgör dessa emellertid en del av landstingskommun

crnas verksamhet. eftersom alla vardplatser ställs till landstingens förfogan

de och utnyttjas av dem. De ing{ir också regelmässigt i landstingskommun

erna> planering. 

Den reglering. som jag nu fi.irnrdar. överensstiimmer i allt väsentligt med 
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den nuvarande. Landstingskommunerna ges dock en ni1got starkare möjlig

het att p~1vcrka tillkomsten av nya verksamheter. Detta för ses mot bakgrund 

av det tidigare starkt uttalade önskemålet om en omstrukturering av hoendet 

fran institutioner till mindre enheter. Landstingen bör också i fortsättningen 

innefatta den enskilda verksamheten i sin kontinuerliga planering. Vidare 

har jag liksom omsorgsberedningen avstått från att i elen nya lagen föreslå 

sanktioner för brott mot tillstandsplikten. Jag anser att det saknas egentligt 

behov av <;traffrättsliga eller andra korrektionsmeclel i dessa fall. eftersom en 

avgörande förutsiittning för elen enskilda verksamhetens bedrivande i 

realiteten ;ir att den har landstingets förtroende i samarbetet dem emellan. 

Mina hiir redovisade överväganden och förslag gäller inte undervisning i 

enskild regi. Friigor om s~idan verksamhet far behandlas i samband med 

förslaget till ny skollag. 

2. 9.4 Ö1·crkl11gwzde av bes/lit 

---·· ·---·-·-

Mitt förslag: Omsorgsniimndens beslut i fråga om särskilda omsorger åt 

enskild fär överklagas av denne eller hans ställföreträdare genom besvär. 

Överklagandet sker hos länsrätten. 

Beslutet gäller omedelbart. men domstol får förordna att dess beslut 

skall verkstiillas först sedan det har vunnit laga kraft. 
--------------- --------

Omsorgskommittcns förslag: Överensstämmer till sin innebörd med mitt 

förslag. 

Remissinstanserna: Det fiital instanser som tar upp frågan. till vilka hör 

kommun- och landstingsförbunden. har kritiserat kommitteförslaget huvud

sakligen pi1 den grunden att kommitten anvisar domstolsavgöranden som en 

väg att slita kompetenstvister mellan socialtjänsten och de särskilda 

omsorgerna. 

Omsorgsbcrcdningens förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 

Skälen för mitt förslag: Enligt 1967 års omsorgslag får talan mot beslut 

varigenom omsorg vägrats enligt lagen föras hos socialstyrelsen genom 

hesvär. Möjligheten att anföra förvaltningsbesvär mot si1dana beslut 

föreligger alltst1 redan enligt nuvarande lag. 

Vad som skiljer den nuvarande lagen från det förslag, som jag nu lägger 

fram. är därför enligt min mening främst fragan om vilken myndighet som 

skall överpröva ett beslut att vägra den enskilde särskilda omsorger. I lär har 

omsorgskommittcn anslutit sig till samma ordning som valdes i samband med 

socialtjänstlagens införande, dvs. att domstol och inte förvaltningsmyndighet 

bör svara för liverprövningen. Jag kan. liksom omsorgskommittcn och 
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omsorgsberedningen . inte se annat än att beslut att vägra särskilda omsorger 

av rättssäkerhetsskäl måste kunna överklagas även enligt den nya lagen. Det 

här åsyftade rättssäkerhetskravct kan inte tillgodoses genom en möjlighet till 

enbart kommunalbesvär. Något skäl att. som landstings· och kommunför· 

hundens företrädare hävdat inom omsorgsberedningen. frångå den nuvaran

de ordningen med förvaltningsbesvär har jag därför inte funnit. När det 

gäller valet av överprövande instans vill jag anföra följande. 

Inom länsrättens kompetensområde ligger i dag bl.a. frågor om bistånd 

enligt socialtjänstlagen. Rätten till särskilda omsorger enligt den föreslagna 

lagen gäller besläktade frågor. vilka har minst lika stor betydelse för den 

enskilde i personligt hänseende. Dessa frågor inrymmer viktiga rättsliga 

bedömningar. 

Förvaltningsdomstolarna har alltså redan erfarenhet av att handlägga mål 

av likartat slag. De har också skaffat sig betydande erfarenhet när det gäller 
att införskaffa erforderlig medicinsk, social eller annan sakkunskap. 

Tillsammantaget talar dessa omständigheter enligt min mening för att 

länsrätten skall vara besvärsmyndighet i första instans. 

Frågor om överklagande av beslut som rör undervisning får behandlas i 

samband med förslaget till ny skollag. 

2.10 Psykiskt utvecklingsstördas inflytande 

,-----------------
! Mitt förslag: De särskilda omsorgerna skall- ges på den psy-kiskt ! 

utvecklingsstördes egen begäran. Om han är under 15 år eller annars ur 

stånd att avge en bindande viljeförklaring, skall de särskilda omsorgerna 

ges på begäran av vårdnadshavare, förmyndare eller god man. 

De nuvarande reglerna om vård oberoende av samtycke förs över till en 

promulgationslag. för att gälla i avvaktan på ny lagstiftning med 

utgångspunkt i socialberedningens förslag om tvångsvård för psykiskt 

störda. 

Landstingskommunerna skall samverka med organisationer som före

träder psykiskt utvecklingsstörda. Samråd skall fortlöpande ske med den 

. psykiskt utvecklingsstördes närstående. 
L 

I 

I 

Omsorgskommittens förslag: Nuvarande bestämmelser om åtgärder obero

ende av samtycke ersätts av regler om samtycke från den enskilde själv eller 

hans företrädare. Alla insatser för en handikappad skall utformas och 
genomföras i samförstånd med honom själv. Om det är fråga om insatser av 

större betydelse för den handikappades livsföring. skall godkännande 

inhämtas av vårdnadshavaren, om den handikappade är under 15 år. Om 
den, som har fyllt 15 år. inte är i stånd att uttrycka en egen vilja, skall sådana 
insatser godkännas av förmyndare eller av god man. När det är lämpligt skall 
samråd ske med vårdnadshavare eller annan närstående, med kontaktper

son, god man eller förmyndare. 

4 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 176 
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Lagstiftningen bör ses som en försiikslagstiftning. som efter förslagsvis tre 

år tas upp till förnyad prövning. 

Ilabilitcringsnämndcn skall samverka med handikapporganisationer. n~ir 

det är lämpligt. 

Rcmissinstanscrna: Majoriteten av remissinstanserna delar eller har inte haft 

något att erinra mot kommittens uppfattning att en ny handikapplag inte 

skall innehålla bestämmelser om tvangsåtgärdcr. Övriga ställer sig tveksam

ma till eller avstyrker förslaget. 

De flesta remissinstanser. som tar upp frågan. menar att omsorgsnämnden 

bör åläggas en obligatorisk skyldighet att samverka med organisationer som 

företräder psykiskt utvecklingsstörda. 

Omsorgsberedningens förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 

Skälen för mitt förslag: 35 s i 1967 års omsorgslag anger förutsättningar för 

att p:I närmare angivna grunder och efter ett särskilt beslutsförfarande 

bereda vård oberoende av samtycke i specialsjukhus och vårdhem. 

Bestämmelsen har under det senaste årtiondet använts i liten omfattning. 

Omsorgskommitten har tagit fasta på bl.a. detta och föreslagit att möjlighe

ten att bereda tvångsvis vård tas bort på försök. En genomgång av de olika 

grunderna för meddelade tvångsbeslut har lett kommitten till uppfattningen 

att flertalet är uttryck för en föråldrad syn och att det saknas behov av att ha 

nägon av dem kvar. 

Kommitten delar upp sin argumentation i tre delar efter behovskategorier: 

psykiskt utvecklingsstörda under 15 år samt utvecklingsstörda över 15 år som 

inte är respektive är i stånd att uttrycka en egen vilja. Gränsdragningen vid 15 

år ansluter till de nuvarande reglerna. 

Beträffande unga under 15 år finner kommitten att det inte finns behov av 

särskilda bestämmelser om vård oberoende av samtycke vid sidan av den 

vård som kan komma till stånd med vårdnadshavarens medverkan eller med 

stöd av lagen ( 1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(L VU). Jag delar den uppfattningen. Jag har i det föregående starkt 

understrukit önskvärdheten av att psykiskt utvecklingsstörda barn får växa 

upp hos sina föräldrar och behovet av att genom stödinsatser i hemmen 

underlätta en sådan utveckling. En möjlighet att mot föräldrarnas vilja tvinga 

barnet till en annan miljö rimmar illa med detta synsätt. 

Vad därefter gäller psykiskt llf1'ecklingsstörda över 15 år, som inte är i 

stånd att uttrycka en egen vilja. hävdar kommitten att det inte rör sig om 

tvångsvård i egentlig mening. Det gäller närmast att finna rättsliga garantier 

för att deras intressen bevakas av någon utomstående. Kommitten anser det 

tillräckligt att atgärder av mer ingripande betydelse. t.ex. placering på ett 

grupphem. kan vidtas efter godkännande av vårdnadshavare. särskilt 

förordnad förmyndare eller god man. Någon remissinstans har uttryckt att 

rättssäkerheten inte får sättas ur spel genom att förmyndare och gode män 
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alltför Hittvindigt medger inskrivningar. Jag tror. liksom omsorgsberedning

en, att c.:n s:1dan nro iir ohefogad oc.:h att riittssiikcrheten kan fullt 

tillfredsställande garanteras genom den ordning som kommitten har 

föresprilkat. Jag har grundat mitt förslag till lag på detta. 

Vad slutligen gäller de psykiskt utvecklingsstörda över 15 år, som kan 

uttrycka en egen vilja. menar alltsä kommitten att det saknas behov av att 

tvinga på dem ittgärder inom omsorgerna. som de själva inte önskar. Störst 

tveksamhet uttrycker kommitten i fr[1ga om möjligheten att avvara den 

grund. som f.n. ger möjlighet till vård av den som är ur stånd att ta vård om sig 

själv. Kornmitten finner dock att behovet av tvingande åtgärder minskar. om 

samhällets stöd ges i en utformning som realistiskt men varsamt förbercdt.:r 

en föriindrad hemsituation under andra förhiillanden, t.ex. i grupphem. För 

en liten grupp psykiskt utvecklingsstörda med asocialt beteende - missbruk, 

prostitution, kriminalitet - menar kornmitten att tillämpningen av annan 

lagstiftning iir biittre ilgnad att användas. Kommittt!n avser här L VU. lagen 

(1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV) och 

lagen (1981:1243) om vitrd av missbrukare i vissa fall (LVM). Flera 

remissinstanser har uttryckt tveksamhet till förslaget i denna del. främst 

under åberopande av att förslaget, om det genomförs, skulle kunna medföra 

ett oönskat tryck på den slutna psykiatriska vården. 

Omsorgsberedningen har för sin del enhälligt menat att det saknas behov 

av värd oberoende av samtycke inom omsorgerna om psykiskt utvecklings

störda. Att vårdas inom omsorgerna skall vara en rättighet, inte ett tvång. 

Omhändcrtagandefilosofin måste brytas, den enskildes inflytande över sin 

egen situation respekteras. Några regler om vård oberoende av samtycke bör 

därför enligt beredningen inte återfinnas i en ny omsorgslag. Den bör i stället 

klart uttrycka att alla omsorger skall ges enbart på begäran av den psykiskt 

utvecklingsstörde själv. Undantag bör medges endast i fråga om dem som på 

grund av sin ungdom eller graden av psykisk utvecklingsstörning inte kan 

avge en bindande viljeförklaring. dvs. de två första grupperna. som jag nyss 

har redogjort för. 

Emellertid har beredningen ocks{1 konstaterat att socialberedningen 

nyligen har avgivit bctiinkandet (SOU 1984:64) Psykiatrin, tvånget och 

rättssäkerheten. I betänkandet berörs vissa frågor med nära anknytning till 

den nu aktuella. En sådan fråga är elen om påföljder för brott som begås av 

psykiskt utvecklingsstörda, där de nuvarande påföljdsreglerna bygger på 

reglerna om vård oberoende av samtycke i 1967 års omsorgslag. Betänkandet 

bereds f. n. i socialdepartementet. I avvaktan på ställningstagande till 

socialberedningens förslag har omsorgsberedningen valt att föra över de 

nuvarande reglerna om vård oberoende av samtycke till en särskild lag om 

införande av den nya omsorgslagen. 

Jag anser att omsorgsberedningens val är klokt och föreslår att det följs.· 

Jag har i fdigan samrått med statsrådet Sigurdsen, som har utfäst sig att 

särskilt bevaka fragan om vård oberoende av samtycke av psykiskt 
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utvecklingsstörda vid den fortsatta beredningen av socialberedningens 

ovannämnda förslag. 

Mina överväganden och förslag avser inte undervisning för psykiskt 

utvecklingsstörda barn och ungdomar. Skolplikten innebär ett tvang både för 

dem och för andra barn. Hithörande frågor får behandlas i samband med 

förslaget till ny skollag. 

Vad därefter gäller frågan om samverkan med psykiskt utvecklingsstördas 

organisationer, delar jag omsorgsberedningens på remissinstansernas grun

dade uppfattning, att det bör framgå av lagen att de ansvariga huvudmännen 

är skyldiga att i utformningen av de särskilda omsorgerna samverka med 

dessa. Organisationerna har genom nära kontakt med psykiskt utvecklings

störda och deras anhöriga stor kunskap om vad de enskilda individerna 

behöver för att målet för omsorgsverksamheten skall uppfyllas. Det är viktigt 
att samverkan får ett reellt innehåll och att organisationerna får ett inflytande 

över verksamheten som gör att befintliga resurser utnyttjas på bästa sätt. En 
bra samverkansform kan, som beredningen framhåller. vara att en repre

sentant för organisationerna och omsorgsnämnden genom besök följer 
verksamheten vid institutioner. 

Slutligen delar jag omsorgskommittens och omsorgsberedningens uppfatt
ning, att det av lagen bör framgå skyldighet för omsorgshuvudmannen att 

hålla kontakt med och aktivt samråda med den psykiskt utvecklingsstördes 

anhöriga och andra närstående. Jag hänvisar här till de närmare uttalanden 

som görs i specialmotiveringen ( 10 §). 

2.11 Forskning 

Omsorgskommittens förslag: Kommitten föreslår en fristående program

grupp med representanter från forskarna, huvudmännen. personalen, 

intresseorganisationerna, handikappinstitutet, statliga myndigheter och de 

som skall initiera forskning. Kommitten föreslår vidare en särskild professur i 

habilitering med tvärvetenskaplig inriktning eftersom forskning kring 

handikapp berör en rad discipliner. 

Remissinstanserna: Flertalet av de remissinstanser som kommenterar 

kommittens förslag till forskning och utveckling delar uppfattningen att detta 

är ett eftersatt område. Beträffande den särskilda programgruppen är 

meningarna delade. Några anser att delegationen för social forskning och 

handikappinstitutet bör kunna fylla denna funktion inom sin ordinarie 

verksamhet. Universitets- och högskoleämbetet ifrågasätter om det är 

möjligt att inrätta en handikapprofessur med de kvalifikationer som 

kommitten anger. 

Mina överväganden: Forsknings- och utvecklingsinsatser inom handikapp

området är mycket angelägna. Handikappforskningen har utvecklats olika 

långt på skilda områden. Beträffande vissa handikappgruppers problem 
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finns relativt omfattande forskning inom vissa sektorer. För andra grupper 

har forskningen främst inriktats på mer speciella frågeställningar. Generellt 

sett gäller dock för handikappforskningen att vitala forskningsuppgifter 

kvarstår att lösa på praktiskt taget alla områden. 

Handikappforskningens ställning behöver därför stärkas. Forskningsråds

nämnden har i detta syfte bildat en handikappforskningsgrupp - forsknings

rådsnämndens handikappkommitte - vilken är brett sammansatt och består 

av företrädare för olika forskningsorgan, handikapprörelsen och olika 

avnämargrupper. Gruppen skall bl.a. initiera och stimulera till handikapp

forskning och medverka vid samordning och prioritering av olika forsknings

uppgifter. Det är angeläget att denna grupp också mera allmänt kan 

medverka till att stärka handikappforskningens ställning, t.ex. genom att 

åstadkomma en starkare anknytning av handikappforskning till universitet 

och högskolor. 
Dessutom har en särskild initiativgrupp bildats i socialdepartementet för 

initiering av handikappforskning. Gruppen har knutits till delegationen för 
social forskning (DSF). Gruppen skall med utgångspunkt från DSF:s 

verksamhetsområde kartlägga den forskning som förekommer inom handi

kappområdet och de problem den brottas med, ta fram och peka ut områden 

där forskningen är bristfällig och föreslå åtgärder för samordning av 
forsknings- och utvecklingsinsatser m.m. I gruppen ingår bl.a. företrädare 

för socialdepartementet, utbildningsdepartementet, DSF, de båda kommun

förbunden och forskningsrådsnämndens handikappkommitte. Kommittens 

förslag om en särskild programgrupp för initiering av forskning inom 

handikappområdet kan härmed anses genomförd. 

2.12 Genomförande och ekonomiska konsekvenser 

Jag har bedömt det angeläget att den nya lagen träder i kraft så snart som 

möjligt. För ett ikraftträdande den 1 januari 1986 talar att det skulle 

överensstämma med förtroendemännens mandattid och underlätta genom

förandet av en ny organisation i vissa landsting. Ett ikraftträdande den 1 juli 

1986 skulle å andra sidan möjliggöra dels en erforderlig förberedelsetid, dels 

en samordning med en ny skollag, vilken bör träda i kraft vid ett läsårsskifte. 

Jag har mot denna bakgrund stannat för att lagen bör träda i kraft den 1 juli 

1986. 
Landstingskommunernas kostnader för den nuvarande omsorgsverksam

heten enligt 1967 års omsorgslag kan beräknas uppgå till ca 5,9 miljarder kro

nor (år 1983). Statsbidraget till särskolan uppgick budgetåret 1983/84 till ca 

450 milj. kr. 
Utgångspunkterna för omsorgsberedningens och mina överväganden har 

varit att de skulle leda fram till förslag om förbättringar för psykiskt 

utvecklingsstörda samtidigt som samhällets totala kostnader inom detta 

område till följd av denna reform inte får öka. 
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Jag har föreslagit att särförskolan upphör och att psykiskt utvecklingsstör

da förskolebarn bereds plats i kommunernas förskolewrksamhet. Jag 

beräknar en kostnadsökning med ca 160 milj. kr. för kommunerna. Denna 

ökning motsvaras av en kostnadsminskning med ca l 7U milj. kr. för 

landstingskommunerna. Skillnaden på 10 milj. kr. är de föräldraavgifter som 

kommunerna enligt mitt förslag kommer att kunna ta ut. Medel motsvarande 

nuvarande statsbidrag till särförskolan bör även i fortsättningen stå till 

förfogande för pedagogiska stödinsatscr inom barnomsorgen för psykiskt 

utvecklingsstörda. Dessa medel kan beräknas f.n. utgöra drygt 30 milj. kr. 

per år. 
Mitt förslag om landstingskommunernas ansvar för barn och ungdomar 

över 12 år före och efter skoldagen samt under lov och helger kommer att 

medföra vissa ökade kostnader för landstingskommunerna. Dessa kostnader 

kommer enligt min uppfattning dock att motsvaras av att färre ungdomar 

kommer att behöva omsorgen elevhem därför att de får bättre förutsättning

ar att bo i fÖräldrahemmet. I detta sammanhang bör man ocks~ beakta 

möjligheten för kommunerna att ta upp föräldraavgifter för kommunal 

barnomsorg och att resor till och från barnomsorgen inte längre blir 

avgiftsfria. 

Stödet till familjer med psykiskt utvecklingsstörda barn i form av 

korttidsvistelse, radgivning, annat personligt stöd samt stöd av en kontakt

person syftar till att undvika det permanenta kollektiva boendet under 

uppväxtåren. De ökade kostnader detta kan medföra får vägas mot de 

besparingar som görs för varje barn som får möjlighet att bo hemma i stället 

för att vistas på institution. Förändringen innebär således i princip en 

övergång fran omsorg i elevhem till en mindre kostnadskrävande omsorg. 

Till de viktigaste frågorna inom omsorgerna hör avvecklingen av de stora 

institutionerna. Jag har betonat att denna avveckling bör ske i planerade 

former och inom ramen för de personella, ekonomiska och andra resurser 

som vid varje tidpunkt står till förfogande för omsorgsverksamheten. Det är 

viktigt att de största institutionerna avvecklas först medan de mindre och 

moderna institutionerna kan användas längre. 

Det är mycket svårt att bedöma de samlade ekonomiska konsekvenserna 

av denna utveckling. Detta sammanhänger bl.a. med att det råder en 

betydande osäkerhet om tillförlitligheten i tillgänglig statistik över kostna

derna. 

I sammanhanget bör också konstateras att omfattningen av vårdbehovet 

hos dem som finns kvar på vårdhemmen och specialsjukhusen är större än 

hos de omsorgstagare som bor i grupphem. Vidare för själva omstrukture

ringen med sig vissa övergångs- och omställningskostnader genom att 

kostnaderna för nya grupphem och dagcentra i tiden sammanfaller med 

awecklingskostnaderna för vårdhem och specialsjukhus. 

Boendeformen grupphem är svår att kostnadsberäkna. Olika grupphem 

kostar väsentligt olika bl.a. beroende på vårdbehovet hos de som bor där och 
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på variationer i kapitalkostnaderna. Även kostnaderna för att bereda 

omsorgstagare sysselsiittning varierar kraftigt. 

Jag har föreslagit en viss utökning av personkretsen. En del av dem som 

ingär i den tillkommande personkrl'tsen far redan nu omsorger enligt 1967 

ars lag. Andra vindas nu i sluten sjukvilrd. främst vid sjukhem och fristående 

f.d. mentalsjukhus. Insatserna för dessa personer innebär i allt väsentligt en 

överföring av kostnader från en landstingskommunal vardform till en 

annan. 

Utvecklingen under den senaste tioårsperioden visar ett minskande 

boende i vårdhem och specialsjukhus (för vuxna från 52 till 33 % , för barn 

och ungdom fran 21 till 6 r,; ). Denna minskning har till stor del möjliggjorts 

tack vare övergång till boende i föriildrahem eller eget boende och boende i 

grupphem/elevhem. 

Att sil många har kunnat flytta till egen bostad beror i stor utsträckning på 

utbyggnaden av grupphem. I dessa förekommer en träning och en anpassning 

till samhället som har gjort det möjligt för många att flytta vidare till egen 

bostad. Man kan grovt räkna med att mer än hälften av de som f.n. bor i egen 

bostad flyttat dit från grupphem. 

De vuxna utvecklingsstörda som bor i föräldrahem består idag i större 

utsträckning av unga i åldern 21-30 år och i mindre utsträckning av äldre 

psykiskt utvecklingsstörda. 

Denna utveckling är helt en följd av de öppna omsorger som utvecklats 

under 70-talet och som jag föreslår skall byggas ut. Det är framför allt de 

särskilda omsorgerna rådgivning. annat personligt stöd samt stöd av 

kontaktperson. daglig verksamhet för dem som inte förvärvsarbetar eller 

utbildar sig och kortidsvistelse utanför det egna hemmet som jag räknar med 

kommer att underlätta och påskynda denna utveckling. 

Syftet med mitt förslag - att så långt möjligt undvika ett kollektivt boende 

och i de fall detta inte är möjligt att det kollektiva boendet skall ske i 

grupphem under sa hemlika förhållanden som möjligt - utgår främst från att 

jag anser detta vara till fördel för psykiskt utvecklingsstörda. 

Företrädare för Landstingsförbundet har vid underhandskontakter förkla

rat att landstingskommunerna är beredda att fortsätta att verka för en 

utveckling mot dessa mål. Detta får ske i medvetande om att det i än högre 

grad än tidigare kommer att ställas stora krav på anpassningar och 

prioriteringar för att inte den föreslagna reformen skall öka samhällets totala 

kostnader för verksamheten. 

3 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom socialdepartementet 

upprättats förslag till 

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

2. lag om införande av lagen om särskilda omsorger om psykiskt 
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utvecklingsstörda m.fl., 

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

Jag har beträffande utformningen av förslaget under 3 samrått med 

statsrådet Sigurdsen. 

Lagförslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 5. 

4 Specialmotivering 

4. J Förslaget till lag om särskilda omsorger om psykiskt uh·ecklingsstörda 

m.n. 
Inledande bestämmelser 

1 ~ Denna lag innehåller föreskrifter om särskilda omsorger om psykiskt 
utvecklingsstörda. 

Vad i lagen sägs om psykiskt utvecklingsstörda gäller även personer som på 
grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, har fått 
ett betydande och bestående begåvningshandikapp samt personer med 
barndomspsykos. 

Första stycket. I första stycket anges att lagen handlar om särskilda 

omsorger om psykiskt utvecklingsstörda. Begreppet särskilda omsorger 
avser att uttrycka att det rör sig om insatser som är speciellt anpassade till 

behov hos dem som hör till den genom lagen berättigade personkretsen. 

Handikapp kan ses som en återverkan av den omgivande miljön på en 

människa med funktionsnedsättning. Genom förbättringar i miljön kan 

handikapp lindras eller elimineras. 

Psykisk utvecklingsstörning är en intellektuell funktionsnedsättning som 

beroende på grad och miljö utgör ett handikapp. Den sammanhänger med en 

under individens utvecklingspcriod inträffad brist eller skada som i många 

fall är så betydande att personen behöver stöd och hjälp i sin livsföring genom 

särskilda omsorger för att kunna delta i samhällslivet (jfr. 5 §). Med 

utvecklingsperioden avses i allmänhet åren före 16 års ålder. Vid bedöm

ningen av den intellektuella förmågan skall psykologiska. sociala och 

pedagogiska faktorer vägas samman. Någon ändring av innebörden i 

begreppet psykisk utvecklingsstörning jämfört med 1967 års omsorgslag 

åsyftas inte. 

Begåvningshandikappade är ett begrepp som omfattar fler grupper än 

psykiskt utvecklingsstörda. I begreppet innefattas dels psykiskt utvecklings

störda, dels människor med lindrigare former av intellektuell funktionsned

sättning och dels människor som drabbas av sådan nedsättning senare i livet 

än under utvecklingsperioden. 

Av 7 § framgår att det är landstingskommunerna och de landstingsfria 

kommunerna som primärt svarar för de särskilda omsorgerna. Den som -

eventuellt med stöd av socialtjänsten och hälso- och sjukvården - klarar sig 

utan särskilda omsorger, omfattas inte av landstingskommunens ansvar 

enligt denna lag. 



Prop. 1984/85:176 57 

En närmare beskrivning av de särskilda omsorgerna lämnas i 4 *· 
Andra stycket. I andra stycket anges två nya grupper som är berättigade till 

särskilda omsorger. Båda grupperna har en behovssituation likartad med 

psykiskt utvecklingsstördas. Båda grupperna har hittills tagits om hand i 

varierande vårdformer vilka inte alltid på ett adekvat sätt har svarat mot de 

speciella behoven. 

Den första gruppen är människor som. i allmänhet efter utvecklingsåren. 

har fått en hjärnskada och till följd härav en intellektuell funktionsnedsätt

ning som har lett till ett betydande och bestående begåvningshandikapp. De 

utlösande faktorerna som avses är sjukdomar av kroppslig art - tumörer. 

hjärnblödningar. inflammationer osv. - samt skador som har föranletts av 

yttre våld. t.ex. trafikskador. Däremot avses inte olika psykiska sjukdoms

tillstånd. som också kan medföra begåvningshandikapp. t.ex. åldersdemen
ser. och sjukdomar som är en följd av missbruk av olika beroendeframkal
lande medel. De hänförs lämpligen alltjämt till de värdformer som tillämpas 
för dem - främst den psykiatriska verksamheten i nära samarbete med bl.a. 
socialtjänsten. 

Den grupp begåvningshandikappade med hjärnskador som nu skall få rätt 

till landstingskommunernas särskilda omsorger förutsätts ha fått del av 

rehabiliterande och andra behövliga insatser fram till ett i stort sett stationärt 

tillstånd. De har hittills framför allt vårdats inom långvården eller i den 

psykiatriska vården, dvs. inom landstingens hälso- och sjukvård. Skillnaden 

blir att de nu får en för dem särskilt anpassad vårdform. Enligt de 

beräkningar som omsorgskommitten har gjort består gruppen av omkring 

2 000 personer. 
Den andra gruppen är personer med barndomspsykos. Den avser både 

barn och de vuxna som har allvarliga psykiska defekter av en barndomspsy

kos. Gruppen är liten. omkring 50 barn med debuterande psykos per år i hela 

landet. Med barndomspsykos avses här en djupgående personlighetsstörning 

med debut i regel före 7 års ålder och vars konsekvenser tar sig uttryck i bl.a. 

omfattande avvikelser i sociala och känslomässiga relationer och i svåra 

störningar i språkförmågan. 
De flesta barn och ungdomar med en barndomspsykos är eller blir psykiskt 

utvecklingsstörda. Även den återstående gruppens behov är i regel så 

speciella att den genom särskilda omsorger behöver stöd och hjälp i sin 

livsföring för att kunna delta i samhällets gemenskap. Det skall dock 

observeras att dessa personer - liksom psykiskt utvecklingsstörda - samtidigt 

eller enbart kan ha behov av insatser bl.a. genom hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten. 

2 *I socialtjänstlagen (1980:620) och i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
finns föreskrifter om kommunernas och landstingskommunernas ansvar för 
socialtjänst respektive hälso- och sjukvård åt alla. 

I paragrafen erinras om att socialtjänstlagen (1980:620:SoL) och hälso

och sjukvårdslagen (1982:763:HSL) reglerar kommunernas respektive 
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landstingskommunernas ansvar för sociala tjänster respektive hälso- och 

sjukvärd. Det innebär att dessa verksamhetsgrenar svarar ocksfi för psykiskt 

utvecklingsstördas behov. Först när det föreligger ett hehov av extra insatser 

i form av särskilda omsorger, som kräver särskilt kunnande eller särskilda 

resurser. träder ornsorgslagcn in. 

Socialnämnderna svarar alltså för bistånd i form av ekonomisk hjälp. 

färdtjänst, hernhjälp osv. enligt samma grunder som för övriga kommunin

vEmarc. Likaså skall psykiskt utvecklingsstörda barn ha rätt till plats i 

förskola och fritidshcm pa samma villkor som andra barn med behov av 

särskilt stöd. Hiilso- och sjukvi1rden svarar för att psykiskt utvecklingsstördas 

medicinska vårdbehov tillgodoses. För att stryka under hälso- och sjukvår

dens grundliiggande ansvar också för psykiskt utvecklingsstörda vad gäller 

medicinsk förebyggande verksamhet och medicinsk utredning och behand

ling föreslås att det nuvarande andra stycket i I § HSL skall upphävas (se 

lagförslag nr. J). I den bestämmelsen erinras om att det finns särskilda regler 

om omsorger om psykiskt utvecklingsstörda. vilket kan ge intryck av att 

psykiskt utvecklingsstörda inre omfattas av HSL. Att skyldigheten att svara 

för att tandvårdsbehovet. liksom andra personliga behov som tillgodoses 

genom det allmänna, gäller i förhållande till psykiskt utvecklingsstörda 
likaväl som till alla andra. har inte ansetts behöva nämnas särskilt. 

Gränserna mellan den nya omsorgslagen å ena sidan och SoL och HSL å 

den andra är inte helt skarpa. En och samma person kan behöva och få hjälp 

från alla tre verksamhetsgrenarna samtidigt. Liksom hittills kan det 

uppkomma tvister mellan de olika verksamhetsgrenarna. om vilken av dem 

som är skyldig att svara för en insats i det enskilda fallet. Detta är särskilt 

otillfredsställande om det går ut över den enskilde hjälpbehövande. Den nya 

omsorgslagen ger, liksom SoL gör det i fråga om rätten till bistimd, möjlighet 

att genom överklagande fä en domstolsprövning av rätten till särskilda 

omsorger. Domstolsprövningen kan dock ta sin tid. I ett sadant fall medför 

socialtjänstens yttersta ansvar (3 § SoL) en skyldighet för socialnämnden att 

se till att den enskilde i avvaktan på domstolens avgörande får det stöd och 

den hjälp som han behöver inom ramen för de insatser som socialtjänsten 

skall och kan ge. 

Landstingskommunen åläggs att planera för verksamheten efter samråd 

med kommunerna (9 §).Härigenom läggs en god grund för att fortlöpande 

reda ut de kompetenskonflikter som kan uppstå. Landstings- och kommun

förbunden ger fortlöpande råd åt sina medlemmar. Slutligen spelar 

socialstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet en betydelsefull roll. 

Den nya omsorgslagen reglerar inte särskilda utbildningsformer för 

psykiskt utvecklingsstörda. Föreskrifter om utbildning av psykiskt utveck

lingsstörda i särskolan eller. i vissa fall, i specialskolan avses ingå i den nya 

skollagen. S.k. särvux är en försöksverksamhet med vuxenutbildning för 

psykiskt utvecklingsstörda. som inte heller den regleras av omsorgslagen. 
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Verksamherens mål 

.3 ~ De särskilda omsorgerna skall syfta till att ge psykiskt utvecklingsstörda 
möjlighet att leva som andra och i gemenskap med andra. Omsorgerna skall 
vara inriktade pa att utveckla den enskildes egna resurser. 

Verksamheten skall vara grundad pä respekt för den enskildes s_iä\vbe
stämmanderätt och integritet. 

Paragrnfens första stycke avser att uttrycka grundsatserna normalisering 

och integrering. Möjlighet att leva som andra betyder alltså en möjlighet att

trots handikapp - leva ett liv likviirdigt med människors i allmänhet. 

Möjlighet att leva i gemenskap med andra betyder inte att det räcker att fä 

dela sin tillvaro med personal och med andra med samma handikapp. 

Möjlighet skall ges att få delta i olika sammanhang tillsammans med 

människor i allmänhet. Vidare understryks vikten av att den enskildes egn::i 

resurser utvecklas. Insatser som inte tillåter den enskilde att själv ta aktiv del 

i och aktivt ansvar för sin livsföring passiviserar och ger ett liv med siimre 

kvalitet. Alla människor har resurser. också de med svär psykisk utveck

lingsstörning. Ju svårare begåvningshandikappet är, desto viktigare att ta till 

vara och utveckla dessa resurser. 

Andra stycket ger uttryck för den viktiga grundsatsen att den enskilde 

psykiskt utvecklingsstörde har rätt att själv bestämma över sig och sin 

situation. De regler om vård oberoende av samtycke som 1967 års 

omsorgslag innehåller saknar motsvarighet i den nya lagen. Det ligger i den 

psykiska utveeklingsstörningens natur att det ibland kan vara svårt, t.o.m. 

omöjligt, för omvärlden att veta om den psykiskt utvecklingsstörde har 

förstått innebörden av vad som händer omkring honom. Än svårare är det för 

den enskilde att själv ta till vara sin rätt. I dessa situationer måste han 

företrädas av någon annan (vidare om detta, se 6 *). Oberoende av den 

enskildes egen förmåga måste dock all verksamhet ha sin grund i respekt för 

individen och för dennes integritet. 

De särskilda omsorgerna 

4 * De särskilda omsorgerna är 
I. rådgivning. annat personligt stöd samt stöd av en kontaktperson. 
2. daglig verksamhet för dem som inte förvärvsarbetar eller utbildar 

sig. 
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 självständigt. 
De som får särskilda omsorger enligt första stycket 2-5 skall också erhålla 

omvårdnad. Åt dem som bor i elevhem eller grupphem skall erbjudas 
fritidsverksamhct och kulturella aktiviteter. 

lför.1·ta stycket räknas upp de särskilda omsorger som landstingskommun

crna är skyldiga att tillhandahålla de persongrupper. som har angivits i 1 *· 
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Uppräkningen är på det sättet fullständig att den anger de insatser som 

omsorgshuvudmannen måste erbjuda. Detta hindrar inte att omsorgshuvud

mannen - av eget initiativ eller efter överenskommelse med andra huvudmän 

- erbjuder även andra insatser åt de behövande persongrupperna. 

Punkt 1. De första särskilda omsorger som anges här (rådgivning och annat 

personligt stöd) är av övergripande natur. Regeln avser att ge uttryck för 

skyldigheten att tillhandahålla expertstöd åt alla som tillhör denna lags 

personkrets. Här avses t.ex. insatser av kurator, psykolog. sjukgymnast, 

logoped, förskolekonsulent, lekotekpersonal m.fl. yrkeskategorier, som kan 

behövas för att erbjuda ett fullgott stöd. Pa sätt som omsorgskommitten har 

visat kan verksamheten med fördel organiseras i och utföras av s.k. 

distriktslag. Det är däremot inte avsikten att landstingskommunen skall 

tillhandahålla den typ av social service som socialtjänsten normalt skall 

erbjuda kommuninnevånarna vid behov. De rådgivande insatserna skall 
erbjudas, förutom psykiskt utvecklingsstörda själva, deras anhöriga -

föräldrar, syskon, make och barn - samt även familje hemsföräldrar. 

Som särskild omsorg anges också stöd av en kontaktperson. I socialtjänst
lagen (10 § tredje stycket) anges att socialnämnden kan utse en särskild 

person (kontaktperson) eller en familj med uppgift att hjälpa den enskilde 
och hans närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller 

samtycker till det. Det stöd av en kontaktperson som den nya lagen anger 

som en särskild omsorg skiljer sig från socialtjänstens. Dels bör en 

kontaktperson regelmässigt erbjudas den psykiskt utvecklingsstörde, dels 

skall kontaktpersonen spela en mera varierad och omfattande roll än vad som 

vanligtvis är fallet med socialtjänstens kontaktperson. Det måste understry

kas att den psykiskt utvecklingsstörde själv, eller naturligtvis i förekomman

de fall hans behöriga företrädare. avgör om han skall ha denna särskilda 

omsorg liksom övriga omsorger. Kontaktpersonen skall vara en medmän

niska som kan ersätta eller komplettera kontakten med anhöriga. Kontakt

personen kan ge råd till eller vara förespråkare för den psykiskt utvecklings

störde i olika situationer. Det kan gälla att besvara skrivelser från 

myndigheter, tala med arbetsgivare osv. Kontaktpersonen kan vara till stöd 

även för medlemmarna i den psykiskt utvecklingsstördes familj. 

Kontaktpersonens uppgifter ter sig olika beroende på om den psykiskt 

utvecklingsstörde bor på en institution eller i egen bostad. För den som bor 

på institution blir kontaktpersonens viktigaste uppgift att ge gemenskap med 

någon utanför institutionen. För den som bor i egen bostad kan kontaktper

sonens uppgift i större utsträckning vara att hjälpa till i kontakterna med 

olika samhällsorgan och att medverka till att den psykiskt utvecklingsstörde 

får en meningsfull fritid. Kontaktpersonen bör hålla nära kontakt med den 

psykiskt utvecklingsstörde. helst genom regelbundna besök. Han skall dock 

respektera den psykiskt utvecklingsstördes integritet och först och främst 

vara ett stöd för dennes eget handlande. 

Att en kontaktperson har utsetts av landstingskommunen utesluter inte att 
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en förmyndare eller en god man kan behövas. Kontaktpersonen är alltså inte 

att jämställa med ställföreträdare eller ombud i rättsligt hänseende. 

Punkt 2. Bestämmdsen ger uttryck för skyldigheten att anordna daglig 

verksamhet för psykiskt utvecklingsstörda som inte förvärvsarbetar eller 

utbildar sig. Främst avses här verksamheten i dagcenter. Dagcenter skall som 

omsorgsform ge psykiskt utvecklingsstörda möjlighet att utveckla sina 

resurser och delta i samhället. Som en del av den dagliga verksamheten kan 

ingå att vid behov bist{\ den psykiskt utvecklingsstörde sa att han kan ta sig till 

och från dagcentret. I 8 *anges härutöver att landstingskommunen är skyldig 

att medverka till att psykiskt utvecklingsstörda får en meningsfull sysselsätt

ning genom förvärvsarhete. Detta skall självfallet vara det yttersta målet för 

alla. 

Bestämmelsen gör i och för sig inte undantag för nagon åldersgrupp. 

Avgränsningen till dem som inte förvärvsarbetar eller utbildar sig skall dock 

uttrycka att bestämmelsen tar sikte särskilt på dem som är i yrkesverksam 

ålder. dvs. över skolåldern, och som inte har fått förvärvsarbete. Det kan 

också framhållas att psykiskt utvecklingsstörda som har uppnått pensionsål

dern men önskar fortsätta i dagcenter liksom hittills kan ges möjlighet till 

det. 

Punkt 3. Bestämmelsen reglerar landstingskommunens skyldighet att 

tillhandahålla avlösningshjälp i form av korttidsvistelse utanför det egna 

hemmet. Det är anhöriga (föräldar. syskon osv.) som främst kan behöva 

avlösning. Men även familjehemsföräldrar bör i detta sammanhang anses 

vara anhöriga och ha rätt att få sådan hjälp. Det bör i tydlighetens intresse 

poängteras att avlösningshjälp åt anhöriga kan gälla anhöriga till både barn. 

ungdomar och vuxna psykiskt utvecklingsstörda. 

Korttidsboendet kan förläggas i olika miljöer - i ett särskilt korttidshem 

eller i en annan familj. en s.k. stödfamilj. Avlösning kan också ges i den 

psykiskt utvecklingsstördes eget hem. Detta är en uppgift som utförs av 

socialtjänsten. Om så behövs skall landstingskommunen därvid förstärka 

socialtjänstens insatser med behövlig experthjälp. ("Annat personligt stöd'' 

enligt punkten 1 ). 

Ytterst måste behovet av insatser för den psykiskt utvecklingsstörde få 

avgöra vem som skall ge hjälpen. I valet mellan olika avlösningsformer bör 

de anhörigas eget önskemål spela en betydande roll. Önskar de avlösningen i 

hemmet, bör detta önskemål sa långt möjligt tillgodoses. 

Som har framgått av den allmänna motiveringen (avsnitt 2.5) avser 

bestämmelsen också att åliigga Jandstingskommunerna skyldighet att svara 

för det behov av korttidstillsvn före och efter skoldagen och under lovdagar 

som barn över 12 år kan ha och som alltsa motsvarar omhändertagande i 

fritidshem för yngre barn. 

P1111kt 4 och 5. Bestämmelserna reglerar landstingskommunens skyldighet 

att tillhandahalla alternativa hoendefurmer för barn och vuxna. som inte kan 

bo hos föräldrar eller i en egen bostad. 
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För harn bör i första hand erbjudas bostad i en annan familj. i ett 

.familjehem. Termen familjehem motsvarar samma begrepp inom socialtjän

sten men det är landstingskommunen som engagerar familjen och ansvarar 

för harnets viilfärd där. Däremot saknas i omsorgslagen motsvarighi.:t till 

socialtjänstlagens bestämmelser om möjlighet att meddela förbud för 

föräldrarna att ta hem barnet (s.k. flyttningsförbud) m.m. Likasa saknas 

möjlighet att med stöd av omsorgslagen placera ett barn utanför den egna 

familjen mot föräldrarnas vilja. 

Elc1·hem respektive grupphem används som beteckning för mindre 

bostadsenheter som finns i vanlig samhällsmiljö men som inte är att betrakta 

som enskild bostad. Grupphemmen skall ersätta såväl nuvarande inackor

deringshem som värdhern och specialsjukhus. Det rör sig här om bostäder för 

grupper med speciella behov. Av detta följer att den för boendet ansvarige 

huvudmannen är skyldig att se till att de boende får det stöd och den 

stimulans som de behöver för att leva ett värdigt liv. Denna skyldighet anges 

närmare i andra stycket. 

Att de nuvarande vårdhemmen och specialsjukhusen finns kvar under en 

övergimgstid samt att nuvarande inackorderingshem och elevhem skall anses 

vara grupphem respektive elevhem enligt den nya lagen redovisas närmare i 

övergångsbestämmelser till denna (se lagförslag nr. 2). 

Andra stycket. Bestämmelsen uttrycker det omvårdnadsansvar som 

omsorgshuvudmannen har främst för psykiskt utvecklingsstörda som inte bor 

hemma. I omvårdnaden ligger skyldighet att stödja och hjälpa psykiskt 

utvecklingsstörda med dagliga personliga behov som de kan ha svårigheter 

att själva klara. Exempel på sådana behov kan vara hjälp att sköta hygien. att 

äta. att klä sig. att nå och förflytta sig liksom hjälp med inköp av t.ex. 

glasögon. kläder. skor och hygienartiklar. I ansvaret för omvårdnaden ligger 

också att se till att den psykiskt utvecklingsstörde får den hälso- och sjukvård, 

tandvård samt de tekniska hjälpmedel han behöver. Bestämmelsen avser 

också att garankra psykiskt utvecklingsstörda som för särskild omsorg i form 

av daglig verksamhet (p. 2) den omvårdnad de behöver i samband 

härmed. 

I 8 s åläggs landstingskommunen att verka för att det allmänna fritids- och 

kulturutbudet blir tillgängligt även för psykiskt utvecklingsstörda. Ibland 

räcker dock inte detta utbud till. Särskilt svårt att fä del av det allmänna 

utbudet har psykiskt utvecklingsstörda som är flerhandikappade och därför 

oftast återfinns i större eller mindre kollektiva boendeformer. Landstings

kommunen !iläggs därför att som komplement till det allmänna utbudet själv 

anordna fritidsvcrksamhct och kulturaktiviteter för elevhems- och grupp

hemshoende. Det bör framhållas att andra psykiskt utvecklingsstörda 

naturligtvis kan ges tilltr~ide till kulturaktiviteter som anordnas för clevhems

och grupphemsboendc. 
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Räuen till siirskilda omsorger 

5 *Psykiskt utvecklingsstörda, som behöver sådant stöd och sådan hjälp i sin 
livsföring som avses i 4 s. har rätt till särskilda omsorger enligt denna lag, om 
deras behov inte tillgodoses på något annat si1tt. 

Psykiskt utwc:klingsstörda skall genom de särskilda omsorgerna tillförsäk
ras goda levnadsvillkor. 

De särskilda omsorgerna skall anpassas till mottagarens individuella behov 
samt utformas si\ att de iir lätt tillgängliga för de miinniskor som behöver dem 
och stärker deras förm<'lga att leva ett självstiincligt liv. 

Bestämmelsen uttrycker i första styckN att psykiskt utvecklingsstörda har 

rätt att få stöd oc:h hjälp i form av särskilda omsorger. De förutsättningar som 

skall föreligga är dels att den psykiskt utvecklingsstörde behöver detta slag av 

stöd och hjälp i sin livsföring, dels att han själv saknar förmäga att tillgodose 

det föreliggande behovet och detta inte heller blir tillgodosett pi1 annan väg. 

Den som alltså klarar att bo själv utan hjälp. att utföra ett arbete i öppna 

marknaden osv. har inte behov av och därför inte heller rätt till särskilda 

omsorger. Behöver han i och för sig stöd och hjälp fri111 andra i sin livsföring, 

kan det hända att han får tillräckligt stöd ända genom insatser av 

socialtjänsten (t.ex. hemhjälp. färdtjänst) eller av någon nära anhörig som är 

beredd att svara för hjälpen till den psykiskt utvecklingsstörde som ett led i 

familjerelationen. Men den som inte har dessa möjligheter har rätt till 

särskilda omsorger i de former som anges i 4 § i den utsträckning han har 

behov av dem. 

I andra stycket anges en inriktning för kvalitets:iivän på de särskilda 

omsorgerna. Omsorgerna skall tillförsäkra psykiskt utvecklingsstörda goda 

levnadsvillkor. Vid bestämningen måste hänsyn tas till det behov av extra 

insatser som handikappet kan medföra. 

Bestämmelsen påminner i sin utformning om 6 § socialtjänstlagen, den 

s.k. biståndsparagrafen. Enligt 6 *Sol har den enskilde rätt till ekonomiskt 

och annat bistånd för sin försörjning och sin livsföring i övrigt. om hans behov 

inte kan tillgodoses på annat sätt. Genom biståndet skall den enskilde 

tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Socialnämndens beslut i frågor om 

bistånd får överklagas av den enskilde till domstol. Detta motsvarar alltså 

vad som nu föreslås gälla i fråga om rätt att överklaga omsorgsnämndens 

beslut om särskilda omsorger (se 20 *l· I jämförelse med vad som gäller 

enligt Sol, där de former i vilka socialniimnden kan vara skyldig att lämna 

bistånd inte är precist angivna. är omsorgsnämndens ansvar tydligare 

avgränsat i den här lagen. Skyldigheten gäller att tillhandahålla de särskilda 

omsorger som anges i 4 §. Det kan naturligtvis ändå uppkomma tvist om 

vilken eller vilka särskilda omsorger den enskilde mäste anses ha rätt till inom 

ramen för 4 s. Detta far då avgöras enligt en liknande bedömning som den 

som görs enligt Sol. dvs. omsorgerna skall tillförsäkra den enskilde goda 

levnadsvillkor (jfr. skälig levnadsnivä). Det blir alltså här. liksom enligt Sol. 

en bedömning som måste ske individuellt men utifrån mera generella 

bedömningsnormer. Med den avgränsning av de särskilda omsorgernas 
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innehåll som görs, bör dock utrymmet för domstolarnas prövningar bli mer 

begränsat enligt omsorgslagen än enligt Sol. I bedömningarna skall 

naturligtvis också vägledning hämtas i tredje stycket i paragrafen. 

Tredje stycket. som motsvarar 9 § och sista meningen i 5 § andra stycket i 

omsorgsberedningen lagförslag, understryker det grundläggande för de 

särskilda omsorgerna. De skall anpassas till mottagarens individuella behov. 

Att omsorgerna skall vara lätt tillgängliga är ett uttryck för den s.k. 

närhetsprincipen, dvs. de omsorger som erbjuds skall så långt möjligt med 

hänsyn till geografiska förhållanden ligga nära den psykiskt utvecklingsstör

des normala hemmiljö. Vidare understryks att omsorgerna skall utformas så 

att de ökar en psykiskt utvecklingsstörds möjligheter att leva ett självständigt 

och därmed normalt liv. Omsorgerna får alltså inte ges formen av ett 

beskyddande omhändertagande där allting ordnas för den psykiskt utveck
lingsstörde och inte av eller tillsammans med denne. En aktiverande prägel 

bör utmärka omsorgerna i vilken form de än ges. Det yttersta målet med 
verksamheten skall därför vara att även den som har en betydande psykisk 
utvecklingsstörning skall kunna klara ett självständigt boende, ett vanligt 

arbete osv. 

6 § Särskilda omsorger skall ges den psykiskt utvecklingsstörde endast om 
han begär det. Om han är under 15 år eller annars ur stånd att avge en 
bindande viljeförklaring skall de särskilda omsorgerna ges på begäran av 
vårdnadshavare, förmyndare eller god man. 

Paragrafen har sin motsvarighet i 10 § första stycket i omsorgsberedning

ens lagförslag. Den nya lagen medger inte - till skillnad från 1967 års 

omsorgslag - att särskilda omsorger ges mot den psykiskt utvecklingsstördes 

vilja. Om en psykiskt utvecklingsstörd har nått en sådan förståndsmognad 

och omdömesförmåga att han är i stånd till en bedömning av innebörden och 

verkan av ett erbjudande om särskilda omsorger och om han motsätter sig 

erbjudandet, så måste det givna erbjudandet falla. Detta innebär inte att 

landstingskommunen kan lämna den psykiskt utvecklingsstörde helt. En 

fortlöpande kontakt med förslag till alternativa lösningar av ett hjälpbehov 

bör som regel kunna lösa föreliggande problem. Kontakterna måste dock 

alltid ske så att den grundläggande regeln i 3 § om respekt för den enskildes 

självbestämmanderätt och integritet iakttas. I 6 §uttrycks huvudregeln så att 

särskilda omsorger skall ges den psykiskt utvecklingsstörde endast om han 

begär det. I detta ligger samtidigt att omsorgen skall upphöra, om och när 

den psykiskt utvecklingsstörde förklarar sig inte längre vilja ha den. Som 

framgått av det sagda måste med en begäran likställas ett uttryckligt 

samtycke till ett erbjudande om särskilda omsorger. 

För vissa psykiskt utvecklingsstörda gäller dock att de antingen på grund av 

sin ungdom eller just på grund av sitt handikapp inte förstår innebörden av ett 

erbjudande om särskilda omsorger och därför inte heller kan anses vara i 

stånd att uttrycka en egen vilja. Hit hör mindre barn men också vuxna med en 
djup psykisk utvecklingsstörning. För dessa grupper, som i lagen beskrivs 
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vara ur stånd att avge en bindande viljeförklaring. föreskrivs att de särskilda 

ormorgerna skall ges pä begiiran av vimlnadshavare. förmyndare eller av )!Od 

man. 

I bestiimmelsen anges liksom i nuvarande lag en alclersgräns vid vilken en 

minckrarig psykiskt utvecklingsstörd skall kunna anses vara tillräckligt 

mogen för att hans viljeyttring skall ha självständig betydelse. I 1967 ars 

omsorgslag angavs att den som hade fyllt 15 {1r och nått st1dan mognad att 

hans vilja borde beaktas själv kunde begiira eller samtycka till omsorger. I 

den nya bestämmelsen skall anse" ligga samma innebörd. nämligen atl en 

15-iiring som själv först:lr vad saken giillcr och kan uttrycka en vilja inte kan 

beredas särskilda omsorger enbart pi1 v{1rdnadshavarens eller annan legal 

stiillföreträdares hegiiran. 

Den nya lagen innehåller alltsf1 ingen motsvarighet till 35 § i l967 års 

omsorgslag. dvs. den bestämmelse snm p<'t närmare angivna grunder och 

efter ett särskilt ncslutsförfarande medger v:lrd oberoende av samtycke i 

specialsjukhus och värdhem. I den allmänna motiveringen. avsnitten 2.6 och 

2.10. har förutsatts att frägorna om vard oberoende av samtycke av psykiskt 

utvecklingsstörda samt brottspåföljder för dessa far en enhetlig lösning i 

samband med en förestående reformering av den psykiatriska tv:lngslagstift

ningen. 

La11dstingskommune11s ansvar 

7 * Varje landstingskommun skall svara för de särskilda omsorgerna {1t 
psykiskt utvecklingsstörda som är bosatta inom landstingskommunen. 
Psykiskt utvecklingsstörda som vistas i landstingskommunen under en 
kortare tid skall ges det stöd som de omedelbart behöver. 

Vad som i denna lag sägs om landstingskommuner gäller också kommuner 
som inte ingår i en landstingskommun. Föreskrifter om förvaltningsutskottet 
skall diirvid avse kommunstyrelsen. 

Första stycket. I paragrafen, som överensstämmer med 6 ~ i omsorgshc

redningens lagförslag. anges huvudregeln om det landstingskommunala 

ansvaret för särskilda omsorger. Ansvaret omfattar främst dem som är 

bosatta inom landstingskommunen. Detta motsvarar vad som gäller enligt 

1967 :lrs omsorgslag. 

Vid bedömningen av frågan var en persern skall anses bosatt kan ledning 

hiimtas fr:ln folkbokföringens bestämmelser om rätt kyrkobokföringsort. En 

person kan alltså i regel anses bosatt pii den ort där han är kyrkobok

förd. 

Givetvis har en psykiskt utvecklingsstörd liksom andra medborgare rätt att 

flytta si1viil inom landstingskommunen som till en annan landstingskommun. 

Det mäste förutsättas att landstingskommunerna i samarbete med varandra 

skall göra det möjligt för psykiskt utvecklingsstörda att flytta till annan 

nostadsort genom att särskilda omsorger ställs till förfogande i den 

landstingskommun till vilken den psykiskt utvecklingsstörde önskar flytta. 

5 Riksdagen /9R4185. 1 sand. Nr 176 



Prop. 1984/85:176 66 

I paragrafen har tagits in en bestämmelse i fraga om en landstingskommuns 

ansvar för särskilda omsorger åt den som mera tillfälligt vistas i Jandstings

kommunen. En vistelse: under en kortare tid kan gälla saväl en tillfällig 

genomresa som nt1gra manaders boende i en sommarbostad. Det är viktigt att 

psykiskt utvecklingsstörda liksom andra människor kan resa och vistas 

utanför sitt hemlandsting. Den Jandstingskommun som de besöker förutsätts 

kunna ställa upp med de tillfälliga stödinsatser i form av särskilda omsorger 

som de behöver omedelbart. Det bör närmast vara fråga om tillfälliga 

bostadserbjudanden och de insatser som avses under 4 §första stycket I. Det 

ansvar som avses här iir ansvaret för att resurser ställs till förfogande vid 

akuta situationer. 

Andra stycket. Bestämmelsen avser de tre s.k. landstingsfria kommunerna 

Gotland, Malmö och Göteborg. 

8 * Till landstingskommunens uppgifter hör att 
1. göra sig förtrogen med psykiskt utvecklingsstördas levnadsförhållanden 

samt verka för att de för sina behov allsidigt tillgodosedda, 
2. informera om verksamhetens mål och medel, 
3. i samverkan med kommunerna i landstingskommunen samordna den 

verksamhet som behövs för psykiskt utvecklingsstörda och deras familjer 
samt verka för att den utvecklas på ett tillfredsställande sätt, 

4. medverka till att psykiskt utvecklingsstörda får en meningsfull syssel
sättning genom förvärvsarbete, 

5. samverka med organisationer som företräder psykiskt utvecklingsstör
da, 

6. verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för 
psykiskt utvecklingsstörda. 

I paragrafen anges de uppgifter av övergripande slag som åvilar 

landstingskommunen. 

Punkt I. Bestämmelsen ger uttryck för uppgiften att bedriva en aktivt 

uppsökande verksamhet samt att vidta åtgärder för att de behov som blir 

kända också blir tillgodosedda. Behoven skall tillgodoses allsidigt. Häri 

ligger en erinran om landstingskommunens uppgift att verka för att även 

andra huvudmän med uppgifter i förhållande till psykiskt utvecklingsstörda -

stat och kommun - liksom andra verksamhetsgrenar inom landstingskom

munen, t.ex. hälso- och sjuk värden, fullgör sina förpliktelser i förhållande till 

dem. Det kan alltså betyda hjälp att söka socialförsäkringsförmåner, särskild 

utbildning eller socialtjänstens stöd- och hjälpinsatser - helt enkelt hjälp att 

hitta rätt bland samhällets hjälporgan. Landstingskommunen har således ett 

samordningsansvar i förhållande till den enskilde hjälpbehövande. Att 

landstingskommunen också har ett ansvar för att i samverkan med 

kommunerna se till att de kommunala och landstingskommunala resurserna 

samordnas pä ett effektivt sätt framgår av tredje punkten. 

Punkt 2. I bestämmelsen föreskrivs skyldighet för landstingskommunen 

att informera om verksamhetens mål och medel. Regeln tar sikte främst på 

behovet av att informera psykiskt utvecklingsstörda, deras anhöriga. 
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personer i allmiin tjiinst samt allmiinheten i övrigt om de siirskilda 

omsorgerna. niignt som är en viktig iHgärd för att ni1 fram till alla dem som har 

hehov av omsorgsverbamhetens tjiinster. Regeln tar också sikte pa behovet 

att informera om psykiskt utvecklingsstörda och deras levnadsvillkor i syfte 

att underliitta den eftersträvade normaliseringen och integreringen i 

samhället av dessa grupper. 

l'unkr 3. Hestiimmelsen uttrycker landstingskommunens skyldighet att ta 

initiativ i förhi11lande till kommunerna i landstingsområdet i syfte att 

samordna de landstingskommunala och de kommunala stöd- och hjiilpresur

serna för psvkiskf utvecklingsstörda och deras familjer. Bestämmelsen har 

en vidare syfte iin bestämmelsen om planering av de särskilda omsorgerna 

enligt 9 ~. Den h~\r regeln tar sikte ph behovet att fortlöpande aktivt 

samordna vcrbamheten mellan olika huvudmän. 

Omsorgskommitten föreslog att landstingskommunerna skulle svara för 

vad kommitten kallade en samordnad habilitering. Härmed avsåg kommit

ten ett ansvar för samordningen av verksamheten inom landstinget och 

mellan landstinget och andra huvudmän för alla barn och ungdomar med 

handikapp. Men begreppet avsåg också en samordning till en verksamhets

gren och en nämnd av landstingens förpliktelser gentemot alla handikappade 

barn och ungdomar inom landstingens kompetensområde. Som har framgått 

av den allmänna motiveringen har det senare ledet av kommitteförslaget inte 

ansetts böra lagfästas liksom inte heller skyldigheten för landstinget att 

samordna sin e!_.!en verksamhet. Detta innebär emellertid inte något 

ställningstagande till kommittens rekommendationer om hur landstingskom

munernas insatser för handikappade barn och ungdomar lämpligen kan 

organiseras. Land~tingen bör naturligen organisera sin verksamhet så att 

den. tillsammans med andra insatser. blir så effektiv och heltäckande som 

möjligt. Ett bra sätt att hjälpa psykiskt utvecklingsstörda-som ofta också har 

andra handikapp - kan självfallet vara att samordna verksamheten för dem 

med verksamheten för andra handikappade. 

P11nk1 ./. I 4 * första stycket 2 har som en särskild omsorg angivits daglig 

verksamhet iit den som inte förvärvsarbetar eller utbildar sig. Som har 

framgått av specialmotiveringen till denna bestämmelse tar den främst sikte 

på dagcenter och annan motsvarande verksamhet som omsorgshuvudmän

nen är skyldiga att anordna. Men malet för psykiskt utvecklingsstörda är 

självfallet. liksom för alla andra, förvärvsarbete om än ibland i skyddade 

former. För att människor skall fa arbete har arbetsrnarknadsmyndighctcrna · 

huvudansvaret. Men omsorgshuvudmannen skall på olika sätt medverka till 

att psykiskt utvecklingsstörda kan fä arbete på den öppna marknaden. Detta 

kan ske pa olika sätt: genom förberedelsearbete i dagcenter, genom aktiv 

samverkan med arhi:tsfönncdlingen och Stiftelsen Samhällsföretag samt 

genom handledning i övergängsstadiet sedan en utvecklingsstörd har kommit 

uf i vanligt arbete osv. För denna uppgift ger bestämmelsen i fjärde punkten 

uttryck. 
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Punkt 5. Bestiimmelsen föreskriver skyldighet för landstingskommunen 

att samverka med psykiskt utvecklingsstördas intresseorganisationer. Sam

verkansskyldigheten är värdefull såväl för huvudmannen som för psykiskt 

utvecklingsstörda. Det får anses vara en självklarhet att de som är niirmast 

berörda av en verksamhet ocksa far vara med och lämna förslag och 

synpunkter pa verksamhetens uppläggning och hed rivande. I detta hänse

ende är psykiskt utvecklingsstörda ofta svärt hindrade pä grund av sitt 

handikapp. Samverkan hör ske bade i mer övergripande frågor. t.ex. i 

planeringsarbetet, men kan även vara av betydelse i något enskilt fall. 

Formerna för samverkan far bestiimmas av landstingskommunen och 

organisationerna tillsammans inom ramen för de gällande sekrekssbestäm

melserna. Sekretcssfriigorna berörs i allmiinna riid frän socialstyrclsC'n 

1982:4. 

Punkt 6. I 4 * andra stycket har som en del av den siirskilda omsorgen 

bostad i grupphem eller elevhem föreskrivits rätt att fä tillgång till 

fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Detta innebiir allts[1 en skyldig

het för omsorgshuvudmännen att själva anordna sådan verksamhet för dem 

som bor i grupphem eller elevhem. om inte det allmänna kulturutbudet är 

tillgängligt för dem. Den här bestämmelsen ålägger landstingskommunen att 

också verka för att det fritids- och kulturutbud som är avsett för allmänheten 

blir tillgiingligt även för psykiskt utvecklingsstörda. 

9 * Landstingskommunen skall efter samråd med kommunerna inom 
landstingskommunen planera för de särskilda omsorgerna om psykiskt 
ut vccklingsstörda. 

Bestämmelsen, som överensstämmer med 12 § i omsorgsberedningens 

lagförslag, föreskriver skyldighet för omsorgshuvudmannen att planera för 

de särskilda omsorgernas utveckling. Planeringen skall ske efter samrild med 

kommunerna i landstingsomrildet. Detta sammanhänger med att lagen 

(12 §) öppnar möjlighet till att på sikt föra över verksamheten helt till 

kommunerna men också med behovet av att samordna resurserna på biista 

sätt. Planeringen bör ske fortlöpande. 

10 § Samråd skall fortlöpande ske med den psykiskt utvecklingsstördes 
närstaende. 

I bestämmelsen föreskrivs att landstingskommunen skall ha fortlöpande 

samråd med den psykiskt utvecklingsstördes närstående. Bestämmelsen iir 

främst avsedd att garantera att människor. som står en psykiskt utvecklings

störd nära genom släktskap eller på annat sätt, fortlöpande hålls informerade 

och för möjlighet att ta tillvara dennes rätt även i fall där han själv kan ha 

svårigheter att göra detta. Begreppet närstående innefattar här dels nära 

slåktingar (föräldrar. syskon, make. barn), dels kontaktperson. förmyndare 

eller god man. I samr<ldsskyldigheten ingår skyldighet att informera om 

tänkta eller redan vidtagna åtgärder samt att rådgöra om den psykiskt 

utvecklingsstörde och hans bebo\'. Även hiir är det naturligtvis viktigt att 



Prop. 1984/85:176 69 

erinra om respekten för den psykiskt utvccklingsstördes självbestämmande

~iitt och integritet. Samr;'id<:t med de niirstäende bör sii Iangt möjligt ske i 

s[1dana former att den psykiskt utvecklingsstörde själv far medverka i 

det. 

11 * Landstingskommuncn skall anmäla till överförmyndaren när en psykiskt 
utvecklingsstörd kan antas behöva förmyndare eller god man samt när en 
omvndigh<:tsförklaring bör kunna hävas eller ett godmanskap kunna 
upphöra. 

Föräldrabalkens bestämmelser om förmyndare och god man har särskilt 

stor betydelse när det gäller de personer som avses i denna lag. Det har därför 

:rnsetts \'iktigt att med en siirskild bestämmelse erinra landstingskommunen 

om att den hör vara uppmärksam på en psykiskt utvecklingsstörds behov i 

dessa avseenden. 

12 s Landstingskommunen får till kommun i landstingskommunen överlata 
uppgift enligt denna lag beträffande psykiskt utvecklingsstörda som är 
bosatta i kommunen eller vistas där under kortare tid, om landstingskom
munen och kommunen har kommit överens om det samt regeringen medger 
det. 

Om en sådan överlåtelse sker. skall föreskrifterna i denna lag om 
landstingskommun i tillämpliga delar gälla för kommunen. 

Paragrafen har sin motsvarighet i 7 § i omsorgsberedningens lagförslag. 

Första stycket. Vissa av de uppgifter som enligt lagen läggs på landstings

kommunerna är nära besläktade med uppgifter som kommunerna har enligt 

främst socialtjiinstlagen. En utveckling i riktning mot ett ökat kommunalt 

;msvar för psykiskt utvecklingsstörda bör lättast kunna förverkligas genom 

en successiv överföring av de särskilda omsorgerna från landstingskommun

crna till kommunerna. Därför öppnas genom denna bestämmelse möjlighet 

för landstingskommunen att träffa överenskommelse med en, flera eller alla 

kommuner inom landstingskommuncn om att överta ansvaret för någon, 

tlera av eller alla omsorgerna enligt denna lag. Varje kommuns åtagande kan 

därvid naturligtvis enbart avse psykiskt utvecklingsstörda som är bosatta i 

kommunen samt dem som enligt 7 § har rätt till särskilda omsorger vid en 

kortare tids vistelse där. För att så långt som möjligt få en samordning och 

därigenom undvika eventuella oönskade effekter ställs också som villkor att 

regeringen medger en övergång av ansvaret. Bestämmelsen innebär inte att 

den träffade överenskommelsen behöver bli gällande för all framtid. Den 

!Ji>r, som andra avtal. kunna tidsbegränsas eller gälla tills vidare med 

uppsägningsrätt. Även sådana villkor bör lämpligen övervägas vid regering

ens prövning. 

Andra stycket. När en kommun övertar ansvaret för en särskild omsorg 

gäller reglerna i lagen för kommunens verksamhet. Det innebär bl.a. att 

kommunen skall ha en omsorgsnämnd men kan uppdra åt en annan nämnd, 

lämpligen socialnämnden, att vara omsorgsnämnd. Det innebär också 

exempelvis att kommunen blir skyldig att planera sin del av verksamheten 
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enligt 9 §. Det bör dock understrykas att planeringen iir en gemensam 

angelägenhet för landstingskommunen och alla kommunerna inom den. 

Planarbetet bör därför samordnas mellan dem och bedrivas i likartade 

former. 

Avgifter 

13 § Avgift skall inte tas ut för särskilda omsorger enligt denna lag. A \' dem 
som inte är berättigade till folkpension i form av hel förtidspension eller hel 
ålderspension och som har inkomst av eget arbete får 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 förbehalls 
tillräckliga medc I för sina personliga behov. Regeringen meddelar ytterligare 
föreskrifter om sildana avgifter. 

Om rätt för landstingskommunen att i vissa fall uppbära folkpension och 
barnbidrag finns särskilda bestämmelser. 

Första stycket. Bestämmelsen överensstämmer i sak med 56 § i 1967 års 

omsorgslag. inledningsvis anges huvudregeln, nämligen att de särskilda 

omsorgerna är avgiftsfria. Det gäller alltså de omsorger som anges i 4 §. 

Liksom hittills får dock huvudm;mnen 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 (varmed jämställs helt sjukbidrag) eller hel 

ålderspension samt har inkomst av eget arbete. Liksom avsikten har varit 

med nuvarande bestämmelse bör regeringen vid behov kunna meddela 

föreskrifter om avgifternas storlek på det sättet att de boende garanteras att 

få behålla medel till sina personliga behov. Dessa bestämmelser bör 

motsvara reglerna om förbehållsbelopp i 47 § socialtjänstförordningen 

(1981:750), vilka gäller vid helinackordering i servicehus för äldre. 

Närmare föreskrifter om vad som skall ingå i de avgiftsfria omsorgerna 

enligt gällande lag har givits i 106 § omsorgsstadgan. Där anges att bl.a. 

följande omsorger alltid skall vara avgiftsfria. nämligen behövliga dagliga 

resor till och från sysselsättningshem, tandvård. talbehandling och sjukgym

nastik samt sådan hälso- och sjukvård som kan meddelas vid den inrättning 

där den psykiskt utvecklingsstörde bereds omsorger. För den som bor 

utanför det egna hemmet eller föräldrahemmet (i familjehem, elevhem, 

inackorderingshem, vårdhem eller specialsjukhus) gäller dessutom rätt till 

avgiftsfri omvårdnad. behövlig sjukvård och resor i viss minsta omfattning. 

Om huvudmannen uppbär barnbidrag, bidragsförskott eller folkpension för 

den psykiskt utvecklingsstörde skall denne få ''skälig beklädnadsutrust

ning". 

Socialstyrelsen och skolöverstyrelsen har i ett gemensamt cirkulär (SÖ 
1969-11-12) närmare utvecklat vad som skall anses ingå i omvårdnaden vid 

institutioner. BJ.a. anges att i omvårdnaden ingår. där det behövs. glasögon, 

fotvård hos specialist och artiklar för personlig hygien. 

I specialmotiveringen till 4 §har utvecklats vad som skall ingå i de särskilda 
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omsorgerna. Som exempel pi\ rådgivning och annat personligt stöd (p. I) har 

där angetts bl.a. hjtilp av sjukgymnast och talpedagog. Sådana insatser blir 

allts;L liksom f.n., avgiftsfria. Vidare har givits exempel pi1 vad som skall inga 

i begreppet omvårdnad (4 § andra stycket). 

Utöver dessa särskilda omsorger är som framgatt tidigare f.n. vissa 

ytterligare insatser från huvudmannens sida avgiftsfria. Denna fråga bör 

liksom hittills inte regleras i lagen. Avsikten är emellertid att sådana insatser 

iiven i fortsättningen skall vara avgiftsfria. För andra insatser från huvud

mannens sida skall avgifter i princip kunna tas ut. 

Andra stycket. I JU kap. 3 §lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) 

finns bestämmelser om rätt för de kommunala huvudmännen för vissa 

vardinrättningar att uppbära folkpension som ersättning för varden enligt 

regeringens bestämmande. Regeringen har meddelat föreskrifter härom i 

kungörelsen ( 1962:393) om rätt i vissa fall för kommun eller annan att 

uppbära folkpension. 

I bestämmelsen erinras också om rätten för huvudmannen att i vissa fall 

uppbära barnbidrag. Detta regleras i 7 § lagen ( 1947:529) om allmänna 

barnbidrag. 

Det har under senare år blivit allt vanligare att huvudmannen inte vill 

direkt utnyttja sin rätt att automatiskt uppbära pensionen från dem som bor i 

inackorderingshem utan - av i huvudsak normaliserande och pedagogiska 

skäl - vill att pensionen först betalas ut till den pensionsberättigade för att 

sedan denne skall erlägga betalning för kost och logi. Det har därvid 

ifrågasatts om detta överensstämmer med omsorgslagens regler. Därvid kan 

endast framhållas att, så länge huvudmannen håller sig inom ramen för det 

tillatna belopp som denne har rätt att tillgodogöra sig ur pensionen. kan ett 

sådant förfaringssätt inte anses stå i strid med första stycket. Det kan av 

pedagogiska och även psykologiska skäl vara av värde att på grupphem 

använda detta förfaringssätt. Lämpligheten måste självfallet avgöras från fall 

till fall och efter samråd med den psykiskt utvecklingsstörde och hans 

eventuella legala ställföreträdare. Möjligheten för huvudmannen att uppbä

ra pensionen behöver dock finnas kvar. 

Jag vill i detta sammanhang beröra en fråga som har diskuterats av bl.a. 

justitieombudsmannen vid flera tillfällen, nämligen frågan om äganderätten 

till de pensionsbelopp som utgår till den som vårdas vid vårdinrättningar 

inom omsorgerna, närmare bestämt äganderätten till de medel som enligt 

kungörelsen (1962:393) skall förbehållas den psykiskt utvecklingsstörde för 

hans eget behov, det s.k. förbehållsbeloppet. Enligt en uppfattning 

tillkommer förbehållsbeloppet huvudmannen. enligt en annan den psykiskt 

utvecklingsstörde. Osäkerheten har ansetts påverka bl.a. förmyndarens och 

överförmyndarens hantering av medlen och ha betydelse för arvfall. 

Jag anser att frågan bör besvaras på följande sätt. Den folkpension som en 

psykiskt utvecklingsstörd har rätt till är hans egendom oberoende av var han 

bor. Den bestämmelse som reglerar huvudmannens rätt att uppbära viss del 
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av pensionen för att tiicka sinu kostnader för viirden kan inte anses ändra p[1 

detta förhållande. Bestämmelsen är tillkommen för att möjliggöra ett enkelt 

och smidigt förfarande vid överförandet av medlen frim den pensionsberät

tigade till huvudmannen i fall av långvarigt boende på huvudmannens 

bekostnad. De belopp som skall förbehållas dc:n psykiskt utvecklingsstördi: 

är alltså alltid att anse som dennes egendom. De skall avskiljas pa lämpligt 

sätt och får användas av honom själv. 

I särskilda fall har dock förutsetts att en psykiskt utvecklingsstörd på grund 

av sitt tillstånd inte kan begagna sig av kontanta medel. Då skall enligt 

nuvarande regler i den niimnda kungörelsen ett belopp motsvarande 

förbehållsbeloppet användas för att öka hans trivsel eller eljest till hans 

personliga nytta. Kan han uppenbarligen inte heller tillgodogöra sig 

nyttigheter för detta belopp, fär förbehallsbeloppet sättas ned till Higst 

500 kr. om året. Avgörandet fattas av omsorgshuvudmannen. Det är främst i 

de båda sist redovisade fallen som tveksamhet har uppstått om vem medlen 

tillhör, om de inte kan utnyttjas helt, eller vem inköpt egendom tillhör, om 

den psykiskt utvecklingsstörde flyttar eller avlider. 

Även här menar jag att medlen vare sig det rör sig om hela förbchållsbe

loppet eller ett nedsatt belopp tillhör den psykiskt utvecklingsstörde. De bör 

avskiljas på konto som tillhör honom. lnköpt egendom blir den psykiskt 

utvecklingsstördes. Möjligheten att sätta ned förbehållsbeloppet under det 

som gäller som huvudregel bör användas sparsamt och efter samråd med 

förmyndare eller god man. En sådan nedsättning bör omprövas regelbundet. 

Om nedsättning sker innebär det att huvudmannen får möjlighet att 

tillgodogöra sig en större del av pensionen. Mellanskillnaden övergår då helt 

till omsorgshuvudmannen och egendom inköpt med hjälp av detta belopp 

tillhör alltså omsorgshuvudmannen. I många land-;tingskommuner har man 

valt att använda dessa medel för att öka de boendes trivsel. 

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 tillsätta en särskild omsorgsnämnd eller uppdra 
åt en annan nämnd att vara omsorgsnämnd. Har detta inte skett, är 
förvaltningsutskottet omsorgsnämnd. 

Liksom i 1967 års omsorgslag förutsätts att landstingskommuncrna i första 

hand har en nämnd som är särskilt ansvarig för de särskilda omsorgerna. 

Nämnden kallas omsorgsnämnd. Frågor om verkställighet och förvaltning av 

fast egendom och om personal far dock efter särskilt beslut läggas på en 

annan nämnd (3 kap. 14 § kommunallagen). Omsorgsnämndens uppgifter 

kan också delas upp på flera organ under omsorgsnämnden. Bestämmelse 

härom kommer att finnas i lagen om särskilda organ i landstingskommunerna 

(prop. 1984/85:98). 
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Best;immelsen i andra stycket motsvarar i huvudsak vad som giillcr enligt 6 

~ andra stycket 1967 ärs omsorgslag samt 10 § andra stycket HSL. 

Landstingskommun..:n lämnas frihet i valet mellan att ha en självständig 

omsorgsnämnd eller att li1ta en annan nämnd vara omsorgsnämnd. Det 

innebär att landstingskommunerna kan hibehalla den ordning som ofta gäller 

nu. dvs. att omsorgsnämndens uppgifter utförs av den sociala nämnden eller 

av habiliteringsniimnden. Omsorgsnämnden enligt den nya lagen är alltså 

inte ni1gon obligatorisk landstingskommunal nämnd utan liksom förut endast 

en fakultativ nämnd som utför en obligatorisk landstingskommunal funk

tion. 

15 § I fråga om siirskild omsorgsniimnd gäller bestämmelserna i 3 kap. 
2-12 §§ kommunallagen ( 1977: 179) i tillämpliga delar. 

I ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild gäller dock 4 och 5 §§ 
förvaltningslagen (1971 :290) om jäv. 

Fiirsta stycket. Bestämmelsen motsvarar 14 * 196 7 års omsorgslag. I denna 

paragraf har samlats de allmänna hänvisningar till kommunallagen 

(1977: 179) som behövs i fråga om omsorgsnämnden. Vad som gäller om 

förvaltningsutskottet enligt 3 kap. 2-12 §§kommunallagen skall alltså gälla i 

tillämpliga delar ocksa beträffande nämnd som nämns i den nya omsorgsla· 

gen. Bestämmelserna innehiiller regler om antal ledamöter, valbarhet, rätt 

till ledighet från anställning, mandattid, verkan av ledamots avgång, 

ordförande och viceordförande. tid och plats för sammanträde, suppleants 

tjänstgöring. beslutförhet. beslutförfarande och protokoll, delgivning, 

reglemente och delegation m.m. 

Andra stycket. De nya omsorgsnämnderna får till uppgift bl.a. att besluta 

om särskilda omsorger åt enskilda personer. Besluten kan överklagas till 

domstol genom förvaltningsbesvär. 

Av 2 § 2. förvaltningslagen (1971 :290) följer då att den lagens bestämmel

ser blir tillämpliga på omsorgsnämndens handläggning. Eftersom det rör sig 

om myndighetsutövning mot enskild enligt 3 § förvaltningslagen blir även 

14-19 §§ i den lagen om parts rätt att delta i handläggningen och fä 

motiverade beslut m.m. tillämpliga. 

I andra stycket görs dock en särskild hänvisning till att förvaltningslagens 

jävsregler skall tillämpas vid nämndens behandling av frågor som avser 

myndighetsutövning mot enskild. Detta innebär att den hänvisning som görs 

i första stycket till kommunallagens mindre stränga jävsregel sätts ur kraft vid 

vissa typer av ärenden, dvs. främst dem som gäller att bevilja särskild omsorg 

åt en enskild person. 

Personal 

16 * För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som 
behövs för att meddela god omsorg. 

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om behörighet till 
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tjiinster inom omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda och om tjänsternas 
tillsättning. Regeringen får överlata iit socialstyn:lsen att meddela sådana 
föreskrifter. 

Paragrafen överensstämmer i sin innebörd med I.I nch 16 ~~ HSL. 

I 7 ~ 1967 [1rs omsorgslag anges att det hos omsorgsstyrelscn skall finnas 

tjänster som bl.a. vårdchef och överläkare. Den nya lagen innehåller inte 

nägra sadana anvisningar om skyldigheten att ha vissa administrativa 

befattningar. I stället återfinns en allmän regel om skyldigheten att ha den 

personal som behövs för att meddela god omsorg: i paragrafens första stycke. 

I andra stycket finns ett bemyndigande för regeringen eller. efter regeringens 

bestiimmande. socialstyrelsen att meddela föreskrifter nm behörighet till 

tjänster inom omsorgsverksamheten och tjänsternas tillsättning. 

Bestiimmelsen i .f örs/a stycket avser inte endast personal som utför 

arbetsuppgifter som direkt avser särskilda omsorger ät psykiskt utvecklings

störda - t.ex. föreståndare för och vårdare vid grupphem. sjukgymnaster. 

kuratorer. förskollärare och dagccnterpersonal - utan all personal som 

behövs för att bedriva en rationell och ändamålsenlig omsorgsverksamhet. 

Vid sidan av omsorgspersonalen vid grupphem kan det ocksä finnas centralt 

placerad personal som svarar för administration m.m. Något krav på att 
anställa personal av det ena eller andra slaget ställs dock inte upp. Det får 

ankomma på landstingskommunerna att själva organisera verksamheten på 

ett ändamålsenligt sätt. 

Bestämmelsen i andra stycket om möjlighet att meddela behörighctsbe

stämmelser tar sikte på särskilt viktiga befattningar. Vissa av dt: befattnings

havare som skall finnas enligt 1967 års omsorgslag - i detta sammanhang 

vårdchcf och överläkare - har befogenhet att fatta beslut om t.ex. intagning i 

olika vårdinrättningar. Behörighetsbestämmelser har utfärdats för innehav 

av de nämnda befattningarna (17, 95, 102 och 105 ** omsorgsstadgan). 

Några motsvarande regler om krav på att ha vissa särskilda befattningshavare 

finns inte i den nya lagen. Den utgår ifrån att det är omsorgsnämnden som 

fattar alla beslut i fråga om särskilda omsorger. För att göra det möjligt att 

föreskriva enhetliga kompetenskrav för särskilt ansvarsfulla befattningar 

inom omsorgsverksamheten. t.ex. föreståndare för grupphem. ges regering

en möjlighet att utfärda regler om behörighet till sådana tjänster. Regeringen 

ges också möjlighet att delegera beslut om behörighetsregler till socialsty

relsen. 

Enskild omsorgsl'erksamhet 

17 ~ Om en enskild yrkesmiissigt vill bedriva sadan verksamhet för psykiskt 
utvecklingsstörda som anges i 4 !i första stycket 2-5. skall den enskilde söka 
tillstånd hos socialstyrelsen. Tillstimd för inte lämnas utan att omsorgsnämn
den i den landstingskommun där verksamheten skall bedrivas har tillstyrkt 
det. 

Enskild verksamhet skall stå under tillsyn av omsorgsnämnden. Nämnden 
har rätt att inspektera verksamheten. 
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lkstiimmdst>n är avsedd att motsvara vad som giilkr i fr~1ga nm privat 

\'t'rksamhet - frimsett undervisning - inom omsorgerna om psykiskt 

utvecklingsstörda enligt I U § första stycket I% 7 itrs om sorgslag. 

Den nya bestiimmelscn avser yrkesmässigt bedrivande ;I\ alla s;irskilda 

omsorger enligt 4 §första stycket 2-5. Kravet p;i yrkesmibsight'l av~er att fr[m 

kravet pii socialstvn:lsens tillstånd undanta t.ex. enskilda familjer. som tar 

emot enstaka barn för stadigvarande boende eller för korttidsvistelse. 

Tillstfmdspliktcn gäller alltsa för dagcenterverksamhet och för kollektiva 

bostaclsformer motsvarande korttidshem, grupphem och elevhem. 

Landstingskommuncns inflytande över den privata verksamheten har 

utformats som en vetorätt mot godkännandet. \iidare har omsorgsnämndcn 

tillagts en tillsynsskvldighet och en däri ingiicnde inspcktionsrätt gentemot 

den pri\·ata omsorgsverksamheten. Detta motsvarar vad som giiller om 

soeialniinrndens roll i fiirhållancle till enskilda institutioner (hem för vare! 

eller boende) inom ~oeialtjänsten (69 § Sol) ueh. [1tminstnne delvis. 

omsorgsstyrelsens enligt 10 § omsorgsstadgan. 

Skyldiga att söka tillstand är enskilda huvudmän. Det kan vara en fysisk 

eller en juridisk person. Tillstånd meddelas liksom hittills av socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen iir ocksii tillsynsmyndighet och har rätt att förbjuda olämplig 

verksamhet (21 §). 

Tillsyn 

18 § Socialstyrelsen har tillsyn över verksamhet enligt denna lag. Styrelsen 
skall därvid följa och stödja verksamheten. Styrelsen har rätt att inspektera 
verksamheten. 

Bestämmelsen motsvarar i sak \'ad som gäller för hälso- och sjukvårdens 

område enligt 18 § HSL. Socialstyrelsens roll som högsta tillsynsmyndighet 

över de sociala omsorgerna enligt 1967 års omsorgslag ~lterfinns i 13 § elen 

lagen. 

I olika sammanhang har under senare år eftersträvats en ökad hancllings

frihet för kommuner och landstingskommuner. Avsikten har \'arit att genom 

en minskad statlig detaljkontroll stärka kommunernas och lanclstingskom

muncrnas roll i samhället samt öka effektiviteten inom så\'äl den statliga som 

elen kommunala sektorn. Samtidigt måste självfallet de övergripande mål 

som statsmakterna beslutat om förverkligas. Kraven pä en likformig service 

medför också i vissa fall behov av att bibehålla den statliga tillsynen. 

Vid utformningen av den statliga tillsyns- och kontrollfunktionen gäller 

således delvis motstridiga intressen. En av\'ägning maste ske för varje 

verksamhetsområde mellan olika intressen. t.ex. intresset av ett ökat lokalt 

inflytande och kraven på rättssäkerhet. 

En statlig tillsyn har därför behållits med socialstyrelsen som ansvarig 

myndighet. I tillsynen ligger att följa och stödja verksamheten samt att 

fortlöpande inhiimta de uppgifter som är en förutsättning härför. En 
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huvuduppgift för socialstyrelsen blir att bevaka m:h att ge råd om sociala. 

medicinska och rättsliga siikcrhetskrav såviil för enskilda psykiskt utveck

lingsstörda som för verksamheten och se till att giillande bestämmelser inom 

området följs. 

I tillsynen läggs allt större vikt vid att följa och stödja huvudmiinnens 

verksamhet. En aktiv tillsyn innebiir en fortlöpande uppföljning av 

omsorgsvcrksamhcten. 

Styrelsen bör kunna fullgöra dessa uppgifter genom bl.a. överläggningar 

med huvudmännen och allmiinna råd olika ämnen till ledning för 

huvudmännen. 

l tillsynsfunktionen ligger av hävd en rätt att vid behov inspektera 

verksamheten. Socialstyrelsen har utnyttjat denna rätt, då omständigheterna 

har påkallat det. Vidare har det förekommit att huvudmännen har begärt 

inspektion då de önskat fa styrelsens uttalande i någon fråga rörande 

verksamheten. 

En uttrycklig. mer allmän inspcktionsrätt över den landstingskommunala 

verksamheten med särskilda omsorger ges nu i 18 §.Med den utveckling som 

skett är inspektionsve;:rksamheten enligt den nya lagen främst tänkt att 

fungera som ett informations- och crfarenhetsutbyte mellan styrelsen och 

huvudmännen. Inspcktionsrätten gäller även i förhållande till enskilda som 

bedriver verksamhet med stöd av 17 §. 

Genom inspektionerna tillförs socialstyrelsen kunskap och ges således 

även pil detta sätt möjligheter att följa utvecklingen inom omsorgsverksam

heten. Styrelsens inspektionsverksamhet vad avser kvaliteten i verksamhe

ten bör i första hand ha karaktären av erfarenhetsåterföring till fältet och ett 

utnyttjande av erfarenheterna inom den praktiska verksamheten som 

underlag for forskning, utbildning och försöksverksamhet. 

En annan betydelsefull metod att samla information och därmed ge grund 

för en återföring av erfarenheter är inhämtande av statistik. Jag har inhämtat 

att Landstingsförbundet har för avsikt att medverka till att socialstyrelsen får 

tillgång till sådan statistik som gör det möjligt att följa och analysera 

utvecklingen inom omsorgsverksamheten. En motsvarande ordning gäller på 

hälso-och sjukvårdens område. Någon anledning att i omsorgslagen ta in 

föreskrifter i detta hänseende föreligger alltså inte. 

Omsorgskommitten har föreslagit en bestämmelse i lag om att landstings

kommunerna själva skall svara för vad kommitten kallar den lokala tillsynen. 

Detta skulle ske genom enskilda ledamöter (tillsynsmän) i den ansvariga 

nämnden eller genom en grupp av personer (tillsynsgrupp ). Jag har funnit att 

det inte bör föreskrivas i lagen om vilket sätt landstingskommunala nämnder 

skall arbeta på. Däremot anser jag att det naturligtvis är angeläget att 

landstingskommunerna nära följer verksamheten vid de institutioner som 

drivs av dem. Den verksamheten kan med fördel organiseras på det sätt 

kommitten har förordat. 
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Y11erlig11re f urcskriftcr 

19 * Regeringen bemyndigas att i fråga om verksamhet enligt denna lag 
meddela ytterligare föreskrifter till skydd för enskilda. 

Regeringen för överfoa iit socialstyrelsen att meddela sådana föreskrif
tt'r. 

Enligt 59 * i I %7 ärs omsorgslag meddelas närmare föreskrifter för 

tilliimpningt>n av lagen av regeringen eller. efter rt>geringens bemyndigande, 

a\ huvudtillsynsmyndigheten. 

Regeringen har meddela! sadana bestiimmelser i stadgan ( 1968: 146) 

angi1cnde omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda (omsorgsstadgan ). 

Ävrn socialstyreben har meddl'iat föreskrifter i olika ~imnen. 

I raragraknsfiirsta stycke bemyndigas regeringen att meddela vtterligare 

föreskrifter betriiffande skydd för enskilda. Bestiimmclscn avser att ge 

rt'geringen befogenhet att vid behm· utförda föreskrifter för att garantera 

psykiskt utn:cklingss!örda, som i många avseenden har svf1rare iin andra att 

sjiilva bedöma sin situation, ett skydd till li\', personlig siikerhet eller hälsa 

inom verksamheten med de siirskilda omsorgerna. I 16 *finns i samma syfte 

bestiimmelser som avser att garantera kvalitetsnivån rå personalen inom 

omsorgerna. Regeringens befogenhet att utfärda rena verkställig:hetsföre

skrifter följer av 8 kap. 13 § regering:sformen. 

Enligt bestämmelserna i andra stvcket för regeringen överläta åt socialsty

relsen att meddela föreskrifter till skydd för enskilda. Även utan sådan 

överlåtdse fär socialstyrelsen utfärda aJJmiinna rrid till ledning för verksam

heten m. m. Meddelar socialstyrelsen föreskrifter eller utfärdar den allmänna 

råd skall styrelsen som andra myndigheter beakta bestämmelserna om 

begriinsning i myndighets rätt att meddela föreskrifter. anvisningar och 

råd. 

Ö1·erklaga11de 

20 * Omsorgsniimndens beslut om särskilda omsorger åt enskilda enligt 4 § 
fär överklagas hos länsrätten. Talan far föras av den på vars begäran särskilda 
omsorger skall ges. 

Socialstyrelsen; beslut om tillstånd enligt I 7 § eller om föreläggande eller 
förbud enligt 21 * för överklagas hos kammarrätten. 

De böl ut som omsorgsnämndcn. socialstyrelsen. \änsrätten eller kammar
riitten meddelar enligt denna lag giiller omedelbart. Länsrätten eller 
kammarrätten får dock förnrdna att dess beslut skall gälla först sedan det har 
vunnit laga kraft. 

Första stycket. Efter mönster frän socialtjänstlagen skall talan mot 

omsorgsnämndcns beslut i fråga om siirskilda omsorger åt enskilda personer 

enligt 4 * kunna föras av den enskilde - eller naturligtvis av behörig 

stiillförcträdare för denne - genom förvaltningsbesvär. Det innebär allts:'t att 

besvärsmyndigheten skall kunna pröva iircndet i dess helhet och i förekom

mande fall sätta in ett nytt beslut i det överprövades stiille. Enbart möjlighet 
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till kommunalbesvär - där hesvärsprörningen är begriinsad till att avsl' 

sådana förh:'1llanden som niir beslutet strider mot lag eller annan författning. 

kränker klagandens enskilda rillt eller annars vilar pt1 orättvis grund och som 

inte kan leda till annat än ett undanröjande av det felaktiga beslutet - har inte 

ansetts vara tillriicklig garanti för en allsidig prövning. 

Vänder sig den enskilde eller hans ställföreträdare till nämnden för att få 

hjälp med särskilda omsorger. har nämnden i första hand att pröva om rätt till 

siirskild omsorg föreligger i enlighet med lagens bestfönmelser. Finner 

nämnden vid sin prövning att s;idan rätt inte föreligger liimnas begäran utan 

bifall. Finner nämnden [1 andra sidan att riitt till särskild omsorg föreligger 

men i en annan form iin dl'n begärda. kan framställningen bifallas först om 

den enskilde ändrar sin hcgiiran. 

Som bcsviirsmyndighet har - i enlighet med omsorgskommittens förslag 

och i överensstämmelse med den besvärrnrdning som gäller i fräga om 

bistand enligt socialtjänstlagrn - angetts allmiin förvaltningsdomstol. dvs. 

länsriitt. Enligt 1967 ars omsorgslag har beslut att viigra omsorger överkla

gats till socialstyrelsen. 

Har nämnden avslagit den enskildes begäran. skall nämnden ge besvärs

hänvisning. Överklagar den enskilde beslutet. kommer även länsrättcns 

prövning att i första hand avse fr[1gan om riitten till särskilda omsorger. Finns 

det enligt domstolens bedömning inte niigon sädan rätt. skall besvären 

ogillas. Finner domstolen att den enskilde har rätt till särskilda omsorger 

skall domstolen enbart pröva om rätt finns till den dler de särskilda omsorger 

som den enskilde begiirt. Domstolens prövning skall i dessa fall enbart avse 

frågan om rätten till den särskilda omsorgen. inte utformningen. Bedöm

ningen skall göra~ pli grundval av vad som i malet har blivit upplyst om den 

enskildes behov och om de resurser som finns inom landstingskommunen. 

Vid besvärsprövningen m;hte rimlig h;tnsyn tas till de resurser som 

lanclstingskommunen har att tillgä. Pil samma sätt som davarande statsrådet 

och chefen för socialdeparll:mentet framhöll i proposition (1979/80: l) om 

socialtjiinsten kan det vid hifall till hesvilrcn ibland vara påkallat att 

ätcrförvisa ärendet till omsorgsnämnden för att nämnden skall kunna besluta 

om insatsernas niirmare utformning. 

Andra beslut av omsorgsnämndcn än s~1dana som avser särskilda omsorger 

åt enskild kan bara överklagas genom kommunalbesvär. Detsamma är 

förhallandet om ett beslut om siirskilda omsorger åt en enskild överklagas av 

någon annan än han själv eller hans legala stiillföreträdare. En erinran om att 

det iir den enskilde själv eller den som annars har rätt att begära särskilda 

omsorger som har r;Ht att klaga genom förvaltningsbesvär har gjorts i första 

stycket. Detta innebär bl.a. att den regel som finns i 1967 ilrs omsorgslag 

( 46 f) om att socialnämnden har rätt att överklaga ett negativt beslut genom 

förvaltningsbcsvär inte längre gäller. 

Andra och Ircd;e s1yckc11a. Socialstyrelsen kan avslå en begäran om att fo 
driva enskild omsorgsverksamhet enligt 17 §. Styrelsen kan ncksa förbjuda 
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fortsatt verksamhet eller utfärda ett föreläggande att avhjiilpa brister i en 

verksamhet inom de s~irskilda omsorgerna enligt 21 ~- s:1dana beslut far 

överklagas till kammarrätten i Stockholm. 

Beslut om föreläggande eller förbud mot fortsatt verksamhet grundas 

regelmässigt pä allvarliga missförhiillanden. S~1dana beslut har ansetts böra 

gå i omedelbar verkställighet. 

I överensstiimmclse med vad som gäller i frilga om hist{rnd enligt SoL hör 

som huvudregel giilla att omsorgsnämndens och domstolarnas beslut om 

omsorger <It enskilda skall gå i omedelbar verkstiillighet (jfr. 73 § tredje 

stycket SoL; lydelse enligt SFS 1984:365). På samma sätt som enligt SoL hör 

domstolarna i vissa fall kunna förordna att verkställigheten får anst~i till dess 

beslutet har vunnit laga kraft. Detta lär främst kunna bli fallet när 

kammarriitten upphäver ett beslut om att bevilja särskilda omsorger som har 

meddelats av länsrätten. I stidana fall kan det av sociala skäl vara motiverat 

att inte liita beslutet g[1 i omedelbar verkstiillighet. 

Den angivna bestiimmelsen innebär inte någon inskränkning i domstolar

nas möjlighet att tilliimpa 28 S förvaltningsprocesslagen (FPL) i avvaktan p<1 

att slutligt beslut fattas. Om t.ex. omsorgsnämnden har vägrat omsorger och 

länsrättt:n bedömer behovet därav som akut men inte har möjlighet att 

omgående meddela dom eller slutligt beslut, bör rätten kunna meddela ett 

interimistiskt beslut enligt 28 § FPL. 

Övriga hestiimmelser 

21 *Om det föreligger något missfiirhiillande inom enskild omsorgsvcrksam
het som avses i 17 §,skall socialstyrelsen förelägga den som har ansvaret för 
verksamheten att avhjälpa missförhiillandet. 

Om missförhållandet iir allvarligt och socialstyrelsens föreläggande inte 
följs, fär socialstyrelsen förbjuda verksamheten. 

Med missförhiillande som kan föranleda ett föreläggande eller förbud 

avses givetvis inte fran vårdsynpunkt mindre brister i miljön eller vissa 

ojämnheter i standarden pf1 t.ex. ett grupphem. Syftet med förbudsbestäm

melsen är att den statliga myndigheten skall ha en möjlighet att ingripa om 

det i nagot fall skulle visa sig föreligga sadana förhållanden att man kan tala 

om vanvård. Självfallet ingär det i socialstyrelsens tillsyn att påpeka 

missförhilllanden även p[i landstingskommunala och kommunala inrättning

ar. Det måste kunna förutsättas att en offentlig huvudman rättar sig efter 

sådana påpekanden. 

22 * Den som är eller har varit verksam inom enskild omsorgsvcrksamhet 
som avses i 17 §for inte obehörigen röja vad han därvid har erforit om någons 
personliga förhilllanden. 

I det allmännas omsorgsverksamhet tilliimpas bestämmelserna i sekretess
lagen ( 1980: 100). 
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Paragrafen överensstämmer i stort med 58 § i 1967 ärs omsorgslag i dess 

lydelse enligt SFS 1980:994. 

4.2 Förslaget till lag om införande av lagen ( 1985:000) om särskilda omsorger 

om psykiskt utvecklingsstiirda m.fl. 

1 § Lagen ( 1985:000) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda 
m.fl. och denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. 

Vid ikraftträdandet skall lagen ( 1967:940) angiiende omsorger om vissa 
psykiskt utvecklingsstörda upphöra att giilla med de undantag som framgitr 
av denna lag. 

I fraga om annan undervisning för psykiskt utvecklingsstörda än under
visning i förskola skall utfärdas särskilda övergimgsbestämmelscr. 

Den nya lagen föreslas träda i kraft den 1 juli 1986. Samtidigt upphör den 

nuvarande omsorgslagen att gälla. 

Till skillnad fran den nuvarande lagen innehaller den nya omsorgslagen 

inga bestämmelser om skolplikt och undervisning för psykiskt utvecklings

störda barn och ungdomar som inte kan gå i grundskolan och gymnasiesko

lan. Sådana bestämmelser tas i stället in i den nya skollagen. Behövliga 

övergångsbestämmelser i fråga om undervisning (annan än förskolans) får 

fastställas i samband med tillkomsten av den nya skollagen. 

De nuvarande omsorgsstyrelserna påbörjar en ny mandatperiod vid 

ingången av år 1986. En övergångsbestämmelse i fråga om dem behövs 

därför (12 ~). 

Vissa bestämmelser i den upphävda lagen har ansetts behöva vara kvar 

under en övergångsperiod. Detta hänger främst samman med att special

sjukhus och vårdhem ges en viss avvecklingstid. På grund av den relativt 

omfattande övergångsreglering som blir följden av bl.a. detta. har det ansetts 

lämpligt att ha en särskild s.k. promulgationslag. 

2 § Den som vid lagens ikraftträdande erhåller omsorg enligt den upphävda 
lagen skall utan särskilt beslut anses ha fortsatt rätt till motsvarande särskilda 
omsorg enligt den nya lagen. Om någon erhåller omsorg i former som saknar 
motsvarighet i den nya lagen, är landstingskommunen skyldig att tillhanda
halla den enskilde samma omsorg så länge behovet kvarstår. 

Flera tiotusen människor bereds omsorger enligt nuvarande omsorgslag. 

De är därvid "förtecknade .. eller "inskrivna" i omsorgerna. Någon svårighet 

att klargöra för vilka övergångsbestämmelsen gäller föreligger därför inte. I 

bestämmelsen förutsätts att den som en gång enligt 1967 <lrs lag har kommit i 

åtnjutande av en omsorg som får en motsvarighet i den nya lagen, 

automatiskt fortsätter att ha rätt till den omsorgen på grund av det gamla 

beslutet även efter den nya lagens ikraftträdande. Upphör behovet av 

omsorgen. upphör naturligtvis rätten. Därutinnan råder överensstämmelse 

mellan den upphävda och den nya lagen. 

De omsorgsformer som utan vidare måste anses fä en motsvarighet i den 

nya lagen är sysselsättningshem (daglig verksamhet), inackorderingshem och 
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elevhem. tvkn iiven siidana omsorgsformer som inte direkt kan utliisas ur den 

nuvarande lagen men ändä har meddelats den som är inskriven i omsorgerna, 

t. ex. rätt till korttidsvistelse utanför det egna hemmet. bör kunna anses vara 

en siitlan omsorg enligt tkn gamla lagen som automatiskt fortsiitter att gälla 

för den personen iiven efter den nya lagens ikraftträdande. Vad slutligen 

giiller viml i vitrdhem och specialsjukhus är det omsorgsformer. som 

förubätts bli avvecklade och ersatta av främst bostad med diirtill hörande 

omviirdnad i grupphem eller elevhem. Den som är inskriven i en siidan 

institution biir ha riitt att vara kvar där utan särskilt heslut men vara skyldig 

att godta motsvarande omsorg i ett grupphem eller elevhem, när detta 

erhjuds honom (jfr specialmotiveringen till 5 ~andra stycket). 

Emellertid finns det omsorgsformer i 1967 års omsorgslag som inte alls får 

niigon motsvarighet bland de särskilda omsorgerna enligt den nya lagen. En 

av dem iir s.k. hemrnavi1rd (4 * andra stycket omsorgslagen). en annan 

bostad i familjehem för vuxna psykiskt utvecklingsstörda (5 s omsorgsla

gen ). Med hemmavard avses omsorger som en psykiskt utvecklingsstörd 

egentligen skulle ha fått i ett vitrdhem eller motsvarande men som han av 

siirskilda skiil i möjlig omfattning i stället får i sitt hem. Den vård som 

meddelas av föräldrar eller andra anhöriga betecknas inte som hemmavård. 

Vårdformen har använts i minskande omfattning, men ett litet antal psykiskt 

utvccklingsstiirda far iinnu omsorgen i form av hemmaviird. De bör så länge 

behovet kvarstär fä hehålla den rätten. Detsamma gäller vuxna psykiskt 

utvecklingsstörda som kanske hela livet har bott hos en enskild familj. Även 

om familjehem inte har angivits som en särskild omsorg för vuxna i den nya 

lagen vore det olämpligt att bryta möjligheten för den enskilde som redan 

finns i ett sitdant hem att stanna i sin invanda miljö. Av dessa skäl föreskrivs 

här att om någon erhåller omsorger i former som saknar motsvarighet i den 

nya lagen. si1 iir landstingskommunen skyldig att tillhandahålla den enskilde 

samma omsorg så liinge behovet kvarstår. 

I den allmiinna motiveringen (avsnitt 2.4 och 2. 7 .1) har föreslagits att 

förskola och daghem för harn inte liingre skall ingå i särskolan respektive 

vara nagon siirskild omsorg. Psykiskt utvecklingsstörda förskolebarn skall 

beredas plats i den kommunala barnomsorgen enligt socialtjänstlagens 

regler. Övergiingen av ansvaret för förskolebarnen frtm landstingskommun

erna till kommunerna har förutsatts kunna ske omedelhart vid lagens 

ikraftträdande och gi1 smidigt. eftersom flertalet barn redan är integrerade i 

kommunernas barnomsorg. Om det i något fall änd{t skulle visa sig att ett 

förskoleharn. som fått omsorger i förskola eller daghem enligt 196 7 års lag, 

inte omedelbart efter den nya lagens ikraftträdande kan beredas plats i 

kommunens harnomsorg för detta inte drabba harnet. Bestämmelsen 

innehar dit att landstingskommunens ansvar kvarstar för det harnets förskola 

till dess behovet bortfaller. 

3 * Landstingskommunerna skall. i samhand med att planeringen enligt 9 *i 
den nva lagen gilrs. iivcn planera för avveckling av befintliga specialsjukhus 
och viirdhem. 

o Uik.1·daga1 1984/85. I sam/. Nr /7() 
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Intill dess avveckling av specialsjukhus och vårdhem har ägt rum för 
omsorg alltjämt tillhandahållas vid sådana institutioner. Ledningen av 
verksamheten skall utövas av den nämnd som är omsorgsnämnd enligt den 
nya lagen. 

Första stycket. Som har framgatt i flera sammanhang i det föregående skall 

de nuvarande specialsjukhusen och vårdhemmen för psykiskt utvecklings

störda avvecklas och ersättas med andra boendeformer. Att avvecklingspe

rindens längd ytterst blir beroende av de personella och ekonomiska resurser 

som vid varje tidpunkt kan avdelas har framhallits i den allmänna 

motiveringen. För att paskynda utvecklingen föreskrivs att landstingskom

munerna skall planera för avvecklingen. Avvecklingsplaneringen bör 

samordnas med planeringen enligt regeln i 9 §i den nya omsorgslagen. Om så 

sker följer därav att även avvecklingsplaneringen kommer att göras i samråd 

med berörda kommuner. 

Andra stycket. I bestämmelsen ligger att landstingskommunerna ~iven 

under avvecklingstiden skall ansvara för specialsjukhus och vårdhem. Det 

innebär t.ex. att de är skyldiga att ha kvar ett tillräckligt antal platser i 

specialsjukhus så länge brottspåföljden överlämnande till vård i specialsjuk

hus (31 kap. 3 § brottsbalken) finns kvar. 

I bestämmelsen har angivits att den nämnd som är omsorgsnämnd enligt 

den nya lagen svarar för ledningen av specialsjukhus och vårdhem. Detta har 

ansetts vara väsentligt för att säkerställa en samordning av hela verksamhe

ten med särskilda omsorger för psykiskt utvecklingsstörda. 

4 § För innehållet i verksamheten vid specialsjukhus och vårdhem och för 
verksamhetens bedrivande i övrigt under avvecklingstiden gäller den nya 
lagens bestämmelser om särskilda omsorger. För specialsjukhusen tillämpas 
därutöver bestämmelserna i 13-14 §§ och 16 § första stycket hälso- och 
sjuk\'ardslagen (1982:763). 

Bestämmelsen avser att uttrycka att vård i specialsjukhus och vårdhem 

under avvecklingstiden så långt möjligt skall jämställas med särskilda 

omsorger enligt den nya lagen. Det är naturligtvis angeläget att t.ex. reglerna 

om kontaktperson, omvårdnad, fritids- och kulturutbud (4 §den nya lagen) 

kommer också dem som bor i dessa institutioner till del. I anslutning till 

bestämmelsen bör också erinras om att kvaliten på omsorgerna för dem som 

är intagna i institutioner som skall avvecklas inte far efterslittas under 

avvecklingstiden. 

I paragrafen föreskrivs också att vissa bestämmelser i hälso- och 

sjukvårdslagen skall tillämpas vid specialsjukhusen. Detta motsvarar vad 

som nu gäller enligt 12 § 1967 års omsorgslag. De bestämmelser som skall 

gälla är 13 § om personal. 14 § om överläkare samt 16 * första stycket om 

föreskrifter om behörighet till tjänster. 

5 * Nyintag.ning i vårdhem för barn och ungdom får inte ske. Nyintagning i 
specialsjukhus eller i vårdhem för vuxna får ske om det finns synnerliga 
skäl. 
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Med avseende p[i den som hor i specialsjukhus eller i vårdhem skall 
omsnrgsniimnden regelbundet och minst en gång om året pröva om boendet 
kan fortsiitta i någon annan hocndcform. 

Förstu stycket. I bestiimmelsen förbjuds nyintagning i v~irdhem för harn 

och ungdom. Begreppet nyintagning betyder här intagning för ett stadigva

ramk boende. Förbudet mot nyintagning skall alltså inte hindra rent 

tillfälliga placeringar som görs i akutsituationer i avvaktan på mer 

permanenta lösningar. 

I 1967 [1rs omsorgslag används bara ett samlingsbegrepp vardhem. I 

praktiken giiller emellertid att den som iir under 21 iir inte annat tin 

undantugsvis för beredas plats på viirdhem tillsammans med dem som i:ir 

iildrc. Regreppen värdhem för barn och ungdom respektive för vuxna. som 

används här. avst:r att uttrycka samma gränsdragningsprincip. 

I vårdhem för vuxna och specialsjukhus får nyintagning ske även under 

avvecklingstiden. Föruts:ittningen härför är dock att det föreligger synnerliga 

skäl. Ett siidant synnerligt skäl kant.ex. vara att ett omhiindcrtagandebehov 

uppstår på grund av en ändrad hemsituation för en svärt psykiskt 

utvecklingsstörd vuxen som dittills vårdats av föräldrarna och det inte 

omedelbart går att finna ett lämpligt grupphem på grund av de särskilda 

behoven. Ett annat synnerligt skäl kan vara att den psykiskt utvecklingsstör

de iir föremål för lagföring. 

Andra stycket. För att ytterligare p[1skynda den önskvärda utvecklingen 

mot ett normaliserat, integrerat boendi: för dem som bor i specialsjukhus och 

vardhem föreskrivs. att omsorgsnämnden regelbundet och minst en gfmg om 

iiret m~1ste ta stiillning i frågan om boendet kan fortsätta i nägon annan 

boendeform dvs. främst i grupphem eller i elevhem. Prövningen skall avse 

varje person individuellt. Den far inte bli slentrianmässig och skall 

dokumenteras pii lämpligt siitt. Prövningen leder inte till något heslut som 

giir att överklaga. vare sig den leder till att den psykiskt utvecklingsstörde blir 

kvar i vardhcmmet dler att han bereds plats i en annan boendeform. Den 

som är intagen i en institution, som enligt den nya lagen skall avvecklas. 

måste finna sig i att flytta till en hoendeform som enligt statsmakternas beslut 

skall ersiitta dem som läggs ner. 

6 * För specialsjukhus och vårdhem för vuxna giiller fortfarande i tilliimpliga 
delar 35 * om beredande av vard oberoende av samtycke samt därtill 
anslutandt: bestämmelser i 36-37 a ~* och 39-54 §§ i den upphävda lagen. 

Som har framgiitt av 6 * den nya omsorgslagcn och specialmotiveringen till 

den besti1mmelsen. skall den nya lagen inte ge någon möjlighet att hereda en 

psykiskt utveL·klingsstörd, som förstiir innebörden av ett erbjudande. 

sär~kikla omsorger mot hans vilja. Om han däremot är ur stånd att avge en 

bindande viljcförklaring skall omsorgerna kunna ges pii. begäran av 

vilrdnadshavare. förmyndare eller god man. Mot denna bakgrund upptas i 

den nya lagen inte nägra regler om vård oberoende av samtycke motsvarande 

vad som nu giiller enligt 35 * 1967 års omsorgslag. 
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Omsorgskommitten har dels förL'slagit att det nya systemet skulle pri)vas 

under en trdirsperiod och därefter omprövas, dels förutsatt att intagningar 

som blir nödviindiga i akuta krissituationer skulle kunna klaras genom beslut 

enligt lagen ( 1 %6:293) om beredande av sluten psykiatrisk viird i vissa fall 

(LSPV) eftersom det i dessa fall regelmässigt också föreligger en psykisk 

sjukdom. 

LSPV giiller inte for intagning av psykiskt utvecklingsstörda om dessa inte 

samtidigt lider av en psykisk sjukdom av så allvarlig natur att vård pii sjukhus 

iir oundgiingligen päkallad. 

LSPV iir f.n. forL'm[il för översyn. Socialberedningen har nyligen i sitt 

betiinkande (SOU 19~-l:M) Psykiatrin, tvånget och riittssilkerhcten presen

terat en helt ny upplilggning av lagstiftningen innefattande ocks<\ päföljder 

för psykiskt störda lagöverträdare. Förslaget, som också innehäller förslag 

bl.a. om fiiriindrade pMöl_jdcr för brott som begims av psykiskt utvccklings

stiirda, är f.n. foremill för övervägande i regeringskansliet. 

I den situation som s{llunda föreligger har jag funnit att den enda 

framkomliga vägen är att övergilngsvis, i avvaktan pa i::n samlad bedömning. 

bchiilla 35 ~ och därtill anslutande regler i 1967 års omsorgslag vid sidan av 

den nya omsorgslagen. Det innebiir också att. intill di::ss en ändrad ordning 

kan genomföras, förutsiittningar alltjämt finns att tilUmpa 31 kap. 3 § 

brottsbalken om överliimnande till vard i specialsjukhus för psykiskt 

utvecklingsstörda. Jag förutsätter alltsä att iiven frågan om brottsp<lföl_ider 

för en adekvat lösning i samband med att socialberedningens förslag om nya 

regkr för vård av psykiskt störda genomförs. 

Enligt 5 § masti:: det förcligg<i synnerliga skit! för nyintagning i vardhem för 

vuxna och i specialsjukhus. Kravet på synnerliga skäl maste i fortsättningen 

vara uppfyllt i samtliga fall. Det bör understrykas att en intagning i vLlfdhem 

eller specialsjukhus i första hand kan aktualiseras av förmyndare eller god 

man. 

Bestiimmt:lscn innebär också att beslut om inskrivning med stöd av 35 §. 

som har fattats före ikrafttriidandet, består och att inskrivningen behandlas 

enligt nuvarande regelsystem iiven i övrigt. 

7 § Uppgifter som enligt den upphiivda lagen har älegat överläkaren och 
värdchcfen hos omsorgsstyrelscn skall utföras av tjänstemiin som landstings
kommuncn utser. 

Beslut som enligt den upphiivda lagen skulle ha fattats av heslutsniimnden 
skall i stiillet fattas av utskrivningsnämnd enligt lagen (l %<1:293) om 
beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. 

Vid handläggning inför utskrivningsniimnden tillLimpas 29-30 och 
32-34 §§lagen om beredande av sluten psykiatrisk viird i vissa fall. OLirjämk 
har 23 § i dt•n upphiivda lagen tilliimpning. 

Regeringen meddelar föreskrifter om fördelningen mellan utskrivnings
niimndcrna av ärenden enligt denna lag. 

Första stycket. Enligt de bestämmelser om värd obi::roenclt: av samtycke 

som har redovisats under 6 ~ har vissa angivna befattningshavare inom 



Prop. 1984/85:176 

omsorgsverksamheten speciella funktioner. Det är i detta sammanhang 

ilverbkare och vi\rdchcf. Enligt den nya omsorg.slagen finns inte föreskrivet 

om ni"tgra siirskilda befattningshavare hos omsorgsnämnden. Som har 

framgiitt av l (J * den nya lagrn och specialmotiveringen till den förutsiitts 

dock att omsorgshuvudmännen iiven fortsiittningsvis kommer att ha viil 

kvalificerad personal i beslutsfattande stiillning. Det får anses vara tillriickligt 

att huvudmiinnen själva får bcsUmma vilka befattningshavare som skall 

utföra de speciella uppgifter som en eventuell tillämpning av de iildre 

bestiimmelserna om vtird oberoende av samtvcke förutsätter. 

Andra-fjärde s1yckena. I vissa situationer skall beslut enligt 1967 iirs 

omsorgslag fattas av en särskild. specialdomstolsliknande nämnd. besluts

niimnden. Det kan inte anses motiverat att under den övergiingsperiod dit 

1:' *och cliirtill anslutande regler i 1967 1irs omsorgslag ännu gäller, behitlla 

dessa siirskilda niimnder. Deras uppgifter. som under senare ar har varit föga 

omfattande, kan under den tid det gäller utföras av utskrivningsniirnnderna 

enligt LSPV. Dessa har i allt viiscntligt liknande uppgifter redan nu och 

tilliimpar en handläggningsordning som motsvarar vad som gäller för 

bcsluts.iämndernas handläggning av de här aktuella ärendena. Vid hand

liiggningen tillämpas den ordning som gäller enligt LSPV. Ordföranden i 

utskrivningsniimnden skall dock i brådskande fall kunna fatta interimistiskt 

beslut p{1 motsvarande sätt som beslutsnämndsordförande f.n. Det ankom

mer pä regeringen att meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs i 

samband med övergimgen. 

Utskrivningsnämndernas beslut överklagas hos psykiatriska niimnden. 

dvs. samma instans som prövar besvär över beslutsnämndernas beslut. 

Någon utökning av psykiatriska niimndens verksamhet blir det därför inte 

genom konstruktionen. 

Socialberedningen har i det tidigare nämnda betänkandet föreslagit att 

också utskrivningsnämnderna avskaffas. Det för förutsättas att beslutsfunk

tionerna enligt de här aktuella reglerna vid behov anpassas till vad som skall 

g:illa för den psykiatriska tv<ingsviirden. 

8 * lnackorderingshem och elevhem som nämns i den upphävda lagen skall 
anses vara grupphem respektive elevhem enligt den nya lagen. 

Inackorderingshem enligt 1967 ars omsorgslag är smä enheter som ligger i 

vanlig bebyggelse. Elevhem är också relativt små. De motsvarar allts{1 nära 

de bostadsformer. grupphem och elevhem. som den nya lagen föreskriver 

som särskilda omsorger. I bestiimmelsen anges därför att dessa hem skall 

anses vara grupphem respektive elevhem i samband med den nya lagens 

ikraftträdande. 

9 § Den som har erhållit godkännande att driva enskild verksamhet enligt 
I 0 § i den upphävda lagen skall anses ha tillstånd att på de villkor som angivits 
i godkännandet bedriva verksamheten enligt 17 *i den nya lagen. 

Det finns f.n. en inte obetydlig verksamhet inom omsorgerna om psykiskt 

utvecklingsstörda som drivs av privata rättssubjekt - privatpersoner. 
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stiftelser m.fl. Dessa har crhällit godkännande enligt 10 ~ 1 %7 ärs omsorg.s

lag.. Det saknas anledning att pii grund av den nya lag.ens bestämmelser 

ompröva dessa godkännanden. I den m{m de g.i\'na godkiinnandena är 

villkorade - tidsmässigt eller på annat sätt - gäller iiven dessa villkor. Om ett 

godkännande har tidsbegränsats skall omprövningen för ett fortsatt tillstf111d 

ske enligt bestiimmclserna i 17 §den nya lagen. 

JO§ Om det i lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som har 
ersatts genom en bestämmelse i lagen ( 1985 :000) om särskilda omsorger om 
psykiskt utvecklingsstörda m.fl. eller i denna lag. skall hänvisningen i stället 
avse den nya bestiimmclsen. 

Bestiimmclsen syftar till att underlätta övergång.en från det gamla 

regelsystemet till det nya. 

Il §Beslut om omsorger. som har överklagats hos socialstyrelsen enligt 44 * 
andra stycket i den upphiivda lagen. prövas enligt bestämmelserna i den 
lagen. 

I 44 § 1967 års omsorg.slag finns bestämmelser om överklagande av beslut 

enligt lagen. Enligt paragrafens andra stycke far talan föras mot bl.a. beslut 

varigenom omsorg enligt lagen vägrats. Talan förs hos huvudtillsynsmyndig

heten. dvs. socialstyrelsen. I den mån sådana besvär inte har avgjorts vid 

tiden för den nya lagens ikraftträdande har det bedömts vara mest lämpligt 

att låta besvärsprövningen fullföljas av socialstyrelsen. Mot socialstyrelsens 

beslut för talan inte föras ( 45 ~ ). 

12 § Omsorgsstyrelser som tillsatts med stöd av den upphävda lagen skall 
fram till utgången av är 1988 fullgöra de uppgifter som enligt den nya lagen 
ankommer pa omsorgsnämnd. om inte landstingskommunen dessförinnan 
beslutar annat. 

Nyvalda omsorgsstyrelser tr~ider till den 1 januari 1986. Bestämmelsen 

klargör att dessa automatiskt tar över omsorgsnämndens uppgifter enligt den 

nya lagen vid dennas ikraftträdande för återstoden av mandatperioden. om 

inte landstingskommunen väljer att skapa en annan ordning. 

4.3 Förslaget till lag om ändring i hälso- och sjuk\·årdslagcn (1982:763) 

Försh1get innebär att 1 ~ andra stycket utgår. l det stycket st<ir en 

hänvisning till 1967 års omsorgslag. 

Som har utvecklats i den allmänna motiveringen skall hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL) gälla lika för psykiskt utvecklingsstörda som för andra 

människor. Hänvisningen till omsorgslagen kan ge intryck av att HSL ej 

gäller för psykiskt utvecklingsstörda. Hänvisningen bör därför utgå. 
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5 Hemställan 

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslagen till 

1. lag om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda 

m.fl .. 

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

psykiskt utvecklingsstörda m.fl., 

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

6 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 
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Bilaga 1 

Omsorgsberedningens lagfärs/ag 

I Förslag till 
Lag om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda 

Härigenom föreskrivs följande. 

Inledande bestämmelser 

I § Denna lag innehåller föreskrifter om landstingskommunernas ansvar för 

siirskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda. 

Vad i lagen s~igsom psykiskt utvecklingsstörda gäller även personer som på 

grund av hjiirnskada. föranledd av yttre viild eller kroppslig sjukdom. har fatt 

ett betydande och bestående begävningshandikapp samt personer med 

barndomspsykos. 

2 § I socialtjänstlagen (1980:620) och i hälso- och sjukvårdslagen (I 982:763) 

finns bestämmelser om kommunernas och landstingskommunernas ansvar 

för socialtjänst respektive hälso- och sjukvård åt alla. 
I lagen ( 1985:000) om utbildning för vissa psykiskt utvecklingsstörda finns 

bestämmelser om särskola och andra uthildningsformer. 

Verksamhetens mål 

3 § De särskilda omsorgerna skall syfta till att ge psykiskt utvecklingsstörda 

möjlighet att leva som andra och i gemenskap med andra. Omsorgerna skall 

vara inriktade pii att utveckla den enskildes egna resurser. 

Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbe

stämmanderätt och integritet. 

De särskilda omsorgerna 

4 § De särskilda omsorgerna är 

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

2. daglig verksamhet för dem som inte förvärvsarbetar eller utbildar 

sig. 

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 självständigt. 

Åt dem som får särskilda omsorger enligt första stycket 2-5 skall också ges 

omvårdnad. Åt dem som bor i elevhem eller grupphem skall erbjudas 

fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. 
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Rätten till särskilda omsorger 

5 * Psykiskt utvecklingsstörda som behöver stöd och hjiilp i sin livsföring har 

r:itt till siirskilda omsorger enligt denna lag. om deras behov inte tillgodoses 

pi\ ni1got annat sätt. 

Psykiskt utvecklingsstörda skall genom de särskilda omsorgerna tillförs~ik

ras goda kvnad~villkor. OmsorgL-rna skall utformas s{1 att de st~irker deras 

resurser att kva ett sjiih·ständigt liv. 

Landslingskommunens ans\'ar 

6 * Varje landstingskommun skall svara för de siirskilda omsorgerna iit 

p~ykiskt utvecklingsstörda som iir bosatta inom landstingskomrnunen. 

Psykiskt utvc:cklingsstörda som vistas i landstingskommunen under en 

kortare tid skall ges det st(id som de omedelbart behöver. 

Vad som i denna lag siigs om landstingskommuner gäller ocksä kommuner 

som inte ingiir i en landstingskommun. Föreskrifter om förvaltningsutskottct 

skall därvid avse kommunstyrelsen. 

7 * Landstingskommunen får till kommun i landstingskommuncn överl;'ita 

uppgift enligt denna lag betriiffande psykiskt utvecklingsstörda som är 

bosatta i kommunen, om överenskommelse har träffats mellan landstings

kommunen och kommunen samt regeringen medger det. 

Om en s{1dan överlätelse sker. skall denna lags föreskrifter om landstings

kommun i tillämpliga delar gälla för kommunen. 

8 * Till landstingskommunens uppgifter hör att 

- göra sig förtrogen med psykiskt utvecklingsstördas levnadsförh{1llandcn 

samt verka för att de får sina behov allsidigt tillgodosedda. 

- informera om verksamhetens mi\I och medel, 

- i samverkan med kommunerna i landstingskommunen planlägga och 

samordna den verksamhet som behövs för psykiskt utvecklingsstörda och 

deras familjer samt verka för att den utvecklas pä ett tillfredsställande 

siitt. 
- medverka till att psykiskt utvecklingsstörda får en meningsfull syssel

siittning genom inträde i förvärvsarbete. 

- samverka med organisationer som företräder psykiskt utvecklingsstör

da, 

- verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för 

psykiskt utvecklingsstörda. 

9 ~ De siirskilda omsorgerna skall anpassas till mottagarens individuella 

behov. Omsorgerna skall utformas sa att de är lätt tillgängliga för de 

m~inniskor som behöver dem. 

JO* De särskilda omsorgerna skall ges pä begäran av den psykiskt 

utvecklingsstörde själv. Om han är ur stånd att avge en bindande 
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viljdörklaring skall de särskilda omsorgerna ges pt1 begäran av v:irdnadsha

vare. siirskilt förordnad förmyndare eller god man. 

Samr<id skall fortlöpande ske med den psykiskt utvecklingssti.irdcs 

närst<'iende. 

11 * Landstingskornmunen skall anmäla till överförmyndaren när en psykiskt 

utvecklingsstörd kan antas behöva förmyndare eller god man samt när en 

omyndigförklaring bör kunna hävas eller en god man entledigas. 

12 * Land'1ingskommunen skall efter samr~td med kommunerna inom 

landstingskommunen planera för de särskilda omsorgerna om psykiskt 

utvecklingsstörda. 

Avgifter 

13 *Avgift utg;ir inte för särskilda omsorger enligt denna lag. Av dem som 

inte iir beriittigade till folkpension i form av hel förtidspension elkr 

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

stadigvarande bostad på landstingskommunens bekostnad. skäliga avgifter 

för kost och logi tas ut enligt de grunder som landstingskommunen 

bestiimmcr. Avgifterna skall bestiimmas så att de boende förbehålls 

tillräckliga medel för sina personliga behov. Regeringen meddelar ytterligare 

föreskrifter om sådana avgifter. 

Om rätt för landstingskommun att i vissa fall uppbära folkpension och 

barnbidrag finns särskilda bestämmelser. 

Nämnder 

14 * Ledningen av de särskilda omsorgerna utövas av en omsorgsnämnd, i 

den mån inte annat följer av sådant beslut som avses i 3 kap. 14 * 
kommunallagen (1977:179). 

Landstingskommunen får tillsätta en särskild omsorgsnämnd eller uppdra 

at en annan ~ämnd att vara omsorgsnämnd. Har detta inte skett. är 

förvaltningsutskottet omsorgsnämnd. 

15 * I fråga om särskild omsorgsnämnd gäller bestämmelserna i 3 kap. 

2-12 §§ kommunallagen (1977: 179) i tillämpliga delar. 

I ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild gäller dock 4 och 

5 §*förvaltning.slagen (1971:290) om jäv. 

Personal 

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

behövs för att meddela god omsorg. 

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om behörighet till 

tjänster inom omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda och om tjänsternas 
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tills:ittning. Regeringen för övcrlata i.it srn:ialstyrclscn att meddela sildana 

föreskrifter. 

Enskilda omsorger 

17 § Om en enskild huvudman vill driva siidan verksamhet för psykiskt 

utvecklingsstörda som anges i 4 §första stycket 2-5, skall tillstånd sökas hos 

socialstyrelsen. Tillst[md far inte liimnas utan att omsorgsnämnden i den 

landstingskommun där verksamheten skall bedrivas har tillstyrkt det. 

Enskild verksamhet skall stå under tillsyn av omsorgsnämnden. Nämnden 

har r:itt att inspektera verksamheien. 

Tillsyn 

18 § Socialstyrelsen har tillsyn över verksamhet enligt denna lag. Styrelsen 

skall därvid följa och stödja verksamheten. Vid utövandet av sin tillsyn har 

styrelsen rätt att företa inspektioner. 

Ytterligare föreskrifter 

19 * Regeringen bemyndigas ;itt i fråga om verksamhet enligt denna lag 

meddela ytterligare föreskrifter till skydd för enskilda eller beträffande 

verksamhetens bedrivande i övrigt. 

Regeringen får överlåta åt socialstyrelsen att meddela föreskrifter till 

skydd för enskilda. 

Ö\'Crklagande 

20 § Omsorgsnämndens beslut i fråga om särskilda omsorger enligt 4 § åt 

enskilda överklagas hos länsrätten genom besvär. Sådant besvär för inte föras 

mot beslut i fraga om särskilda omsorger till annan. 

Socialstyrelsens beslut i ärenden om tillstånd enligt 17 § eller om 

föreläggande eller förbud enligt 21 § överklagas hos kammarrätten genom 

besvär. 

Beslut som avses i första och andra styckena gäller omedelbart. En länsrätt 

eller en kammarrätt fär dock förordna att dess beslut skall verkställas först 

sedan det har vunnit laga kraft. 

Övriga bestämmelser 

21 * Om det föreligger n{1got missförhiillande inom enskild verksamhet som 

avse~ i 17 s, skall socialstyrelsen förelägga den som har ansvaret för 

verksamheten att avhjälpa missförh<illandct. 

Om missförhållandet iir allvarligt och socialstyrelsens förcliiggande inte 

efterkoms, får socialstyrelsen förbjuda verksamheten. 
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22 *Barn som har fyllt 15 [1r har rätt att sjiilva föra sin talan i m{il och ärenden 

enligt denna lag. 

I3arn som är yngre biir höras. om det kan vara till nytta fi.ir utredningen och 

barnet kan antas inte ta skalla av det. 

23 * Den som iir eller har varit verksam inom enskild verksamhet som avses i 

17 ~far inte obchiirigen röja vad han diirvid har erfarit om nägons personliga 

förhällanden. 

I det allmiinnas verksamhet tilliimpas bcstämmdserna i sekretesslagen 

( 1980: l<lO). 

Om ikraftträdandet finns föreskrifter i lagen ( 1985:000) om införanJe av 

lagen (1985:0011) om siirskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda. 
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2 Fiirslag till 
Lag om utbildning för vissa ps}kiskt uh·ecklingsstörda 

Hiirigenom föreskrivs föl.i ande. 

Allmänna föreskrifter 

I * Denna lag innchiiller fiin:skrifter <>m grundbggande uthildning för 

psvkiskt utvecklingsstörda h;1rn och ungdomar som inte kan ga i grundskolan 

och gymnasieskolan. Best;immclser om siirskilda omsoq2er finns i lagen 

( l9~:'i:OUO) om siirskilda omsorger om psyki~kt ut\'ecklingsstörda (omsoq?s

lagen). 

1 denna lag ;1vses med psykiskt utvecklingsstörda do:tsamma som i 

omsorgslagen. 

2 §Varje landstingskommun skall anordna s[irskola för psykiskt utvecklings

stiirda barn och ungdomar som är bosatta inom landstingsknmmunen. om 

inte annat följer av 3 §. 

Vad som i denna lag sägs om landstingskommuner gäller ocksii kommuner 

som inte ingi1r i en landstingskommun. 

3 § En landstingskommun fi'1r till kommun i landstingskommunen överlåta 

att anordna siirskola för barn och ungdomar som ;ir bosatta i kommunen. om 

överenskommelse har träffats mellan landstingskommunen och kommunen 

och regeringen medger det. 

Om en siidan överlfttelse sker, skall denna lags föreskrifter om landstings

kommun i tilliimpliga delar gälla för kommunen. 

4 §Staten anordnar i specialskolan utbildning för psykiskt utvecklingsstörda 

barn pch ungdomar som p~1 grund av synskada, dövhet eller hörselskada 

behih·er insatser uti'iver dem som erbjuds i siirskolan. 

5 § Skolöverstyrelsen skall s:lsom central förvaltningsmyndighet ha tillsyn 

över utbildning enligt denna lag. 

Liinsskolnämnden skall under skolöverstyrelsen ha tillsyn över utbildning

en inom länet. 

Särskolans former m.m. 

6 § S:irskolan omfattar 

I. skola fiir grund undervisning (grundsiirskola), 

2. triiningsk<lla for dt'lll som inte kan följa utbildningen i grundsärskolan 

llL'h 

3. yrkesskola ( yrkessiirskola). 

7 ~ Grunds:irskolan och triiningssknlan omfattar tio iirskurser fördelad(' p<i 

Ligstadium. mellanstadium och högstadium. Regeringen eller den myndighl't 

som regeringen bcstiimmcr meddelar närmare föreskrifter hiirom. 
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8 * Yrkcssärskolan hyggcr på grundsiirskolan och triiningsskolan. I yrkes

siirskolan för eleverna yrkesutbildning, yrkesträning eller verksamhetsträ

ning. 

Yrkessärskolan omfattar fyra arskur~er. 

9 * Särskolan skall så långt möjligt organiseras pa sådant sätt, att psykiskt 

utvecklingsstörda inte måste bo utanför det egna hemmet på grund av 

skolgimgen. 

IO *I omsorgslagen finns föreskrifter om särskilda omsorger i form av bostad 

i familjehem eller elevhem för barn och ungdomar som behöver bo utanför 

föriildrahem mct. 

Den lokala ledningen av särskolan 

11 § I omsorgslagen finns bestämmelser om omsorgsniimnd. 

Omsorgsniimnden är lokal styrelse för en \andstingskornrnuns s~irskola. 

om inte annat följer av 12 *· 
12 * En landstingskommun får med bibehållande av huvudmannaskapet 

överlåta ledningen av en särskola pil skolstyrelsen i den kommun diir 

särskolan är bdägen. om kommunen medger detta. I ett sådant fall är 

skolstyrelsen lokal styrelse enligt denna lag. 

13 * När en kommun anordnar särskola med stöd av 3 *·skall kommunens 

skolstyrelse vara lokal styrelse för skolan. 

Finns omsorgsnämnd i kommunen, far kommunfullmäktige bestämma att 

den istället för skolstyrelsen skall vara lokal styrelse för särskolan. 

Vissa bestämmelser om specialskolan 

t.i * Grundläggande bestämmelser om specialskolans uppbyggnad och 

lokala styrelser finns i skollagen (1962:319). 

Skolplikt m.m. 

15 *I fdga om tid för skolpliktens intriide och möjlighet att påbörja skolg[mg 

i förtid och att fa uppskov med den skall bestämmelserna i skollagen 

(1962:319) tillämpas. 

16 * Psykiskt utvecklingsstörda som inte kan delta i utbildningen 

grundskolan skall fullgöra sin skolplikt genom att delta i utbildningen 

siirskolan. om inte annat följer av 17 eller 22 *· 
17 ~ Psykiskt utvecklingsstörda som på grund svnskada, dövhet eller 

hörselskada behöver insatser utöver dem som erbjuds i särskolan skall 

fullgöra sin skolplikt genom att delta i utbildningen i specialskolan, om inte 

annat följer av 22 ~. 
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18 * Psykiskt utvecklingsstörda som avses i 16 och 17 ** iir skolpliktiga till 

dess att de inhiimtat kunskaper och färdigheter motsvarande de tio 

iirskurserna i grundsärskolan. träningsskolan eller specialskolan. dock längst 

till utgangen av vårterminen det kalcnderitr dii de fyller 17 är. 

19 * Ekver i s;irskolan som dter skolpliktstidens utgäng önskar ytterligare 

utbildning har riitt att få sadan inom ramen för särskolan intill utgången av 

v{1rterminen det kalenderår dit de fyller 21 iir. 

Om en elev har p:'ihörjat en viss yrkesutbildning eller motsvarande i 

siirskolan före utgfmgen av den angivna värterminen. för eleven fortsätta 

skolgången i slirskolan till dess att utbildningen är slutförd. dock Hingst till 

utgängen av vi1rterminl'n det kalendcritr da eleven fyller D år. 

20 * I fråga om vardnadshavarcs ansvar för skolpliktens fullgörande och 

iJtgärder mot vi"irdnadsha,·arc som inte fullgör sina skyldigheter därvidlag 

skall bestiimmclscrna i skollagen ( 1962:319) tillämpas. 

21 * Bl'slut i fr{1gor som avses i 15-19 §§fattas av den lokala styrelsen för 

skolan. 

fristående skolor m.m. 

22 * Barn som avses i denna lag fär fullgöra sin skolplikt även i en skola med 

enskild huvudman (fristående skola). om skolan är godkänd för ändamålet. 

Fråga om gndkännande prövas av lokal styre!~:~ för särskolan eller 

specialskolan enligt hcstämmelser som regeringen meddelar. 

Skolplikten far iiven fullgöras p~1 n<'igot annat sätt som av skolöverstyrelsen 

i det enskilda folie! bedöms vara etc fullgott alternativ till den utbildning som 

annars st<ir barnet tillbuds enligt lagens föreskrifter. Skolöverstyrelsen skall i 

sådana ärenden höra socialstyrelsen. Godkiinnande får liimnas endast efter 

tillstyrkande fran socialstyrelsen. 

Skolhälsovård 

23 § I fråga om elever som enligt denna lag för utbildning i grundsärskolan. 

träningsskolan eller specialskolan gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 

skollagen ( 1962:319) om skolhiilsovard för elever i grundskolan. 

I frf1ga om elever i yrkessärskolan gäller pa motsvarande sätt skollagens 

bl'stämmelser om skl,lhälsov[ird för ekverna i gymnasieskolan. 

Utiivcr vad som följl'r av första och andra styckena har eleverna rätt till de 

vttcrligarc undersökningar som föranleds av deras handikapp. 

Kostnader 

24 * Den som ml'd stöd av bestilmmclser i denna lag gf1r i särskolan eller 

specialskolan skall kostnadsfritt fo undervisning och skolhälsoviird. Läro-
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böcker och andra h_jiilpmcdcl som andviinds i undervisningen skall vara 

kostnadsfria för ekverna. 

Övriga föreskrifter 

(Föreskrifter om bl.a. överklagande och bemyndiganden: jfr skolla

gen). 
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3 Fiirslag till 
Lag om införande av lagen (1985:000) om särskilda omsorger 
om psykiskt utvecklingssttirda 

Härigenom föreskrivs följande. 

97 

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

trii<lcr i kraft den I juli 1986. 

Vid ikraftträdandet skall lagen (I 967:940) angående omsorger om vissa 

psykiskt utvecklingsstörda upphöra att giilla med de undantag som framgi1r 

aY följande bcstiimmelser. 

2 * Den som vid lagens ikrafttriidandi: erhåller omsorg enligt den upphävda 

lagen ~kall utan särskilt heslut anses ha fortsatt rätt till motsvarande särskilda 

omsorg enligt den nya lagen. Om någon erhallcr omsorg i fonrn:r som saknar 

mob\·arighet i den nya lagen, är landstingskommunen skyldig att tillhanda

hålla den enskilde samma omsorg s{1 länge behovet kvarstår. 

3 * Landstingskommunerna skall. i samband med att planeringen enligt 12 *i 

den nya lagen görs, även planera för avveckling av hefintliga specialsjukhus 

och vårdhem. 

Ledningen av verksamheten vid specialsjukhus och vårdhem utövas av den 

n~imnd som ~ir omsorgsnämnd enligt den nya lagen. 

4 * fiir innehiillct i verksamheten vid specialsjukhus och vårdhem och för 

verksamhetens bedrivande i övrigt under avvccklingstiden giiller den nya 

lagens bestämmelser om siirskilda omsorger. För specialsjukhusen gäller 

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

sjukvardslagen (1982:763) på motsvarande sätt. 

5 § ~yintagning i vårdhem för barn och ungdom far inte ske. Nyintagning i 

specialsjukhus och i vårdhem för vuxna fiir ske endast om det föreligger 

synnerliga skiil. 

Med avseende pt1 den som bor i specialsjukhus och i värdhem skall 

omsorgsnämnden regelbundet och minst en gång om året pröva om boendet 

kan fortsätta i någon annan boendeform. 

6 * Tills vidare skall för specialsjukhus och vfirdhcm för vuxna alltjämt i 

tillämpliga delar gälla 35 §om inskrivning oberoende av samtycke och därtill 

anslutande hestämmelser i 36-54 §s i den upphiivda lagen. 

7 § Uppgifter som enligt den upphävda lagen har åleg;1t överläkaren och 

vårdchefen hos omsorgsstyrelsen skall utföras av befattningshavare som 

landstingskommunen utser. 

Beslut som det enligt den upphävda lagen har ålegat beslutsniimnden att 

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

beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. 

7 Riksdagen 1984;85. 1 sam/. Nr f 7f> 
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8 !i l nackorderingshem och elevhem som niimns i den upphiivda lagen skall 

ansö vara grupphem oeh elevhem enligt den nya lagen. 

9 * Den som har erhiillit godkiinnande att driva enskild verksamhet enligt 

I 0 *i den upphävda lagen skall anses ha tillst~md att pil de villkor som angivits 

i gndkännandet bedriv;1 verksamhet enligt 17 * i den nya lagen. 

JO* Om det i lag eller annan författning hiinvisas till en föreskrift som har 

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

psykiskt utvecklingsstörda eller i denna lag. tillämpas i stället den nya 

bestämrrn:lsen. 

11 § Iksviir över beslut om omsorger. som enligt 44 * andra stycket i den 

upphiiHla lagen har förts hos socialstyreben. prövas enligt iildre bestämmel

ser. 

12 * Omsorgsstyrdscr som tillsatts med sti>d a,· den upphiivda lagen skall 

fram till den J januari 1989 fullgöra de uppgifter som enligt den nya lagen 

;inkommer på omsorgsnämnd. 
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-l Fiirslag till 
Lag om ändring i hälso- och sjuhårdslagen (1982:763) 

Hiirigcnom föreskrivs att 1 ~ hiilso-och ~jukv[ndslagen ( 1982:763) skall ha 
följande lvdelst•. 

N11nm111dc lrdclsc Fiircslagen lrddsc 

I ~ 
\1ed hiilso- och sjukvärcl avses i denna lag {itgiirdcr för att medicinskt 

förebygga. utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hiilso- och 
sjukv:lf(kn hiir sjuktransporter. 

I fråga 0111 onz.1on!.Cf 0111 ri.1.1a 
psr/.:.i.1kr 1111·eckli11g.1.1·1iirda finns h<'
.111l111111l'lsa i lagen I 1967:9.f(}J angå
ende 0111.1orgcr 0111 1·is.1a psrkis/.:.r 
1111 ·cc/.:.I i ngss liirda. 

I fri1ga om tandv;ml finfö s~irskilda bestilmmelscr. 

Denna lag triidcr i kraft dc·n I juli 1 LJk6. 
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Bilaga:! 

En inom socialdepartementet utarbetad redovisning av gällande 
lagstiftning 

De grundUggande hl'stiimmclserna p{i omr(1dl't finns i lagen ( 1%7:9-10) 

angi1ende omsorger om \"issa psykiskt utvecklingssti.irda (omsorgslagl'n) och i 

stadgan ( 196S: 146) angilendc omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda. 

för psykiskt utvecklingsstiirdas förhållanden finns ock~ä bestämmelser av 

betvdelse i hl.a. socialtjiinstlagen ( 1980:620: Sol). hiilso-och sjukvitrdslagen 

(198:2:7o3:HSL). skollagen ( 1962:319). brottsbalken och r;itteg~rngshal

ken. 

Omsorgslagen inleds ml'd en bestämmelse som anger lagens 1illiimp11i11gs

onmldc. Enligt denna avser lagen psykiskt utvecklingsstörda. som pä grund 

av hiimmad fiirstiind~utveckling för sin utbildning eller anpassning i 

samhället eller i övrigt behöver s:irskilda omsorger grnom det allmiinna. 

Det iir landstingskommunerna (resp. kommuner som inte hör till 

landstingskommun) som har h111·1uimamwa11.\rnr för i princip alla former av 

undervisning och viird av psykiskt utvecklingsstörda. 

Underl'i~ning av psykiskt utvecklingsstörda ges i särskola. som omfattar 

förskola. grundsiirskola. triiningsskola och yrkess;irskola. I \'issa fall kan 

undervisningen µes i specialklass eller genom s~irskild undervisning. t.ex. i 

elevens hem. Barn som p~i grund av syn-. hörsel- eller talskada inte kan följa 

under\'isningcn i grundskolan anvisas enligt skollagen till speciabkolan. för 

vilken staten är huvudman. 

En psykiskt utvecklingsstörd som kan tillgodogöra sig 111111!'1"1"is11i11g. dock 

inte i elen allmiinna skolan. iir särskolpliktig från 7 i1rs ålder. så liinge han 

behöver undervisning dock längst till 21 eller vid synnerliga skiil 23 itrs :ilder. 

Särskolpliktig psykiskt utvecklingsstörd skall skrivas in i särskola. Om ele\' i 

siirskolan har sv[1rt att färdas mellan hem och skola varje dag kan 

särskolchefen. efter samriid med omsorgsöverläkaren. besluta att elen:n 

skall bo i annat enskilt hem. i inackorderingshem eller i elevhem. En 

särskolelev kan skrivas ut pf1 försök. bl.a. för att pröva om han kan 

tillgodogöra sig en mer krävande undervisning eller utbildning än den som 

ges i särskolan. En särskolelev skall skrivas ut slutligt n:fr siirskolplikten 

upphör, dvs. niir någon av förutsiittningarna för siirskolplikt brister. 

Landstingskommuncrna svarar enligt omsorg.slagen för sit\'äl institutions

hocnde för psykiskt utvecklingsstörda som för bol'nde i annan enskilt hem än 

det egna. För nlrd av psykiskt utvecklingsstörda skall salecks finnas 

vfadhem. specialsjukhus. daghem för barn. sysselsättningshem och spccial

vi"1rdhl'm. Möjlighet finns ocksii att ge vilrden i det egna hemmet eller i annat 

enskilt hem. inackorderingshem eller elevhem. 

Landstingskommuncrna är inte alagda att ordna fritidsrerksamhet för 

psykiskt utvecklingsstörda. Kommunerna har dock genom Sol ftlll ett ökat 

ansvar för att bryta handikappades isolering och fi.irmedla kontakter med 

fritids- och kulturliv. 
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Ledningen a\· en landstingskomrnuns verksamhet utö\'as enligt omsorgs

lagen a\· en 0111.wrgssryrel.l'l'. Landstingskommun kan antingen tillsätta en 

siirskild omsorgsstyrelse eller uppdra i1t en annan nämnd att vara omsorgs

styrelse. I annat fall ;ir det sjukdrdsstyrelscn som är omsorgsstyrebc. Som 

redan nämnts ligger undervisnin!,!en under landstingskommunalt huvudman

naskap. Det iir dock möjligt att i.ivcrbta ledningen av en siirskola p;i 

skolstyrelsen i elen kommun där särskolan är belä!;!en. 

I-lo~ omsorgsstyrclsen skall finnas 1jänstcr som siirskolechd. vitrdchd och 

överliikare. Särskolan st~ir under ledning av en rektor och för v;~1rclhem och 

andra institutioner skall finnas en förestimdare. 

I omsorgslagcn anges fem siirskilda uppgifter för en omsorgsstyrclse. För 

det första skall den verka för att P'Ykiskt utvecklingsstörda för de omsorger 

som de behiiver. vilket anses innefatta att styrelsen skall bedriva en viss 

uppsökande verk'>amhet. För det andra skall den planlägga och samordna 

verksamheten och ockscl verka för att omsorgerna utvcckl<is p{i ett 

tillfredsställande sätt. för det tredje skall omsorgsstyrclscn handha ledning 

av de inrättningar för psykiskt utvecklingsstörda som drivs av landstings

kommun och - för det fjärde - utöva lokal tillsyn över institutioner som drivs 

av annan. Som en femte uppgift anges att framliigg<i förslag hos landstinget, 

som ju är det anslagsbeviljande organet. 

Varje landstingskommun skall upprätta en plan för ordnandet <iv 

omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda. Planen, till den del den inte avser 

särskolan. ges in till socialtyrelsen. 

Högsta rillsynrn över omsorgsverksamheten utövas av skolöverstyrelsen 

och socialstyrelsen. 

I landstingskommun skall finnas en bes lurs nämnd för psykiskt utvecklings

störda. Nämnden består av lagfaren ordförande samt ytterligare två eller fyra 

ledamöter. Bcslutsnämnd skall i vissa fall pröva bl.a. fragor om inskrivning i 

eller utskrivning frfm särskola, viirdhem eller specialsjukhus samt frågor om 

särskolplikt och befrielse fran skolgimg. Vid sammanträde i nämnden skall -

om det är möjligt och lämpligt - den som ärendet avser vara niirvarande. 

A 1•gifi utgar i princip inte för omsorger enligt omsorgslagen. Skälig 

ersättning får dock tas ut för kost och logi som tillhandahalls en utvecklings

störd. som har inkomst av eget arbete. 

Psykiskt utvecklingsstörd som är i behov av vård pä vårdhem eller på 

specialsjukhus skall beredas sf1clan vård efter eget samtycke om han är 

myndig och annars efter samtycke av vårdnadshavaren eller förmyndaren 

(frivillig inskrivning). Inskrivningen kan dock ske oberoende av elen psykiskt 

utvccklingsstördes samtycke. Detta gäller samtliga under 15 år, dem emellan 

15-18 år som ej nått s:'idan mognad att deras vilja bör beaktas samt 

omyndigförklarade som ej nätt sadan mognad som nyss nämnts. Oberoende 

av samtycke för också psykiskt utvecklingsstörd som fyllt 15 år beredas vard i 

vilrdhem eller specialsjukhus om vården är oundgängligen piikallad med 

hänsyn till utvccklingsstörningens grad och till att han till följd av 
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utvecklingsstörningen a) iir farlig för annans personliga siikerhet eller fysiska 

eller psykiska hii!sa eller för eget liv, b) är ur stilnd att taga \'~ml om sig sFilv. 

c) iir ur stimd ;1tt skydda sig sjiilv mot att bli sexuellt utnyttjad eller d) har ett 

för närboemk t•ili:r andra grovt störande !evnadssiitt. 

Med stöd av domstols förordnande enligt 31 kap. 3 *brottsbalken fär drd i 

specialsjukhus beredas oberoende av samtycke även niir varden är ound

giingligen p~ikallad med hänsyn till, förutom utvecklingsstörningens grad. att 

den utvecklingsstörde till följd av utvecklingsstörningen är farlig för annans 

egendom c ller annat a\· lagstiftningen skyddat intresse. 

Omsorgslagen saknar regler om riitt att hindra den som har tagits in med 

stöd av lagen att liimna sjukhuset eller v1irdhemmt:t och om tv~mg för att 

genomföra vardatgärder eller för att skydda patienten sjiilv eller omgivning

en. Likaså saknas regler om brevgranskning. Däremot finns regler om rätt att 

fa bitriide av polismyndigheten för att i\terföra den som har avvikit eller inte 

inställer sig efter beslut om inskrivning. I praktiken har reglerna i 24 kap. 

brottsbalken ;rnsetts kunna användas analogt vid behov. 

Möjlighet att genom besvär hos psykiatriska nämnden överklaga beslut i 

fritga om omsorger enligt omsorgslagcn finns i ett antal i lagen angivna 

ärenden (bl.a. beslut om inskrivning i eller utskrivning från särskola, 

vitrdhem eller specialsjukhus). Frt1gorna prövas i regel saledes i första hand 

p~1 tjänstemannaplanet i andra hand av beslutsnämnd och slutligen av 

psykiatriska nämnden. när talan får föras dit. 

Talan mot beslut varigenom omsorg vägrats förs hos socialstyrelsen genom 

besvär. 

Som nämnts inledningsvis finns särskilda regler om ptlfiJ/jdcr för utveck

lingsstörda i brottsbalken 31 kap. 3 § och 33 kap. 2 §. Den som har begatt 

brott under inflytande av "sinnesslöhet" far inte dömas till fängelse. 

Domstolen kan överlämna honom till vård i specialsjukhus, om han behöver 

sädan vård, eller besluta om skyddstillsyn. Om det bedöms iindamalscnligt 

fär han dömas till böter. Han kan också vara fri frim påföljd. Även om brottet 

inte har begåtts under inflytande av "sinncsslöhet", men förutsättningar för 

inskrivning i specialsjukhus finns och behov av sädan vård föreligger. kan 

riitten besluta om värd i specialsjukhus. I detta fall krävs dock särskilda skäl 

hiirför. 

Skyddstillsyn kan inte annat iin om "särskilda skäl'' föreligger komma i 

fråga niir straffminimum för brottet är fängelse i ett ilr eller därutöver. Den 

som döms till skyddstillsyn kan åläggas att följa vissa föreskrifter om t.ex. 

vilrd eller behandling. Utvecklingsstörda kan dömas till skyddstillsyn med 

föreskrifter om att motta omsorger enligt omsorgslagen. 

Regler om ätalsunderlåtelse finns bl.a. i 20 kap. 7 § rättegångsbalkcn. 

Diirav framgiir att aklagaren kan avsta från att åtala. om brottet uppenbar

ligen begittts under inflytande av "sinnesslöhet" och vård i v~irdhem eller 

specialsjukhus kommer till stånd utan lagföring samt åtal inte är påkallat av 

särskilda skiil. 
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Sammanfattning a\' omsorgskommittens betänkande (SOU 
1981 :26) Omsori.:er om vissa handikappade 

Principiella ut~an!!spunkter 

Bilaga 3 

Omsorgskommitten konstaterar inledningsvis att principerna om norma

lisering och integrering iir grundl;igganJe för insatser inom handikappomr~1-

det. Normaliseringsprincipcn innebär att ågiirder skall vidtagas för att 

handikappade skall fä en livssituation som överensstämmer med andra 

miinniskors och principen om integrering innebär att handikappade skall 

delta i sal11hiillet tillsammans med och pt1 samma villkor som andra 
människor. 

Planeringen av ätgiirdcr för att avhjälpa brister miistc ske utifrim en 

helhetssyn. dvs. hiinsyn skall tas till att det kan vara på flera onmiden som 

den handikappade eller dennes anhöriga möter svi1righctcr. 

Samhiillets argärder mf1stc vara individualiserade. då insatserna m<1ste 

svara mot l11iinniskornas verk liga behov. 

Vetskapen om kontinuitet i omsorgerna utgör en trygghet både för den 

handikappade och hans närstående. 

I allt arbett: med människor är det viktigt att den enskildes integritet 

upprätthalls och skyddas. Handikappades kunskaper och erfarenheter tas till 

vara genom handikappades möjligheter till mcdinflytande bl.a. i planering 

och genomförande av insatser för handikappade. 

Kommitten framhåller ocksii att stöd- och serviceinsatserna för handikap

pade skall vara lätta att nå och fria från krångliga regler. Huvudregeln måste 

vara att insatserna skall finnas på den ort där den handikappade bor. 

Personkretsen 

De särskilda omsorgerna skall enligt omsorgskommitten stå öppna för alla 

handikapp<tdc barn och ungdomar samt vuxna som är barndomspsykotiska 

eller utvecklingsstörda. I denna personkrets ingår även barndomspsykotiska 

och utvecklingsstörda som är flerhandikappade samt vissa andra handikap

pade. 

För alla gäller att de särskilda omsorgerna skall ställas till förfogande för 

den enskilda människan i den mån hon behöver dem och inte på grund av att 

handikappet ingår under någon viss diagnos. 

Bostad och service 

Kommittens förslag syftar dels till en uppbyggnad av små bostadsenheter 

och social service, dels till en fortsatt avveckling av stora institutioner. 

Föräldrar till handikappade barn skall i ett tidigt skede få tillgång till en god 

första information, stöd i krisbearbetning. fortlöpande information, föräld-
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rautbildning och kompletterande utbildning. kombinerade med stödformer 

~om medhjälp i vard och tillsyn samt korttidsvi1rd. Allt stöd skall göras 

lät tillg;ingligt. 

Kommitten föresbr att en beredskap for god första information byggs upp 

och omfattar de m{inga personalkategorier som ;ir berörda. Ansvaret för 

denna skall iivila habiliteringsniimnden. 

Kommitten ser det naturligt att socialtj;insten genom sitt ans\'ar för alla 

handikappade ger avlösningshjälp (mt·dhjillp i vård och tillsyn) till familjer 

med handikappade barn. ungdomar och vuxna. Kommitten fön:sli1r ocksä att 

landstingen svarar för anskaffning av annat enskilt hem. ger dem behörigt 

stöd och utövar tillsyn över dem. 

De kollektiva bostadsformer som kan behövas för handikappade barn. 

ungdomar och vuxna betecknas grupphem. De kommer successivt att ersätta 

speciabjukhw;. v{udhem. vissa inackorderingshem och elevhem i internat

form. 

Kommitten har beskrivit avvecklingen av de stora institutionerna och 

bl'lonar tillsynsmyndighetens betydelse för att dokumentera och sprida 

erfarenheter om avvecklingsprocesser. 

Specialsjukhusens avveckling bör vara slutförd inom en femärsperiod efter 

ikraftträdandet av en ny lag om handikappornsorgcr - samma mäl gäller 

vi!rdhem och elevhem i internatform för barn. V[1rdhem för vuxna kan ta 

längre tid att avveckla. 

Undervisning 

Förskolan för handikappade barn har som för andra barn både sociala och 

pedagogiska motiv. Handikappade barn behöver social gemenskap för sin 

utveckling och föräldrarna kan behöva avlösning i sin vårduppgift. 

Utvecklingen av den individuella integreringen lcdt:r naturligt till att 

särskolans förskola går upp i den primärkommunala barnomsorgen. Denna 

omfattar redan i stor utsträckning daghemsverksamheten för utvecklings

störda harn. Kommunerna hlir huvudmän för förskolan för alla harn. 

Kommitten föreslår att särskolan i övrigt inlemmas i det allmänna 

skolviiscndet genom att huvudmannaskapet går över till kommunerna. 

Överförandet till kommunerna maste ske med bibehållande av de insatser. 

resurser och den särskilda pt.:dagogik som finns inom dagens s;irskola. 

Kommitten föresli1r att statsbidrag bör utgå till kommunerna efter 

nuvarande normer för klasser och grupper inom särskolan. men på nivå 

(procentuell) som gäller för grund- och gymnasieskolan. För resterande 

kostnader för särskolan förordas förhandlingar mellan kommuner. landsting 

och staten sil att kommunerna fullt ut kompenseras för sina ataganden. 

Inordnande! av särskolan i det allmänna skolväsendet för till konsekven~ 

att allmän skollagstiftning med några föreslagna kompletteringar bör reglera 

skolgången för barndomspsykotiska och utvecklingsstörda elever. 
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Siirskolplikten bör ersiittas av vanlig skolplikt (7-16 är). Ocks{i inskriv

ningen i särskolan bör överensstämma mt.:d inskrivning i det allmiinna 

skolviisendet. Kommitten föreslar att den minskade tiden i grundsärskolan 

och träningsskolan kompenseras av ett års förlängning inom yrkesskolan. 

Siirskoleleverna ges riitt till gymnasieskolan. 

Kommitten förutsätter att vuxenstudier vid folkhögskolor och inom 

studieförbund kan fortgi1 i minst nuvarande omfattning. 

Fritid och kultur 

Kommitten framhåller att ett nära samarbete mellan landsting och 

kommun beträffande fritidsvcrksamhet för handikappade är betydelsefullt. 

Kommunala fritidshem kan spela en stor roll för handikappade barn och 

ungdomar och förutsiitter en fortsatt utbyggnad av fritidsverksamheten. 

Andra stiidinsatser, hjälpmedel för barn och vuxna 

Handikappinstitutet har ansvar för hjälpmedelsfrågorna. Kommitten 

föreslår att särskild vikt läggs vid att 

- utveckla hjälpmedel för barn och ungdomar 

- utarbeta hjälpmedel för kompensation av begåvningshandikapp (särskilt 

kommunikationshinder) 

- utarbeta metoder för träning att använda hjälpmedel 

- anpassa hjälpmedel till den enskilde. 

Den kanske största svårigheten för flertalet utvecklingsstörda är att 

meddela sig med andra. Kommitten anser att utveckling av hjälpmedel för att 

underliitta kommunikation för begåvningshandikappade bör prioriteras. 

Landstingens habiliteringsorganisation 

Kommitten föreslår en samordnad landstingskommunal habiliteringsorga

nisation som skall omfatta de handikappade barn och ungdomar inom 

landstingsomrädet som behöver särskilt stöd och service och inte kan få det 

genom kommunernas eller landstingens ordinarie serviceutbud. Habilite

ringsverksamheten skall ledas av en politisk nämnd - habiliteringsnämndcn. 

Det bör ligga inom nämndens ansvarsområde att samverka med andra 

verksamhetsfält såsom sjukv{1rden, skolan. socialtjänsten och statlig under

visning för barn och ungdomar. 

Reguljära arbetsmarknaden 

Kommitten föreslår inget radikalt nytt utan gör en genomg:iing av de 

åtgärder som finns i dag och föreslår en del förändringar. 

Kommitten föreslår en obligatorisk anmälan vid skolgångens slut och ett 
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kont<tktniit kring den handikappade för att bevaka möjligheterna till 

arbetsplaccring. ekonomiska bidrag och stödformer. Kommitten understry

ker siirskilt arbetsförmedlingens ansvar. 

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

Kommitten för.:sliir vissa förstärkningar av befintliga arbetsmarknadspo

litisk;! :1tgiirder för vuxna handikappade inom personkretsen för särskilda 

omsorger, bl.a. utveckling av arbetstekniska hjiilpmcdcl, en förliingning av 

tiden för kontant arbetsmarknadsstöd, KAS. till 3UU dagar. sllipande av 

ftldersgriins hos den handikappade för bidrag till arbetsbiträde och förhöjt 

lönebidrag oavsett iilder. 

Regeringen bör i siirskild ordning pröva om ytterligare iitgärder säsom 

friigan om kvotlagstiftning skall siittas in för att bereda handikappade 

arbete. 

Skyddat arbete 

Kommitten föreslår att arbetsmarknadsverket ges möjlighet att för de 

först•! sex m[maderna efter det att en person liimnat en verkstad för skyddat 

arbete för annat arbete betala hela lönekostnaden på den nya arbetsplat

sen. 

Kilmmitten föreslar ocksi1 ett utökat samarbete mellan dagcenter och 

Samhällsfön::tagsgruppens ,·erk"tädcr genom b\.a. produktionssamordning. 

introduktion. provanställning och deltidsanstiillning för att öka möjligheter

na för personer frim dagcenter att fä arbete vid verkstiiderna. 

Dagcenter 

Den dagccntermodell som förslås är en breddning och fördjupning av den 

dagcenterverksamhet som hallcr pä att utvecklas på manga hi1ll i landet. 

Kommitten lägger fast vissa grundläggande mäl för dagcenterverksamheten: 

Rätten till samhällsdeltagande, rätt till omsorg på hemorten, rätt till 

dagvcrksamhet för alla. 

Kommitten anser att en personlig assistent för vissa är en grundförutsätt

ning för meningsfull dagcenterverksamhet. 

Handikappades inflytande 

För dem som f;ir s;irskilda omsorger anser kommitten det \'iktigt att 

garantera inflytande genom lagreglering. Alla insatser skall genomföras och 

utformas i sam fors tand med den handikappade. 

Kommitten föresli1r att habiliteringsnämnden bl.a. skall ägna informa

tionsfragor ökad uppmärksamhet och att tillsynsmyndigheten blir stödja 
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huvudmannen gl'Illlm :itt utvcekla metoder och framstiilla J:impligt material. 

Stor vikt b1)r Higgas \'id att informera den handikappade och hans anhiiriga 

nm bcs\'iirsviigar och möjlighelt'r att i_iverklaga bL'Slut. 

I utredningen försli1s vidare ett personligt stöd genom kontaktperson för 

enskilda som far särskilda omsorger. 

Fiiriildraskap - stiid till be~avning.shandikappade föräldrar och deras harn 

I fr<lgan om begavningshandikappade för:ildrar och deras barn har 

fiir:ildraskap betraktats som en situation som kriiver vissa siirskilda insatser 

utöver det stöd som tidigare beskrivits. Främst gäller det beträffande 

samordning mellan olika instanser. 

Kommitten anser att dt första led i ett förbyggande arbete miistc vara att 

utvecklingsstörda ungdomar far stöd i sin personlighetsutveckling. De m:1ste 

fa kunskaper nch insikt om vuxenlivets möjligheter (JCh krav och om 

innebörden av sitt individudla handikapp. 

Särskilda omsorger för vuxna/organisation 

Kommitttins förslag innebär en utveckling av dagens organisationsmodell 

med en habiliteringsniimnd som crsiitter nuvarande omsorgsstyrelse. ett 

centralt lag och lokala lag (distriktslag). 

Alla siirskilda omsorger skall gö efter samri1d med elen handikappade 

och/eller hans företriidare. 

Ekonomiska stödformer 

Utvecklingsstörda och andra handikappade ungdomar i åldern 16-21 ar 

skall inte förtidspensioneras under sin utbildningstid. Kommitttin förcsbr att 

behovet av ekonomiskt stöd under gymnasieutbildningen för handikappade 

elever utreds och att diirvid s~irskilt beaktas de mycket svart handikappades 

merkostnader och omvardnadsbehov. framför allt niir de bor hemma. 

Riksförsäkringsverket föreslås få i uppdrag att siirkilt se över reglerna för 

handikappersiittning för personer med flera handikapp. 

Stöd till inrnndrare med handikapp 

Särskilda krav m:1ste stiillas på utformning av stöd och service till 

handikappade invandrare och deras familjer. H:insyn mi1ste ocksi1 tas till att 

invandrare inte utgör ni1gon enhetlig grupp utan har sin bakgrund i mycket 

skiftande kulturer. 

I utredningen förslas att hcmspdksundervisningen blir föremiil för fortsatt 

utvecklingsarbete med skolöverstyrelsen som ansvarig. 
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Forskning 

I utredningen förordas att en fristäende programgrupp skapas för initiering 

av forskning. Programgrupprn kan hestå av representanter för forskarna. 

huvudmännen. arbetsvården. personal. intresseorganisationer, statliga myn

digheter samt Handikappinstitutet. 

Personalutbildning 

Kommitten anser att det är viktigt att handikappkunskap ingår 1 

hasutbildningen för yrkeskatcgorier som i sitt arbete berörs av handikap

pades situation. Mest betydelsefullt är det dock att de som arbetar närmast 

handikappade har utbildning för sina väsentliga uppgifter. 

llurndmannaskap och ekonomiska konsekvenser 

Kommitten föreslår att huvudmannaskapet för särskilda omsorger skall 

ligga pä landstingen, men heträffande undervisning, fritidsverksamhet och 

enskilt boende bör kommunerna helt eller delvis ha ansvaret. När det gäller 

förmedling av arbetstillfällen och erbjudande av arbete inom Samh:illsföre

tagsgruppcn har staten ansvar. 

Tillsyn 

De statliga organens tillsyn övergår alltmer från att ha ett kontrollsyfte till 

att innefatta övergripande uppgifter av mera radgivande karaktär. Detta bör 

även gälla habiliteringsnämndcrnas verksamhet. där det föreslås att social

styrelsen skall vara tillsynsmyndighet. 

Skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna bibehåller nuvarande tillsyn 

över undervisningen. Dock övergår tillsynen över inackorderingshem och 

elevhem för särskolelever på socialstyrelsen. 

I utredningen föreslås att landstingskommunerna i samråd med primär

kommunerna skall upprätta plan för verksamheten enligt LHO. Planerna 

skall redovisas för socialstyrelsen. 

Slutligen föreslås att landstingens förtroendenämnder skall fä sina 

arbetsuppgifter utökade till att iivcn omfatta habiliteringsnämndernas 

verksamhet. 

Vård oberoende av samtycke 

Barn och unga. Kommitten finner inte att det behövs några regler om 

omhändertagande av utvecklingsstörda eller andra handikappade barn och 

ungdomar utöver generell reglering i L VU. 

Vuxna. Kommitten har kommit till den slutsatsen att det bör vara möjligt 

att undvara särskilda tvängsregler för utvecklingsstörda, men framhåller att 
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den nya lagstiftningen bör ses som en försökslagstiftning, som efter en tid 

sbll utviirclcras. 

Lagöverträdare. Kommitten föres lär att möjligheten att överbmna till 

siirskild drd p[1 specialsjukhus skall tas bort. 

Pilföljder inom kriminalvtmlen bör kunna komma i fraga om, vid en 

samlad bedömning, habilitcringsbehovet b[ist anses kunna tillgodoses Lhir. 

Niir utvecklingsstörda som iir psykiskt sjuka begår brott bör de under samma 

förutsättningar som gäller för andra kunna dömas till sluten psykiatrisk 

värd. 

Bcsviirsbcstämmelser 

Kommitten före~li1r all de bestämmelser om barns talerätt m.m. som finns 

i 5(i §socialtjänstlagen ( 1980:620) skall ha motsvarande tillämpning i mål och 

iircnden i lagen om vissa handikappomsorger. 

l labiliteringsnämndens beslut i ärenden rörande rätten till särskilda 

omsorger föresli1s kunna överklagas hos länsrätten. Socialstyrelsens och 

länsstyrelsens beslut om föreliiggande eller förbud föreslfts kunna överklagas 

hos kammarrätten. 

Lagstiftning 

Kommitten förcslf1r att bndstingens uppgifter anges i en särskild lag, lagen 

om vissa handikappomsorger (LHO), som ersätter omsorgslag, elevhemslag 

och omsorgsstadga. 

De särskilda reglerna om undervisning av utvecklingsstörda och barn

domspsykotiska som kommitten anser hehövs föreslits införda i skollagen. 

Vidare fiireslits ett tillägg till 21 s socialtjänstlagen, som betonar social

niimndens ansvar för människor med svarartade handikapp. 

Slutligen föreslas ändringar i brottsbalken m.fl. författningar. 

Kostnader för genomförande av kommittens förslag 

Kommitten beräknar att de sammanlagda driftkostnaderna för stat, 

landsting och kommuner ökar med 280 milj. kr. - riiknat i gällande pris- och 

penningliige 1980-11-01. Detta jämförs med dåvarande driftkostnader för de 

omsorger om utvecklingsstörda som landstingen iir huvudman för och som 

staten bidrar till genom statsbidrag. vilka uppgick till ca 3 800 milj. kr. år 

1979. 

Reservationer och särskilda yttranden 

I kommittens betänkande framfördes reservationer bl.a. mot förslagen om 

änJrat huvudmannaskap för siirskolan, avveckling av v~lrdhem samt 
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ekonomiska konsekvenser av utn:dningsförslagen. 

Särskilda yttralllh:n avgavs om godkiinnandi:: a\· inriittning, bemyndigande 

for regeringen att meddela föreskrifter. clcvhcmsverksamhctcn. skolverk

samheten for psykotiska barn. personliga vårdare. personkretsen för 

siirskilda L11morgcr om barn och ungdomar m. Il. fri1gur. 
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Bilaga../ 

Rernissinstanser 

Omsorg:skommittL;ns bet:inkande ( SOU l 9S l :26) Omsorgn nm \·issa 

handikappade. har remissbehandlats. Yttranden över hetiinkandet h;1r 

avgetts av socialstyrebcn. riksförS:ikringsv.::rkct. stat.::ns handikappr;1d. 

styrelsen fiir v;irdartjiinst. riksrevisionsverket. uni\·ersitch- och högsklil.::äm

betct. centrala studiestödsnämnden. skolöverstyrelsen. arbetsmarknadssty

r.::lsen. hostadsstyrelscn. psykiatriska nämmkn. Svenska kommunförbun

det. Landstingsfi.irhunclet. samtliga landstingskomm uner. Stockholm~ kom

mun. Siidertiilje kommun. Östhammars kommun. Uppsala kommun. 

Katrindwlms kommun. Linköpings kommun. Eksjö kommun. Gotlands 

kommun. Ronneby kommun. Klippans knmmun.1\lalmö kommun. Helsing

borgs kommun. Halmstads kommun. Göteborgs kommun. '.\folndab kom

mun. Orusts kommun. Borits kommun. Skövde kommun. Falköpings 

kommun. Arvika kommun. Grums kommun. Karlstads kommun. Örebro 

kommun. Viisteri1s kommun. Faluns kommun. Giivk kommun. Ljusdals 

kommun. Östersunds kommun. Skellefteå kommun. Vilhelmina kommun. 

Kiruna kommun. StiftL'lsen samhiillsföretag. Handikappinstitutct. De han

dikappades riksförbund. I Iandikappforbundens centralkommitte. Riksför

bundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Riksförbundet för utveck

lingsstörda barn. ungdomar och vuxna. Rik5föreningen för psykotiska harn. 

De enskilda anstalternas förhund. Läkepedagogiska samarbetsgruppen. 

Svenska föreningen för psykisk utvecklingshämning. Folkbildningsförbun

det. Tjiinstcmiinnens centralor!wnisation. Centralorganisationen SACO! 

SR. Landsorganisationcn i Sverige och Svenska arbetsgivarcföreningcn. 

Dessutom har inkommit yttcrligar.:: nära 60 yttranden frirn bl.a. mvndig

heter. kommuner. skolor. fackliga organisationer och föreningar. handi

kapporganisationer och -föreningar. politiska föreningar. studicförhund. 

föriildrafön:ningar samt fr{rn flera enskilda personer. 
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Bilaga 5 

De remitterade lagförslagen 

J forslag till 
Lag om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.n. 

Htirigenom föreskrivs följande. 

Inledande bestämmelser 

I * Denna lag innchiiller föreskrifter om särskilda omsorger om psykiskt 

utn:ck l ingsstörda. 

Vad i lagen siigs orn psykiskt utvecklingsstörda gäller iiven personer som pil 

grund aY hjärnskada. föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. har fätt 

ett betvdandc och bestilendi: begavningshandikapp samt personer med 

barndlimspsy kos. 

2 * I socialtjiinstlagen ( 1980:620) och i hälso- och sjukvardslagen ( 1982:763) 

finns föreskrifter orn kommunernas och landstingskommunernas ansvar för 

soeialtjänst respektive hälso- och sjukvård åt alla. 

Verksamhetens mal 

3 * De siirskilda omsorgerna skall syfta till att ge psykiskt utvecklingsstörda 

möjlighet att leva som andra och i gemenskap med andra. Omsorgerna skall 

vara inriktade pii att utveckla den enskildes egna resurser. 

Vcrksamhi:ten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbe

stiimmandi:riitt och integritet. 

De särskilda omsorgerna 

4 * De särskilda omsorgerna är 

1. rf1dgivning, annat personligt stöd samt stöd av en kontaktperson, 

2. daglig verksamhet för dem som inte förvärvsarbetar eller utbildar 

sig, 

3. korttidsvistelse utanför det egna hemmet i syfte främst att avlösa 

anhöriga i viird 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 självständigt. 

De som för särskilda omsorger enligt första stycket 2-5 skall också erhttlla 

omvardnad. At dem som bnr i elevhem eller grupphem skall erbjudas 

fritidsverksamhct och kulturella aktiviteter. 
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Rätten till särskilda omsorger 

5 *Psykiskt utvecklingsstörda. som behöver sadant stöd och sitdan hjtilp i sin 

livsföring som avses i .i S. har rätt till särskilda omsorger enligt denna lag. om 

deras behov inte tillgodoses pa ni1got annat sätt. 

Psykiskt utvecklingsstiirda skall genom de särskilda omsorgerna tillförsäk

ras goda levnadsvillkor. 

De siirskilda omsorgerna skall anpassas till mottagarens individuella bd10v 

samt utformas sa att de är liitt tillgängliga för de miinniskor som behöver dem 

och stärker deras förmiiga att leva ett självstiindigt liv. 

6 * Särskilda omsorger skall ges den psykiskt utvecklingsstörde endast om 

han begiir det. Om han iir under 15 ar eller annars ur ständ att avge en 

bindande viljeförkl<tring skall de siirskilda omsorgerna ges pä begiiran av 

vårdnadshavare. förmyndare eller god man. 

Landstingskommunens ansvar 

7 * Varje landstingskommun skall svara för de särskilda omsorgerna åt 

psykiskt utvecklingsstörda som iir bosatta inom landstingskommunen. 

Psykiskt utvecklingsstörda som vistas i landstingskommunen under en 

kortare tid skall ges det stöd som de omedelbart behöver. 

Vad som i denna lag sägs om landstingskommuner gäller ockstt kommuner 

snm inte ingår i en landstingskommun. Föreskrifter om förvaltningsutskottet 

skall därvid avse kommunstyrelsen. 

8 § Till landstingskommunens uppgifter hör att 

1. göra sig förtrogen med psykiskt utvecklingsstördas levnadsförhållanden 

samt verka för att de far sina behov allsidigt tillgodosedda. 

2. informera om verksamhetens mäl och medel. 

3. i samverkan med kommunerna i Jandstingskommuncn samordna den 

verksamhet som behövs för psykiskt utvecklingsstörda och deras familjer 

samt verka för att den Ut\"ecklas på ett tillfredsställande sätt. 

4. medverka till att psykiskt utvecklingsstörda för en meningsfull syssel

sättning genom förviirvsarbetc, 

5. samverka med organisationer som företriider psykiskt utvecklingsstör

da, 

6. verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för 

psykiskt utvecklingsstörda. 

9 * Landstingskommunen skall efter samråd med kommunerna inom 

landstingskommunen planera för de särskilda omsorgerna om psykiskt 

utvecklingsstörda. 

10 § Samråd skall fortlöpande ske med den psykiskt utvecklingsstördes 

närstaende. 

R Riksdagcn /98./185. I sam/. Nr 17!> 
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11 * Landstingskommunen skall anmäla till överförmyndaren när en psykiskt 

utvecklingsstörd kan antas behöva förmyndare eller god man samt när en 

omyndighctsförklaring bör kunna hävas eller ett godmanskap kunna 

upphöra. 

12 * Landstingskommunen får till kommun i landstingskommunen överl<'\ta 

uppgift enligt denna lag beträffande psykiskt utvecklingsstörda som är 

bosatta i kommunen eller vistas där under kortare tid, om landstingskom

munen och kommunen har kommit överens om det samt regeringen medger 

det. 

Om en si1dan överliltdse sker, skall föreskrifterna i denna lag om 

landstingskommun i tillämpliga delar gälla för kommunen. 

A'·git"ter 

13 * Avgift skall inte tas ut för särskilda omsorger enligt denna lag. Av dem 
som inte är beriittigade till folkpension i form av hel förtidspension eller hel 

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

stadigvarande bostad p[1 landstingskommunens bekostnad, skäliga avgifter 

för kost och logi tas ut enligt de grunder som landstingskommuncn 

bestämmer. Avgifterna skall bestämmas så att de boende förbehälls 

tillräckliga medel för sina personliga behov. Regeringen meddelar ytterligare 

föreskrifter om sf1dana avgifter. 

Om rätt för landstingskommuncn 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 tillsätta en särskild omsorgsnämnd eller uppdra 

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

förvaltningsutskottet omsorgsnämnd. 

15 ~ I fråga om särskild omsorgsnämnd gäller bestämmelserna i 3 kap. 

2-12 ** kommunallagen ( 1977: 179) i tillämpliga delar. 

I ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild gäller dock 4 och 

5 §§ förvaltningslagen ( 1971 :290) om jäv. 

Personal 

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

behövs för att meddela god omsorg. 

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om behörighet till 
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tjiinstcr inom omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda och om tjänsternas 

tillsiittning. Regeringen fär övcrbta åt socialstyrelsen att meddela sadana 

föreskrifter. 

Enskild omsorgsverksamhct 

17 *Om en enskild yrkesmässigt vill bedriva sådan verksamhet för psykiskt 

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

tillstiind hos socialstyrelsen. Tillstånd far inte lämnas utan att omsorgsnämn

den i den landstingskommun diir verksamheten skall bedrivas har tillstyrkt 

det. 

Enskild verksamhet skall st it under tillsyn av omsorgsnämnden. Nämnden 

har riitt att inspektera verksamheten. 

Tillsyn 

18 § Socialstyrelsen har tillsyn över verksamhet enligt denna lag. Styrelsen 

skall därvid följa och stöd_ja verksamheten. Styrelsen har rätt att inspektera 

verksamheten. 

Ytterligare föreskrifter 

19 * Regeringen bemyndigas att i fräga om verksamhet enligt denna lag 

meddela ytterligare föreskrifter till skydd för enskilda. 

Regeringen får överlåta åt socialstyrelsen att meddela sådana föreskrif

ter. 

Överklagande 

20 § Omsorgsnämndens beslut om särskilda omsorger åt enskilda enligt 4 § 

för överklagas hos länsrätten. Talan får föras av den på vars begäran särskilda 

omsorger skall ges. 
Socialstyrelsens beslut om tillstand enligt 17 § eller om föreläggande eller 

förbud enligt 21 * får överklagas hos kammarrätten. 

De beslut som omsorgsnämnden, socialstyrelsen, länsrätten eller kammar

rätten meddelar enligt denna lag gäller omedelbart. Länsrätten eller 

kammarrätten får dock förordna att dess beslut skall gälla först sedan det har 

vunnit laga kraft. 

Övriga bestämmelser 

21 §Om det föreligger något missförhållande inom enskild omsorgsverksam

het som avses i 17 *. skall socialstyrelsen förelägga den som har ansvaret för 

verksamheten att avhjälpa missförhållandet. 
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Om missförhallandet är allvarligt och socialstyrelsens föreläggande inte 

följs. får socialstyrelsen förbjuda verksamheten. 

22 * Den som är eller har varit verksam inom enskild omsorgsverksamhet 

som avses i 17 ~far inte oh<:'hörigen röja vad han därvid har erfarit om n[1gons 

personliga förhållanden. 

I det allmännas omsorgsverksamhet tillämpas bestämmelserna i sekretess

lagen ( 1980: I 00). 

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

0111 införande av lagen (1985:fl00) om särskilda omsorger 0111 psykiskt 

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

Härigenom föreskrivs följande. 

J 17 

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

m.tl. och denna lag träder i kraft den l juli 1986. 

Vid ikraftträdandet skall lagen (1967:940) ang3ende omsorger om vissa 

psykiskt utvecklingsstörda upphöra att gälla med de undantag som framgår 

av denna lag. 

I fråga om annan undervisning för psykiskt utvecklingsstörda än under

visning i förskola skall utfärdas särskilda övergångsbestämmelser. 

2 § Den som vid lagens ikraftträdande erhåller omsorg enligt den upphävda 

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

omsorg enligt den nya lagen. Om nagon erhåller omsorg i former som saknar 

motsvarighet i den nya lagen, är landstingskommunen skyldig att tillhanda

hålla den enskilde samma omsorg så länge behovet kvarstår. 

3 § Landstingskommunerna skall, i samband med att planeringen enligt 9 §i 

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

och vårdhem. 

Intill dess avveckling av specialsjukhus och vårdhem har ägt rum får 

omsorg alltjämt tillhandahållas vid sådana institutioner. Ledningen av 

verksamheten skall utövas av den nämnd som är omsorgsnämnd enligt den 

nya lagen. 

4 § För innehållet i verksamheten vid specialsjukhus och vårdhem och för 

verksamhetens bedrivande i övrigt under avvecklingstiden giiller den nya 

lagens bestämmelser om särskilda omsorger. För specialsjukhusen tillämpas 

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

sjukvårdslagen (1982:763). 

5 § Nyintagning i vårdhem för barn och ungdom får inte ske. Nyintagning i 

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

skäl. 

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

omsorgsnämnden regelbundet och minst en gång om året pröva om boendet 

kan fortsätta i någon annan boendeform. 

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

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

anslutande bestämmelser i 36--37 a §§ och 39-54 §§ i den upphävda lagen. 

7 § Uppgifter som enligt den upphävda lagen har ålegat överläkaren och 

vårdchcfcn hos omsorgsstyrelsen skall utföras av tjänstemiin som landstings

kommunen utser. 

<J Riksdagen !9/:i-lll:i5. I sam/. Nr f 7() 
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Beslut som enligt den upphävda lagen skulle ha fattats av bcslutsniimndcn 

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

beredande av sluten psykiatrisk värd i vissa fall. 

Vid handläggning inför utskrivningsniimnden tillämpas 29-30 ** och 

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

har 23 § i den upphävda lagen tillämpning. 

Regeringen meddelar föreskrifter om fördelningen mellan utskrivnings

niimnderna av iircndcn enligt denna lag. 

8 § lnackorderingshem och elevhem som niimns i den upphiivda lagen skall 

anses vara grupphem respektive elevhem enligt den nya lagen. 

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

JO§ i den upphävda lagen skall anses ha tillstimd att pil de villkor som angivits 

i godkännandet bedriva verksamheten enligt 17 ~ i den nya lagen. 

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

ersatts genom en bestämmelse i lagen ( 198'.'i:OOO) om särskilda omsorger om 

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

avse den nya bestämmelsen. 

1.1 § Res lut om omsorger, som har överklagats hos socialstyrelsen enligt 44 ~ 

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

lagen. 

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

fram till utgången av år 1988 fullgöra de uppgifter som enligt den nya lagen 

ankommer pä omsorgsniimnd, om inte landstingskommunen dessförinnan 

beslutar annat. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

Härigenom föreskrivs att I * hiilso- och sjukvårdslagcn ( 1982:763) skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lvdelse Föreslagen lydelse 

I § 
Med hälso- och sjukvärd avses i denna lag åtgärder för att medicinskt 

förehygga. utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och 
sjukvården hör sjuktransporter. 

l f raga om omsorger om 1'issa 
psykiskt 1111·ccklingsscörda fin11s be
scämmelser i lagen I 1967:9./0J 11ngå
e11de omsorg<'r om vissa psvkiskt 
U fl'eckl ingss tärda. 

I fråga om tandviird finns särskilda bestämmelser. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1986. 
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LAGRÅDET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid sammantriide 

1985-03-18 

120 

Närvarande: f.d. regeringsrådet Paulsson, regeringsrädet Muc:ller. justitie

rådet Jermsten. 

Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 21 februari 1985 har 

regeringen på hemställan av chefen för socialdepartc:mentet, statsrådet 

Andersson, beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag till 

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

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

psykiskt utvecklingsstörda m.fl .. 

3. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen 0982:763). 
Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovrättsasscssorn Gertrud 

Holmquist. 

Förslagen föranleder följande yttrande av lagrådet: 

Lagen om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. 

4§ 

Paragrafen innehåller en närmare beskrivning av de särskilda omsorgerna 

enligt lagen. 

I första stycket punkt 2 upptas som en särskild omsorg '"daglig verksamhet 

för dem som inte förvärvsarbetar eller utbildar sig"'. Av motiven framg{1r att 

den angivna dagliga verksamheten främst åsyftar sysselsättning i s.k. 

dagcenter. Dessa synes i första hand vara inriktade på att gl". den 

utvecklingsstörde sådan sysselsättning att hans resurser kan utvecklas och att 

han kan beredas arbete på den öppna marknaden eller i skyddad verksamhet. 

Härtill ansluter ett uttalande i specialmotiveringen att avgränsningen av 

denna omsorg till dem som inte förvärvsarbetar eller utbildar sig skall 

uttrycka att bestämmelsen tar sikte särskilt på dem som är i yrkesverksam 

ålder; det anges vidare att psykiskt utvecklingsstörda som har uppnått 

pensionsåldern men önskar fortsätta i dagcenter liksom hittills "'kan"' ges 

möjlighet till det. 

Härtill vill lagrådet anföra. Det allmänt hålla uttrycket "'daglig verksam

het" ger föga ledning för att bestämma karaktären av verksamheten. I 

uttrycket synes i och för sig kunna rymmas sysselsättning av mycket olika 

slag. Inte heller kan av lagtexten utläsas att verksamheten i första hand skulle 

vara avsedd för personer i yrkesverksam ålder. För att säkerställa att denna 

omsorg i rättstillämpningen för den inriktning och omfattning som asyftas 

synes en precisering av lagtexten böra övervägas. 
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Beträffande punkt 3 framgår av motiveringen att uttrycket "korttidsvis

telse utanför det egna hemmet" iir avsett att omfatta också sådan 

korttidstillsyn före och efter skoldagen och under lovdagar som barn över 

12 år kan behöva och som allts{1 motsvarar omhändertagande i fritidshem för 

yngre barn. Det synes lämpligt att lagtexten kompletteras så att denna 

innebörd av omsorgen framgår klarare. Lagrådet förordar därför att 

förevarande punkt ges förslagsvis följande lydelse: "3. korttidsvistelse - - -

tillsyn samt korttidstillsyn av skolungdom över 12 år". 

I andra stycket av paragrafen föreskrivs att de som fär särskilda omsorger 

enligt första stycket 2-5 ocksa skall erhiilla omvitrdnad och att ät dem som bor 

i elevhem eller grupphem skall erbjudas fritidsverksamhct och kulturella 
aktiviteter. Den avsedda innebörden av stycket torde vara att ge uttryck för 

att omvårdnaden. fritidsverksamhcten och de kulturella aktiviteterna utgör 

en del av de ifrågavarande särskilda omsorgerna, till vilka den enskilde i 

förekommande fall har rätt enligt bestämmelserna i 5 §. För att denna 
innebörd av stycket skall komma till tydligare uttryck förordar lagrådet att 
stycket ges förslagsvis följande utformning: "I de särskilda omsorgerna enligt 

första stycket 2-5 ingår också omvårdnad. För dem som bor i elevhem eller 

grupphem ingår vidare fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter i de 

särskilda omsorgerna". 

5§ 

Lagrådet föreslår att första stycket av paragrafen ges en förenklad språklig 

utformning enligt följande: "Psykiskt utvecklingsstörda har rätt till särskilda 

omsorger enligt denna lag om de behöver sådant stöd och sådan hjälp i sin 
livsföring och behovet inte tillgodoses pa annat sätt". 

6§ 

Av denna paragraf framgår att särskilda omsorger får ges endast på 
begäran av den psykiskt utvecklingsstörde. För fall då han är under 15 år 

,.eller annars ur stånd att avge en bindande viljeförklaring" skall omsorgerna 

ges på hegäran av vårdnadshavare, förmyndare eller god man. 

Det citerade uttrycket leder tankarna direkt till lagen (1924:323) om 

verkan av avtal, som slutits under inflytande av rubbad själsverksamhet. Det 

kan enligt lagrådets mening emellertid starkt ifrågasättas om det är lämpligt 

eller praktiskt att kriiva att den som på en huvudmans vägnar tar emot en 

begäran om särskilda omsorger alltid skall kunna bilda sig en säker 

uppfattning om hur en prövning enligt nämnda lag skulle utfalla i praktiken. 

Någon vägledning, men ingen säker sådan. kan måhända ibland erhållas från 

förhållandet om det är en förmyndare eller en god man som har förordnats att 

tillvarata den utvecklingsstördcs intressen. 
Enligt lagrådets mening skulle tankegångarna bakom berörda förslag 
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komma till minst lika bra uttryck och bestämmelsen dessutom bli avsevärt 

lättare att tilliimpa om det citerade uttrycket i andra meningen ersätts med 

förslagsvis följande ordalydelse '"eller. i annat fall, om han uppenbart saknar 

förmåga att pa egen hand ta st:illning i fr{igan'". 

15§ 

Paragrafen föreskriver i första stycket att vissa lagrum i kommunallagen 

skall gälla i tillämpliga delar betriiffande en särskild omsorgsnämnd. Enligt 

andra stycket skall dock förvaltningslagens jävsregler gälla vid myndighets

utövning mot enskild. Regleringen innebär bl.a. att de vanliga kommunala 

jävsreglerna skall tillämpas vid annan handläggning inom nämnden. 

Vid genomförandet av 1971 års förvaltningsreform intog lagstiftaren den 

ståndpunkten beträffande den specialreglerade kommunalförvaltningen. att 

förvaltningslagens jävsregler skulle gälla inte bara i ärenden som innebär 

myndighetsutövning mot enskild utan i alla ärenden hos en specialreglerad 

nämnd (se prop. 1971 :30 s. 354). Till följd härav infördes i barnavårdslagen, 

lagen om socialhjälp och vissa andra specialförfattningar uttryckliga före

skrifter härom. Den angivna principen har upprätthållits även i senare 

lagstiftning; se 53 !i socialtjänstlagen (1980:620) och 5 § hälsoskyddslagen 

( 1982: 1080). Jävsfrågorna synes böra lösas pa motsvarande sätt när det gäller 

de särskilda omsorgsnämnderna. Lagrådet föreslår att förevarande paragraf 

ändras i enlighet härmed. 

16 § 

I första stycket av förevarande paragraf har tagits in en allmän regel om 

skyldighet att ha den personal som behövs för att meddela god omsorg. I 

andra stycket bemyndigas regeringen att meddela föreskrifter om behörighet 

till tjänster inom omsorgsverksamheten och om tillsättning av sådana 

tjänster. Vidare föreslås regeringen få överlåta på socialstyrelsen att meddela 

sådana föreskrifter. 

Ett motsvarande bemyndigande finns visserligen i bl.a. 16 § hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763). Med hänsyn till den allmänna inriktning som de 

särskilda omsorgerna skall ha enligt den nya lagen kan emellertid ifrågasättas 

om det föreslagna bemyndigandet avser ett sådant ämne att delegation är 

möjlig enligt 8 kap. 7 §regeringsformen. Däremot kan de avsedda föreskrif

terna meddelas av regeringen med stöd av 8 kap. 13 § första stycket 2 

regeringsformen (se särskilt prop. 1973:90 s. 306). Det kan därför övervägas 

om inte andra stycket bör omformuleras i enlighet härmed (jfr 24 § andra 

stycket socialtjänstlagen). 



Prop. 1984/85:176 123 

20 § 

I första stycket föreskrivs att omsorgsnämndcns beslut om siirskilda 

omsorger åt enskilda fär överklagas hos länsrätten. Hiirtill fogas i en andra 

mening bestämmelsen att "talan fär föras av den på vars begäran särskilda 

omsorger skall ges··. Av specialmotiveringen framg<ir att sistnämnda 

stadgande är avsett att utgöra en erinran om att - i motsats till vad som för 

vissa fall gäller enligt 1967 års omsorgslag - det endast ~ir den enskilde eller 

hans ställföreträdare som har rätt att klaga. 

Lagrådet vill framhalla att den citerade meningen i första stycket inte torde 

utsäga mera om klagorätten än vad som redan följer av den allmänna regeln i 

11 * förvaltningslagen. Lagrådet föreslttr därför att meningen utgår. 

Specialmotiveringen innehiiller vissa uttalanden om innebörden och 

omfattningen av den prövning som domstolen har att göra i ett besvärsären

de. Sålunda anför departementschcfen bl.a. att om domstolen finner att den 

enskilde har rätt till särskilda omsorger skall domstolen ··enbart pröva om 

rätt finns till den eller de omsorger som den enskilde begärt". Härtill fogas att 

'"domstolens prövning skall i dessa fall enbart avse fragan om rätten till den 

särskilda omsorgen, inte utformningen". 

Härtill vill lagrådet anföra. Om den enskilde har förvägrats viss i 4 § 

angiven omsorg och besvärsprövningen därför gäller klagandens påstående 

att han är berättigad till omsorgen ifritga. torde det inte finnas anledning för 

domstolen att vid bifall till besvären gä närmare in på utformningen av den 

avsedda omsorgen. Givetvis bör det i en sådan situation ankomma i första 

hand pit omsorgsnämnden att. med beaktande bl.a. av de resurser som står 

till förfogande, bestämma det närmare innehållet i omsorgen. 

Det kan emellertid tänkas fall då den enskilde visserligen kommer i 

åtnjutande av viss omsorg enligt 4 § men gör gällande att innehållet i den 

lämnade omsorgen inte fyller lagens krav p<l hur en sådan omsorg bör vara 

beskaffad. Om exempelvis en person är missnöjd med viss stödinsats som 

erbjuds honom och önskar tillgång även till annan eller mer kvalificerad 

hjälp. mi'!ste han rimligen ha rätt att av domstolen få prövat om vad som 

erhålls uppfyller lagens krav eller om denna förutsätter en högre nivå på 

omsorgen. I sådana fall kommer alltsi'! domstolsprövningcn att avse just 

utformningen av den särskilda omsorgen. i vart fall på det sättet att 

domstolen uttalar sig om huruvida den lämnade omsorgen är tillräcklig med 

beaktande av innehållet i 3 och 5 §§ av lagen. 

Lag om införande aY lagen (1985:0001 om särskilda omsorger om psykiskt 

utYecklingsstörda m.11. 

5§ 

I andra stycket föreskrivs med avseende pfi dem som hor i specialsjukhus 

eller i vardhem, att omsorgsnämnden regelbundet och minst en gång om året 
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skall pröva om boendet kan fortsätta i någon annan boendeform. Denna 

prövning skall, enligt vad som anges i specialmotiveringen, avse varje person 

individuellt och dokumenteras på lämpligt sätt. I anslutning härtill uttalas i 

remissprotokollet att "prövningen leder inte till något beslut som gar att 

överklaga". Häremot vill lagrådet anmärka att ett beslut, som pa detta sätt 

avser en dokumenterad och individuell prövning, i och för sig torde uppfylla 

de kriterier som uppställs inom förvaltningsrätten för att ett beslut skall vara 

överklagbart. En helt annan sak är i vad mån det kan finnas utsikt till 

framgång för en klagan i sådant fall. Lagrådet vill dock - i anslutning till ett 

uttalande i specialmotiveringen att den som är intagen i en institution. som 

enligt den nya lagen skall avvecklas. maste finna sig i att flytta till en 

boendeform som enligt statsmakternas beslut skall ersätta dem som läggs ner 

- påpeka att lagen inte innehåller någon översättningsregcl som jämställer 

boende i specialsjukhus eller vårdhem med någon form av boende enligt den 

nya lagen. Detta torde innebära att varje beslut enligt 5 * andra stycket 
innebär ett ställningstagande i frågan huruvida en annan omsorg skall 
beredas den enskilde; särskilt påtagligt är detta om annan form av boende än 

i grupphem kan vara aktuell. 

Lagen om ändring i hälso- och sjukl·årdslagen (1982:763) 

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. 



Prop. 1984/85:176 

SOCIALDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

125 

vid regeringssammanträde 

1985-03-21 

Närvarande: statsministern Palme. ordförande, och statsritden Lundkvist, 

Fcldt. Sigurdsen. Gustafsson. Leijon. Hjelm-Wallen, Peterson, Andersson, 

Bodström. Göransson. Gradin. Dahl. R. Carlsson. llolmherg. Hellström, 

Thunborg, Wickhom 

Föredragande: statsrådet Andersson 

Proposition med förslag till lag om särskilda omsorger om psykiskt 
utvecklingsstörda m.fl. 

I Anmälan av lagrådsyttrande 

Föredraganden anmäler lagrådets yttrandet över förslag till 

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

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

utvecklingsstörda m.fl .. 

3. lag om ändring i hälso- och sjukvardslagen (1982:763). 

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. 

Förslaget till lag om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda 

m.n. 

4 § första stycket 

l'unkr 2. Lagrådet har efterlyst en precisering av lagtexten i närmare angivna 

hänseenden. En precisering bör enligt min mening ske genom att bestäm

melsen utformas enligt följande: 

"2. daglig verksamhet i dagcenter eller annan sysselsättning för dem över 

skolåldern. som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.". 

P1111k1 3. Lagrådd har förordat att lagtexten kompletteras så att det framgår 

klarare att bestämmelsen avser att omfatta ocksa sådan korttidstillsyn före 

och efter skoldagen och under lovdagar som barn över 12 år kan behöva och 

1 Beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssammanträdc den 21 februari 1985. 
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som motsvarar omhändertagande i fri tidshem för ~'ngre barn. Jag föreslår att 

bestämmelsen kompletteras på sätt lagrådet har föreslagit med det tillägget 

att den aktuella tillsynen skall ske utanför barnets eget hem. 

4 .~ andra s1vcker 

Som lagriidet har framhållit avser stycket att ge uttryck för att omvårdnad, 

fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter utgör en del av de ifrågavarande 

särskilda omsorgerna. Jag delar uppfattningen att detta kan komma till 

tydligare uttryck och föreslår en omformulering av stycket i detta syfte. 

5 och 6 .~§ 

Lagrådets förslag till omformuleringar uttrycker klarart: än de remitterade 

förslagen den innebörd som bestiimmelscrna är avsedda att ha. Jag föreslår 

att bestämmelserna utformas i enlighet härmed. 

15 § 

Lagrädet har, under åberopande av uttalanden i förarbetena till 1971 års 

förvaltningsreform samt med hänvisning till motsvarande bestämmelse i bl.a. 

socialtjänstlagen, föreslagit att förvaltningslagens jävsregler skall gälla 

enhetligt i alla ärenden hos omsorgsnämnden. Den nya lagen avser att under 

vissa förutsättningar göra det möjligt att föra över uppgifter till kommunerna 

och där i första hand socialnämnderna. Med beaktande av detta och av att det 

knappast kan vara annat än till fördel för omsorgsnämnderna att ha enhetliga 

jävsregler att tillämpa i samtliga fall, ansluter jag mig till lagrådets 

förslag. 

16 ,/$ 

Jag vidhåller att verksamheten med de särskilda omsorgerna - främst med 

hänsyn till att de personer som verksamheten avser på grund av sitt 

handikapp kan vara i särskilt behov av skydd- är ett sådant ämne beträffande 

vilket bemyndigande att meddela föreskrifter kan ges enligt 8 kap 7 § första 

stycket l. regeringsformen. Förevarande bestämmelse bör. liksom i lagråds

remissen, ges en utformning motsvarande 16 § hälso- och sjukvårdslagen. 

20 ~ 

Lagrådet har föreslagit att andra meningen i första stycket utgår, eftersom 

den inte torde utsäga mer om klagorätten än vad som redan följer av den 
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a\\mföma regeln i 11 * fiirvaltningslagen. Sistnämnda regel föri.:skriver att 

talan mot s:1dant heslut av myndighet som kan överklagas genom hesviir for 

föras av den som beslutet angi1r. om det g[itt honom emot. 

Syftet med den föreslagna meningt'.n har. som lagr<idet har uppmärksam

mat. varit att uttrycka att det bara iir den enskikk dler hans ställföreträdare 

som har rätt att klaga. 1 73 *andra stycket Sol har för att undanröja tvivel om 

den takberättigade kretsen i s.k. köiirenden föreskrivits att hesvär inte fär 

föras mot beslut i fråga om bistand till annan. Motsvarande tveksamhet om 

vem beslutet angår skulle eventuellt kunna uppstå ocksit i fråga om de 

siirskilda omsorgerna. Jag har avsett att förebygga detta genom att ange vem 

som iir taleheriittigad. Jag uppfattar lagriidet sii att ett heslut om särskilda 

omsmger aldrig kan i förvaltningslagens mening anses anga nitgon annan iin 

di.:n enskilde, som själv eller genom företriiclare har begärt omsorgerna. Jag 

godtar detta och förcsl<'tr i t•nlighet med lagriidet att meningen utgar. 

Vad lagrådet har anfört i övrigt i anslutning till 20 * gi.:r inte ankdning till 

några erinringar frän min sida. 

Förslaget till lag om införande a\· lagen ( 1985:000) om särskilda omsorger om 

psykiskt utvecklingsstörda m.fl. 

Syftet med den föreslagna regeln i andra stycket är att paskynda den 

avveckling av de större institutionerna som skall ske. Det måste i och för sig 

kunna förutsättas att omsorgsnämnden fortlöpande vidtar åtgärder som 

främjar avvecklingen och som alltså innefattar prövningar av möjligheten att 

ändra boendeform för dem som vårdas i dessa institutioner. Regeln om 

regelbunden prövning syftar enhart till att markera detta ansvar, att sätta ett 

minimikrav för hur ansvaret skall fullgöras samt att göra det möjligt att 

konstatera att fortlöpande överväganden faktiskt görs. Ett övervägande som 

enbart leder till slutsatsen att en flyttning f. n. inte kan verkställas anser jag, 

till skillnad från lagrådet. inte samtidigt behöva innehära ett avslag på en 

begäran om särskild omsorg i grupphem eller elevhem på sätt detta förutsätts 

ske enligt den nya lagen (6 §). För att klarare markera regelns avsedda 

karaktär föreslår jag dock att ordet "pröva" ersäfö med "överväga" och 

orden ''annan boendeform'" med "boendeform enligt den nya lagen". Jag vill 

slutligen erinra om att elen enskilde kan få sin uttryckliga önskan om bostad i 

grupphem eller elevhem prövad. även av domstol, genom att begära detta 

enligt elen nya lagen. 

Övrigt 

Utöver de ändringar som jag har vidtagit med anledning av lagrådets 

yttrande, har jag gjort vissa ändringar i lagförslagen av redaktionell karaktär. 

Sådana ändringar har gjorts i 4, 7 och 20 §§i den nya omsorgslagen samt i 1. 
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2. 4. 7 och 11 ~* promulgationslagen. 

I samband med beslutet om lagr{1dsremiss tog jag upp frilgan nm att utreda 

behovet av atgärder for andra grupper barn och ungdomar iin dem som nu 

föreslås ing;·, i omsorgslagens personkrets. Jag avser att senare {1terkomma till 

regeringen i denna fr[iga. Med anledning av att personkretsen enligt 

föreliggande förslag skall omfatta personer med barndomspsykos vill jag 

betona, att den förstärkning för dem som asyftas hiirmed enligt min mening 

blir beroende av att omsorgsverksamheten drar nytta av den kunskap och de 

resurser som finns p<i olika h{lll beträffande denna grupp. Bäde hos offentliga 

huvudmiin och inom enskild verksamhet görs angeliigna och framgi\ngsrika 

in~atser för psykotiska barn. Avsikten är all insatserna för dem skall 

utvecklas genom den nya lagen. Jag vill även erinra om att regeringen förra 

året i samma syfte ställt medel till förfogamh: för ett omfattande projekt om 

åtgärder för dessa barn. 

Jag erinrar slutligen om det förslag i fr:1ga om vissa regionala insatser p(1 

skolomr{1dct. som jag redogjorde för i sam hand med beslutet om lagriidsre

miss (lagrildsremissen avsnitt 2.7.4). 

2 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslar riksdagen att 

dels anta de av lagrådet granskade lagförslagen med vidtagna 

ändringar, 

dels godkänna vad jag har föreslagit i fr<'iga om regionala insatser på 

skolområdet. 

3 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att 

genom proposition föresl{1 riksdagen att anta de förslag som föredraganden 

har lagt fram. 
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