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kunskapsöversikt bemötande funktionshin-medom av personer
der SOU 1998: 16 forskning kring attityder ochtar upp
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intervjuer med med funktionshinder SOU 1998:48personer-
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påvardagslivet. arbets-"F ördomen har alltid Densin irot gror
utlopp förplatsen och grannkvarteret. Deni är ett egna

framförallt uttryck förmisslyckanden och besvikelser. Den är ett
människorsokunnighet och rädsla. Okunnighet andra särart,om

socialt privilegium, för-rädsla förlora position, ettatt enen
språk och födelseort harhandsrätt. människas hudfärg,En juras,

graderamed mänskliga kvalitéer Att männi-ingenting göra.att
sådan måttstock står bjärt kontrast tillskor med i principen om

skamligt enkel till förmänniskors lika värde. denMen är att ta
-på sällskapsli-den underlägsen arbetsplatsen,känner isigsom

konkurrensen flickan eller pojken.ivet, om

på upplyst samhälle.Därför ligger fördomen alltid lur, även i ett
replik, ned-kan blossa stickord, obetänksamDen i ett enupp en

sålilla. handlar illa.righet det Kanske den Meni intemenar som
flestaför träjfas det sår aldrig läks.den kan Deriva somsom upp

behov hävda andra.människor har gentemotett attav ossav oss
främ-då står avvikande utlänningen,Och fördomen denmot -

skans.lingen till förfogande "sistasom en-

Olof Palme, december 1965
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Sammanfattning

frå-analyseraochkartläggauppdragregeringenshafthar attJag
funktionshindermedbemötande personeravomgan

funk-beskrivaskall jag bl.a.direktivminaEnligt1997:24.dir.
och be-hur de bemötserfarenhetertionshindrade avpersoners

offentligaoch andramyndighetermedvid kontakterhandlas
tillgodo-få sina behovde harmöjlighetervilkaoch attorgan

mån fakto-i vilkenanalyseraochockså kartläggaskallsedda. Jag
strukturledarskap ochorganisation, samtverksamhetersirer

ochbemötandeförbättrattillbidrakanpersonalens kompetens
på insatserna.kvalitetförbättrad

funktionshindererfarenhetmedmänniskorlåtitharJag av
semina-samtal,intervjuer, brev, möten,till Genomtals.komma
invand-handikapporganisationer,medsammankomsterochrier

jagfrågor hardessamed kunskapandrararorganisationer och om
defunktionshindermänniskor med attbild hurfått anseren av

blir bemötta.
i bemö-bristerfinnsdetkonstateramåste storaJag atttyvärr

sigMånga kännerfunktionshinder.medtandet personerav
iigengårupplevelsenifrågasätta.och Denkontrolleradekränkta,

detsammajag fått, och oavsettalla berättelser mönstret ärnästan
servicevilkenstöd ochvilketlivssituation ochfunktionshinder,

kommadet kanmedveten atthjälp söker. Jagoch attär omman
urvaletmedbildenhäravfärda den attförsök argumentattgöras

ensi-jag alltförrepresentativt, ellerinteuppgiftslämnare attärav
möjlighe-påför pekai ställetproblementagitdigt har attupp

harberättelsermänniskorsijagMen mönstretatttema. anser
omöjligt avfärda.detså mångabekräftats är attattav

bemötandetstod det klartutredningenstadium itidigtPå attett
förutsätt-grad präglashögmänniskor i mycketenskilda avav

liksomvärderingarEnskildasfaktorer.ningar skapas yttreavsom
till harharvadsjälv har rätt natur-förväntningarde manomman

ochotydligaarbetsförhållanden,ocksåligtvis betydelse. Men
ochbrist påändras,oftakomplicerade regelsystem resursersom

krisensekonomiskakommit i denvärderingsförändringarde som
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spår påverkar bemötandet. På det bemötandet politisksättet är en
fråga och uttryck för samhällets kollektivaett bemötande. Därför
har jag beskrivit bemötandet också utifrån den utgångspunkten.

Att förändringar i omvärlden har betydelse för bemötandet be-
kräftas i enkätstudie jag låtit bland anställda i singöraen som yr-
kesverksamhet människor med funktionshinder.möter De känner

besparingar och arbetsgivarens krav på klaraav att samma upp-
gifter på kortare tid och med mindre och det i vissaattresurser
fall kan inverka på bemötandet. Många tycker lagar och regleratt

otydliga ochär politikerna inte klara beskedatt vadger om som
skall gälla.

Det finns otydlighet i det politiska budskapet huren om sam-
hället på märmiskor funktionshindermed och hur samhälletser
behandlar och tillfredsställer de behov stöd, service och till-av
gänglighet många människor med funktionshinder har.som
Klyftan mellan ideal och realiteter i mitt material uppenbar.är
När människor upptäcker lagar och regelverk inte hålleratt vad
det lovar känner de sig lurade och förlorar tilltron till samhällets
möjligheter tillvarata sina medborgares behovatt intressen.och
Det skapar misstro myndigheterna och ileder sinmot tilltur
misstro politikerna.mot

Klyftan mellan ideal och realiteter visar sig särskilt tydligt i
frågan domstolstrots. finnsDet exempel på huvudmän inteattom
verkställer domar till insatser eller biståndrätt enligt lagenom om
stöd och service till vissa funktionshindrade LSS eller social-
tjänstlagen SoL. Det oacceptabelt. praktikenär I innebär det att
enskilda inte får de insatser eller det bistånd de har till.rättsom
Frågan varit aktuell i många år. Under tiden har flera förslag till
lösningar detta lett till några åtgärder.utretts utan att Jag attanser
domstolstrots bemötandefrågaär och därför den i dettataren upp
slutbetänkande.

Mot bakgrund det kunskapsunderlag jag fått jag attav nu anser
den enskildes ställning måste stärkas i olika avseenden. gällerDet

till full delaktighett.ex. rätten och inflytande, där det bl.a. behövs
tydliga politiska markeringar människor inte fåratt utestängas
eller behandlas på kränkande därför de harett sätt funk-att ett
tionshinder. Det gäller också förbättra bemötandet attity-ochatt
dema hos anställda och beslutsfattare höja derasattgenom
kompetens i frågor handikappolitikensrör mål och syftensom
och i bemötandets etik.

Jag har föreslagit nio utveckla bemötandet.vägar att Det är
dels förslag förbättra det kollektiva bemötandet,attsom avser
dels det individuella bemötandet. Tillsammans syftar de till att
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ställ-enskildesdenförbättrabemötande,ochattityderförändra
offentliga göraandramyndigheter och samtning gentemot organ

vill-sinasamhällslivet påideltarustademänniskor att egnamer
kor.

delaktighettillLagfäst rätten
innebördenmed den§ attkap. 2i grundlagens 1tilläggEtt görs

såutformasföreskrifterochlagarverka förbördet allmänna att
ijämlikhetochdelaktighetuppnå fullkanmedborgareallaatt

ålder,kön,förhållandenoberoendesamhället somav
ellerspråkligetnisk,läggning,sexuellfunktionshinder, ras

i förstaviljeinriktning och harFörslagettillhörighet.religiös är en
normativ karaktär.hand en

domstolstrotsetförSätt stopp
syftarFörslagetföreslås.domstolstrotsmotverkaEtt sätt attnytt

intetill domarledakansituationer attförebyggatillbl.a. att som
tillsynsansvarökatföreslås fåLänsstyrelsernaverkställas. ettkan

vitevidlandstingochkommunerförelägga attmöjlighetoch att
insatsdenerbjudasenskilde kanservice så densinbygga attut

fore-också kunnaskallLänsstyrelsentill.han harhon eller rätt
verkställa domartidrimligilandstingellerkommunlägga att

skallföreläggandesådantinsats.till viss Ettenskilda rättsom ger
vitemedförseskunna

stöd"Råd ochklarhet kringSkapa
LSSfunktionshindrade ärtill vissaservicestöd ochLagen om

tillfunktionshindermed rätt ettvissalag an-personersom geren
rådgivninginsatserdessa ärpreciserade insatser. Enital lagen av

för-har skapatstöd.och Insatsen"rådpersonligt stöd,och annat
föranställda ochbåde förförvirring,ocksåsamtidigtväntan men

finnsotydlig och detLagstiftningeninsatsen. ärbehöverdem som
hurstöd ochochingå i rådskallvadmeningardelade somom

skall dras.rehabiliteringochhabiliteringtillgränsdragningen
förtydligas.Lagstiftningen behöver

samhällsinformationtillgängligtillVidga rätten
funk-medförsamhällsinformationanpassadtillRätten personer
sådanfåMöjligheternademokratifråga. atttionshinder är enen
inne-vilketbegränsadi dagtillgängligtinformation på sätt ärett

skyldighetermedborgerligasinainte fullgöramånga kanbär att
uppgift lämnafå iDemokratiutredningen bör atträttigheter.och
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förslag hur tillrätten anpassad samhällsinformation, bl.a. medom
hjälp den tekniken kan stärkas.av nya

Inför funktion för hantering synpunkter och kritik på be-en av
mötandet
Varje huvudman bör oberoende funktion,upprätta skildären som
från den ordinarie verksamheten, dit enskilda kan vända sig med
sina synpunkter eller sin kritik myndighetens bemötande.mot
Syftet med verksamheten skall på objektivtatt ett sättvara
granska och behandla olika synpunkter och kritik på bemötande

kommer fram.som

Utveckla brukarstödscentra
En försöksverksamhet med brukarstöd till med funk-personer
tionshinder bör inledas i handikapporganisationemas regi. Syftet
skall hur sådantpröva stöd,att byggt påett erfarenhetvara egen
och brukarvillkor kan utformas, organiseras, administreras och
finansieras.

Öka bemötandekompetensen
Ett nationellt kompetensutvecklingsprogram kring frågor rörsom
bemötande med funktionshinder bör utarbetas. Pro-av personer

skall ha klar förankring igrammet de handikappolitiska prin-en
ciperna. kompetensutvecklingsrådEtt med företrädare för bl.a.
huvudmännen och handikapporganisationema skall knytas till

för skapa i dessa frågorprogrammet att och förankraen samsyn
dem på fältet.ute

Stärk handikappforskningen
Handikappforskningens bör höjas och förstär-status resurserna
kas. Socialvetenskapliga forskningsrådet, SFR; bör få i uppgift att
utveckla långsiktig strategi för hur handikappforskningen skallen
utvärderas, stimuleras och utvecklas.

Gisslafördomen
Handikapporganisationerna bör få möjligheter insatsergöraatt

humor och satir syftar till minska fördomar ochsom attgenom
motverka negativa attityder till funktionshinder.medpersoner
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Summary

review-oftaskthewithGovernmentthecharged bybeenhaveI
disabilitieswithattitudesofissueanalysing the toanding persons

intershallIreference,ofAccording1997:24.dir termsto my
experiencedisabilitieswithpeoplewhichindescribe thealia way

pub-and otherauthoritieswithinandattitudes contactstreatment
inter-theirhaveopportunities they assertwhat tobodies, andlic
in thefactorswhatanalyseand extentreviewalsoshall toIests.

theandoperationsofandorganisation, structuremanagement
attitudesbettercontributestaff members toofqualiñcations can

services.inimprovementand
disabilitieswith toopportunity forprovidedhaveI personsan

interviews,ofexperiences. Bytheirofgive account meansan
peoplesdisabledwithmeetingsandseminarsdiscussions,letters,

with know-othersandorganisationsimmigrantorganisations,
situation.of thepictureobtainedhaveissues, Iof theseledge a

thereconclusion thatthedrawhaveUnfortunately, I areto
disabilities.within attitudesdeficienciesconsiderable to persons
Thisquestion.called inandcontrolledviolated,feel expe-Many

ob-haveItheallin almost statementsthemerience recurrenta
ofof theregardless typeThetained. pattern emergessame

assistanceandservicethesituation, andlife support,disability,
dis-madebeeffortsthat tosought. Ibeingthat mayawaream

ofsamplethethatresortingpicture by argumentsthis re-miss to
altogetherinhave toothat Irepresentative,spondents not orwas

pointingofinstead outproblemsthetakenone-sided upa way
in thesethe state-consider thatI patternpossibilities. However,
impossible tothatconfirmed byhas beenments manyso

dismiss.
attitudesenquiry thatof the toearlyevident stageat anwas

Thefactors.externalshaped byhigh degreepeople to a verywere
disabled personsthewellindividualof thevalues own ex-asas

role. Butplaynaturallyentitledtheyof whatpectations to aare
workingaffected bybeenalsobehaviour haveattitudes and con-

oftenwhichof rules,complicatedandditions, unclear systems are
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changed, lack of and the changes in values that haveresources,
taken place the wake of the economic crisis. Accordingly, atti-
tudes with disabilitiesto political issuepersons andare a an ex-
pression of the collective attitudes of society. That why haveI
also described attitudes in this perspective.

The importance of changes in the wider society for attitudes
confirmed by that I canied employeesa out who insurvey among
the of their work people with disabilities.course meet They are
affected by and employers’cuts demands with theto cope same
work in shorter time and with fewer and thisa af-resources can
fect attitudes in Many feel that laws and rulessome cases. are un-
clear and that politicians do give clear informationnot whaton
applicable.

There lack of clarity in the politicala the atti-message on
tude of the community people with disabilitiesto and how theon
community deals with and the needs for service,meets support,
and accessibility that people with disabilities have. Themany gap
between ideal and reality evident in material. When peoplemy
realise that laws and rules do live theirnot promises,to theyup
feel deceived and lose faith in societys ability citizensto meet
needs and safeguard their interests. This distrustcreates towards
authorities, which leads in distrustturn towardsto politicians.

The between ideal and reality particularly cleargap with re-
gard ofto Therecontempt court. where principals doare cases not
comply with judgements the right assistancetoon measures or
according the Act concerningto Support and Service for Persons
with Certain Functional Impairments LSS the Social Servicesor
Act SoL. This unacceptable. In practice, this that themeans

does thenot get assistanceperson that theymeasures or are en-
titled This has beento. ongoing issue for Duringan many years.
this time, number of proposed solutions have been examined,a
without this resulting in I regardConcreteany contemptmeasures.
of of attitudescourt matter and therefore take in thisas a ñ-up
nal report.

In the light of the stock of knowledge that haveI now ac-
quired, considerI that the position of the individual be rein-must
forced in number of This the forrespects.a example, withcase;
regard the right fullto participationto and influence, where clear
political directives required that be excludedare must notpersons

treated in violating because they haveor disability.a way a
of also important improve behaviourtocourse, and treatment

employees and decision-makers by increasingamong their com-
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disabilityofand aimsgoalsrelating thein tomatterspetence
attitudes.ofethicalpolicy and the aspects

behaviour anddevelopninerecommendedhaveI toways
includedisabilities. Thesewithtowardstreatment pro-persons

directedand thosecollective attitudesimproveintendedposals to
attitudesaim changingtheyTogether,individual attitudes. atat

in relationindividualofposition theimproving theand treatment,
people bettermakingbodies andpublicauthorities and otherto

theircommunitylife of thein theparticipateequipped to ownon
terms.

rightEstablish participatetostatutorya
Constitu-of theArticlemade Chapteraddition beAn toto

provisionsand othereffect that lawstion theAct statutoryto
achieve fullall peoplethatin suchshould be drafted canwaya

conditionsof suchsociety regardlessequality inparticipation and
linguis-ethnic,orientation,sexualdisability,gender, race,as age,

of intent andproposalaffinity. Thisreligioustic statementaor
normative character.primarilyhas a

ofPut courtcontemptstop toa
Thisproposed.ofA courtcontemptcounteracttowaynew

deci-situations leadpreventing thataimsproposal courttoat can
adminis-proposed that thebeing enforced.sions countynot

supervisory role andincreasedgiventrative boards be powersan
theirexpandcouncilsmunicipalities andinstruct tocountyto

shethatoffered theindividual beservices that the measurecanso
shall alsoAdministrative BoardCountyentitled Thehe to.or

councilmunicipalityinstruct thebe able executetocountyto or
particularrightindividualdecisions giving the tocourt measurea

possiblemadeshall betime.period ofwithin reasonable toa
fails docouncilfineconditional theimpose to so.ona

support"advice andclarity aroundCreate
with CertainService forand Personsconcerning SupportThe Act

certainprovidesthatImpainnents LSSFunctional act per-an
provisionsofright numberdisabilities with thewith to asons

provi-involve theprovisionsofspecified in Some thesethe act.
"advice and support".personaladvice, othersion of and support,

time createdexpectations, but theraisedThe has at samemeasure
requiring thefor thoseandconfusion, both for employees meas-
differ whatopinionslegislation unclear andThe toasures.
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included in advice and how differs fromand habilita-support,
tion and rehabilitation. The legislation needs be clarified.to

Expand the right of public informationtoaccess
The right specially-adapted public information forto withpersons
disabilities question of democratic rights. The opportunitiesa
for obtaining such information accessible form limitedan are
today which that make full of andcannotmeans many use per-
form their civic rights and duties. The CommissionDemocracy
should be charged with making proposals how the rightto toas
specially-adapted public information be reinforced,can among
other by the of technology.ways use new

Introduce function for handling of andpoints view criti-a new
of attitudescism

Every relevant authority should independent instancecreate an
that from the ordinary activity, where the individualseparate

with points of view criticism of theturn authoritys atti-can or
tude. This activity intended examine and take action theto on
various points of view criticismsand of attitudes that inemerge

objectivean way.

Develop support centresuser
trialA activity with with disabilitiessupport touser persons

should be initiated auspicesunder the of the disabled peoples or-
ganisations. The should be how suchto test support,purpose
based experiences conditionsand of be designed,on users can
organised, administered financed.and

Increase competence
nationalA development issuesaroundcompetence programme

relating attitudes with disabilities shouldto be workedto persons
This shallout. be clearly the principlesbased ofprogramme on

disability policy. A councildevelopment includingcompetence
representatives of the relevant disabledauthorities and the peo-
ples organisations shall be associated with the toprogramme cre-

view inate these disseminateissues, and wina common
for in the field.acceptance



Summary 19SOU 1999:21

disabilityresearchStrengthen on
raised anddisability should beinresearchofThe resourcesstatus

should beCouncil, SFR,ResearchSocial Sciencereinforced. The
disabilityfor howdevelop long-terminstructed strategyto re-a

developed.andstimulateddeveloped,evaluated,search beto

prejudicesReveal
given theshould beorganisations opportu-peoplesdisabledThe

satire reduceandhumourinitiatives tonity tooutto usecarry
dis-withpeopleattitudesnegativeprejudices and tocounteract

abilities.
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Författningsförslag

tillFörslag

regeringsformenändring iLag om

skall haregeringsformen§föreskrivs kap. 2Härigenom latt
följ ande lydelse

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1 kap.
§2

för allarespektskall medmakten män-offentliga utövasDen
ochmänniskans frihetenskildaoch för denlika värdeniskors

värdighet.
personligaenskildespersonliga DenenskildesDen
kulturellaekonomiska ochkulturellaekonomiska och
grundläg-skallvälfärdgrundläg-välfärd skall varavara
offentligamål för dengandeoffentligamål for dengande
skallverksamheten. Detskall sär-verksamheten. Det sär-

allmännaåligga detskiltallmänna attskilt åligga det att
bo-till arbete,bo-till arbete, rättentryggarättentrygga

utbildningstad ochutbildning samt attstad och attsamt
ochsocialverka forochsocialförverka omsorgomsorg
lev-godoch förtrygghetför god lev-trygghet och enen
allanadsmiljö och förnadsmiljö. att

ål-kön,medborgare oavsett
funktionshinder,der, sex-ras,

språkligetnisk,uell läggning,
skalltillhörigheteller religiös

delaktighetuppnå fullkunna
samhället.jämlikhetoch i

omtryckt 1998:1437Regeringsformen



22 Fözfattningsförslag SOU 1999:21

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd
skall grundläggande mål för den offentliga verksamheten.vara
Det skall särskilt åligga det allmänna till arbete,att rättentrygga
bostad och utbildning verka for social ochsamt att trygg-omsorg
het och för god levnadsmiljö.en

Det allmänna skall verka for demokratins idéer blir vägle-att
dande inom samhällets alla områden. allmännaDet skall tillför-
säkra och kvinnor lika rättighetermän den enskildesvärnasamt
privatliv och familjeliv.

Etniska, språkliga religiösaoch minoriteters möjligheter att
behålla och utveckla kultur- och samfundsliv bör främjas.ett eget
Lag 1976:871.
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tillFörslag

stöd och1993:387ändring i lagenLag omom

LSSfunktionshindradetill vissaservice

ochstöd1993:387föreskrivs i fråga lagenHärigenom omom
funktionshindradeservice till vissa

lydelse,följ ande§ skall hadels 27att
och§paragrafer, 26tvåskall införasidet lagendels att anya

lydelse.följandeb26 av

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande
26 §a

finnerlänsstyrelsenOm att
denfullgörkommun inteen

harskyldighet kommunen att
tilldomverkställa rättomen
el-§§och 9enligt 7insatser

för framti-kommunenler att
kunnakommerden inte att

tillgodose insatser som en-
stödmedtillskilda kan rätt

länsstyrel-fåroch §§,97av
kommunenförelägga attsen

föreläg-avhjälpa bristen. I
fårgandet vite utsättas.

kommunVad sägs omsom
förekommande fallgäller i

landsting.även

26 §b
enligtföreläggandeEtt

innehållaskall§26 upp-a
länssty-åtgärderdegifter om

förnödvändigarelsen anser
skallbristenpåtaladedenatt

avhjälpas.kunna
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27
Beslut sådan nämnd Beslut sådan nämndav en av en

i §22 eller läns- i 22 § eller läns-som avses av som avses av
styrelsen får överklagas hos styrelsen får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol allmän förvaltningsdomstol

beslutet beslutetom avser om avser
insatser för enskild insatser för enskilden en

enligt 9 enligt 9
utbetalning till någon utbetalning till någon
enligt ll§, enligt 1l§,annan annan

återbetalning enligt 12 återbetalning enligt 12
förhandsbesked förhandsbeskedrätt rättom om

till insatser enligt 16 § andra till insatser enligt 16 § andra
stycket, stycket,

tillstånd till enskild tillstånd till enskild
verksamhet enligt 23 verksamhet enligt 23

föreläggande eller åter- föreläggande eller åter-
kallelse tillstånd enligt kallelse tillstånd enligtav av

24 § eller24
föreläggande enligt

26 a

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut i frågor i första stycket gäller omedelbart.som avses

Länsrätten eller kammarrätten får dock förordna dess beslutatt
skall gälla först sedan det vunnit laga kraft.

2 Senaste lydelse 1995: 100
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Förslag till

1980:620socialtjänstlagenändring iLag om

1980:620föreskrivs i socialtj änstlagen3Härigenom fråga om
skall ha följande lydelse,dels 74 §att

paragrafer, § ochtvå 68i införasdels det lagen skallatt anya
följandeb lydelse.68 av

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

68 §a
finnerlänsstyrelsenOm att

denfullgörkommun inteen
harskyldighet kommunen att

tillverkställa dom rätten om
bistånd enligt § eller6 att

för framtidenkommunen inte
biståndkunnakommer att ge

tillenskilda kan rättsom
får länssty-med stöd 6av

kommunenrelsen förelägga
före-avhjälpa bristen. Iatt

fårläggandet vite utsättas.

68 §b
enligt 68föreläggandeEtt
uppgifterinnehållaskall§a

länsstyrelsenåtgärderdeom
för dennödvändiga attanser

skall kunnapåtalade bristen
avhjälpas.

74
ibeslutLänsstyrelsensiLänsstyrelsens beslut

föreläggandetillstånd enligt ärendenärenden 69om om
tillståndenligt 68föreläggande eller för- omom a

föreläggandeenligtenligt 69bud § och70 omom om-

3 omtryckt 1988:871Lagen
lydelse 1998:384Senaste
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händertagande personakt enligteller förbud § och70av
enligt får70 § överklagas omhändertagandec om av
hos allmän förvaltningsdom- enligt fårpersonakt 70 §c
stol. frågal överklagande överklagas hos allmänom

länsstyrelsens beslut enligt förvaltningsdomstol. fråga1av
b i70 § gäller tillämpliga överklagande länssty-om av

delar bestämmelserna i relsens beslut enligt b15 70 §
kap. § sekretesslagen7 gäller i tillämpliga delar be-
1980: 100. istämmelserna kap. §15 7

Länsstyrelsens beslut sekretesslagen 1980: 100.om
föreläggande eller förbud Länsstyrelsens besluten- om
ligt §70 och omhänder- föreläggande enligt 68om a
tagande personakt enligt föreläggande eller förbudav om

§70 domstols enligt 70 § och omhän-samt motsva-c om
rande beslut gäller omedel- dertagande personaktav en-
bart. Polismyndighet skall ligt 70 § domstolssamtc
lämna den hjälp behövs motsvarande beslut gällersom
för verkställa beslut omedelbart. Polismyndighetatt ett om
omedelbart omhändertagande skall lämna hjälpden som

personakt. förbehövs verkställaatt ettav
beslut omedelbart omhän-om
dertagande personakt.av
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DEL I

överväganden och förslag
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Inledning

Mitt utredningsuppdrag handlar hur människor med funk-om
tionshinder bemöts dem skall tillhandahålla olika formerav som

servicestöd och och vad behöver för bemötandetgöras attav som
skall kunna bli bättre. Uppdraget handlar också hur denom en-
skilde sinskall kunna till självbestämmande och där-utöva rätt
med kunna direkt inflytande i med inommötetettges personer
olika samhällsområden.

Bemötandet politisk fråga. Denna slutsatsär ärytterst en grun-
förden hela utredningen ochför de förslag jag Detpresenterar.

enskilda påverkas nämligen värderingarde och denmötet av syn
på funktionshindrade och handikappolitik, råder ipersoner som
samhället. Värderingarna avspeglar sig bl.a. i lagstiftning, pro-
gramförklaringar, resurstilldelning och i åtgärder för göraatt
olika tillgängliga.verksamheter kallar förJag detta samhällets
kollektiva människorbemötande med funktionshinder. Det ärav

detta kollektiva bemötande det enskilda formas.mötetur som
Kontrollerad ifrågasatt titelnoch på utredningensär en av

sammanfattningbra de upplevelser mångaDet ärrapporter. en av
människor funktionshindermed sig ha bemötandetsäger närav
de ansöker samhällsinsatser. blir inte ifråga-trodda.De Deom

i föräldrarollen. önskemål orealistiska, ochDerassätts, t.ex. anses
kan ibland bli benämnda lyxkrav. händer deDet t.o.m. attsom

sig till välgörenhetsorganisationervända för fåattuppmanas ex-
empelvis hjälpmedel. sammanfattande uttryck för dessaEttett
upplevelser att bli handikapplats.på plats Ettär satt annat ut--
tryck bli hänvisad till liv funktionshindrade.lagom förär att ett

Regering och riksdag har målen for den svenskaangett att
handikappolitiken jämlikhet,skall full delaktighet och själv-vara
bestämmande för den enskilde. skildringarDe medsom personer
funktionshinder förmedlar står i tillbemötandet stark kontrastav
dessa mål.

enskildasI berättelser kommer ofta påtagligt avstånd mel-ett
individenslan förväntningar verklighetoch den fram.möterman
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Givetvis finns också berättelser goda personalmöten,om om
dåligavisar både inlevelse kreativitet. det detoch Men ärsom

diskuteras för för-bemötandet behöver lyftas fram och attsom
uppgift.bättringar skall bli möjliga. utredningensDetta är

funktions-Grunden till dåligt bemötande människor medär att
hinder fortfarande ofta vård- ochbetraktas enbart som omsorgs-

rättigheteroch inte medborgare medtagare som samma som
sig information, sinandra i samhället, del göra röströraatt ta av

utbilda bilda familj. vård ochhörd, sig, arbeta, Begreppen omsorg
delaktighet, till passi-leder inte tankarna till jämlikhet och utan

speciellavitet behov ochoch beroende. En omsorgstagares anses
ialltid ifrågasättas. Särskilt tydligt blir detta ekono-kan därför

miskt tider. omsorgstänkande förekommerkärva vård- ochDär
vilketfunktionshinder i underlägehamnar enskilda medpersoner

företrädare.ofta känsla vanmakt samhälletsgentemotger en av
i utsträckning vård-Handikappolitiken fortfarande stor somses

möjligen sociala frågor inte frågor funk-frågor eller omsom-
itionshindrade rättigheter fullt delta helaatt utpersoners

vill-samhällslivet. Diskussioner funktionshindrade personersom
i politiska debatten.kor förs mycket sällan den svenska

attityderna till människor medi grunden förändraFör att
kraft-bemötandet krävsfunktionshinder och därigenom förbättra

riktade till olika personal-fulla politiska initiativ. Utbildningar
tillräckliga. betänkandeviktiga, långt ifrån Dettaärgrupper men

politisk ställningdärför behovethandlar änatt ta omavmer om
handikappolitiskakompetensutveckling. officielltDe antagna

ijämlikhet måste förankras helamålen full delaktighet ochom
offentliga sektorn.såväl inom privata densamhället den som—

lagstiftning riksdagen visa det svenska samhälletGenom kan att
fråninte funktionshindermed utestängsaccepterar att personer

viktigdelaktighet olika Lagstiftning kan hai sammanhang. en
till funktionshindradepåverka attitydernonnbildande effekt och

personer.
handikappolitiska målen innebär konkretpraktisera deAtt att

åsidosät-alla formeruppmärksamma och försöka motverka av
formenmänniskor funktionshinder.tande med Den yttersta avav

vårt negativa kollektiva bemötande medsamhälles av personer
harfunktionshinder och domstolstrots. Domstolstrotsetlagtrotsär

landstingolika ochskäl uppmärksammats Kommunermest.av
verkställaidag, åtgärder från statsmaktemas sida,kan vägrautan

lagligafunktionshindrade derasdomstolsutslag personersom ger
till samhällsinsatser.rätt
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däremotLagtrotset märks inte lika imycket debatten, detmen
finns många exempel på lagtrots inte beivras. exempelEtt ärsom
oskäligt långa handläggningstider i fall skall behandlassom
skyndsamt enligt lag. iEtt vi Sverige har lagstiftningär attannat
både inom plan- och byggområdet och vad gäller kollektivtrafi-

tillgänglighetkens inte Ytterligareefterlevs. exempelett ärsom
många elever med funktionshinder inte sina till-får rättigheteratt

godosedda enligt vad står i skollagen.som
följandeI det lägger jag fram inomförslag nio olika områden.

Förslagen har mycket spännvidd och omfattar ändringar ochstor
förtydliganden i lagstiftningen, åtgärder för öka kompetensenatt

berördhos personal höja kvaliténoch i servicen, stimulans till
handikappforskningen, utveckling brukarstöd och insatser förav

spegla och gissla fördomar.att
inledande förslagetDet generell och gäller till-är natur ettav

i grundlagen. regering riksdagJag och bör tyd-ägg göraattanser
liga politiska markeringar för klart visa det svenska samhälletsatt

på människor med funktionshinder och på handikappolitik.syn
Funktionshindrade till full delaktighet i samhälls-rättpersoners
livet behöver skrivas in i grundlagen. iOm samhället sitt kollek-
tiva bemötande funktionshindrade starkt markerarav personer

till delaktighet jämlikaoch levnadsvillkor, i sinstärker deträtten
den enskilda människan. bidrar till högre självkänsla ochDettur

bliökar förutsättningarna bemött med respekt. kan ställaManatt
diskriminerad.krav på inte bli utestängd, betydelse-Detta äratt

fullt i alla sammanhang med funktionshinder villnär tapersoner
del i samhällslivet.

föreslår tillvägagångssättJag för få på s.k.detett nytt att stopp
domstolstrotset. Förslaget vidlägger tonvikten söka förebyggaatt

situationerde leder till inte På tvåverkställs.domarattsom om-
råden, råd enligtoch stöd och servicelagen 1993:387 stödom
till vissa funktionshindrade och till samhällsinfor-LSS rätten
mation, föreslår jag utredningar i syfte förtydliga vad böratt som
gälla. båda fallen utredning-I oklarheter påtalats underavses som

gång och skapat svårigheter i bemötandet.ens som
Kunskapen faktorer brist-de påverkar bemötandet ärom som

fällig och den forskning bedrivs på detta och angränsandesom
områden mycket begränsad. föreslår därför vissa insatser iJagär
syfte stärka och utveckla handikappforskningen.att

Utöver detta lägger jag förslag stärkt brukarstöd ochom
brukarinflytande kompetensutvecklings-nationelltsamt ettom

för politiker, chefer och anställda.program
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skall förbättra kvaliténförhoppning mina forslagminDet är att
funktionshinder och öka förut-människori bemötandet medav

handikappområdetpolitik påsättningarna för genomföraatt en
regering riks-mål ochstår i överensstämmelse med de somsom

dag uppställt.
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Lagfäst delaktighettilll rätten

övergripandebehövsforslag:Mina överväganden och Det en
jämlikhetlagstiftning realisera målet delaktighet ochfor att om

förhindra utanför-funktionshinder och förfor med attpersoner
och fö-åligga det verka för lagarskap. bör allmännaDet att att

uppnå fullreskrifter så alla medborgare kanutformas att
förhållan-jämlikhet i samhället oberoendedelaktighet och av

läggning,funktionshinder, sexuellkön, ålder,den et-ras,som
tillhörighet. föreslårnisk, språklig eller religiös Jag att ett

i andra stycket,tillägg innebörden kap.med den 1 2görs re-
viljeinriktning klar signalgeringsforrnen RF. sådanEn ger en

någoninte medborgare ställssamhället utan-accepterar attatt
normbildande effekt.och har klart Detför gemenskapen ären

markering samhället vill medbor-också viktig hur attaven
skall bemötas.garna

Handikappolitikens mål behöver1.1

förtydligas

handikappolitiken deSverige och övriga underNorden harI sen-
tonvik-årtiondena utvecklats medicinskt därfrån synsätt,aste ett

vid behandling, till politisk frågalegat frågor vård ochten om en
till i samband med detdel det samhälle tillhör. Irättenom man

delaktig-internationella handikappåret, Full1981, tematantogs
jämlikhet därpå följandehet och för arbetet under året och den

handikappdekaden.
handikappåret,Under två årtionden gått sedande nästan som

övergri-full delaktighet och jämlikhet etablerats dethar som
målet for globala handikappolitiken. standard-pande den I FN:s

följande Statema harregler, 1993, uttrycks detta på sätt.antagna
för rättslig för åtgärder lederdet skapas grundansvaret att somen

till delaktighet jämlikhet for människor med funktionsned-och

2 19-0357Lindqvistsnia
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sättning. Ett antal länder underhar 1990-talet antagit lag-stort
stiftning med denna målsättning grund. Flera länder bl.a.som

OstelrikeFinland, och Sydafrika fört inhar sådan lik-elleren
nande målsättning i sin grundlag.

denI svenska lagstiftningen finns både särskilda pålagar han-
dikappområdet och antal bestämmelser tillgänglighet,ett stort om
stöd och service inom de lagar reglerar olika sakområden.som

finnsDäremot handikappområdet inte i den svenskanämnt
grundlagen. Jag detta allvarlig brist, eftersom olikaärattanser en
sektorslagar liknandeoch aldrig tillfredsställandepå kanett sätt

uttryck för allmän skapa delaktighet inom allasträvan attge en
samhällssektorer.

Med liknande motivering föreslog 1989 års Handikapput-en
redning i sitt slutbetänkande samhälle"Ett för alla SOU
1992:52 tillägg i regeringsformen, vilket skulle rättsligtett vara
bindande. sådan lösningEn avvisades emellertid juridiskav ex-
pertis inom regeringskansliet hänvisningmed till bestämmel-att

skulle bli svår överblicka administrera.och Slutsatsenattsen av
detta blir då bindande bestämmelser bör iatt prövasresonemang
sitt inomsammanhang lagstiftningden gäller för olika sekto-som

Däremot kvarstår enligt min mening behovet i grundlagenattrer.
övergripande mål för politiken på handikappområdet.ange

ytterligareEtt motiv för klargöra samhällets ambitioner påatt
detta område de problem uppkommit under årär ochsom senare

har samband strömningarmed allmänna och värderingsför-som
skjutningar i samhället. Både i offentligaden debatten ioch offi-
ciella dokument reduceras handikappolitiken ofta till frågor om
vård och viktigaförvisso frågor,Detta handikap-äromsorg. men
politiken innehåller så mycket finns otaligaDessutommer. exem-
pel på handikappaspektema bortglöms eller andra skäl inteatt av

med i olika viktiga Handikappfrågansammanhang. helttas är en-
kelt inte tillräckligt synlig ioch etablerad samhällsdebatten.

1.2 Komplettera grundlagen

Jag det finns starka motiv for slå fast till fullatt att rättenanser
delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder.
Det behövs övergripande bestämmelse i grundlagen med klaren
adress till riksdag, regering och olika myndigheter verka föratt

målet full delaktighet och jämlikhet uppnås.att sådan vil-Enom
jeinriktning från statsmakternas sida bör komma till uttryck i



delaktighet 35tillLagfästSOU rätten1999:21

andra stycket,programstadgande i kap. 2form 1ett rege-av
del-eftersträvaEftersom stadganderingsformen RF. attett om

föreslårgenerellti gällajämlikhet samhället böraktighet och mer
andraparagrafen ocksåjag i omnämner utsattaatt grupper.man

skallföreskrifterochbör lagari stadgandetInnebörden attvara
ålder,kön,medborgare,sådant allautformas på sätt oavsettattett

reli-språkligetnisk, ellerläggning,sexuellfunktionshinder, ras,
jämlikhet.delaktighet ochuppnå fullgiös tillhörighet kan

EnsådantnaturligtvisfinnsDet mot ettargument resonemang.
ochnågon effekt,inte haskullebestämmelse i grundlagen t.ex.

diskrimineringlagstiftningregeringen planerarfaktumdet motatt
onödiggrundlagenändringskullepå olika områden, göra aven

området.inompågående arbetetmotverka detoch kanske t.o.m.
behovetinte uteslutergrundlagsändringvill understrykaJag att en

förbereds. Menlagstiftning det slagytterligare re-av som nuav
uttryckregeringsformen klartsamhället idet faktumdan att ger

gemenskapsamhälletsfår utanförmedborgare ställasför ingenatt
norrnbildande ef-viktigfunktionshinder i sigharpå grund enav

villsamhälletviktig markering hurocksåfekt. Det attär aven
bemötas.medborgarna skall

enligtkompletterasandra stycket,föreslår kap. 21Jag att
följande:

välfärdekonomiska och kulturellaersonliga,enskildesDen
verksamheten.offentligaande mål för denläskall vara grun

tilligga det allmännasärskiltskall rättenDet att trygga ar-a
socialförutbildning verkaochbete, bostad samt att omsor

levnadsmiljö för allaod ochoch föroch trygghet att meen -
lägg-sexuellål funktionshinder,kön,borgare oavsett er, ras,

kunnaeller religiös het skallspråklig tillhörietnisk,ning,
samhäluppnå delaktighet och jämlikhetfull i et.
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domstolstrotsetförSätt2 stopp

förelägga kommunkunnaLänsstyrelsen skallförslag:Mitt en
stödenligtservice lagenlandsting byggaeller ett att omenupp

social-funktionshindrade LSS ellerservice till vissaoch
detomfattning ocherforderligSoL itjänstlagen görsom

enskildatid verkställa domarmöjligt i rimlig rättatt som ger
medförenasföreläggande skall kunnasådanttill viss insats. Ett

ocksåsådan skallinte verkställt domvite. kommunEn ensom
vite.föreläggande medkunna ettges

förstärka ochförfå särskildabörLänsstyrelserna attresurser
och utvecklai frågorintensifiera sin tillsyn dessa gemensamma

tillförasviss del dessa börmetoder för tillsynen. En resurserav
följa utveckla verksam-ochsamordna,Socialstyrelsen för att

heten.

verkställer inte domarhuvudmänVissa2.1

ochenligt LSS SoL

deverkställadröjer medförekommer huvudmännenDet attatt
ellerkammarrätt Rege-enligtdomar LSS och SoL länsrätt,som

framförolika håll,kritiserats frånringsrätten beslutat. Detta har
Handikappom-Socialstyrelsen ochfrån handikapprörelsen,allt

orimliga iuppenbartpå detKritikerna pekatbudsmannen. har att
kanskei skälig tidtillenskilda inte får insatser de har rätt utan

inteeller alls.antal månader eller årförst efter ett —
granskadeutvärderadeshandikappreformensamband medI att

sina verk-enskilda fått domarvid två tillfällenlänsstyrelserna om
verkställda,intenågra domarställda. alla län fannsI trotsvarsom

tid gått sedanbetydligt längreoftastminst månader ochtreatt
gynnandeflerafanns dessutomavkunnats. antal ländom I ett

motiveringen saknats.meddomar inte verkställts att resursersom
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harDet flera förslag hur skall komma tillpresenterats manom
med domstolstrotset, inget dem har tillrätta lett författ-men av

ningsändringar eller någon åtgärd.annan

För lag skall kunna kallas rättighetslag bör kravatt treen vara
uppfyllda.

insatsDen det fråga tydligtskall beskriven i lagen,är om vara
vad gäller innehåll, syfte, målgrupp förutsättningar.och

tillRätten insatsen skall möjlig få prövad i domstol.attvara
Den enskilde skall kunna få domstolens beslut genomfört

verkställt inom tidden angiven.ärsom

LSS och SoL uppfyller punkterna och eftersoml kommu-men
och tidigare landsting, kan underlåta verkställa sådanaattner,

domar omedelbart eller inom rimlig tid kan inte attman anse
punkt uppfylld.3 innebärDet LSS och SoL i praktiken inteär att
kan betraktas fullständiga rättighetslagar. aldrigEn så tydligsom
och konkret angiven insats ingen rättighet det inte gårär attom
tvinga huvudmannen utföra den.att

Konstruktionen LSS och uppfattas iblandSoL tvåattav som
oförenliga principer ställda varandra, rättighetslagär mot mot
kommunalt självbestämmande. jagMen detatt ärmenar snarare

konstruerat problem verkligt.ett än ett
Enligt 8 kap. § regeringsformen5 skall föreskrifter kom-om

åligganden i lag. rättighetslagEn har därför före-munernas ges
trädesrätt framför kommunallagen stadgar principen detsom om
kommunala självbestämmandet. vissa sammanhangI har kom-

hävdat självade kan ochatt avgöra när, t.o.m.munerna om, en
dom skall verkställas, eftersom de har älvbestämmanderätt. Men

Ävendet alltså inte juridiskt hållbar ståndpunkt.är kommuneren
och landsting bundna domstolarnas beslut enskildasär rät-av om
tigheter i förhållande till olika offentliga organ.

inteDet heller acceptabelt kommuner och landstingär att un-
der hänvisning till bristande sigresurser kunna låta bli attanser
verkställa domar. sådant håller inteEtt domstolnärargument en

till insatsen och självfallet inteprövar hellerrätten domennär
skall verkställas.

2.2 Tidigare förslag till åtgärder

Kommunalansvarsutredningen presenterade i betänkandet
Kommunalbot SOU 1989:64 förslag till lag sådanett om en
bot. Utredaren föreslog kommun skulle kunna dömasatt atten
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förkronor miljoner kronorbetala lägst 100 000 och högst 10
lagöverträdelser och för överträdelse domstolsbeslutav omgrova

verkställighetsförbud.
för hård kritik, framförallt från kommuner.Förslaget utsattes

iinnebar kraftigt ingrepp denansåg förslaget alltförDe att ett
i stridkommunala självbestämmanderätten och därmed stodäven

självstyrelse.Europeiska konventionen kommunalmed den om
ogenomförbart inte till några åtgärderFörslaget ansågs och ledde

från regeringen.
i utreda hurLokaldemokratikommittén hade bl.a. uppdrag att

lik-till ochskall komma med domstolstrots, lagtrotsrättaman
från kommuner landsting.nande överträdelser och

vid domstolstrots ochbetänkandet FörtroendevaldasI ansvar
ansåg kommittén det behövdeslagtrots" SOU 1993:109 att
principiella införa straff.sanktioner, det fanns skäl attatt motmen

ansågs lämplig sanktionsform.heller skadeståndInte vara en
landstingen i förstai stället kommunerna ochFörslaget attvar

lagliga.själva granska deras besluthand skulle Nämn-varom
fullmäktigebeslutockså verkställadema skulle ha vägrarätt att

Utredningenolagliga. före-överklagats eller uppenbartsom var
personligt vite ledamöter i nämnd verk-slog när trotsar ettett en

ställighetsförbud eller underlåter besluträttaatt ett ensom
upphävt och redan verkställt.domstol ärsom

enligt utredningen beslutaLänsstyrelsen skulle få rätt att om
vite inte domstolsskulle betala den verkställtkommun när enen

skulle inte betalnings-enligt och LSS. dock gällabeslut SoL Det
LSS eftersom kommittén ansågskyldighet enligt ellerSoL att

iutsökningsbalken kunde tillämpas sådana fall. Länsstyrelsen
besluta undantagsfall och då under-skulle bara kunna iviteom

låtenheten verkställa berodde på tredska.domen Renatt
fullmäktigeoförmåga verkställa på grundbeslutatt ett attav

enligttill tillräckligt skulle alltsåinte bygga servicensett utatt
inte till vite.förslaget kunna rättas genom

Även sidan in-förslag fick kritik. ansågs ådetta hård Det ena
sidanpå det kommunala älvbestämmandet, å andrakräkta vara

tillihåligt inte tillräckligt för kommaoch långtgående rättaatt
inte prioriterade servicen inom socialtjänstenmed kommuner som

tilloch stödet med funktionshinder.personer
på ñck iberedning Finansdepartementet uppdrag läggaEn att

i Lokaldemokratiutred-fram förslag med utgångspunktnyttett
ningens förslaget, redovisades iforslag. departe-Men ensom
mentspromemoria inteDs 1995:27, huvudöver tagettog upp

till ochfrågan åtgärder för komma med kommunerrättaattom
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landsting inte följer insatserdomstolsbeslut enligt LSSsom om
och SoL.

2.3 Olika lösningar diskuteratshar

Frågan då hur skall kunrna tillkomma medär kommu-rättaman
och landsting inte i tid,verkställer domar detoavsettner som om

beror på ovi1ja eller oförmåga.
Rättsordningen utgår från domstolsbeslut skall följas.att ett

När enskilda inte fullgör sina skyldigheter finns det olika sätt att
tvinga dem, finnsdet inga särskilda reglermen som ger en en-
skild möjlighet lagligutkräva rättighet det all-attperson en av

har nämligenDet självklartmänna. liksomansetts att staten,
kommuner och landsting, skall följa domstolsbeslut.

Domar enligt LSS och SoL kan i regel verkställas omedelbart.
Enskilda skall också kunna räkna detmed vissaI fall be-görs.att
höver kommunen få tid till förberedelse, det kan intemen accep-

det dröjer månader och år.teras att
Tjänstemän och ledamöter i kommunala nämnder kan dömas

för tjänstefel de uppsåtligen eller oaktsamhet vid myndig-om av
hetsutövning åsidosätter förvad gäller uppgiften 20 kap. lsom
§ brottsbalken. Straffet böter eller fängelse i högst två år.är Om
gämingen bedöms ringa skall tjänstemän och politiker intesom
dömas till istår ocksåDet brottsbalken gämingattansvar. som
någon begår på order den under lydnad han står inte skallav vars
medföra ansvar". gäller omständigheternaDet när sådanaär att

varit ordern.lydatvungen attpersonen
Ledamöter riksdagen eller och landstingsfull-kommun-av

mäktige kan däremot inte åläggas för tjänstefel för åtgär-ansvar
der vidtarde ledamöter.som som

Att utvidga straflansvar emellertidj ogenomförbart.ser somag
Ett straffansvar för ledamöter beslutande församlingari skulle
möjligen kunna uppfattas effektivt få kommunensättett attsom

bygga den service fårenskilda tillatt ut dom-rättsom genom
stolsbeslut. införaMen straffansvar politikerför inte anslåratt att
tillräckligt med till den kommunala servicen står ipengar uppen-
bar strid med grunderna för Sveriges konstitution. Dessutom
skulle det bli svårt rekrytera till fullmäktigeförsam-att personer
lingar. innebärDet därmed grundskott demokratin.ett mot

När tjänsteman eller inte verkställernämnd domstols-etten en
beslut insats beror det i vissa fall det saknasattom en resurser.
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till med kom-kommamöjligåtal sällan rättaDärför väg attär en
inte verkställer domar.muner som

gäl-regler detutsökningsbalkensanvända närMöjligheten att
detutredare, ochjurister ochdiskuteratsharoch SoLler LSS av

tagits tillhari falluppfattningar frågan. avgö-olika Ettfinns upp
år NJA 1993HD 1993Domstolenrande i dom Högsta s.en av

kom-tvingamöjligheterfinns vissavisar det99. attDen att en
kom-det.skyldig Mendenbetala närgöraärnär attatt enmun

enklarei regelsocialbidrag detutdömtinte betalar ärettt.ex.mun
tilltillsynsmyndighet ellersig tillenskilde vändaför den att enen
vändamed kommunenkontaktrådgivarejuridisk än atttarsom

förpliktelsefåkronofogdemyndigheten. Att änsig till enannanen
utsökningsbalkenmed stödverkställdbetalningsskyldighet av

Även domeni den nämndasvårt. HDsäkertskulle menaromvara
preciseradtillräckligtdomenmöjligt baradetta kan äratt omvara

skulle kunnasig detfråga hurkantid ochtill innehåll, manrum,
intetillenskilde fårdenservicen eller bostaden rättske somom

tillgänglig.finns
fåinteframkomlig AttmöjligenSkadestånd kan väg.vara en

formkandomstol beslutatserviceden avsom enom sessom en
handlarekonomisk skadaNågon direktenskilde.skada för den

drab-undantagsfall kanenskilde idenintedockdet även omom,
detskadatalafall kanI de rörkostnader.bas extra ommanav

Skade-värdera.svårideell skadasig alltså är attsomom enmer
alltidintefall till fall ochvariera frånsäkertståndet skulle upp-

kanden drabbas. Dessutomrättvistfattas ensomavsom
innebäraschabloniseradesdenskadeståndsregel även enom ——
kanskesig fri från andra,"köpamöjlighet för kommunen att mer

enskildeockså denregel kräverinsatser. sådanEnkostsamma, att
medverkar i den.ochinitierar processen

kommunalskattdenstatsbidrag reduceringMinskade eller av
effektiva eko-kunnaskulletill kommunernautbetalas varasom

formgäller någonpåtryckningsmedel. Detsammanomiska av
tidi-förslagsådantjag hark0mmunalb0t, nämnt ettmen som

all skattinte betalastatsbidragen,reduceraavvisats. Att utattgare
verkställerinteeller bötfálla kommunertill kommunerna att som

ochkonstitutionellabådesvårgenomförbartocksådomar, är av
praktiska skäl.

enskildas kantillgodose rätt att statenEtt sätt attannat vara
domstolsbeslut.följintekommunsjälv närövertar ansvaret eren

in-försekundärtmöjligtfonnelltDet ettatt staten tarär ansvar
byggamåsteinnebäraskulle egetdet ettstatenattsatser, uppmen

återkrävamöjlighetoch hauppgiftenför attävensystem pengar
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från kommunen. sådantEtt dubbelt inte samhällseko-ärsystem
nomiskt acceptabelt.

En lösning kan detatt staten övertar primäravara ansvaret,
dvs. landsting och kommuner inteatt har något för LSS-ansvar
insatser och eventuellt SoL-insatser.även Det skulle kunna vara

acceptabel ordning, innebära betydande omfördelningen men en
samhällets Skulle också gälla andrastatensav ansvar. ansvar

med funktionshinder,än äldre sådanEngrupper t.ex.personer
ordning kan inte införas omfattande genomlysningutan deen av
ekonomiska och praktiska konsekvenserna.

2.4 SoL och LSS bör kompletteras med
bestämmelser aktivare tillsyn ochom

vitesföreläggande

Frågan domstolstrots har tagits i riksdagen vid olika till-om upp
fällen, bl.a. i antal motioner vid riksdagens behandlingett av pro-
positionen kommunallag. Konstitutionsutskottet KUom en ny
anförde i sitt betänkande förslaget till kommunallagöver bet.
1990/91: KU38 92 det angeläget frågornaatt löstesatts. var sna-

Utskottet förordade därförrast. regeringen på lämpligtatt sätt
skulle bereda dessa frågor. Detta år10 sedan.är Sedan desssnart
har personkretsen vidgats tillkommitLSS 1994. Underattgenom
tiden har också, jag visat, flera förslag till lösningarsom utretts

detta lett till några åtgärder.utan att
De lösningar hittills har för- och nackdelar,presenteratssom

nackdelar. Den lösning jagmest föreslår har sin utgångspunktnu
i den ordning redan finns i lagen 1996:786 tillsyn översom om
hälso- och sjukvården. Enligt den får Socialstyrelsen förelägga en
vårdgivare till missförhållandenarättaatt Socialstyrelsenom an-

vårdgivaren inte uppfyller kravenatt på god vård och miss-ser att
förhållandena påverkar patientsäkerheten. Socialstyrelsen skall

vilka åtgärder nödvändiga och kan beslutaange som anses om
vite. Bestämmelsen finns i 6 kap. § lagen13 1998:531numera

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens områdeom
.Enligt min mening orsakerna tillär vissa kommuneratten av

har svårt uppfylla sina förpliktelseratt enligt lagen brist på be-en
redskap bygga verksamheten iatt den omfattningut behövs.som
Länsstyrelserna bör därför få bättre möjligheter i förebyggandeatt
syfte försöka få till stånd bättre planering verksamheten, såen av

den enskilde kan erbjudasatt den insats hon eller han har till.rätt
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till resultat böröverläggning inte leder fram önskatsådanOm en
avhjälpamöjlighet förelägga kommunenlänsstyrelserna få attatt
vite.medföreläggande bör kunna förses Jagbristen. sådantEtt

uppmärksammakunnaockså länsstyrelse bör attatt enanser
iföreskrivitsig domstolinte efter vadkommunen rättar enen

kommunenlänsstyrelsen föreläggadom. sådant fall börI attett
kombinerasOckså bör föreläggandet kunnaverkställa domen. här

vitet skall skeVitets utdömandetmed vite. storlek ochett en-av
viten.ligt lagen 1985:206 om

med föl-föreslår och SoL kompletterassåledes LSSJag att
jande bestämmelser:

och service till vissa1993:387 stödLagen om
funktionshindrade

denfullgörlänsstyrelsen finner kommun26 § Om inteatt ena
tillskyldighet kommunen har verkställa dom insat-rättatt omen

för framtiden kom-enligt och §§ eller kommunen7 9 inteattser
medenskilda kan tillkunna tillgodose rättinsatseratt sommer

får länsstyrelsen förelägga kommunenstöd och 9 §§,7 att av-av
fårbristen. föreläggandethjälpa I vite utsättas.

förekommande fallVad kommun gäller ävenisägs omsom
landsting.

innehålla uppgifterenligt § skallb § föreläggande 2626 Ett oma
den påtaladeåtgärder nödvändiga förde länsstyrelsen attanser

skallbristen kunna avhjälpas.

Beslut sådan nämnd i § eller länssty-27 § 22av som avses aven
förvaltningsdomstol beslutetrelsen får överklagas hos allmän om

avser
insatser för enskild enligt 9en
utbetalning till enligtnågon l1§,annan
återbetalning enligt 12

enligt andraförhandsbesked till insatser 16 §rättom
stycket,

tillstånd till enskild enligtverksamhet 23
föreläggande återkallelse tillstånd enligt § ellereller 24av

föreläggande enligt 26 a
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
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Beslut i frågor i första stycket gäller omedelbart.som avses
Länsrätten eller kammarrätten får förordnadock dess beslutatt
skall gälla först sedan det vunnit kraft.laga

Socialtjänstlagen 1980:620

68 § Om länsstyrelsen finner kommun fullgör deninteatta en
skyldighet kommunen har verkställa dom till bi-rättatt en om
stånd enligt §6 eller kommunen för framtiden kommerinteatt att
kunna bistånd enskilda kan till med stöd får6rättge som av
länsstyrelsen förelägga kommunen avhjälpa bristen. föreläg-Iatt
gandet får vite utsättas.

68 b § föreläggandeEtt enligt skall innehålla68 § uppgiftera om
de åtgärder länsstyrelsen nödvändiga för den påtaladeattanser
bristen skall kunna avhjälpas.

74 § Länsstyrelsens beslut i ärenden föreläggande enligtom
68 tillstånd enligt 69 föreläggande eller förbuda om om en-
ligt 70 § och omhändertagande personakt enligt 70 § fårom av c
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. frågaI överkla-om
gande länsstyrelsens beslut enligt b §70 gäller i tillämpligaav
delar bestämmelsemai kap.15 7 § sekretesslagen 1980: 100.

Länsstyrelsens beslut föreläggande enligt 68 före-om a om
läggande eller förbud enligt 70 § och omhändertagandeom av
personakt enligt 70 § domstols motsvarande beslut gällersamtc
omedelbart. Polismyndighet skall lämna den hjälp behövs försom

verkställa beslutatt omedelbart omhändertagandeett om av
personakt.

Mitt förslag innebär länsstyrelserna får väsentligt utökadeatt
tillsynsuppgifter. Detta medför också kravet på gedigen kom-att

i dessa frågor måstepetens ställas högtmycket hos den personal
skall arbeta tillsynsfrågoma.med bedömerJag det behövssom att

visst resurstillskott förett klara uppgifterna kap. 10.att En del
dessa bör tillfalla Socialstyrelsen för samordna ochav attresurser

följa utvecklingen nationellt. Jag också länsstyrelsernaattanser
bör följa och utvärdera vilka effekter mitt förslag får förupp en-
skilda, huvudmän och tillsynsmyndigheter.
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stödochRådkringklarhetSkapa3

lag-förtydligandeRegeringen bör göra ettMitt förslag: av
ochstöd1993:387gäller § lag9detstiftningen när ser-om

börUtgångspunktenLSS.funktionshindradevissavice till
insatsen.medsyftetursprungligaåterställa detdärvid attvara

ska-lagstiftningentolkningarolikapå därjagområde stöttEtt av
insatsenbemötandetgäller ärkonflikter detoch närproblempat

in-tillMotivetstöd i LSS.personligt attrådgivning och annat
ochfunktionshindermedi LSSinfördes attsatsen personervar
tilltillgångsituation derassåanhöriga har attutsattderas en

prop.lagreglerasskallexpertstödsärskiltkompletterande
kvalificeradesådanatillförsäkrasdeskallDärför1992/93:l59.

under-förbehövskompetensområden attfrån flerainsatser som
insatserregeringenskriversiglivet. Detdagliga rördetlätta om,
psykolo-medicinska,karaktär, därstödjandeochrådgivandeav

funktionshindret be-aspekterpedagogiskaochsocialagiska, av
intetill ochkomplementskallaktas. Insatserna somsomses

socialtjänst.ochrehabiliteringhabilitering,ersättning för t.ex.
sjuk-ochhälso-ändringföreslog ocksåRegeringen aven

ändringsförslagettillspecialmotiveringenHSL. Ivårdslagen
kompetensom-flerafrånochhabilitering planerademedavsågs

utvecklingenfrämjarallsidigtåtgärderråden avsammansatta som
välbe-psykisktfysiskt ochfunktionsförrnåga,möjliga samtbästa

enskilde.denfinnande hos
överklagaskanbeslutetavgiftsfri ochstödochråd ärInsatsen

socialtjänstla-ochHSLenligtstödmotsvarandefrånskillnadtill
SoL.gen

medförsärskildstöd fannsRåd och personeromsorgsom en
jan-lomsorgslag. Denårsenligt 1985redanutvecklingsstörning

personkretsenutvidgningochLSSdenuari 1994 ersattes avenav
årligenfårochinsatsen ettförLandstingengjordes. ansvarar

dekompensation förmiljoner kronorstatsbidrag på 200 som
LSS störreberäknasde attmerkostnader ger engenomsom
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den s.k. personkrets 3 till råd och stöd, jämförträtt medgrupp
den tidigare omsorgslagen. Som idel handikappreformenen
kompletterades HSL med två paragrafer 3a§ och l8a§nya som
förtydligar sjukvårdshuvudmännens för bl.a. habilitering,ansvar
rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning.

Problemet, uppkommit, oklarheten i begreppetär attsom nu
råd och stöd inneburit många sökt insatsen fåttatt avslag.som
Det har då uppfattats del funktionshindermedav en personer som

utlovats till insats,rätten i praktiken nekats denom man en men
rätten.

3.1 Innehållet i råd och stöd oklartär

Alltsedan råd och stöd infördes särskild enligtsom en omsorg
omsorgslagen har det förekommit olika uppfattningar vadom

skall ingå i insatsen. Regeringsrätten avkunnade, under densom
tid omsorgslagen gällde, fyra domar klargjorde behand-attsom
ling logoped kunde utgå med stöd omsorgslagen beho-av av om

RÅinte kunde tillgodosesVet HSL 1989 ref. 79. Detgenom
framgår förarbetena till LSS de redan hade insatserattav som
enligt omsorgslagen inte skulle få någon försämring med den nya
lagstiftningen. Läns- och kammarrättema har fram till sommaren
1997 i också följt den praxisstort utvecklats. Det gäller t.ex.som
behov ytterligare logopedinsatser.av

Men förändring skedde, 1997, dånämnts,en som sommaren
regeringsrätten avkunnade fyra domar råd och stöd enligtrörsom
LSS. samtligaI fall har de enskilda begärt få insatsatt mer av en
de redan får, de bedömer otillräcklig. harDe såle-men som som
des begärt få utnyttja råd och stöd kvantitativtatt kom-ettsom
plement till de insatser de fått enligt HSL. Problemet dåsom
uppkommit vilka insatserär skall utgå råd och stödsom som en-
ligt LSS vilkaoch enbart skall utgå med stöd HSL. Rege-som av
ringsrätten har konstaterat gränsdragningen mellan LSSatt och
HSL otydlig, slår i dessaär domar fast habiliteringsåtgär-attmen
der inte inom insatsen råd och stöd. Denna slutsats tolkasryms av
många stående i strid med de intentioner lagstiftaren hadesom
vid införandet LSS och försämring för den enskilde jämförtav en
med tidigare lagstiftning.

I specialmotiveringen till LSS 9 § l syftet med rådattangavs
och stöd inte sjukvårdande behandling/rehabiliteringattvar ge
eller andra insatser klart faller inom tillämpningsområdet försom
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socialdenhelleroch inte typsjukvården, attoch ser-hälso- avge
insatserpedagogiskaellererbjudaskallsocialtjänstenvice som

minenligtförarbetenai är,svaghetundervisning. Entillhörsom
definierad. Insatseninteinsatsstöd ärråd ochmening, att som

skall kunnaochstödjandeallmäntrådgivande ochbeskrivs som
sådanaföreträdesvisuppräknaderad an-experter, somenges av

utvecklings-psykisktstöd iochrådivändes omomsorgerna
störda.

orimligtdethävdat ärtidenhelahar attLandstingsförbundet
sjukvårdochhälso-stadgandesjukvårdslagensochhälso- omatt

rättighetslagstiftning görspelvillkor attlikapå sätts engenomur
förturmedochkostnadsfrittvissa medborgaremöjligt för attdet

ochrådgivningDärför kan annatinsatser.vissatilltillgång per-få
specialmo-citatetangivnamed detenlighetisonligt stöd urovan

behandlingsinsatserinnehålla§till LSS 9tiveringen inte som
Landstingsförbundet.HSL,omfattas menarav

delarhandikapprörelsen,förföreträdaremångaAndra, t.ex.
ochklaraLSStill attförarbetena äråsikt. Dedenna attinte menar

tolkningregeringsrättensinställning ochLandstingsförbundets av
försvinner rät-praktikenistödråd ochinnebärlagen somatt nu

tighet.
varitdetgjortocksåstöd haroch attrådkringDiskussionen
skalldeninsatsen,informationfåenskildedensvårt för att varom

har.innehåll denvilketochsökas
00022framgårstatistik 199826 attSocialstyrelsensAv ca

dessaAvunder 1997.stödRåd ochbesluthade ett ompersoner
särskilda kompen-vilka denförpersonkrets1600tillhörde ca

landstingentillutgårårligenmiljoner kronorpå 200 se-sationen
1994.dan

lagstiftningenFörtydliga3

såpåtolkaskanriksdagsbeslutolyckligtdet ettärJag attattanser
beslutetpåtankeockså medolyckligt attolika Det varärsätt.

harmänniskordeförlivsvillkorenförbättra ensomämnat att
funktionshinder. Jaggrundlivssituation på ettsvårmycket an-av

lagstiftareochpolitikertilltilltronminskarsignalersådanaattser
bemötandekollektivtdåligtformbetraktasoch kan avensom

insatsenföreslagitharSocialstyrelsen attsida.samhälletsfrån
informa-underlättaexpertstöd" försärskilt attborde benämnas

problemet.löserdettilltveksaminsatsen. Jagkringtionen är om
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Jag i stället konsekvenserna riksdagensatt beslut ianser detav
här hänseendet bör utredas med inriktning på återställa detatt ur-
sprungliga syftet med råd och stöd. I det sammanhanget bör man
också fundera på insatsen.över namnet
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tillgängligVidga till4 rätten

samhällsinformation

i uppgift lämnafåDemokratiutredningen börMitt förslag: att
samhällsinformation, bl.a.till anpassadhurförslag rättenom

tekniken, stärkas.hjälp den kanmed nyaav

Myndighe-befästas.-land skallIT"Sveriges tätposition som
på till-ställda kravföre ångare högtskallterna genomvara

aktiv användningoffent irgormationochgänglighet avav
regeringsförkla-Statsminister i sintekniken" Perssonöran

ring 1998.

tillgänglig informationBehov4.1 av

likademokratifrågor. skall haAllaHandikappolitik rättär ytterst
samhällsinforma-utveckling. Tillgång tillbidra till samhälletsatt

handlingar förut-möjlighet allmännation och del äratt enav
medborgerligavi vårasättning for skall kunna utövaatt

jämlikhet i samhället. FN:snå full delaktighet ochrättigheter och
möjlig-ochtillgänglig informationpekar ocksåstandardregler ut

delaktighet jnå ochkommunikation medeltill äm-het attettsom
likhet.

hand-allmännadelVarje medborgaresvensk har rätt att ta av
for-tryckfrihetsförordningen liksomregleras ilingar. Denna rätt

påskyldigmyndighetutlämnandet sådana.for En är attavmerna
dessasådan handling. innebärbegäran lämna Däremotut reg-en

in dennaskyldighet myndighet talainte någon förler att t.ex.en
Myndigheternaspå den.på band eller sättannat ansvaranpassa

i socialtjänstla-samhällsinfonnation betonastillhandahållaför att
funktionshindrade LSS,vissastöd och service tilllagengen, om
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hälso- och sjukvårdslagen och förvaltningslagen. Myndigheternas
serviceskyldighet regleras i förvaltningslagens 4 Den lyder:

Varje myndighetskall lämna upplysningar, vägledning, råd
och så hjälp till enskilda i frågor myndig-rörannan an som
heternas verksamhetsområde. Hälpen skall lämnas i den ut-
sträckning lämplig hänsyn till frågansär denart,som me
enskildes behov hjälp och myndighetens verksamhet.av

För vissa funktionshinder inte informations-skall bliatt och
kommunikationshandikapp krävs myndigheternas infor-att t.ex.
mation eller kan tillgänglig.är Synskadadegöras harpersoner
behov hörbar information eller information på punktskrift.av
Döva och hörselskadade behöver synlig information ochpersoner
i många sammanhang finns det behov teckenspråkstolkar förav

möjliggöra kommunikation. Dövblindaatt behöver in-personer
formation anpassad efter deras behov.är Personer intesom som
kan läsa svåra därför de har dyslexi, afasitexter elleratt t.ex. en
utvecklingsstörning kan till del kompensera sina svårigheteren
med lättlästa versioner För kommer fråntexter.av personer som
andra länder både behoven informationär och problemen fåattav
tillgång till information för det för inföddaännu störremesta än
svenskar. Möjligheterna få sådan informationanpassad frånatt en
myndigheterna i dag begränsad.är ytterst

Handikappombudsmannen skriver i sin till regeringenrapport
1997, två tredjedelar de statliga myndigheternaatt 1995av angav

de inte hade någon informationatt tillgänglig sig påsom var vare
punktskrift, kassett, diskett eller lättläst. tioFyra myndigheterav

inte heller beredda på begäran fram information iatt tavar anpas-
sad form.

Samma går igen i mitt kunskapsunderlag.mönster Många per-
med funktionshinder känner sig frånutestängda den servicesoner

andra medborgare får, lagen möjligheter fåtrots attsom attger
hjälp i det här hänseendet. måsteJag därför dendra slutsatsen att
tillämpningen bestämmelsen inte riktigt fungerar i praktikenav

måste förtydligas. Denna slutsats förstärksutan framgåräven som
nedan den, i mitt tycke, alltför tolkning regeringen gjortsnävaav

förvaltningslagens 4av
Frågan i vilken utsträckning myndigheterna skyldigaärom att

tillhandahålla och information ställdes nämligen på sinanpassa
1992, då synskadad begärdespets remissvaren tillatten man

1989 års Handikapputredning upplästa eller inlästa. Om han inte
kunde få det, begärde han Socialdepartementet skulle fattaatt sär-
skilt beslut i frågan. Frågan hänvisades till regeringen i sittsom
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materialoffentligtalltkonstaterade det angeläget attattsvar var
tillgängligt.handikappropositionen gjordes Menrörande rege-

tillhandahål-bestämmelsernakonstaterade ocksåringen att om
skyldighet förmedför någonhandlingar inteallmännalande enav

tala inhandlingmyndighet framställa att t.ex.att engenomen ny
handlingen.handling på band påallmän eller sättannat anpassa

handlingarna idelså önskarhar denDäremot rätt att ta avsom
ärendeRegeringsbeslut 1992-09-10befinner sig iskick dedet

S92/6890/J.S92/6639/J och
skallpå förfrågandevissa myndigheter inteNär att ensanser

funktionshindradetilltillgänglig detinformation ledergöra att
delaktighetjämlikhet ochmöjligheter uppnåmedborgares att

fast-har detregeringsbeslutrefereradekraftigt försvåras. I ovan
informationskyldigamyndigheterna inteslagits är attatt anpassa

handling påframställerpå det annatettsättet att me-enman ny
i sitthandlingensig på den berördabeslut grundardium. Detta att

skrift. informationsvart-vitursprungliga skick Denär somen
eller påursprungligen i databasefterfrågas finns oftaidag an-en

medelinnebär med småelektroniskt lagrad. Detsätt attnat man
del fallfinns.handlingen efter de behov Ikan ensomanpassa

ihop.så olikateknikendetkrävs att systematt passaranpassas
sådärför utformasmåstedatabaser ochOlika attsystem, program

tillfredsställa behoven hosoch bådebörjan samarbetafrån kande
behovinformation och deefterfrågarmänniskorde somsom

informa-naturligtvis inte lösa allagårmyndigheterna har. Det att
utnyttja och tekniken påtionsproblem rätt sätt,att anpassagenom

viktigt led istandardiseringsarbetetpågåendedet är attettmen
viktigt handikappaspektematillgängligheten. Detförbättra är att

erfaren-handikapporganisationemaslyfts in i detta arbete och att
tillvara i dethet sammanhanget.tas

informationtill anpassad4.2 Rätten är en

demokratifråga

självständigtinformationsfriheten och taJag rätten attattanser
demokratisktihandlingar hömstenardel allmänna är ett sam-av

i grund-redan tryggadegrundläggande rättigheterhälle. Dessa är
hurskallFörvaltningslagen den laglagen. styraär som

reglerarlagenmedborgarna, ochmyndigheterna gentemotagerar
myndigheternas serviceskyldighet.också
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Enligt min mening uttrycks inteemellertid lagens intentioner
tillräckligt klart i visserligen4 Där står hjälpen skall lämnasatt
i den utsträckning lämplig med hänsyn till frågans denär art,som
enskildes behov hjälp och myndighetens verksamhet. la-Menav

ingenting vilketsäger dessa intressen skall vägagen om av som
vid myndigheternas bedömning.tyngst Detta myndigheternager

i varje enskilt fallett stort bedömningutrymme vil-att göra en av
ken information de rimlig tillhandahålla, denär att trots attanser
enskildes behov borde detta.styra

Handikapputredningen förde motsvarande i sittresonemang
slutbetänkande "Ett samhälle för alla SOU 1992:52. Utred-
ningen föreslog tillägg i 4 § förvaltningslagen innebördenmedett

myndigheten tillskallatt fysiska, psykiskaattse personer som av
eller andra skäl svårigheter få tillgång till upplysningarmöter att
och uppgifter allmänna handlingar, får den hjälp de behöverur
med detta. Det förtydliga lagtexten.är Ettett sätt att sättannat
kan komplettera 4§ förvaltningslagen på såatt detsätt attvara
klart framgår myndigheterna skall lämna hjälpen i den fonnatt
eller på det lämpligt med hänsyn tillsätt den enskildesär be-som
hov.

Det har inte varit möjligt för mig inom för minatt ut-ramen
redning ytterligare analysera frågan och föreslå åtgärder in-som
nebär till anpassad informationrätten Fråganatt tryggas. om
tillgänglig information och hör enligt minIT mening ihop med
grundläggande demokratiska rättigheter. Demokratiutredningen
har till uppgift bl.a. analysera infonnations- och kommu-att nya
nikationsmönster och hur den informationstekniken påverkarnya
demokratin. föreslårJag därför Demokratiutredningen får iatt
uppdrag undersöka och lämna förslag hur tillatt rättenom anpas-
sad samhällsinfonnation, bl.a. med hjälp den tekniken, kanav nya
stärkas.
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hanteringfunktion förInför5 aven

påkritiksynpunkter och
bemötandet

förslag:Mina överväganden och
verk-hand berördbörSynpunkter på bemötandet tas om av

kvalitetsutvecklingsar-till huvudmannenssamhet och knytas
utifrån sinaVarje huvudman börbete. t.ex., egna

ordi-från denfristående ochförutsättningar, kunna upprätta en
funktion syfteoberoendenarie verksamheten är attvars

påpå bemötandetolika synpunkteroch behandlagranska ett
föreslå lösningarinformera, utreda,råd,objektivt sätt samt ge

huvudman-bör klart framgåoch förmedla kontakter. Det av
framfö-information till synpunkter kanutåtriktade vemnens

ras.
under-till huvudmännen bör kunnasärskilt StimulansbidragEtt

utvecklingen.och påskyndalätta
in-utvecklingenfölja huvudmännensRegeringen bör avnoga

enskildes ställning. Huvudmännen bördenför stärkasatser att
regeringen vid-vilka åtgärderförredogöraatt somuppmanas

tagits i detta avseende.

ochställningStärk den enskildes5.1

inflytande

kvalitén och bemö-brister imänniskor upplever finnsdetNär att
offentligafrån myndigheter ochtandet de är attsattaorgan som

kritikframföramöjligheterhjälp måste finnasoch stöd det attge
enskildesstärka denocksåoch synpunkter. Det sättär attett

funktion, instansställning inflytande. Många efterlyseroch enen
of-handlarsig och klaga.dit kan vända Deteller nämnden man

få talainte i juridisk meningfå atträtt utan atttast att omomom
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känner sig illa inte utlovats.behandlad eller har fått detman som
finns naturligtvis möjligheter sig till chef,Det vända närmasteatt

till någon nämndordförande, till vid myndighetpersonalen den
det gäller eller till ledningen. också, mångahögsta Det görs men

sigdrar för det. Många befinner sig i beroendeställning och deten
finnaskan rädsla just hänvisad till för framtidaden äratten man

kontakter eller vård kan livet besvärligt för Detgöra är snarareen.
opartisk instans instans friståendeefterlyses ären som en som-

från ordinarie lojalitet inte ligger iden verksamheten och denvars
berörda organisationen, där det ändå finns ettmen ansvar.

5.2 Olika lösningar

finnsDet rad instanser klagomål och anmäl-tar emoten som
ningar från enskilda och/eller anhöriga blivit illa behandladesom
inom sjukvården.hälso- och ingående redogörelse för dessaEn
instanser finns i betänkandet Brister i fråga be-omsorg en om-
mötandet äldre harSOU 1997:51. Förtroendenämndemaav
ofta på till uppgiftexempel oberoende harnämnts som organ som

hjälpa enskilda anhöriga i sjuk-och kontakten med hälso- ochatt
vårdspersonal. Någon sådan motsvarighet finns inte inom social-
tjänsten, skolan eller någon kommunal verksamhet. Inteannan
heller inom försäkringskassan eller inom arbetsmarknadsverkets
ansvarsområde finns funktion människordet slag efterlyser.en av

pågår emellertid diskussionerDet inom de olika huvudmännens
verksamhetsområden hur den enskildes inflytande och ställ-om
ning skall kunna kritik omhand förstärkas och synpunkter och tas

förbättra ikvalitén arbetet. utveckling viktig och jagDennaatt är
vill redovisa vissa tankarna här.av

Försäkringskassan

Genom tillägg i 1962:381 allmän försäkringLagen skallett om
försäkringskassans styrelse enligt kap. bl.a. se till all-18 9 § att
mänheten ioch andra kontakten med den allmänna försäkrings-
kassan får bra bemötande och kontakten underlättasett att genom

servicegod och tillgänglighet information. Tillägget ärsamten
relativt gäller fr.o.m. juli tillDet den 1998 och kom pålnytt.
initiativ riksdagen.av

Försäkringskassans skiljer sigstyrelser från många andra sty-
relser så till vida bestårde antal förtroendevaldaatt ettav perso-
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b1.a.föruttalatregeringen haroch ettutsett ansvarsomner som
därförskulleörsäkringskasseförbundetbemötandefrågor. Enligt F

instanssamlandedenstyrelser kunna fungerakassomas en-som
blivit dåligt be-desig till uppleverskilda vända dekan attom

informationinte fått dendeförsäkringskassan ellerhosmötta om
råd efterfrågat.eller de de

kansocialförsäkringsnämndemahar också diskuteratsDet om
Socialförsäkringsnämndemaklagoinstans.funktionenha som

förtidspension, handikapp-till b1.a.skall ärendenavgöra rättom
ingående be-assistansersättning efterVårdbidragersättning, och

i beslutresulteraenskildes kandömning den behov. Detta somav
orättvist,uppfattasenskilde dennegå ochkan denemot somav

därförhardåligt bemötande. Jagkränkande och teckenett
funktionfylla densocialförsäkringsnämndema kansvårt att tro att

många efterlyser.jag och andra
försäkrings-inom vissadiskuterasmöjlighetEn som nuannan

förstärkakanRiksförsäkringsverketinomkassor och är om man
funktionskapacentralkontorservicen inom varje att engenom

uppståttopartisk. Om detochfristående från kassanär pro-som
uppleverhandläggare,i kontakterna med kassansblem när man

blivitvadvill redadåligtblivit bemött, när utatt sommanman
märmi-hjälp skulleinfonnation, stöd ochvill hafel och när man

också kunnasådan funktion skulledit.vända sig Enskor kunna
i uppföljningenutvecklingsarbete ochviktig i kassomasbli delen

verksamheten.dokumentationenoch av

örtroendenämndernaF

inom hälso-förtroendeverksamhetEnligt 1992:536Lagen om
varjefinnas inomförtroendenämnderskalloch sjukvården m.m.

opartisk instansskalllandsting och kommun. Nämnden vara en
uppstårsig detvändapersonaldit patienter, anhöriga och kan när

hälso-och kommunernasi kontakterna landstingensproblem med
sjukvård.och

finansiering ochsjukvårdensKommittén hälso och orga-om
arbetarförtroendenämndemanisation, har kartlagt hurHSU 2000,

Patienten hari delbetänkandetKartläggningen redovisasi dag.
1997:154.rätt SOU

förtroendenämn-genomgångHuvudintrycket HSU:s avav
verksamhetenvissa preciseringarde, görs,dema är att avom

1998/99:4ocksåframgårkommit för Dettaatt stanna. prop.av
möjlighetenligger istyrkapatientintlytande. NämndernasStärkt
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föra dialog företrädaremed för vården föratt tidigt lösaatten
uppkomna problem, skriver regeringen och understryker också
vikten sådan organisation tillskapas, och det inte rå-att attav en
der någon tvekan förtroendenämndema självständiga iatt ärom
förhållande till dem beslutar hälso- och sjukvården.som om

Från mina utgångspunkter fyller landstingens förtroendenämn-
der den funktion inom landstingen många efterlyser inomsom

kommunen försäkringskassan.och jagt.ex. Däremot kritisk tillär
förslaget namnbyte. Benämningen patientnämnd för i alltförom
hög utsträckning, tanken till beroende och passivitet hos männi-
skan. Enligt min mening bör benämningen kvalitetsnämndvara
eller förtroendenämnd för markera verksamheten syftar tillatt att

höja kvalitén på insatserna och inflytandet föratt den enskilde.

Kommunernas kvalitetssäkrings- och

kvalitetsutvecklingsarbete

Kommunernas kvalitetsarbete har tagit fart under slutet 1990-av
talet. Många kommuner idag på utveckla kva-satsar attresurser
litén inom den kommunala verksamheten. attityder,Bemötande,
hur brukarnas behov på bättre klagomålshante-möter sätt,ettman
ring och den enskildes ställning frågor diskuteras fortlö-är som
pande inom många kommuner liksom vilka åtgärder kansom
vidtas för utveckla det inte fungerar tillfredsställande.att So-som
cialstyrelsens allmänna råd SOSFS 1998:8 kvalitetssystemom
inom äldre- och funktionshindrade i dessaäromsorgema om av-
seenden till viss del vägledande.

Kommunernas kvalitetsarbete och erfarenheterna utveck-av
lingsarbete inom äldre- handikappområdet tillsammanskan,resp.
med Socialstyrelsens allmänna råd, på sikt innebära vissa kla-att
gomål och synpunkter kan omhand under inomtas vägen ramen
för det kommunala kvalitetsutvecklingsarbetet eller, i förekom-
mande fall, inom för medborgarkontorens verksamhetsom-ramen
råde. tydligareJu informationen vilka tjänster kommunenär om
kan erbjuda sina medborgare, och tydligare innehållsdeklara-
tionen i dessa tjänster desto mindre risken för missförståndär, är

missnöjeoch med inte fått vad trodde skulle få.att man man man
förekommerDet emellertid ibland så svåra frågor och så stora

läsningar det kan svårt klara problemen den ordina-att attvara av
rie Enligt min uppfattningvägen. behövs då möjligheter för den
enskilde gå vidare till opartisk instans i kommunen.att Denen
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tanke förs fram i Kommunförbundets rapportsom
tillTjänstegarantier och klagomålshantering ökat med-vägen-

borgarinflytande enligt mening intressant och bör kunnaminär
i praktiken. rutin för hanteraskissasIprövas attrapporten en

i innebärklagomål form trestegsmodell. förstaDet steget attav en
så klagomålrutiner utformas på respektive enhet/förvaltning, att

och synpunkter i första hand där. andrahand kan Det ste-tas om
opi-innebär den enskilde få s.k. "secondskall kunnaget att en
intenion, dvs. gå vidare till ytterligare nivå vederbörandeomen

nöjd med hanteringen på berörda enheten eller förvalt-denär
finnasningen. sista bör detSom alltutväg när prövats,annaten

möjligheter till kvalitetsnänmdvända sig generellatt somen
tredje Kvalitets-täcker hela det kommunala fältet, dvs. steg.ett

kom-nämnden bör bestå förtroendevaldabl.a. utsessom avav
förankring.munfullmäktige, alltså ha stark politiskoch Dessen

finns anled-uppgift klagomål och, detskulle ta emotatt omvara
ning, ansvarig beslutet, undersöka bemö-be nämnd ompröva om

ansvarig nämndenskild brustit ellertandet uppmanaav en person
initiativ till olika förbättringar.taatt

ikvalitetsnämnd, såsom diskuterasgenerell kommunal denEn
föreslåsåsikt, tilltalande därför denenligt minär attrapporten,

fältet. möjligheter fram-täcka hela det kommunala Det öppnar att
på flera områden traditionella,föra och kritik desynpunkter än

skola,vård Kommunala verksamheterdvs. och t.ex.somomsorg.
lika viktiga med funk-fritidsaktiviteter förkultur och är personer

medborgare, brister inom dessationshinder ochför andrasom
konsekvenser med funk-få förverksamheter kan stora personer

tionshinder.

Arbetsmarknadsverket

jag skall be-inte de områdenArbetsmarknadsområdet tillhör
emellertid ändå något beröraenligt mina direktiv.handla villJag

utvecklingsarbetepågårdenna verksamhet, eftersom det där ett
gäller för-ligger i linje detmed vad jag förordat när attovansom

miss-kanalisera sitttillgodosesöka medborgarnas behov attav
tillrätta.nöje, förbättra informationen visa medborgarnaoch

funktion,centralArbetsmarknadsverket utvecklahar valt att en
effektivt kunnaSöderhamnsverksamheten, förden s.k. att mer

information också för kunnasamla sin verksamhet, att tamenom
rådklagomål på bemötande,synpunkter och vartemot mange om
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kan sig fåvända och för uppföljning. Verksamhetenett system
ingår i Arbetsmarknadsverkets ordinarie verksamhet och budget.

5.3 modell för klagomålshanteringEn

Jag har haft kontakt med företrädare för olikade huvudmännen
för med diskutera möjligheterna finnaoch former föratt attvar en
hur påsynpunkter bemötande kan hand inom respektivetas om
huvudmans ansvarsområde. låta människor tillAtt komma tals
med myndigheter viktigt flera förstaaspekter. det detFörär ärur

styrka för den enskilde hon eller han skall vändaatt veta varten
sig med sin kritik. det andra får huvudmännen rutinFör för atten

hand kritiksynpunkter och och kan något det. Förta göraom
det tredje kan systematisk återföring ske den enskildesen syn-av
punkter integrerasdärmed kan i det löpande kvalitetsarbetetsom
och leda till förbättringar i verksamheten. fjärdedet ökarFör en
sådan ordning medborgarnas förtroende för systemet.

självfallet varjeDet huvudmans uppgift inom förär att ramen
gällande regler på frivilligoch komma fram till hur bästväg man
organiserar sin verksamhet för och följaatt ta emot upp syn-
punkter och klagomål på bemötandet. jag gått igenomMen när
det utvecklingsarbete sker hos huvudmännen på det härsom om-
rådet tilloch lyssnat de diskussioner jag vissaförts, kansom se

linjer i tänkandet kan tjäna förmodellgemensamma som som
klagomålshantering. modellen bör utformas utifrånJag attanser
följande utgångspunkter:

Synpunkter och klagomål på bemötandet bör handtas0 om av
berörd verksamhet tilloch knytas huvudmannens kvalitetsut-
vecklingsarbete. ställer tydliga rutinerDetta krav på att ut-
vecklas och det finns vilja fortlöpandeatt atten gemensam

följa utveckla och dokumentera kvalitén i verksam-styra, upp,
heten.
Funktionen bör fristående, central och oberoende. Syftet- vara
bör granska och behandla olika klagomål denatt rörvara som

huvudmannens område utifrån objektiva grunder och denegna
enskildes synpunkter råd, informera, utreda, föreslåsamt ge
lösningar och förmedla kontakter.

börDet klart framgå huvudmannens utåtriktade information0 av
vilkaeller hos huvudmannen har denna funktion.vem som

fråntarDetta naturligtvis inte de berörda tjänstemän-närmast
och arbetsledama längst i organisationen derasutnen ansvar
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tilltill sig enskildes medverkaden synpunkter ochatt ta ett
bättre bemötande.

sig till samtligaVerksamheten bör på sikt rikta medborgare,0
inte enbart till med funktionshinder.personer

försärskilt Stimulansbidrag utgå till huvudmännen,Ett bör att
och organisatoriska lösningar på bättreutvärdera sättpröva som

kan tillgodose huvudmannens behov.
regeringen följa utvecklingen hu-Jag börattanser avnoga

vudmannens insatser på området. Huvudmännen bördet här
vidtagitsredovisa vilka åtgärder i dettaattuppmanas som avse-

ende.



xxx.N ..
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6 Utveckla brukarstödscentra

Mina förslag: Regeringenöverväganden och bör ställa sär-
skilda tillmedel handikapporganisationemas förfogande för en
försöksverksamhet särskiltmed brukarstöd till medpersoner
funktionshinder. Syftet med försöksverksamheten skall attvara

hur sådant stöd, byggt på erfarenhet funktionshin-pröva ett av
der, kan utformas, organiseras, administreras och finansieras. I
det sammanhanget skall också funktionshindrade invandrares
behov stöd särskilt beaktas. Verksamheten bör följasav upp
och utvärderas.

Den har funktionshinder behöver ofia lägga mycketettsom ner
tid och kraft på administrera och samordna de insatser funk-att
tionshindret kräver. kan det svårtDessutom vilkaatt vetavara
rättigheter har och skall sigvända för få detvart attman man man
behöver. kan ocksåDet svårt sig ihävda medatt mötetvara myn-
digheter, skola och sjukvård. måsteMan kunna tala för sig ståoch
på sig. Alla intekan det eller orkar inte.

Föräldrar till bam med omfattande funktionshinder berättar att
de måste sin samordnare och det inte ovanligtäratt attvara egen
ha kontakt med femtiotal proj ektrapporten "Hur fårIett personer.

det vi behöver Socialstyrelsen 1998:2 berättar föräldrar hur
väsentligt det det finns någon kan hålla i denär att person som
praktiska samordningen mellan inblandadede Barn-personerna.
habiliteringen vad den kan för avlasta föräldrarna igör att sam-
ordningsarbetet, ibland interäcker det.men

6.1 Någon med erfarenhetegen av

funktionshinder

Ett mellan enskild med funktionshindermöte och denen person
myndighet skall hjälp kan ofta avlöpa under bättre formersom ge

den enskilde kan ha sigmed någon utomstående stöd.om som
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familjenocksåstödet.familjen Menflesta detdeFör ärär som
tyckerAndrakontakter.ibland för orka med allastödbehöver att

Stödperson,Då kantala i sak.svårtdet ettär attatt om-enegen
viktigaförvaltarebud, god eller personer.varaen man

iorganiseraskanbrukarstödexempel på hurfinns fleraDet
föreskrivs i1986:223förvaltningslagenoffentlig regi. I t.ex.

biträde.eller lanlita ombudi ärende fårför talanden ettatt som
god ochföreskriftermeddelasföräldrabalkenkap.11 manom

kontaktperson.finns möjlighetförvaltare. Det att utse
särskilda stimu-psykiatrireforrnensamband medI avsattes

personliga ombudmedutveckla verksamhetenlansbidrag för att
Verksamhetenfunktionshinder.psykiskaför med ärpersoner

den iskerförsökskommunemaorganiserad. hälftenolika I av
organisationerna ellerdrivs denregi, i andra fallkommunal avav

Centralalandsting tillsammans.ochorganisationer, kommun
bistå denföreträda ochvarituppgifter för ombuden har att en-

omsorgsgivare ochvård ochi medskilde kontakterna att sam-
be-med frågorockså arbetatOmbuden harordna insatsema. som

daglig verksamhet.boende, arbete ellersociala relationer,rört
slutförts, visar denyligenutvärdering,Socialstyrelsens attsom

och upplevervid sin sida mår bättrepersonligt ombudfått ettsom
grad andrai högrelivskvalitet. har dessutomförbättrad De änen

Livskvalite-enligt LSS.beviljats insatserpsykiskt långtidssjuka
minskat.slutenvårdsdagarförbättrats och antaletharten

olikapåtraditionHandikapporganisationema har lång attaven
närstående. Detsina medlemmar och derasstödja och hjälpasätt

rådgivning,personliga besök,psykosocialt stöd,kan vara genom
utbildning. Vissadirektkunskapsförrnedling ochinformation,

rådgiv-hjälp ochviss juridiskockså bistå medorganisationer kan

ning.
tillhandikapporganisationema ellersig tillMånga vänder

vill ha stödbrukarsammanslutningar för få stöd. Manandra att av
stårmyndighetsanknytning ochnågon saknar vetmansomsom

förstå vadförutsättningarsärskildapå sida och har attsomens
funktions-erfarenhethartalar En avegenman om. person som

myndighetskontakter medsjälv eller har hafthinder och harsom
individuelladetfunktionshindret kan kompletteraanledning av

professionella ierbjuder och det stödsamhälletstöd gersomsom
olika slagframgått finns detsitt ordinarie Somarbete. av resurs-

får denerbjuda. På detsamhället kanoch stödpersoner sättetsom
Samtidigt finns detvälja.enskilde också själv fler möjligheter att

börjarsplittring ochi alltförfara rösterstor resursernaaven en
samordning olika stödforrnema.få viss de Jaghöjas för att aven
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emellertid dessa diskussioner inte behöver påverkaallsattanser
utvecklingen det personliga det här frågabrukarstöd ärav som

sådan stödforrn behövs alltid organiserarEn huroavsettom. man
professionelladet stödet.

6.2 Försöksverksamhet med brukarstöd

idénJag med till funktionshin-brukarstöd medattanser personer
tilltalandeder i försöksverksamhet.och bör Verk-är prövas en

samheten kan organiseras regionala brukarstödscentrat.ex som
och drivas i handikapporganisationemas regi. organisatio-Jag ser

oberoende ställning i förhållande till huvudmännennernas som en
tillgång i Syftetsammanhanget. med brukarstödet bör attvara
stärka den enskildes ställning i myndigheterbl.a. kontakter med
och andra offentliga i vardagslivet.och börDet ettorgan ges som
personligt stöd innefatta olika tjänsteroch kan alltifrån enkel tele-
fonupplysning till juridisk hjälp.

viktigtDet verksamheten har sin utgångspunkt i funk-är att
tionshinderperspektivet och flertalet dem arbetar medatt somav
brukarstöd själva har erfarenhet funktionshinder och brukar-av
villkor.

viktigt invandrare funktionshinderDet med ocksåär att om-
fattas förslaget handikapporganisationer invandrar-ooh ochattav
organisationer fördjupar sitt i det härsamarbete hänseendet.
Invandrare har svårare infödda få delsvenskar samhäl-än att av
lets stöd till med funktionshinder. uppstår ocksåDet lättpersoner
missförstånd då från andra länder och medpersoner annanen
kulturell bakgrund anställda inom försäkringskassan,möter t.ex.
habiliteringen, socialtjänsten personligtoch skolan. Behovet av
stöd från någon har speciell kulturkompetens detNärär stort.som
gäller skolan finns på InstitutStatens för Handikappfrågor i sko-
lan, SIH, två funktionshin-medarbetare för invandrarelever med
der. arbetar utåtriktatDe bl.a. information stöd till läraremed och

funktionshindrade invandrarelever till invandrar-ochmötersom
familjer har barn funktionshinder.med inga möjlig-harDesom
heter fungera det personliga stöd börhäratt som som avses, men

viktig for handikapporganisationemas brukar-utgöra en resurs
centra.

Handikapporganisationerna självabör komma huröverens om
organisationen och lokaliseringen brukarstödscentra bör utav se
och skall ansvarig för verksamheten. successivEnvem som vara
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kompetentapå behovetutbyggnad bör ske med tanke att per-av
Försöks-troligen inte går tillgodoseochär genast.attstortsoner

utbildningvilkensyfta till undersökaverksamheten bör även att
stödet.de behöver skall gepersoner som

möjligt för organisa-intedet för närvarandebedömerJag äratt
medel kunna byggationerna inom för sina nuvarandeatt ramen

därförföreslårorganisation med brukarcentra. Jag att re-upp en
förarvsfondentill förfogande Allmännageringen ställer medel ur

till medsärskilt brukarstödförsöksverksamhet med personeren
börfunktionshinder. Syftet med försöksverksamheten attvara
organiseras,personligt skall utformas,hur brukarstödpröva ett

följas ochböradministreras finansieras. Verksamhetenoch upp
utvärderas.
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Öka bemötandekompetensen7 om

institut föruppdra StatensRegeringen bör sär-Mitt förslag:
förochSisus utarbetaskilt utbildningsstöd ettatt na-ansvara

kring frågorkompetensutvecklingsprogram rörtionellt som
Särskilda medelfunktionshinder.medbemötande personerav

klarskall haändamål.för detta Programmetbör avsättas en
skallprinciperna. syftehandikappolitiska Dessiförankring de

refor-intentionerna bakomdiskutera och klarläggaattvara
yrkesverk-i dialog mellanhandikappområdet ochpå enmerna

behandlafunktionshindermedoch personersamma
råd medskall knytasTilletik.bemötandets ettprogrammet

landsting, kom-handikapprörelsen,företrädare for stat,t.ex.
Sisus. Socialdepartementetorganisationer ochfackligamun,

utvärderas.följs ochtillbör programmetatt uppse
börVerksamhetshuvudmännenMina överväganden: ettta

grundläg-dede anställdas kompetenssärskilt för att omansvar
funk-medsamhällets stöd tillförgande principerna personer

grundsynförverkationshinder stärks attsamt en gemensam
verksamhetsområden i frågorinom berördafram rörväxer som

männi-sig tillförhållaetik ochbemötande, attityder, sättet att
viktigt det skerservice.stöd och Detskor är atttar emotsom

berördanivå mellanpå regionalsamarbete lokal och parterett
sådanaåstadkomma insatser.för att

utbildning och fort-tagit behovetMånga utredningar har avupp
utbild-olikabildning pågår fortlöpandeoch det översyn aven

sjukvården,framförallt hälso- ochinomningar för personal
stående krav påfinnssocialtjänsten skolan.och Det ett mer

läkarutbildningen, socionomut-utbildning handikapp i t.ex.om
uni-börjarGlädjandearkitektutbildningen.bildningen och nog

utbildningar medsärskildabedrivaversitet och högskolor
stårsjälva förHuvudmanneninriktning på handikappfrågor. en

kompetensutveckling för personalen.fortbildningomfattande och
bemötande äldreUtredningenKunskapslyftet borde, om avsom

3 19-0357Lindqvistsnia
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föreslagit, kunna utnyttjas för fortbildningsinsatser och andra
former kompetenshöjning för redan anställd inompersonalav
äldreomsorgen. Regeringen själv har i 1997/981136 Statligprop.
förvaltning i medborgarnas tjänst aviserat den kommeratt att
"ägna ökad uppmärksamhet kompetens- och utbildningsfrågor i
syfte stimulera myndigheternas kompetensförsörjning ochatt
främja kvalitetsarbete inom förvaltningen." myndighetEn harny
inrättats för detta ändamål.

7.1 Kunskap behövs, vilkenmen

Under utredningsarbetet har det visat sig att

med funktionshinder ofia återkommer till betydelsen0 personer
få samtala med personal lyhörd, har takt och etiskatt ärav som

medvetenhet. Detta utmärker det goda mötet.
det saknas kunskap politikerhos tjänstemänoch de intentio-0 om

ligger bakom de handikappolitiska målen och hur dessaner som
skall följ i det praktiska arbetet.as upp
det finns brist på hos olika huvudmän det gällernär0 en samsyn

tolka regelverk, behovsprövningar,att stödgöra ochatt att ge
möjlighet till inflytande och valfrihet för den enskilde.
funktionshindrade kompetens och erfarenhet0 personers egen
sällan tillvara i utbildnings- fortbildningssammanhang.ochtas
resultatet bl.a. anställdas arbetsförhållandenrapporten0 av om
och attityder SOU 1998:121 visar många anställda önskaratt

bättre kompetens det gäller områdennär bemö-rören som
inflytande,tande, självbestämmande, etik förhållningssätt.och

Personer med funktionshinder behöver ofta stöd från flera håll.
Det kan gälla habiliterings- eller rehabiliteringsinsatser,t.ex.
handikappersättning, assistans, ledsagarservice, hjälpmedel eller
särskilt stöd i undervisningen. Många professionella bedömare är
involverade och det krävs ofta rad kontakter och mellanmötenen
den enskilde och dem skall insatsen innan besluten ärsom ge
fattade. Flera huvudmän också inblandade. ochär Var deen av
anställda och tjänstemände den enskilde har sin kom-mötersom

sina värderingar, sin människosynpetens, och sin kunskap om
varför de regler insatserna fört.ex. med funk-styrsom personer
tionshinder de och vilken ideologiut gör präglarser som som
handikappolitiken. har i mångaJag sammanhang anställdamött

upplever det problem de arbetar med handi-ett attsom som som
kappfrågor inte tillräckligt ofta f°ar tillfälle anställda medatt möta
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så-organisation. Deinom attuppgifterliknande menaren annan
dis-ocherfarenheterutbytatillfällekontakter skulledana attge

för hurbetydelseavgörande mötenharfrågorkutera som en
Än träffasigdesällansig.människor gestaltar sägermellan mer

brukarei andra rollerfunktionshinder änmed sompersoner
klienteller

instru-och andrautbildningsinsatsertraditionellaIdag saknas
Studiedagar, kor-vardagsarbetet.långsiktigt påverkaförment att

harfortbildningsdagarkompetensutvecklingskurser,tare m.m.
förändra ochomfattningbegränsadiendastkanbetydelse, men

detta krävsinställning. Förattityder och attmänniskorspåverka
anställdabland dedialogkontinuerligförsi vardagsarbetetdet en

principerbärandedeförhållningssätt ochbemötande, somomom
hållahandledning förtid ochbehövsarbetet. attskall Detstyra en

försärskiltnågon haroch attdialog levandesådan ansvarsom
tydligt ledarskap.utvecklingen, dvs.driva på ett

förnationelltSkapa7.2 ett program
kompetensutveckling

förverkautsträckning böri ökad atthuvudmännenJag attanser
deligger bakomhöjs de tankaranställdas kompetensde somom
dejämlikhet ochdelaktighet ochhandikappolitiska målen omom

lagstiftningpräglar denvärderingargrundläggande styrsomsom
ochKunskapenfunktionshinder.medförinsatserna personer

funktionshin-med erfarenhethoskompetensen egetavpersoner
därvid tillhandikapporganisationerna börder och hos tas vara.

handi-frågor börkring dessaåstadkommaFör att samsynen
ochlandstingstat,huvudmännenkapporganisationerna och

Försäkringskasseför-ochorganisationerfackligakommun samt
kompetensutvecklings-nationelltbundet ett gemensamtomenas

i frågor.dessaprogram
kompetensutvecklingsprogrammetUppgiften hållaatt samman

utbildningsstöd,särskiltförinstitutföreslås åvila Statenscentralt
uppgift förbättraiharstatligSisus. Sisus myndighet attär somen

ochstudier förutbildning ochförutsättningarna för vuxnaunga
utveck-också medSisus arbetarfunktionshinder.medpersoner

utvärdering inomfortbildning ochmetodutveckling,lingsarbete,
sitt ansvarsområde.

särskilt kompe-iskebörmed berördaSamarbetet ettparter
handi-förbeståtensutvecklingsråd. Rådet bör representanterav
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kapporganisationema, kommun, landstingoch fackligastat, samt
organisationer och Försäkringskasseförbundet.

nationellaDet kompetensutvecklingsprogrammet föl-skall ha
jande utgångspunkter:

mål och inriktning för kompetensutvecklingen0
ideologisk grundsyn och isynsättett gemensamt0 en gemensam

frågor har betydelse för med funktionshindersom personer
strategi för uppföljningen de intentioner ligger till0 en av som

grund för handikappolitiskade målen lagstiftningenoch på
området
utveckla bemötandets etik, dvs. frågor makt och be-ta0 upp om

informationensroende, betydelse etc.

Kompetensutvecklingsrådet skall:
för utarbeta dokument principer ochatt ett0 ansvara som anger

inriktning för kompetensutvecklingspro grammet
förankra bland berördaprogrammet parter0

rådgivande till Sisus i operativaett programmets0 vara organ
delar
förmedla och kunskap från fältet kan användasta emot0 som
inom programmets ram

Sisus skall:
ha den operativa funktionen i programarbetet, dvs. för0 ansvara
uppbyggnad och genomförande programmetav
informera programmetom

samtalspartner till lokala regionalaoch kompetensut-vara
vecklingsanordnare
förmedla kunskaper i frågor etik och bemötanderörsom

för hålls jourá och vidareutvecklasatt programmetsvara
initiera och följa olika insatser inom programmetsupp ram
med hjälp tillfälligt kompetensutvecklingsstöd stimuleraettav
handikapporganisationer och huvudmän tillsammans ini-att ta
tiativ till olika modellprojekt, till utbildningsmaterialatt tasse
fram m.m.

Socialdepartementet bör till följs ochatt programmetse upp
utvärderas.

delEn den kompetensutveckling föreslås här börav som ses
reguljärnormal och del i varje huvudmans personalut-som en

bildningsansvar. emellertidJag bör medverka tillatt statenanser
politiker, chefer och övrig personal arbetar handi-medatt som

kappfrågor inom statliga, kommunala och landstingskommunala
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grundläg-och deområdetverksamheter får ökad kunskap omom
stöd tillför samhälletsligger till grundvärderingargande som

i minatill dettafunktionshinder. återkommermed Jagpersoner
kostnadsöverväganden.
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Stärk handikappforskningen8

handikappforskningen för-till börMina förslag: Resurserna
fördjupafemårsperiod i syfte bredda ochstärkas under atten

Regeringen Socialvetenskapliga forsk-verksamheten. bör ge
ningsrådet, långsiktig strategiSFR, i uppdrag utvecklaatt en

stimulerasför hur handikappforskningen bör utvärderas, och
Strategin innehålla ochutvecklas. skall analys nulägeen av

framtida forskningsbehov riktlinjer för utvecklingensamt ange
forskningen forskarutbildningen.ochav

Mina överväganden:
bör framgå strategin vad bör för rekryteraDet göras attsomav

funktionshinder. börfler forskare, bland dem med Detpersoner
funktionshindrade erfarenheter ochockså framgå hur personers

konkreta frågor uppkommer i olika verksamheter på han-som
forskningsbaradikappområdet skall kunna formuleras ochsom

in-vetenskapligt intressanta frågor. SFR bör huräven överväga
formationen handikappforskningen finansierasskall ochom

finna för företrädare för forskarna,föras formersamt attut ge
handikapprörelsen för olika samhällssekto-och representanter

tillfälle utbyta erfarenheter. SFR bör regelbundet redo-attrer
regeringen.visa utvecklingen handikappforskningen förav

8.1 Handikappforskningens dilemma

förändringarDe strukturella och ekonomiska skett undersom se-
år i funktionshindrade människorssamhället har påverkatnare

livsvillkor i kanske eftersom många såhögre grad andras,än är
beroende den fungera. finnssektorns Detsätt attav gemensamma
emellertid ingen djupare samhällets struktur ikunskap t.ex.om
relation till funktionshinder i vilken mån människors upple-eller

dåligt ocksåvelser bemötande har strukturell grund. skerDetav
ständiga förändringar i form och regler, liksom för-lagarav nya
ändrade tolkningar följasbehöver och granskas. För attsom upp
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med funktionshinder skall få det stöd de behöver frånpersoner
samhället behövs systematiserad livsvillkorkunskap hur derasom

kunskapen dessutom förutsättningarnaDen förärut. attser en av
yrkesutbildningen och vidareutbildningen på de olika områdena
skall kunna hålla kvalitet. mångautvecklas och hög andra sekto-I

det självklart viss andel anslagen till olikaär att satsarer en av
verksamheter på forskning och utveckling, så sker ofta intemen
på handikappområdet.

problemen med handikappforskningEtt svensk denär attav
har låg prioritet i förhållande till forskning och därför ärannan
mycket begränsad. har ingen framträdande plats iDen samhället
och förhållandevis forskningsfält. betyder i sinDetär ett nytt tur

de flesta forskningsråd och forskningsfmansiärer inte har nå-att
djup kunskap frågorna inte kan identifieraoch heller kun-gon om

skapsbehovet. också brist forskningsidéerDet på och projekt.är
Samtidigt finns det växande intresse blandett personer som ar-
betar handikappfrågormed i olika sektorer utveckla sinatt yr-
keskunskap och fördjupa i forskarutbildning.den Blandatt en
dessa yrkesverksamma finns också med funktionshinder.personer

problem för handikappforskningEtt svensk den iärannat att
alltför utsträckning utgår från professionellas perspektiv.destor

framgår tydligt i mittDet första delbetänkande När åsikter blir
handling SOU forskningsprojekt,1998:16. flestaDe tarsom

bemötande och attityder, inriktade på hur olika yrkesgrup-ärupp
på med funktionshinder, utbildning, socio-derasper ser personer

ekonomiska tilleller på inställningen olikastatus typerm.m. av
funktionshinder. Mycket sällan finns forskning utifrån funk-den
tionshindrade perspektiv så aldrigoch gottegetpersonens som
forskning sin utgångspunkt i medborgarskap och mänsk-tarsom
liga rättigheter. oroande med tanke på handikappDetta ochär att
funktionshinder så omfattande mångaarbetsfält i samhällssek-är
torer.

tredjeEtt problem bristen på utvärdering nuvarandeär av
forskning på handikappområdet med avseende på bl.a. effekterna

strukturella samhällsförändringar och välfärdsutvecklingenav
avsaknaden samlad långsiktig strategi för hur handi-samt av en

kappforskningen skall stimulerasutvärderas, och utvecklas.
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Forskningsbehov8.2

viktigaidentifierat någrautredningsarbetets gång jagUnder har
kollektiva ochbåde detforskningsområden har betydelse försom

ytterligare kunskapindividuella bemötandet och där det behövs

funktionshindradelongitudinella studierbehövsDet perso-av0
socialaoch hur delivsvillkor ställning i samhälletochners

järn-till delaktighet ochmöjligheterfaktorerna påverkar deras
klassperspektiv ochutifrån bådelikhet. behöver studerasDetta

könsperspektiv.
exempelvis isvårigheter deltaFunktionshindrade attpersoners0

livssituation kansinsamhällslivet och ha inflytande över egen
forskning fördiskriminering.beskrivas behövsofta Detsom

diskriminering på grundvad kännetecknarklargöraatt avsom
rubri-myndigheternas bemötande kanfunktionshinder och när

forskningbehövs ocksådiskriminering. Det re-omceras som
gällerbåde vadlationen mellan makt och beroende,

människor,enskildasamspelet mellansamhällsstrukturen och
funktionshinder.påberoende grunddär den ärparten avena

skolans officiella måldiskrepans mellanfinnsDet att varaen0
iskönjassegregerande tendenser kanoch detill för alla som

i för barnverksamhet. till stöd skolanpraktiska Rättenskolans
ovillkorlig, detingenstanssärskilda behovmed sägsär men

omfattandebehövsskall utfonnas. Dethur stödet systema-en
iundervisning barn be-kunskaptisk forskningsbaserad om av

särskilt i Sverige.hov stödav
handikappområdet saknarforskningen inomdelEn stor av0

funktionshinderkönsperspektiv. heller förekommerInte som
jämställdhetforskningen ochaspekt i kvinnor, sär-genusom

synliga imåste blifunktionshinderskilt ofta. Kvinnor med mer
vetenskapsteoriemakvinnoforskningen, feministiskadär de

finns.
tillattityderinga studier undersökerfinnsDet nästan per-som0

perspektiv.interkulturelltfunktionshinder Detmed ettsoner ur
funk-olika påvilka effekter kulturerssaknas kunskap synom

insatserna påsvenskationshinder på utformningen dehar av
handikappområdet.
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8.3 långsiktigEn strategi för

handikappforskningen
SFR har för samordna handikappforskningen. Medattansvar
hänsyn till det breda spektrum forskningsönskemål riktasav som

handikappforskningen det, enligt min mening, nödvändigtmot är
få grund för långsiktig inriktning handikappforsk-att en en av

ningen. föreslårJag regeringen SFR i uppdragatt attger ansvara
för handikappforskningen utvärderas, stimulerasatt och utvecklas
inom bl.a. de områden jag visat på tidigare. I detta liggeransvar
också försäkra sig det finns god kompetensatt handi-attom om
kappfrågor inom rådet. villJag emellertid betona intedetta fåratt
innebära andra forskningsfinansiärer sigdrar undan sittatt ansvar
för forskningen i handikappfrågor inom sina områden.

långsiktigaDen utfonnningen och utvecklingen handikapp-av
forskningen bör läggas fast i forskningsstrategi utarbetasen som

SFR. Strategin skall innehålla analys nuläge och fram-av en av
tida forskningsbehov och riktlinjer för utvecklingenange av
forskningen och forskarutbildningen fonner för finansiering.samt
Det bör framgå vad behöver för rekrytera fler kom-göras attsom

forskare, bland dem forskare medpetenta erfarenhetegen av
funktionshinder, och hur frågor aktualiseras i konkret ochsom en
lokal verklighet skall kunna formuleras forskningsbara ochsom
vetenskapligt intressanta frågor. SFR bör föreslå hur infor-även
mation handikappforskningen skall föras övervägaut samtom
vilka möjligheter bör finnas för handikapporganisationer,som
olika samhällssektorer och andra aktörer utbyta erfarenheteratt

SFR bör regelbundet till regeringen redovisa hur handi-m.m.
kappforskningen utvecklas.

Handikappforskningen arbetar med mycket små trotsresurser
regeringen ibl.a. l996/97:5att Forskning och samhälleprop.

uttalat behovet forskningsinsatser på bl.a. detta område. I detav
avseendet kan handikappforskningen jämställas med forskningen
på äldreornrådet. Glädjande kommer äldreforskningen för-attnog
stärkas under åren 1999-2000 successiv höjninggenom en av an-
slaget till SFR. Jag till handikappforskningenattanser resurserna
bör förstärkas på motsvarande Med hänsyn till det tidsätt. att tar

fram strategi för handikappforskningenatt ta och förberedaen
genomarbetade forskningsprojekt bör resursförstärkningm.m.
kunna ske successivt under femårsperiod. delEnen av resurserna
bör användas för inrätta professurert.ex. och forskarassistent-att
tjänster inriktningmed på handikappforskning inom olika ämnen
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ochplaneradoktoranderstimulera forskare ochoch startaattatt
där detkunskap ochmedprojekt på områden där det angelägetär

finansieringen itilltidigare saknas forskning. återkommerJag
kostnadsöverväganden.mina

utredningeninyligenForskningsrådens arbete har översetts
fyraföreslås bl.a.1998:128."Forskningspolitik" SOU Där att

forskningsråduppgifterna från dagensvetenskapsornråden övertar
jag före-detsektorsforskningsorgan. vill understrykaoch Jag att

organisation för-forskningsrådensslagit står fast även omovan
organisationeni denmåste då klart uttalasändras. Det nyavar

handikappforsk-stimulerasamordna ochfor attansvaretsom
utredningen föreslagnadenningen skall placeras. Om sats-av

också dettill stånd vill jag betonaningen teknik kommerpå äratt
tekniska forsk-handikappaspektema i denviktigt införaatt

tillgänglig förutveckling intetekniskningen. En är personersom
funktionshinder klyftorna därför denolika ökarmed slags att ute-

sluter stora grupper.
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fördomenGissla9

handikapporga-tillställa medelRegeringen börförslag:Mitt
tillsyftarkultursatsningarförförfogande attnisationernas som

funktionshin-förbättra kunskapenochminska fördomarna om
der.

utanförskapskaparFördomar9.1

påinslag ivarit starkaalltid hatycksochFördomar myter synen
i allavanliga verkarskiljer sig från detfunktionshinder. Det som

fö-Fördomar,också skrämt.människor,intresserattider ha men
skapatsi verkligheten, hargrundnågoninte harreställningar som

avstånd.på Boannorlundaskrämmande ochhålla detför att
sin bok dagsljus:i Myterskriver1987 iAndersson

de främsta,uppgifter hör,månTill fördomarnas som en ava
samhälletsdemavskilj avvikande utstötaattatt gemen-ura

andra be-villkorplats där påtilldela demskap eller att somen
innerstadenoftarädslaför dem. Den ärstämmer som
tvingasriskengällautstötning kandrivkraften bakom denna att

främmandealltförkännassläktskap,tillstå attett genomsom - självuppfattningen,denhotkan upplevas motett egnasom- identiteten.den egna

ochfördomamahistorien haröverblickaSå långt vi kan my-
oacceptablaochutanförskapbidragit tillalltid skapaattterna

deDärför måstefunktionshinder.medlivsvillkor för personer
gisslas.dagsljuset, ochfram i granskasdras

samhälletfarligthistorien detockså lärtVi har närärattav
felaktiga före-fördomar. Närsådant låter sig påverkas avsom
människor harlivsvillkoren förställningar påverkar grupper av

inte inrättaskingra fördomama,skyldighet försökasamhället att
Än iutnyttja fördomarfår samhälletmindresin politik efter dem.

föralltsåPolitiker harekonomiskt syfte.politiskt eller ett ansvar
funk-medvärderingarnedsättandefördomar ochatt personerom
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Äventionshinder politiska beslut.inte det finnsstyr om personer,
bland politiker, föreställer sigäven funktionshinderatt ettsom

har mindre förväntningar på livetgör och inte haratt attman man
intresse idelta samhällslivet, inteså får något poli-attsamma av

tiskt beslut fattas utifrån den föreställningen.

9.2 Kunskap och kultur fördomarmot

flestaDe forskare sig frågan attityder, värde-ägnarsom om
ringar och fördomar med funktionshindermot attpersoner menar
den möjligheten till förändring ligger i ökad kunskapstörsta och
kontakt med dem fördomama handlar Kunskap kansom om.
alltså minska fördomamas makt. det först viMen kanär när se
våra fördomar vi kan dem.med Det går integöraegna som oss av

ifrån våra fördomar vi inte själva vill. Pekpinnaratt ta äross om
inte något bra verktyg, fårde bara tillrättavisade.kännaattoss oss

effektivtEtt minska fördomar medsätt att är att personer egna
funktionshinder berättar sitt liv och upplevelser viom om som
kan känna igen oss

Kulturella uttrycksformer bra för kommunikationär vägen
mellan människor. Med exempelvis litteratur, film, musik,teater,

och konst olika finns det möjligheter bryta barriä-texter art attav
och förmedla känslor och upplevelser. hjälpMed kulturrer av

kan människor och både allvarliga viktigaoch bud-ta emotge
skap, motstånd. bra medel fördomarEtt få skrattautan ärmot att

dem tillsammans med andra, särskilt med dem är utsattasom
för dem. Helst behöver vi få skratta någon framställssom som

fördomsfull okunnigoch vi själva. Då vi våra för-änmer synar
domar kanske medvetna Därfördet. hu-utan att ärens vara om

satiroch ofta effektivt.mor
tillDe har yrke stöd och hjälp till medattsom ge personer

,funktionshinder har bättre kunskap på området denän genom-
snittlige medborgaren. har rimligenDe också haft anledning att

de flesta granska sina fördomar såledesochän vet attmer egna
fördomama kan ligga djupt och svåråtkomligt, gömda bakom den
yrkeskunskap de besitter. Alla medmötersom som personer
funktionshinder i sitt arbete behöver då och då tillfällefå iatt rota
bråten gammal kunskap och bearbeta sina attityder och före-av
ställningar.

Jag har tidigare föreslagit det inrättas långsiktigt kom-att ett
petensutvecklingsprogram för bl. politiker tjänstemänocha. som
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Syftet medhandikappfrågor.i medkontakt programmetkommer
värdering-grundläggandekunskapen deförbättrabl.är att oma.

politikerskalli handikappolitik. Genomsvensk programmetarna
etik, människo-frågorfå möjlighet diskuteraoch anställda att om

professionalitet i arbetetbemötande,attityder,könsroller, etc.syn,
särskilt utbildningsstöd,institut förföreslagit StatensharJag att

tillligger bl.a.Sisus, får för I attansvaretprogrammet. seansvar
frågorna. kom-i här Iutbildningsmaterial definnsdetatt

finnasocksåskall detpetensutvecklingsprogrammet stort ut-
uttryckssätt.för kulturellarymme

aktiviteter, bl.kulturellaidag mångafinns redanDet som a.
funk-skingra fördomarochtill förmedla kunskapsyftar att om

handikapporganisationemaoch utanförtionshinder. Både inom
Vissa andramusikgrupper ärfinns amatörer,äretc.teatergrupper,

exempel påfinns mångaetablerade.professionella och Det
på samarbeteföreställningar byggeruppskattademycket som

idéerockså mångaprofessionella. finnsDetmellan ochamatörer
stöd. Goda före-förverkligas med ekonomisktskulle kunnasom

tillföraolika slag har mycketframträdandenställningar och attav
jag föreslår. skullekompetensutvecklingsprogram Deti det vara

föreningar,utbildningsanordnare, huvudmän,styrka orga-en om
kulturella finns fördet utbudnisationer m.fl. använde an-som

kompetensutveckling.politikersställdas och
Allmännaregeringen ställer medelföreslår därförJag att ur

handikapporganisationernas förfogande förarvsfonden till att
tydliggörauttrycksmedel kankulturenhur medpröva somman

bemötande. viktigt denna verk-attityder, fördomar och Det är att
kompetensutveck-inom förutnyttjassamhet kanäven ramen

lingsprogrammet.
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finansieringochKostnader10

i bemö-bristerallvarligafinnsdetframgårutredningminAv att
till förbätt-förslagfunktionshinder. Demedmänniskortandet av

någramedför knappastfram,jag läggerringar som
fi-förslagensförutnyttjaskunnaskulleeffektivitetsvinster som

kvalitetökadmedförmed dejagräknarnansiering. Däremot att
handikappolitiskatill deförhållandeiträffsäkerhetoch re-större

intentioner.formernas
gällerkostnader. DetnågrainteföranlederförslagendelEn av

delaktighettillinföra samtgrundlageni rättenförslaget attom
tillochenligt LSSoch stöd rättenrådutredaförslagen an-attom

Beträffandeoch 4.kapitel 3samhällsinformationpassad
i förstaoch harviljeinriktningförslagetgrundlagsändringen är en

nonnativ karaktär.hand en
klago-tillsyn,förstärktövriga förslagminadet gällerNär
handi-förstärkningkompetensutveckling ochmålshantering, av

finansieringnågonfinnainte kunnatjagkappforskningen har
behovetemellertiddirektiv. Jag attminaförinom avanserramen

jagSommycketområdenpå dessa stort.resursförstärkningar är
till-för 1999budgetpropositioneniregeringenhartidigare nämnt

förhoppningmin attmedel. Detytterligare äräldreområdetfört
be-handikappområdet. Jaginomocksåskall kunnadetta göras

minaförverkligaförbehövasskulle attdedömer att somresurser
delårsbasis. Enpåkronormiljonertilluppgår 75förslag avca

områden.vissaförstärkningdessa temporär avenavserresurser
domstolstrotsförhindraföråtgärdernaföreslagna attDe

länsstyrelsemasförstärkningvisskapitel förutsätter2 re-aven
tillförtsharlänsstyrelsernaochSocialstyrelsensurser.

för-för1999förbudgetpropositionen attimiljoner kronor20
funktions-ochäldrevårdentillsynenintensifieraochstärka avav

förkunnabör avsättasdessadelEnhindrade resurseravpersoner.
aktivlänsstyrelsernamitt förslag,enlighet medi merenatt, ge

jag bedömerdomstolstrots, attföregripadet gällerroll när att men
resursförstärk-behovetuppskattartillräckligt. Jagintedet är av

kronor.miljonerytterligare 20tilldellänsstyrelsemasning för
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Ett mina förslag syftar tillannat stärka den enskildesattav
ställning skapa möjligheter framföraatt synpunkteratt ochgenom
kritik på bemötandet kapitel 5. föreslårJag huvudmännenatt
inrättar särskild funktion för detta ändamål friståendeären som
från den ordinarie verksamheten och med uppgift granska ochatt
behandla olika synpunkter och klagomål på bemötandet. Jag be-
dömer behovet sådan funktionatt Ett särskiltär sti-stort.av en
mulansbidrag till huvudmännen på uppskattningsvis
20 miljoner kronor år i fem år skulle, enligt min mening,per un-
derlätta och påskynda utvecklingen. Bidraget bör användas för att

och utvärderapröva organisatoriska lösningar på bästa sättsom
kan tillgodose huvudmännens behov i det här avseendet.

Kompetensutvecklingsprogrammet kapitel 7 kräver en cen-
tral styrning. Jag har föreslagit Sisus får den rollen.att Om det
förslaget vinner gehör räknar jag med Sisus behöver vissatt en
personalförstärkning och vissa administrativa och andra resurser
för genomföra, utveckla ochatt följa bedö-Jagprogrammet.upp

Sisus anslag böratt förstärkas medmer sammanlagt
2 miljoner kronor förslaget skall kunna realiseras. övrigtI börom
den kompetensutveckling föreslås till delenstörstasom ses som

normal och reguljär del huvudmännensen personalutbild-av
ningsansvar. Jag emellertid det finns skälatt med-anser att staten
verkar till de handikappolitiskaatt målen förs och förankrasut
bland politiker, arbetsledare och personal arbetar med handi-som
kappfrågor i olika verksamheter, och de får ökad kompetensatt på
området. Det behövs också åtgärder för få bättre samarbeteatt ett
och bland chefer och anställda kring de handikap-en samsyn
politiska principerna och hur dessa skall och följasomsättas iupp
den praktiska verkligheten i frågor bemötandetssamt rörsom
etik. För åstadkomma sådanatt utveckling bör Sisus kunnaen
förfoga tillfälligaöver kompetensutvecklingsmedel för stimu-att
lera huvudmännen och handikapporganisationema tillsam-att

initiativ till olikata modellprojekt med sådant innehållmans och
för till utbildningsmaterialatt att utvecklas. bedömerJagse m.m.

det finns behovatt tillfälligtett kompetensutvecklingsstödettav
20 miljoner kronor år under femårsperiod förom dettaper en

ändamål.
Handikappforskningen arbetar i dag med små ochresurser

verksamheten splittradär och lågt prioriterad i förhållande till
forskning på många andra områden. Jag har därför föreslagit
kapitel 8 SFR bör utvecklaatt strategi för handikappforsk-en
ningen. Det finns också, enligt min mening, behov för-ett attav
stärka handikappforskningen på regeringensättsamma som
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be-förstärkas. Jagböräldreområdetpåforskningenförslagit att
skullefemårsperiodunderårkronormiljoner10räknar att enper

ochbredddenfåskullehandikappforskningenförbehövas att
föreslagit.jagfördjupning

medförsöksverksamhetförslagengällerslutligendetNär om
före-fördomargisslaförkulturinsatseroch attbrukarstödscentra

tillarvsfondenAllmännamedelställerregeringenjagslår att ur
och 9.kapitel 6förfogandehandikapporganisationemas
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Uppdraget1 l

frå-utredauppdragregeringenshafi attaprili 1997sedanharJag
inomfunktionshindermedbemötanderör personeravsomgor

1997:04.dir.samhällsområdenolika
valfrihet,påkravenhurjag bl.a.direktiven skall överEnligt se

medochungdomarfor barn,informationochinflytande vuxna
sjukvår-ochhälso-framföralltinomrespekterasfunktionshinder

habilitering,socialforsäkringssystemet,service ochden, omsorg,
ingåruppdragethjälpmedelsförsörjning. Irehabilitering och

också att:

hurerfarenheterfunktionshindradeBeskriva avegnapersoners
ochmyndighetermedkontaktervidbehandlasochde bemöts
sinade harmöjlighetervilka göraattoffentligaandra organ,

svårig-hardehurundersökagällandeintressen attsamt som
stöd.liv fåkansitti rättheter egettaatt ansvar

strukturledarskap,organisation,verksamhetersStudera hur
bemö-förbättratillbidrakanpersonalens kompetens attoch

i insatserna.kvaliténtandet och
ochi kommunerutvecklingsarbetepågåendeUndersöka

åtgär-kompetenshöjandeochutbildningssatsningarlandsting,
ledakantillgänglighetbrister isituationer därbelysader samt

bemötande.till dåligt
situationinvandraresfunktionshindradehurbelysaSpeciellt

ut.ser
ochkvinnorpå hur mänskillnadnågondetUndersöka ärom

fall be-i såskillnadernavadochfunktionshinder bemötsmed

ror pa.
frå-kring dessadebattutåtriktat för skapa öppenArbeta att en

gor.
bidra tillkantill åtgärderförslagjag lämnaskallSlutligen som

bemötandetimissförhållandenochavhjälpa brister av per-att
ñmktionshinder.medsoner
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l l.l Metod och data

Utgångspunkten för mitt utredningsarbete har varit att personer
med funktionshinder själva skall få komma till tals och lämna
synpunkter på bemötandet. Arbetet har bedrivits så så mångaatt

möjligt de berörda skulle kunna sin hörd.som göra Jagröstav
bildade därför referensgrupp där från allarepresentanteren stats-
bidragsberättigade handikapporganisationer varit inbjudna att
delta. Jag har haft regelbundnaäven träffar med berörda myndig-
heter och fackliga organisationer.

Den bild samhällets bemötande jag utgår från i minav som
analys försök tillär sammanfattningett många människorsav er-
farenheter och upplevelser. Mina beskrivningar och diskussioner
behandlar i utsträckningstörre dåligt bemötande bemö-än gott
tande och detta har flera skäl. Det det dåliga bemötandetär som
behöver belysas, diskuteras och analyseras. dåligaDet bemötan-
det ofta svårtär identifieraoch föratt den inte ärse utsatt.som
Det beskrivs berör områden och livsvillkor okändasom ärsom
och osynliga för de flesta människor. Därför det nödvändigtär att
försöka förstå varför både det kollektiva och det individuella be-
mötandet kan bli dåligt, goda intentioner ochtrots god vilja.

Utredningen har fått många fler exempel på dåligt bemötande
påän det speglar integott, nödvändigtvis den verkliga rela-men

tionen mellan förekomsten dåligt respektive bemötande.gottav
De människor ringt eller skrivit till utredningen, berättatsom som
vid och intervjuer,möten handikapporganisa-representeratsom
tionema i min referensgrupp har tagit frågor, händelserosv. upp
och situationer de viktiga för belysa justansett detattsom vara
dåliga bemötandet. De goda enskildamöten, människor harsom
med samhället och samhällets så i sinärrepresentanter, sägaatt
ordning. De kräver ingen utredning.

Min bild samhällets bemötande mörk, och jagär medve-av är
risken bliten beskylld föratt för mörk bild.om att Jag ärge en

också medveten det kan kommaatt försökatt görasom att av-
färda den bild jag med urvalet uppgiftsläm-argumentet attger av

inte genomsnittligtär eller representativt. Men jagnare attmenar
imönstret människors berättelser har bekräftats så många attav

det omöjligtär avfärda. Det finns ingetatt skäl misstänkaatt att
de hundratals människor berättat sina upplevelser skullesom om

särskilt missnöjda eller särskilt benägna klagavara dåligtatt över
bemötande. Det finns inte heller någon anledning deatt tro att
blivit bemöttasämre andra i liknandeän situationer. Däremot har
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missnöjda med, där-devalt berätta erfarenheterde äratt somom
medveteni sammanhanget. Jagför viktigast det härdet äräratt

intepå bemötandeexempelfinns mängderdet gottatt somavom
itrovärdighetenminskar intei mitt dethar speglats arbete, men

inte heller nöd-bemötande, ochmänniskors upplevelser dåligtav
med det.tillrättabelysa det och kommavändigheten attav
i upplevelserförsöka hitta dethar valtJag att avgemensamma

funktions-olikafokusera påbemötandet i stället for typeratt av
minaföljande hållittill jag i dethinder. skäletDet är att resone-

undvikitnivåprincipiell ochövergripande ochpå attmang en
avsikt så-verksamhetsområden. Min harfördjupa mig i särskilda

ibildhittaledes varit försöka mönsterettatt gemensamen --
det-bemötandet,människors upplevelser ärmönsterett somav

livssitua-vilket funktionshinder har, oavsettoavsett mansamma
service söker.tion vilken stöd ochoch oavsett typ manav

finnsområden där detDirektiven omfattande ochär tar upp
kvantitativastatistik ochrelativt lite forskning och medsparsamt

samla instudier ochinte till för dedata. Tiden har räckt göraatt
bildheltäckande be-för fådata skulle behövasde att avensom

tillarbetetvarit nödvändigthar därförmötandet. Det avgränsaatt
områdena i direktiven.några viktigastedeav

bemötandeproblematiken deikämfråganJag ärattanser
sig i politiska beslut,samhällsförhållandenstrukturella yttrarsom

föruttryck detdettalagar, regler och Jag är ettattmenarresurser.
i högdetta kollektiva bemötandekollektiva bemötandet och att

delvissåledesindividuella bemötandet. hargrad påverkar det Jag
finnsdirektiv därför jag detgått utanför mina att att enanser

praktiska verk-handikappolitiska målen och denklyfta mellan de
funktionshindermänniskor medligheten det svårt för attgörsom

ijämlikhet i samhället och högstauppnå full delaktighet och som
individuellagrad påverkar det bemötandet.

samstämmig bild hosfanns i de inledande kontakternaDet en
berörda hur problemen ut.parter serom

funk-klimatet inneburit medhårdnande harDet att personer0
och få dentionshinder får svårare sina hördaallt röstergöraatt

hjälp de sig behöva.och det stöd anser
arbetsvillkor ändratsarbetsorganisationer och harRegelverk,0

personalengånger det svårt förupprepade och detta gör att
informationmöjlighet adekvatbra arbete. Derasgöra attett ge

försvårats.till de i sitt arbete hardem mötersom
etiskt-ideologisktBemötandefrågor diskuterasbör ett per-ur0

likamänniskorsspektiv. handlar människosyn och allaDet om
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värde. handlarDet vardagsetik. människosynDenom som ge-
samhället avspeglas också i det vilketsättnomsyrar resur-

prioriteras och fördelas.serna
djupare analysEn begreppet bemötande bör göras.0 av

Eftersom vi redan mycket brister bemötandetvad ivet0 om som
funktionshindermed viktidet dokumenteraär attav personer

detta "nedslag i verkligheten". börnedslagDessagenom
spegla olika situationer, funktionshinder och verksamhetsom-
råden och beskriva både det individuella offentligaoch det
bemötandet.
Utredningen måste fånga det och generellt iär gemensamt0 som
bemötandet. finns troligen exempel på situationerDet och
upplevelser alla känner igen funk-och kan dela oavsettsom
tionshinder, ålder och vardagsvillkor. Vad detär gör attsom
vissa fungerar inte Vi hittaoch andra måste nyckelor-möten

ringaden, in områdena beskrivaoch och analysera faktorer
hur den enskilde sig bliupplever bemött.avgörsom

Information når ofta inte den skall och kompetensenut0 som
hos personalen behöver förstärkas många håll. saknasDet
tid för samtal och förberedelser. samordning,Det saknas sam-
arbete förhållningssättoch på de olika nivåerna.ett gemensamt
Det saknas helhetssyn.
Arbetsledning handledning måsteoch förbättras.o

med migDet denna bild jag haft under utredningsar-helaår
betet och format mitt lägga arbetet.sätt attsom upp

två bådaEtt består alltid minst och dessamöte parter partersav
inställning inverkan på Vidoch agerande har kart-mötet.stor
läggningen bemötandet behövs det därför kunskap hurav om
både med funktionshinder offentligoch anställdadepersoner ser
på bemötandet, vilka faktorer bemötandetpåverkar hurochsom
det kan förbättras.

inledde mittJag utredningsarbete med översiktgöra överatt en
vetenskaplig och litteratur bemötande medannan om av personer
funktionshinder. Undersökningen visade det inte finns mycketatt
forskat eller skrivet de här frågoma. den engelskspråkigaIom
litteraturen finns ingen motsvarighet till vårt ord bemötande. Man

iställettalar attitudes, attityder. finns delade meningarDetom om
vad formar attityder. Många forskare också det ärattsom menar

attityder fonnar bemötande.änmer som
För beskriva funktionshindrade erfarenheteratt personers av

hur de bemöts och behandlas inom olika samhällsområden jaghar
valt metoden intervjua med olika funktionshinder,att personer
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bedömdefå brett underlag. Jagerfarenhet och ålder för attettatt
informationmig relevantdetta arbetssätt skulle om pro-ge mer

fålösningar, jag skullemöjligablemens orsaker och änart, ge-
inte sökadär kananvända standardiserad enkät,att mannom en

påbedömt de dataorsakerna bakom visst harJagett somsvar.
tillförlit-till del mycketkommit utredningendetta harsätt som

människorjagliga. få ytterligare underlag harFör uppmanatatt
skrivaanhörigafunktionshinder och derasmed erfarenhet attav
handi-sig till mig, jag harpå höraeller uppmanatsättannat av

sina erfaren-bildkapporganisationerna mig samladatt avenge
gjortjag harbedömningar bemötandet ochochheter av

på detta kanstudiebesök i landet. insamladeData sättrunt om
subjektiva upple-beskrivning devisserligen uppfattas avsom en

jagvi träffat uttryck för.har Menvelser de personer som gersom
entydigundersökningarna stark ochresultatetatt ger enavmenar
mycketfunktionshinder bemöts ochbild hur märmiskor medav

Intervjuernamina på.information analyserrelevant byggaatt ger
uppnås på någotkvalité på infonnationen inte kan annatsomen

inteintervjufonnen harvaldesGenom ävensätt. att personer som
tillmöjlighet kommahaftskulle kunnat på enkätha attsvara en

tals.
deti mellan tvåEftersom skapas samspelet partermötet var

på bemötande. Frå-viktigt beskriva anställdas"deävenatt syn
dock heltjag vill till härställa den annor-gruppen sergorna som

enskilde villdentill kanlunda Orsaken möte attut. ett vara
insatser önskemåldiskutera sina behov olika eller annatavav

elleroftaskall utföra arbeteslag. anställdaDe ärett mersom
ville därför söka derasmindre regler, Jagstyrt resurser m.m.av

bemötandeutför. de depå det arbete de Anser ett gottatt gersyn
funktionshinder harpå kritik medde denHur personerser som

tvåvalde jagriktat få på dessa frågordem Förmot att avsvar
ville jagenkätundersökning. förstaskäl genomföra detFöratt en

möjligtinte skullenå så antal anställda det attett stort att vara
enkät respondentemasintervjua dem. det andraFör garanterar en

yrkesstolt-jag ville på handlaranonymitet. frågor haDe omsvar
anonymi-ochattityder på arbetsplatsen,het, och den egnasynen

sanningsenligaförutsättningar för få Förbättreteten att svar.ger
jagfå djupare enkätresultaten arrangeradeanalysatt en se-en av

politiker.minarieserie chefstjänstemänmed och
mellan tvåmånga faktorerDet avgör möteär ett per-omsom

de faktorernaskall bli eller inte. har sökt delbra Jag en avsoner
med och fonnarpå det kollektiva planet. Vilka lagar och regler är

faktorerbemötandet Vilka organisatoriska och andra strukturella
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framkommitmötet de på dessa frågor harFörutomstyr svar som
i kartläggningsarbetet, jag i seminarierhar samhälletstre om
kollektiva bemötande diskuterat tillsammans med forskare, sam-
hällsdebattörer och funktionshindrade hur påsynenpersoner per-

med funktionshinder tiderna manifesterats iharsoner genom
lagar och regler.

Utifrån faktagrund olika undersökningar jagden som ger anser
jag fått uppfattninggod de frågor jag ombettsatt atten om som

utreda, eftersom jag kollektivalyft fram frågan det be-men om
mötandet har så viktiga frågor tillbaka.andra fått stå hadeJagnog

velat belysa inom hjälpmedelsområdet in-bemötandett.ex. mer
gående. Också frågorna tillgänglighet, borde ha fåttom en mer
framträdande vilkaplats. har heller inte kunnat undersökaJag ut-
bildningssatsningar och kompetenshöjande åtgärder huvudmän-

vidtagit for öka de anställdas medvetenhet de härattnen om
frågorna i den utsträckning jag har pågår emellertidvelat. Det ett
omfattande utvecklingsarbete på hjälpmedelsområdet därt.ex.
bemötandefrågoma har sin givna finns ocksåplats. braDet exem-
pel på utbildnings- och kompetensutvecklingsarbete direktmed
inriktning på etik och bemötandefrågor. Särskilda stimulansbi-
drag utgår för förbättra tillgängligheten inom olika samhälls-att
områden. utgår från bliJag därför dessa frågor kan belysta iatt
andra sammanhang på utredning.och så komplettera minsätt

mitt materialI samlade har antal områden utkristalliseratett
övervägandensig speciellt angelägna åtgärda. och förslagattsom

till åtgärder i slutbetänkandets första dennadel. delIpresenteras
betänkandet, beskriverdel jag gång,II, arbetets görav en sam-

manfattning och analys hur samhällets värderingar formaren av
bemötandet, hur människor med funktionshinder upplever bemö-
tandet från olika samhällsorgan, hur bemötandet påverkar männi-
skors liv ioch vilken mån anställdas arbetsförhållanden,
inställning och arbetsplatsens organisation förhar betydelse vilket
bemötande den enskilde får. visar på behovet forskningJag av
och på diskrepansen idealmellan och realiteter och be-attmenar
mötandet politisk fråga och det krävs bl.a. poli-ärytterst atten
tiska insatser för förbättra bemötandet.att

Denna sammanfattning och analys ligger till förgrund de be-
dömningar och förslag jag redovisar i del
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Arbetets11.2 gång

Regelbundna möten

jagSom redan tidigare jag haft mångahar kontakter mednämnt
handikapprörelsen. har haftJag regelbundna träffar med alla
statsbidragsberättigade handikapporganisationer for informeraatt

arbetet och inhämta deras synpunkter. har varit nödvän-Dettaom
digt och berikande, eftersom inneburitdet har jag hela tidenatt
haft de direkt berördas perspektiv i fokus.

Brev

iRedan utredningens inledningsskede skrev jag artikel i handi-en
kapptidskriftema med uppmaningen enskilda med erfa-att egna
renheter skulle skriva till mig och berätta sina upplevelserom av
bemötande i samhället i och hos olika myndigheter. Artikelnstort
har också vidarebefordrats till de inom invandrarorgani-grupper
sationema riktar sig till invandrare funktionshinder.medsom
Många har hörsammat denna uppmaning, inte så mångamen som
jag och önskat. många föredragitJag har ringa ochtrott tror att att
berätta vad de har upplevt, sekretariatet jagoch har haftom
många hundra samtal. samband våraI med har pub-att rapporter
licerats har antalet brev och samtal i anmärkningsvärtökat hög
grad.

Sammanlagt jaghar fått cirka 260 brev. har migBreven gett
informationmycket hur människor funktionshindermed harom

det verkligenoch bekräftat behovet utredning hurav en om per-
funktionshindermed blir bemötta idag. har skrivitDesoner som

till tillhör alla samhällskategorier, har olika funktionshindeross
olikaoch erfarenheter. Personer med elöverkänslighet, tandvårds-

skador och övervikt har varit aktiva brevskrivare. Tillsam-mest
står de för 100 brev.änmans mer

Handikapporganisationemas erfarenheter

badJag också handikapporganisationema och invandrarorganisa-
tioner arbetar med handikappfrågor bidra till utrednings-attsom
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bemöts isin bild hur deras medlemmararbetet med samlade av
organisationerna sinaolika sammanhang. Tanken att genomvar

på åter-kunna pekarika erfarenheter och kontakter skulle ett
möjligaförslag på lös-i bemötandet ochkommande mönster ge

organisationerna hadeningar. också ViktigtDet att se omvar
övriga kartläggninguppfattning situationen densamma om som

mig.gett
handikapporganisa-från tillfrågadefick de 44Jag 29svar av

invandrarorganisationer. Svaren hartionema två frånoch svar
uppfattas orsakerinformation vadmycketgett somom somoss

skall kunna förbättratill dåligt bemötande och förslag på hur man
kartläggning bekräftades.situationen. Bilden från tidigare

Studiebesök

sprida inforrna-få information ochstudera goda exempel,För att
jag gjort mångation utredningen sekretariatet ochharom

organisatio-myndigheter och"studiebesök". Många kommuner,
sin verk-har också tagit kontakt med för berättaatt omossner

information utredningens arbete.samhet och för fåatt om

och kvinnormed invandrare, ungdomarMöten

olikahaft medMitt sekretariat och jag har även möten grupper
handikapporga-viktiga få träffa. delvi har Enansett attsom vara

nisationer särskilda ungdomsförbund på det härhar sättetsom
direktvelat tala med.

inte mycket ifunktionshinder så detInvandrare med syns
inför andra problemsvenska samhället. ställs många gångerDe

bakgrund och handi-funktionshindrade med svenskän personer
språksvårigheter. Vikappet förstärkas kulturskillnader ochkan av
inom invandrarorga-träffade frånantalett representanter grupper

med dem dis-nisationer handikappfrågor förarbetar med attsom
situation.utredningen kan för belysa deraskutera vad göra att

livs-Kvinnor med funktionshinder har på många sätt sämre
varit viktigt för migvillkor med funktionshinder. harDetän män

Därför har jag haftdel deras upplevelser bemötandet.att ta av av
kvinnor i handikapprörelsen har erfarenhetkontakt med storsom

och kunskap i de här frågorna.
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Seminarier

inledningsskedet min utredning mångaI poängterade att ut-av
redningen borde arbeta etiskt ideologiskt perspektiv ochettur
lyfta fram de viktigaste förändringar har deskett undersom se-

åren det perspektivet. seminarieserie kollek-detEnnaste ur om
tiva bemötandet genomfördes där och berördaexperter
tillsammans diskuterade samhällets på med funk-personersyn
tionshinder det uttrycks och har i lagstiftning,uttrycktssom
handlingsprogram och andra officiella dokument. serien höllsI

seminarier. första officiella påDet behandlade samhälletstre syn
människor funktionshinder, fokuserade människo-med det andra

och värderingsförändringar slutligen tredje seminarietoch detsyn
internationell utblick på handikappfrågoma.som gav en

seminarieserie diskuterades iI resultaten rapportenen annan
Arbetsförhållanden och attityder professionellas medmöte per-

med funktionshinder seminari-SOU 1998:121. de fyraIsoner
för och sektorerna skolan, sjukvården,etterna, var en av

socialtjänsten och försäkringskassan, deltog politiker tjäns-och
funktionshinder. Syftet fåmed detemän samt attpersoner var re-

sultat kommit fram i ytterligare belysta.rapportensom

Arbetet har iresulterat delbetänkande och fyraett rapporter.
Dessa i bilagapresenteras
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dimensioner

Ord kan definieras på många olika och olika förbetyda sakersätt
olika människor.

flesta hörDe ordet bemötande tänker på någonhursom nog
uppträder eller uppför sig Ett bemö-mot gotten annan person.
tande väl vanlig hyfs, någon uttryckte sig.är som

Enligt Svenska Akademins ordbok betyder ordet Bemöta upp-
träda behandla, uppföra sig, bete sig Ordet Attityd de-emot, mot.
finieras hållning, uttrycksfullt åskådliggörande någonssom av
handling. Strömbergs beskrivsI synonymordbok attityderstora

inställning, referensram, handlingssätt, förhållningssätt, be-som
teende. Negativa attityder ligger mycket ordet j’b‘rdom.nära
Fördom brukar definieras en inställning,grundlös förut-som en
fattad mening."

betänkandet Brister il Omsorg fråga bemötandeen om av—
äldre SOU 1997:51 definieras bemötande ömsesidigensom
relation, inställningden tillhar varandra. bemö-Menpersoner
tande definieras också samhällets övergripande synsätt ut-som
tryckta i lagar och förordningar. Mer avgränsad definitionenär

bemötande i betänkandet Jämställd vård. Olika vård på likaav
villkor SOU 1996:133. Bemötande vårdpersonalens all-är

beteende patienten, information, kommunikation, in-männa mot
teraktion, patientinflytande och olika servicekvalitet."aspekter på

minaEtt första initiativ i utredningen låta göraattav var en
genomgång den forskning finns begreppet bemötandeav som om

med funktionshinder. ville bl.a.Jag hur fors-vetaav personer
karna på begrepp bemötande och attityder. Resultatenser som
redovisas i mitt delbetänkande "När åsikter blir handling SOU
1998:16.

Forskare har gjort många försök förklara vad liggakanatt som
bakom olika attityder och bemötanden. förklaringarnaMen är
motsägelsefulla forskarnaoch inte eniga varför attitydernaär om
till funktionshindermed de i olikaut görpersoner ser som sam-

4 19-0357Lindqvistsnia
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manhang. finns, många forskare, samband mellanDet säger ett
attityd svårt klargöra hur dettaoch bemötande, det är attmen

Vissa strukturella förhållan-samband det deärattut.ser menar
organisationen formardena, och andan på arbetsplatst.ex. en som

attityderna, dvs.bemötandet. Andra forskare det ärattmenar
människors föreställningar, åsikter värderingaroch avgörsom

forskningslitteraturen finns också olika försökbemötandet. I att
frågan funktionshindrade så oftabesvara varför mötsom personer

negativa attityder. finns socio-kulturella, psykodynamiska,Detav
historiska demografiska förklaringar förklaringaroch och som

personligheten, alltidgrundar sig på forskama. Som kansäger
negativa attityder.inte modell förklara tillenda ursprungeten

Olika griper in i olika förklaringar behöverorsaker varandra och
inte utesluta varandra.

attityderKordoutis m.fl. 1995 kan förklara tillattmenar man
funktionshinder teoriermed medpersoner samma som man an-

attityderna minoritetsgrupper.vänder för förstå till andra Kor-att
doutis särskilt attitydertalar begreppen "klichéartade ochom
segregerande attityder. Klichéartade attityder övergeneralise-är
rande och förenklade uppfattningar vad känneteck-grovt om som

minoritetsgruppen. Omgivningen förväntningarhar ochnar
värderingar människor därför tillhör dendeatt utanom gruppen

på gäller just individen.reda vad för den Segregerandeatt ta som
attityder innebär i minoritetsgrupp förvisasmedlemmarnaatt en
till miljö avskild från samhället.separat restenen av

Helmius 1993 finns skillnad ikonstaterar det bemö-att en
tandet kvinnor funktionshinder. genomgångoch med Enmänav

gjort studier funktionshinderhon kvinnor med pekarsom av om
på kvinnor bemöts bristande förtroende imed och respektatt
samhället.

riktigfå bild människors attityder måsteFör att stu-en av man
funktionshinderdera sambandet mellan hur med bemötspersoner

och hur det generella ideologiska tankesättet uttrycks i politiska
åtgärder, professorn Mårten AttityderSöder 1990. be-ärmenar
roende situationen. kan motstridiga oförenligaMan hysa ochav
känslor på gång. kan osäkerhet inför situation,Detsamma vara en

införobehag bli påmind sin sårbarhet och skuld föratt om egen
negativahar känslor fast borde för-att vet attman man man vara

domsfri. iSöder sitt arbete kan ha attitydattmenar man en som
yrkesrollen, uttrycka attityd privat.passar men en annan

Söder har studera attityder medprövat att attgenom personer
funktionshinder själva fått berätta sina erfarenheter. harHanom
sedan tolkat berättelserna påoch detta kansättattmenar man
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finnskomma kärnan i bemötandet. konstaterar detHan att en
ambivalens i människors funktionshin-attityd till medpersoner

in-der, värderingskonflikt positiv och negativmellanen enen
ställning.

svensk forskare, Hännestrand 1995,En Bo attannan anser
funktionshindertanken människors attityder till medatt personer

intepräglas ambivalens förklararalltför begränsad. Denärav
antipatiema människor auktoritärt ellerhos genomsom reagerar

undvika ambiva-Samspelet mångfasetteratmöten. änäratt mer
lenshypotesen kan förklara, Hännestrand.menar

Även ambivalens attitydemainte det enda präglarärom som
till funktionshinder, jag utredningsarbetetmed attpersoner menar
visar på just ambivalens. spåra ambi-exempel kan oftaMan en

både i på tillvalens hos beslutsfattare och anställda stödetsynen
funktionshinder. Innebörden i positiva inställ-med denpersoner

ningen hjälpa, negativa innebärsamhället skall medan denär att
funktionshinder påmänniskor med har lägre kravatt som grupp

tillåtetlivskvalitet andra. Ambivalensen det bemötaän gör att
vissa människor på andra, och värdetsätt än mätaett annat att av
deras önskningar i livet med särskild måttstock.en

Bemötandet således mycket komplex fråga och harär en
har striktmånga olika dimensioner. valt inteJag göraatt en av-

gränsning akademisk diskussionordet eller föra vadenav om
inrymmas i vill i ordetkan begreppet. Jag stället användasom

mångabemötande benämning på olika företeelser.som en
för mig hur vi beter iBemötande varandraär mötetmotoss

människor. Bemötande också attityd, inställningmellan denär
i vilket samtal förs. mäniskosyn ocheller anda Bemötande ärett

vi människor tilldet har förhålla varandra.sätt att oss
bemötandet mellanhar andra aspekter. MötenMen också

människor inte värderingarsker opåverkade attityder ochdeav
iråder samhället Synen påhelhet. Tvärtom.som som personer

funktionshinder i regel-med såsom förmedlas lagar ochden t.ex.
verk, den politiska i utbuddebatten, tillgängligheten det av varor

tjänster riktaroch sig till allmänheten, beredskapen attsom un-
danröja hinder for delaktighet jämlikhet, fördelningenoch av re-

påverkar naturligtvis allmänhetens påsurser m.m. syn personer
funktionshinder offentligamed liksom myndigheters och andra

inställning.organs
Bemötandet blir också fråga till medbor-därmed rättenen om

garskap.
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bemötandetindividuelladetutgångspunktertvådessaDet är -
beskrivaförjag valtkollektiva bemötandeoch samhällets att-

funktionshinder.medbemötandetoch analysera personerav
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mellan människor13 Mötet

de bästa samtal blir verklighet till medan talar""I av manen ny

Engqvist iAnders boken
samtalaOm konsten att

perspektivSkillnader i13. l

dialogens form. kontaktenmellan människor har ofta IMöten
patient mellan föräldrarmellan elev lärare, mellan och läkare,och

ungdomshabilite-och bam-till barn funktionshinder ochmed
rörelsehindradeller mellanringen eller försäkringskassan, per-en

människorhemtjänsten hjälpmedelscentralenoch eller mötsson
olika förväntningari regel outtaladeoch samtalar, har ommen

utifrån of-dialogsig.hur skall gestalta Parternamötet startar en
vilket mångaoch föreställningarhelt skilda utgångspunktertast

be-missförstånd och oklarheter vadgånger leder till om som
i uppfattassamtalet första handläkaren kanFör attstämts. som

lämplig medicinering. patien-Förskall komma överens omman
olikavill diskuterainnebära eller hankan samtalet honten att

möjligheter klaralättare vardagen.att
kunskapsvärldar ochsådant konfronteras olikaI gapetmöteett

blir"vardagsvärldenprofessionella ochmellan den världen
hjälpsöker harmycket påtagligt. denPersonalen och nästansom

därförhandlaralltid olika perspektiv på det attmötet om,som
leverskiljer sig åt.deras kunskaper och erfarenheter Den som

sindjup kunskapfunktionshinder dygnet harmed ett runt om
service utifrånstöd ochsituation och bedömer sina behov avegen

del kun-naturligtvis också haanställd förutsättsden. Som enman
innebärvad detoch funktionshinder ochskap skador attomom

in-fårolika funktionshinder, kunskapenleva med en annanmen
fått denskaffat andra handnebörd har den i än om manom man

funktionshinder.leva medattgenom
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bekräftasDetta Mishler visar i1984. sina analyserHanav av
isamspelet hälso- och sjukvården det finns olika irösteratt ett

samhälle och de professionella inom olika yrkesområden haratt
sin identitet,språkliga voicethe of medicine". Patienten däremot

utifrån sitttalar lekmannaperspektiv, the voice of lifeworld.
enskildeDen utgår från kunskaper och perspektiv från sin egen

vardag medan de professionella talar utifrån sin oftast teoretiska
kunskapsvärld och sin arbetsplatskultur. förutsättning förEn att
samspelet skall kunna fungera och den enskilde skall kunna på-
verka sin situation den professionella kan stå tillbakaär att rösten
för enskildesden röst.

Skillnader i perspektiv och siguttrycka ocksåsättet att tas upp
i från Socialstyrelsen titeln vimed Hur får det vi be-rapporten
höver Socialstyrelsen 1998:2.

Av framgår grundförutsättning för famil-rapporten att atten
jens behov bliskall tillgodosedda kommunikationen mellanär att
föräldrar och habiliterare fungerar. Kommunikation intehandlar
bara orden, språk och samspelävenutan gemensamtom om
människor emellan. kunde försvåraDet kommunikationen,som
skriver författarna Ann-Marie Stenhammar och Karin Ulfhielm,

inte i första hand de medicinska in-tennema utan attvar snarare
tervjugruppema tolkade innebörden i och ord ellerett ut-samma

på olikatryck habiliterarnaDessutom använde språk ochsätt.
koder inte alltid tillgängliga för föräldrama. Olikheter isom var

eller beroendeförhållanden försvårade också kommunika-status
tionen och Föräldrarna, kände sig beroende habili-mötet. som av

vågade inte alltid vad de tyckte eller önskade.terarna, säga
Personalen å sin sida undrade hur föräldrarna ville ha det.över
Det fanns samstämmighet i föräldrarnas beskrivning vad deen av

bra kvalité. Förtroendet för habiliterarna viktigast;menar vara var
den enskilde habiliterarens sig,uttrycka hennes/hanssätt att per-
sonliga egenskaper och hur i fråga faktiskt handladepersonen var
avgörande för hur föräldrarna uppfattade bemötandet. Habilite-

lade främst tonvikten på förhållanden hörderama som samman
med verksamhetens struktur, hur arbetslaget fungerade och svå-
righeter förknippade med teamarbetet. professionellaDesom var
ansåg också det väsentligt hur den enskilde bemötte barnatt var
och föräldrar och betonade vikten inlevelserespekt, ochav ern-
pati. Andra aspekter barnet fick behandling, ochatt rätt attvar
habiliteringen hade tillräckligt för det tycktegöraattresurser man

bra för barnet. Frågor samarbete och tvärfacklighet,var om ar-
betsledning och fortbildning också aspekter många ansågvar som

väsentliga för kunna hålla kvalitet.godattvara en
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ijust skillnadernade slutsatser författarna drarEn är attav
kvalitén i habiliteringen.perspektiv har betydelse för Ettstor

första till bådaförbättring det finns medvetenhet hosärsteg att en
i skiljer sig, förfat-hur och vad perspektivenparter om menar

skillnadernaGenom hitta och uppmärksamma kantarna. att
kommunikationhinder och konflikter idag försvårar ochsom

bli synliga något åt.och därmed lättaremöten göraatt
igen kommit fram ikänner mycket detJag rapportensomav

i de berättelser bemötande jag fått del handlarDetaovan av.om
mycket ofta brister i just dialogen, talar förbiattom man var-om
andra och inte riktigt språk. berättat sinatalar De som omsamma
upplevelser olika livssituation, olika samhälls-medär personer

olika olika funktionshinder,ålder, olika utbildning ochsyn, men
deras erfarenheter med samhället har mycketmötetav gemen-

funktionshinderFöräldrar till barn med har upple-samt. samma
velser funktionshinder. Berättelsema handlarmedsom omvuxna
tjänstemän maktspråk och inte respekterar männi-användersom
skors integritet. handlar handläggarekänslor och De om som ne-
kar det stöd han behöver med det finnsargumentet atten person
många hjälp.andra också behöver Eller personal somsom om
berättar hur mycket det skulle kosta samhället att personge en
den hjälp männi-hon eller han ber Berättelsema handlarom. om

tillskor får rådet vända sig välgörenhetsfond denärattsom en
intebehöver hjälpmedel, eller kan på veckasett semesterresa en

därför kommunen inte betalar assistansen. Flera har berättatatt
hjälp i sittupplevelsen inte få den behöver föräldra-attom man

skap, få förslaget barnen ska omhändertasatt t.o.m. att av sam-
funktionshinderhället fått och behöver assistans förnär ettman

också visat sig de mycketklara arbetet hemma. harDet äratt att
svårare för funktionshinder bli godkändamed att sompersoner
adoptivföräldrar. Berättelsema gång på gång bekräftathar var-
andra och bild omöjlig förneka. måsteJagärgett att ty-somen

funktionshinder påkonstatera med ofta bemötsvärr att personer
oacceptabelt SOU 1998:48.sättett

blir naturligtvis också påHur bemött beror mycketen person
hur själv tjänstemännen skalldetMen ärpersonen agerar. som

professionell i därför har försammanhanget och attvara ansvar
kommunikationen intefungerar, den andraäven tarom personen
sin infördel Båda förväntningar harmötetansvaret. parternasav
betydelse för hur det skall utveckla sig. behöver hjälpDen som

tidigarebär med sig upplevelser med myndighetermöten somav
på och påverkar förhållningssättet till myndigheten ochgott ont
handläggaren. söker hjälp från samhälletDen kan också varasom
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önskningar och behovmindre förklara sinaeller rustad attmer
konstruktivt Om någon haroch bidra till möte. ettatt ett annor-

kommunikatio-kroppsspråk försvårakan detlunda, eller saknar
ovanliga.blir osäker inför detsärskilt den andra personennen, om

förmågan självkänslanavgörande för ochDet kan om manvara
rehabilitering. finnshabiliteringtidigare har fått bra eller Deten

konflikt med sinolika ofta hamnar iorsaker om-personer som av
just bristandegivning. funktionshinder kan innebäradelEn att

Visst finns försocial problemet. detförmåga del gränserär en av
klient. fres-tåla frånvad tjänsteman skall behöva Det ärenen

intesamtalet fun-tillbaka eller till maktspråktande "ge närtaatt
allt föryrkesutövande skalldenMen göraär attgerar. som

ingår i jobbet. så-fortsätta, det Ikommunikationen skall kunna
professionaliteten.dana lägen yrkeskompetensen ochprövas

offentligtockså många anställdafinns naturligtvisDet som
ansträngningar för åstadkomma bra bemö-dagligen gör att ett

till hjälpa,sina befogenhetertande, använder reglerna och attsom
yrkesrollen itiden fortbildar sig både i den ochhela egnasom

mänskliga värderingar. finnsfrågor grundläggande Detrörsom
försöker för-också på sin arbetsplatsmånga arbetsledare som

enskildamänniskosyn innebär respekt för denmedla en som
verkligenför kunnamänniskan. sådan grundenEn är att sesyn

människa hjälpen efter hennes behov.varje enskild och forma
viktig skiljer det goda bemötandetfaktorJag attmenar en som

nödvändiga förmåganfrån dåliga just människosynen.det Denär
reaktioner ihop medförstå sig på mänskliga relationer och höratt

människosynen. på människan ochVår grundläggande män-syn
viktigt och vad viniskovärdet i grad vad vi tyckerhög ärstyr

Utifrån värderingar formuleraruppfattar problem. dessasom
vår kunskap och våra erfarenheter.

iskriver bemötandet social-Håkan 1989Det Jenner omsom
människor kommer itjänsten gälla alla de verksamheterkan som

på funktions-kontakt de söker samhällets stöd grundmed när av
hinder:

såI risken för manipulation och därverksamhet där är stor,en
alltid männi-människors värdighet och integritet berörs, kan

ledstjäma förskovärdet tjäna orienteringspunkt,som en en
människovärdet, inte ellerhandlandet. alltsåDet är nyttan en

i betydermål-medel-analys, måste stå Detcentrum. attsom
handlingar i förhållande till människovärdet.alla bestäms Man

inte människovärdet uti-kan inte det omvända, bestämmaöra
från lingama, avsikter må ha.han hur goda änman

människovärdet socialarbetaren kanförDet är garantsom som
speciell funktion i Ochha dagens samhälle. somen en— — —
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människo-förkampengällamåsteförutsättningsjälvklar att
Andamåletmedel.människovärdiga t.ex.medförsvärdet -subjekt iansvarigtfungeramöjlighetermänniskans att som

plevaskanmetoderlegitimeraaldrigsamhället kan somusom
kli-vidärförfordras attsocialarbetarenkränkande. Av seen

situationen.upplevakanklientenförstå hurförsökaattenten,
själv.viljockså sigMen atta seen

enskildai det mötet.inte baraavgörandeviktigt ochDetta är
formasbemötande,Även samhälletsbemötandet,kollektivadet

in-utifrånochmänniskovärdetmänniskan ochpåutifrån synen
ochpolitikerhosmänniskor, främstrelationer mellansikten om

i samhället.nivåerallapåbeslutsfattare

dåligaoch detgoda mötetDet13.2

kommitkunskapochbrevintervjuer,Utifrån möten, somannan
vadbeskrivaförsökjagutredningsarbetet attgör ettunderfram

skulleJagdåligadetoch mötet.godakaraktäriserar detjag tror
finnsvilket detigoda mötebeskriva detvilja ettmötet om-som

degodadetjämbördighet. I mötet ärochinlevelseförmågatanke,
måstei samtaletutgångspunktenmedvetnaanställda varaattom

detprofessionella näratt vetaberättelser. Deenskildasde är nog
behöverpå denoch lyssnaexpertrollenlämnagäller somatt

på detlitardede lyssnar,tydligtvisarhjälp. attDe att perso-som
nöd-inteinnebärdet. Attrespekterar expertochsäger varanen

något. Däremotmänniskorandraläraskallvändigtvis att man
föreslå alterna-erbjuda,finnshjälpvilken attskall veta somman

enskildelåta denoch sedaninnebäralternativenvadförklarativ,
själv.bestämma

hjälpatill yrkeharprofessionalitet attnärJag att mananser
på detbeskriver1995 empatiempati. Holmmänniskor bl.a.är

förståochfångaEmpati betyderhär att annansättet: enupp
i kontaktenförståelsendenvägledasochkänslormänniskas av

förstå-nåinrealltså fråga attmed andra. Det är process avenom
i ordbarainteförståelse,kommunicera dennaochelse sätt attett

andra.denriktashandlingari alla de motutan som
särskiltochmänniskor,hjälpa attinnebärArbeten attsom

depåfrestande. Försituationer, kan atti svårahjälpa an-vara
servicean-ochprofessionalismenupprätthållaskall kunnaställda

reflexionsamtal,tid förochkompetensutvecklingdetbehövsdan
tillharPersonalhandledning.medandhämtning, kanskeoch som

emellanåt få chansmåstemänniskor atthjälpaochyrke mötaatt
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hämta psykisk kraft. Utan det kan de bästa föresatserny attom
professionelltgöra jobb gå intet.ett Det arbetsgivarensärom an-

till de anställda haratt att för utbyta tankarsvar utrymmese att
med andra känner till arbetsvillkoren. Det behövs för allasom att
skall få möjlighet reflektera sin yrkesrollatt ochöver sig själv ise
den. Det viktigtär exempelvis bli klaratt bemöteröver om man
kvinnor och olika eller bedömermän deras behov hjälp medav
olika måttstockar. Man måste också sig tid fundera påta att om

i någon situation utnyttjar sin maktställning och bero-man egen
endet hos den söker hjälp.som

Jag det professionelltär förklaraatt reglerna detattanser när
behövs, inte försvara dem och framför allt inte dem tillgöramen
sina åsikter. Det professionelltär aldrig till någonatt sägaegna

ber hjälp: Du kan inte få det du begär, för vi har intesom om
råd. migFör professionalitetär aldrig be den söker hjälpatt som

ha förståelse föratt svåra arbetssituation. flestaDeens egen som
behöver hjälp från samhället har visserligen den förståelsen. De
inser många anställda hamnar iatt lojalitetskonflikter och är pres-
sade inte alltid kunna den hjälpatt den vill, det inteav ärge men

fråga skall komma i mellan den anställdamöteten ochsom upp
den behöver hjälp.som

Om träffar och lär känna del människor med funk-man en
tionshinder i andra roller hjälpsökandeän det lättare demär att se

sedan i tjänstenmöter jämbördiga medborgare och inteman som
eller objekt för samhälletsomsorgstagare insatser. Detsom är

också värdefullt det finns människor med funktionshinder i deom
yrkesgrupper har till uppgift dem behöveratt mötasom som
hjälp. Att det finns med sådan erfarenhet kan ha bety-personer
delse för arbetskamratemas på dem de skall hjälpa.syn

Jag tycker också bra bemötande förutsätteratt ett deatt an-
ställda tolkar lagar och regler enligt deras intentioner. Förutom att
känna till den konkreta innebörden i exempelvis socialtjänstlagen,
lagen stöd och service eller hälso- och sjukvårdslagen, hand-om
lar det förstå och till sig intentionernaatt i lagarnata och in-om

dem i sitttegrera arbeta. Detsätt arbetsgivarensatt är attansvar se
till personalen har kunskapatt de aktuella lagarna och deattom
finns tillgängliga på varje arbetsplats så de anställda haratt
möjlighet del dem.att ta av

Men jag måste konstatera det positiva professionellaatt be-
mötandet långtifrån självklart. Det inteär någotär människorsom

för givet. Varförtar skulle kvinna finna det be-värt atten annars
rätta med läkaremötet ler, räcker fram handen ochom en som ser
henne i honögonen kommer pånär besök Varför skulle en
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läkaremedkontaktjust harhonberätta att ennuannarsmamma
förståverkarochhennerespekterarlyssnar,vårdcentralenpå som

kommentarsäger är:Hennesvad hon
harhansigvisatförståshar attdetfantastiskt,Det år men
tillsläktingfunktionshinder. En näratillanknytningpersonlig

skada.medbarnharhonom ett en
hemtjäns-förvåningglädje ochmed attbeskrevEn enperson

förhjälpbehöverdu attdigbara"Hörhadetassistent sagt omav
ficksmåbamsmammamycketkraftema, och tröttpå nyenspara

stadsbygg-frånhandläggarekreativochintresseradstyrka när en
trösklarnaföreslogochfamiljentill atthemkomnadskontoret

handfat in.sänkbarthöj- ochochskulle ettut
dettid finnstid. Utanbehövsbli braskallbemötandetFör att

såochlugnkrävssamtal. Detriktigtförförutsättningaringa roett
tjänsteman-ochärendesittframförahjälp kansökerdenatt som
viktigtsärskiltofta närfrågor. Detställaoch ärlyssnakannen

Omsvenskan.medsvårigheteroch harinvandrarebesökaren är
tid fördet parternaattbehövstolk gottskersamtalet omgenom

inte bara översättahandlar attdetvarandra. Menförståskall om
tid.ofta kräverkulturmötetocksåspråken, attutan om

och be-karaktäriseratharerfarenhetersinaberättatDe omsom
olikamängd sätt,pådåligaskrivit det gemen-mötet enmenen

siginte känneralltid attnästanärnämnare personensam
beskrivsmänniska. Detvärderadochrespekterad somvuxensom

inte lyssnar,anställdmedexempelvis mötekan ett somenvara
andraiin densigvill levaförstå, inteförsökaverkar perso-inte

naturligtvisdetsida". Menmin ärpåstårintesituation,nens
mötet,dåligaDetbeskrivninggenerellomöjligt att avenge

situation. Jagtill attsituation trorfrånolikasigdeteftersom ter
oftamycketillviljpåberorsällanmycketbemötandedåligt men

sökerexempelviskan attofönnåga. Detpå sompersonervara
ellertjänstemanfrånfåbordeinformation deinte får denhjälp en

domslutochreglerdå lagar,bemötandeDåligt ärläkare.t.ex.en
såkommenterade detdettahade möttföljs.inte En somperson

hår:

handläggareÄr finnsdetivi leverdemokrati närdet somen
nksdagsle-valdavårareglerochlagaranvänderinte som

instiftat"hardamöter

såregeltolkabemötandedåligt attkangångEn envaraannan
denmöjligheterna attinte prövar personengesnävt att ensman

bemötandedåligt ärformenDenansökerhjälp han yttersta avom.
domarlänsrättenssighuvudmännen översätter omkanske när
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LSS-insatser och låter bli människor det de fått tillatt irättge
domstol.

Människors berättelser handlar ofta de inte har fått denattom
hjälp de sig behöva. Ett avslag naturligtvis inte alltidäranser ett
dåligt bemötande. Många gånger kan nejacceptera ettman om

får förklaring till det och handläggaren harman en vet attom man
gjort vad hon eller han kan. Men avslag följs kommenta-som av

"Du förstår väl du inte kan få det också", Det finnsattrer som
fler du behöver hjälp,än Om du får det här, vad kommersom
du då och ska ha gång eller Hur månganästa du kan åkatror
på varje sommar mycket svårasemester är därföratt acceptera

de samtidigt kränkning.att är en
De flesta människor ber inte hjälp de behöver.änom mer

ingenNästan tycker begära hjälp från samhället, ochattom ser
inte heller någon glädje i ha fler hjälpmedel, assistansatt el-mer
ler hemtjänst de behöver. hjälpän Den ber sigman om anser man
verkligen behöva. Det handlar inte få bekvämare ochatt ettom
behagligare liv andra,än få stöd, service, hjälpmedel,utan attom
anpassning och kan bidra till livetannat lättare,göraattsom mer
likt det människor funktionshinder kan leva. Därförutan be-som

så många hur förödmjukanderättar det känns få nej. Detattom
upplevt dåliga bemötandet ligger i människor känner sigatt
misstrodda misstänktaoch för vilj skaffa sig favörer. Allaatt veta

samhällets begränsade.att När villär ha samhälletsresurser man
hjälp för skapa så bra liv möjligt sig självatt och sinett som
familj det kränkande få antydningarär får någotatt påattom man
andras bekostnad.
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bemötandetkollektiva14 Det

frågapolitiskBemötandet14.1 en-

atti-deopåverkadeinteskermänniskorenskildamellan avMöten
helhet. Tvärtom.samhälletirådervärderingarochtyder somsom
handikappolitikpåochfunktionshindermedpåSynen personer -

harrättighetermänskligagrundläggandefrågor ensåsom om -
myndig-olikamedkontakterenskildesi denbetydelseavgörande

regler,lagar,samhällethurhandlarheter. Det t.ex. genomom
tillgänglighetsåtgärder,resurstilldelning,programförklaringar,

människorpåsinmanifesterarvärderingarallmänna synm.m.
funktionshinder.med

Politikerbemötandet.formarbeslutmångasåledesDet är som
ochlagarformulerarregeringochriksdagitjänstemänoch

bemötandetkollektivadetbådereglergrundläggande styrsom
fåskallmänniskorenskildatillblir närindividuella,detoch som

hurriktlinjer förocksåDesamhällsinsatsema. resurserdel gerav
tolkarverkstatligapåTjänstemänanvändas.ochfördelasskall
nivå.lokalregional ochpåarbetetförriktlinjerochlagarna ger

försäkrings-ochlandstingochi kommunercheferochPolitiker
och hurlagtolkningpersonalenssini resur-påverkarkassor tur

iledytterligarefinns det ettIblandutnyttjas. nerparserna
organisationen.

till detnågotpåbidrar sättbeslutskedjhäri denochVar anen
Sam-detjänsteman möter.denenskilda fårbemötande avsom

ochsektornoffentligatillinställningenochhoshällssynen en,var
bety-funktionshinder harkunskapenochresursfördelningen om

kollektivadettaDetbemöts. ärtill slutmänniskorför hurdelse ur
Bemötandet ärformas.individuella mötetdetbemötande som

fråga.politiskdärmed en
iverksamheterolikaÅtgärder inompersonaltillriktassom

vis-bemötande ärochförhållningssättattityder,förbättrasyfte att
tillräckliga. Jagifrånlångtdeviktiga ärmycketserligen men- medförfordrasinsatser attpolitiskakraftfulla personerattmenar

ochvärdighetdelaktighet,tillfåskallfunktionshinder rätten
handikappolitikliv. Ytterst ärsinasjälvbestämmande över egna
insiktenmed attbyggasmåstesamhälletdemokratifrågor om- medbehandlasskallochvärdamycketlikamänniskoralla är
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respekt, mångfald berikar,att varjesamma människa med sinatt
kunskap och erfarenhet tillgångär för samhället. innebärDeten
konkret alla skall ha likaatt och lika möjligheterrätt be-att

sinastämma livöver och få sina önskemål respekterade. Alla
skall ha lika möjligheter sig i samhället.röraatt Alla skall ha lika
möjligheter del informationatt ta och sig hörda. Allaatt göraav
skall också ha lika möjligheter få bidra till samhälletsatt utveck-
ling. Hur utbildningspolitiken, arbetsmarknadspolitiken, kultur-
politiken, bostadspolitiken, samhällsplaneringen utformasetc. är
avgörande för möjligheterna överbrygga klyftoratt mellan olika

och skapa samhälle där allaett människorgrupper kan del-vara
aktiga. Handikappaspekter således inom hela det politiskaryms
fältet.

Fortfarande människor med funktionshinder alltför oftases
enbart vårdobjekt. Följden blir därmed, också handikap-som att
politiken betraktas utifrån vårdperspektivett snävt eller möjligen

sociala frågor. Det gäller tillfredställasom människorsatt vård-
och omsorgsbehov, inte så mycket Väljer i ställetmen mer. man

beskriva handikappolitikenatt demokratifrågor, innebär detsom
försökeratt människans mycket skiftande behovman och för-se

väntningar. Då blir det brukar sammanfattas vård ochsom om-
sorg bara del behoven. Många behöver naturligtvis sådanen av
vård och omsorg". Ett funktionshinder behöver emellertid inte i
sig innebära behöver vård.att Därför bör försiktigman man vara
med använda begreppenatt vård och iställetoch prataomsorg om

insatserde behövs för kompensera funktionshindret.attsom De-
mokratiperspektivet innebär erkänna föratt allarätten människor

självklart föräven med funktionshinder delta i helapersoner att-
samhällslivet. Demokratiperspektivet innebär också insikten om

funktionshindradeatt förväntningar på livet intepersoners är an-
norlunda andra människors.än

Hur enskilda människor och kollektiv förhållersom som oss
till dessa frågor blir direkt avgörande för ambitionerna skapaatt

samhälle därett alla kan delaktiga. Detta bestämmer i sinvara tur
hur den enskilda människan bemöts hon försökernär få sina be-
hov insatser tillgodosedda.av

I det här kapitlet jag några exempel på detta. Jagger gör en
historisk tillbakablick de viktigasteöver milstolparna i handikap-
politikens historia. Jag beskriver sedan hur den moderna handi-
kappolitiken fonn och vilkatar värderingsförändringar som
påverkat diskussionerna och förhållningssättet. Jag avslutar där-
efter kapitlet med summering den handikappolitiska debat-en av

idag.ten
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utvecklingenimilstolparNågra14.2

funktionshindradebeskrivaolikavälja flerakan sätt attMan
imöjlighethistoria. En är atthandikappolitikensmänniskors och

händelser. Jagbetydelsefullaordning berättakronologisk om
funktionshindradeskildraaspekterutifrån någrai ställetväljer att

kampdelaktighet,föroch kampenutanförskap somenpersoners
definitivt inte ännu.är vunnen

debildadesynskadadeochdövasedan,hundra årdrygt närFör
medmänniskorlevdeSverige,ihandikapporganisationemaförsta

fåsamhället. Ytterstutanfördeltill mycketfunktionshinder stor
ficköverlevaarbete. Försigförsörja attkunde eget mangenom

få välgören-kanskeiblandtigga ochvälvilja,anhörigastilllita
ochtrygghetekonomiskarbete,skolgång,tillhetsgåvor. Rätten

handikapprörel-spirandedenhuvudfrågor förinformation blev
handikapprörelse,dagensaktuella förlikaområdenDessa ärsen.

ochfunktionshindermedmänniskormellanklyftornaeftersom
ocksåkanavseendendelIövriga medborgare är stora. manen
blivitdetår harPå t.ex.skillnadernatydligt växer.att senarese
efter-funktionshinder,medlevaenskildeför den ettdyrareallt att

nödvän-föravgifternakraftigt höjtlandstingochkommunersom
service.dig

varitinstitutionersekel har ettdettahelaUnder storanästan
mental-handikappolitikensvenskai dendragkännetecknande -

skolorna.särskildadevårdhemmen,sanatorierna,sjukhusen,
tid levtlångunderfunktionshinder harmedmänniskorMånga
Handi-miljöer.auktoritäraisamhället,övrigafrån detavskilda

livsödenmänniskorsenskildamångaochhistoriakapprörelsens -
efterochtvånget strävanmycket kampendärför mothandlar om-

frihet.personligen
del-tvångochutanförskap motfrånhistoriskaDen processen
ochfunktionshinderolikautifrånfrihet kan skildrasaktighet och

några:valtexempel. har härolika Jagmed

frihetpersonligochvångT

utveck-medÅr ochbarnrördelag1954 vuxnaantogs somen- tvångmedsamhällsingripandenvilkenilingsstöming envar
påtvångsomhändertasaldrigkanIdagsjälvklarhet. personen

utvecklingsstörning.grund av
människor bortÅr omyndigförklaramöjligheten1989 atttogs-

föräldrabalken.iändringgenom
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Eget hem och självbestämmande vardageni

Under 1960-talet började institutionerna avskaffas till förmån-
för mindre och hemlika boendeforrner.mer

Boendeservice, kom på 1970-talet, innebarsom att- personer
med funktionshinder fickstora möjlighet ha hem. Ti-att ett eget
digare hade institutioner eller bo hos anhöriga varitatt de enda
alternativen.

En rad åtgärder vidtogs under 1970-talet for möjligheteratt- ge
för människor med funktionshinder bo i bostad.att Hem-en egen
tjänsten byggdes och hjälpmedelsförsörjningenut förbättrades.

Med lagen assistansersättning LASS från 1994 har männi-om-
skor med omfattande funktionshinder fått helt möjligheter attnya
bestämma sina liv.över egna

Tillgång till orden

Medborgarskap handlar också få tillgång till orden.att Att fåom
använda de och få del andras.taegna av

Synskadades informationsutbud förbättrades delsavsevärt,- ge-
utökad litteraturservice, dels den första dagstid-nom en attgenom

ningen på kassett kom 1977.
År 1981 erkändes teckenspråket dövas första språk ochsom—

undervisningsspråk i specialskolan for döva och hörselska-som
dade riksdagsbeslut.ettgenom

Större rörelsefrihet

Möjligheten få sig frittröra grundläggandeatt är för männi-att en
ska skall kunna ha socialt liv och kunna delta iett samhällets
olika verksamheter.

Utvecklingen färdtjänsten under 1970-talet innebarav män-att-
niskor med funktionshinder fick möjligheter levastörre ak-att ett
tivt liv.

Samtidigt infördes förändringar i bygglagstiftningen inne-— som
bar tillgängligheten förbättradesatt i nybyggda hus.
l detta reformarbete låg nytänkande, erkännandeett funk-ett av
tionshindrades till delaktighet.rätt

Rätten till arbete

Att räknas med, behövd grundläggandeatt är för män-vara att en
niska skall känna tillhörighet i samhället.
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År resultat häv-i sinaKjellman-kommittén,tillsattes1943 som—
positivaville hakvotlagstiftning ochavvisadearbetslinjen,dade

funktionshindermänniskor medgångenförsta sågsåtgärder. För
tillgång i samhället.som en

stärkaföråtgärderinfördes flera1970-talet ut-början attI av-
arbetslivet.ställning isatta gruppers

År Samhall.skapades1980-
År arbetslivetdiskriminering iförbjuderinförs lag1999 en som-

funktionshinder.medpersonerav

till utbildningRätten

institutioner1960-talet,fart underbörjarIntegrationsdebatten ta—
läggs ner.

År gymnasieutbildning.tilleleverrörelsehindradefår1961 rätt—
År utvecklingsstörning.för medskolplikt barninförs1968-

-År folk-rörelsehinder imedför elevervårdartjänstinförs1970
utbildning.eftergymnasialochhögskola

handikappolitikenmoderna14.3 Den tar

form

andraefterformbörjadehandikappolitikenmoderna taDen
välfärdspolitikengenerellamed densamtidigtvärldskriget, att

samhällsdebattenradikalisering präg-utvecklades. Den somav
handikapprö-starktpåverkade också1970-talenochlade 1960-

vidbörjadeegenskappersonligvarithaFrånrelsen. rentatt en
denmellanförhållandetid handikapp definierasdenna ettsom

funktionshindretintesamhället. Detmänniskan ochenskilda var
gjordemiljön,omgivande attiotillgängligheten denutan som

handikappade.människor blev
enskildaförbåderevolutionerandeDetta synsätt varnya -

förhandikapprörelsen ochförfunktionshinder,medmänniskor
ochhandikappbegreppet årmiljörelaterademakthavarna. Det var,

oundvikligatill dennämligenlederuppfordrande.alltjämt, Det
samhällsföränd-undanröjashandikapp kanslutsatsen att genom

betydainteFunktionshindret behöverpolitiska beslut.ringar, dvs.
Livsvillkorenliv.till beskurethänvisadalltidför ettäratt man

politisktförarbetatillsammansförändra ett nyttgår attatt genom
funktions-Eftersomhandikappfrågoma.tillförhållningssätt ett
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hinder påverkar livet på så många olika områden innebär det att
alla samhällsfrågor har handikappaspekt.en

Det förändrade handikappbegreppet ledde också till handi-att
kapprörelsen alltmer började uttrycka sig i jämlikhetsterrner. Ett
mödosamt arbete inleddes för vända perspektivet från denatt en-
sidiga vårdsyn så länge präglat samhällets förhållningssättsom
till människor med funktionshinder. Helt följdriktigt hette Handi-
kappförbundens Centralkommittés HCK handlingsprogram
1972 Ett samhälle för alla.

konsekvensEn jämlikhetssynen blev många inom han-attav
dikapprörelsen avstånd från välgörenhettog till-väg attsom en
godose funktionshindrades behov. Människor med
funktionshinder skulle inte behöva lita till tillfälliga gåvor för att
kunna åka hemifrån, få hjälpmedel Det samhället vi till-äretc. —

måste för alla skall kunna leva brata attsammans som ansvar—
liv.

Uppfattningen handikappolitik måste uttryckas jämlik-att som
hetsfrågor började på 1970-talet också få genomslag i delen av
samhällets officiella dokument. Kultur alla" pånamnet ettvar
betänkande från 1977 behandlade funktionshindradesom perso-

till kulturutbudet.rätt Temat för internationellaFN:s handi-ners
kappår 1981 varvFull delaktighet och jämlikhet". Regering och
riksdag har vid flera tillfällen uttryckt detta skall måletatt vara
för svensk handikappolitik. regeringensI skrivelse 1996/97:120
"Om handikappolitik uttrycks detta på följ ande sätt:

"Målet för handikappolitiken är:
uppnå jämlikhet i levnadsvillkor fullatt och delaktighet i sam--

hällslivet för med funktionshinderpersoner
förutsättningar för ökad självständighet självbestäm-att ochge-

mande för med funktionshinderpersoner
förutsättningar for funktionshindradeatt skapaattge personer—

sig värdigt liv i gemenskap med andraett
främja internationellt samarbete på handikappområdet.att-

Denna på handikappolitiken också igrunden FN:sär stan-syn
dardregler för tillförsäkra människor med funktionshinderatt del-
aktighet och jämlikhet. Sverige i hög initiativtagaregrad tillvar
dokumentet, FN:s generalförsamling i decemberantogssom av
1993.

faktumDet Sverige har stark handikapprörelse,att ledden av
människor med funktionshinder, har tvekan haftutanegna en av-
görande betydelse för den utveckling jag i korta drag beskrivit. I
de handikappolitiska diskussionerna har beslutsfattare på olika
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erfarenheter,medmänniskortiden fåtthelanivåer möta somegna
attitydernagrundenipåverkarformulerat behoven. Dettasjälva

stödekonomiskaSamhälletsfunktionshinder.människor medtill
folk-skapandetförrollhar spelathandikapprörelsentill stor enav

Organisationerna harmedlemmar.miljonhalvmedrörelse ge-en
kraft ibetydelsefullblimöjlighetsamhällsstödet attgetts ennom

rättigheter. Or-funktionshindradeförpåverkansarbetet personers
viktigtmänniskorenskildaockså kunnatganisationerna har ge

myndigheter.kontakter medstöd i deras
värderingsfor-betydandeskedde1990-talenoch1980-Under

tillTilltronVästvärlden.övrigailiksomi Sverige,ändringar
möjlighetervälfárdspolitikens attinstitutioner ochsamhällets

minskade. Deutvecklingpersonligforförutsättningarskapa ny-
minskavillekritik,dennabakomstodströmningar,liberala som

frihet i för-individensochinflytandepolitikens sättaochstatens
försvagadfrånnäringockså hämtakundeideérgrunden. Dessa en

intemationaliseringen. Förpågåendedensamhällsekonomi och
Åbetydelse.utvecklingfick dennahandikappolitiken stor ena

lagstiftning ochpå skärptdriva kravsvårareblev detsidan att
delaktighet iochtillgänglighetskapaforåtgärderandra att sam-

Å individuellaforintressetökadeinnebär detsidanandrahället.
inflytande,problemdemöjligheterlösningar ökade att ta omupp
inom han-diskuteratslängeintegritetsjälvbestämmande och som

dikappolitiken.
märktsvärderingsforändringardessaharsamhällsdebattenI

gemenskapochjämlikhetsolidaritet,Ordi språket.tydligt som
eko-s.k.l970-talet. Denunderidagsällan änförekommer mer
poli-präglat detstarktdecenniernatvåhar denomismen senaste

harimätbaravärdenochEkonomiska måltänkandet.tiska pengar
innehåll. Iverksamhetensöverordnadeblivitområdenmångapå

ochfrågorsocialaförintresset utsattahardebattenpolitiskaden
och 1970-1960-undermindrevarit mycketvillkor ängruppers

talen.
så-tänkande harindividualistisktFörskjutningen ettmot mer

hänsynslöshetenegoismen,innebörd. Härdubbelledes rymsen
marginaliseras.samhällsutveckling därföroch risken grupperen

fåönskanmänniskansindividualiteten, attocksåfinnshärMen
skallönskningarpå dessaliv kravetsjälvvaltleva attsamt re-ett
bedöm-andrasutlämnadvill inte längrespekteras. Man vara

funktionshinderMänniskor medbäst"."vadningar ärsomom
liv. Mani sinasubjektfå bliäntligendetuttrycker att egnasom

villforbamsligad. Manslippa bliklientrollen,befriad frånblivill
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ha till vuxenlivet. Individualismrätten för många längtanär en
efter frihet och värdighet.

Valfrihet 1980-taletsär centrala begrepp.ett Ordetannat av
har ofta förknippats med armbågar och Satsa på dig själv.vassa
Men valfrihet inget 1yxordär bara för pri-är reserverat ettsom
vilegierat fåtal. Valfrihet besläktat med självbestäm-är nära
mande. Det handlar naturligtvis inte bara möjligheten attom
kunna välja mellan eller olika5 25 TV-kanaler. Valfrihet innebär
bl.a. få gå och siglägga fåatt duschanär är trött, att närman man
känner för det, få välja skola i likhet med andra och inteatt hänvi-

till den ienda närheten har rullstolsramper hiss,och fåsas attsom
välja vilken dagstidning vill läsa. människorFör harman som
funktionshinder till valfrihet självbestämmandeochär rätten en
mycket viktig fråga.

Utvecklingen individualism, ställa den enskildamot attmer av
människans önskemål i har också kommit till tydligtcentrum,
uttryck i handikappolitiken. Rätten till personlig assistans en-
insats knuten till och inte tillär viss verksamhetsom personen en

helt friheter bestämma sin vardag. Möjlighetenatt överger nya-
för den enskilde välja Organisationsform genom kommunen,att
kooperativ eller arbetsgivaransvar för assistansen innebäreget
också gamla strukturer kan brytas.att

14.4 Handikappolitiken idag
Bilden dagens handikappolitiska läge motsägelsefull. Ut-ärav
vecklingen från utanförskap delaktighet har inte löptmot som en
rak linje, där det framsteget avlöst det andra. Under 1990-ta-ena
let kan vi både epokgörande framgångar ochnotera märkbara för-

Åsämringar i funktionshindrade livsvillkor. sidanpersoners ena
har lagen assistansersätting från 1994 människor medgettom

funktionsnedsättningar frihet och självbestämmandestora änmer
någonsin tidigare de omfattasäven lagen inte såärom som av
många Åi förhållande till andra funktionshindrade personer.
andra sidan har det under år blivit både dyrare och svåraresenare

få tillgång till hemtjänsten och färdtjänsten,att många fler ärsom
beroende För den beroende dessa verk-stora ärav. grupp som av
samheter möjligheterna till självbestämmandeär och valfrihet
starkt beskuma. kan inte självMan på vilket ochavgöra när, sätt

servicen skallav vem ges.
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ipolitiken1990-talet präglatbesparingar underKraftiga har
handikappolitikendrabbatlandsting haroch kommuner. Detstat,

prägladestarktjämlikhetsvision såsärskilt tydligt. Den som
ochpolitiska debatt har1970-talets ersatts resone-avmer mer

eko-striktaekonomiskt möjligt. dessaUrvad ärsommang om
vilka insatseruppfattningarnomiska överväganden formas om

livvilket slagsdäravkonsekvens äroch yttersta somsom en --
definieratHandikapprörelsen harfunktionshindrade.lagom för

välgörenhet".offentlig Manförhållningssättdetta attmenarsom
politikersvid ochnyckfullheti många fall råderdet myn-samma

funktionshindradeinsatser tilldigheters beslut sompersoner,om
väl-likhet medgåvor.välgörenhetsorganisationerna delar Iutnär

med funk-stöd tillsamhälletsgörenhetsinsatsema kan personer
drastiskt eller upphöra,plötsligt minskaocksåtionshinder trots att

färdtjänstAvgiften förlikafortfarandebehoven är t.ex.stora.
rådenskilde knappast hardenhöjas så mycketkan attatt resa.

fårintehemtjänsten längreinnebärinförasregler kanNya attsom
medhjälp med. Jämförelsenbehöverbrukarenutföra sysslor som

förhållandetpå ojämlikaockså till sist detsyftarvälgörenheten
samhälls-enskilde sökerråder dengivare närmottagare ensom-

förlagomtill sist vadgivareninsats. Det avgör ärär somsom
påvärderingar formarkollektivafunktionshindrade. Samhällets

individer.enskildamellandetta sätt mötet
uppmärk-ringabemötande denkollektivtformEn äravannan

funktionshindermänniskor medfaktumdetsamhet ägnas attsom
Handi-samhällslivet.från delarfortfarande utestängs stora av

börjat dettatala1980-talet alltmersedankapprörelsen har om
politiska be-följdendiskriminering.utanförskap Det är avsom

nöd-politiska beslutfatta deunderlåtenheten ärslut, eller att som
jämlikhet.delaktighet ochåstadkomma fullvändiga för att

påföljder nekarättsligamöjligtidagDet är att utan personen-
motiveringenmedfunktionshinder inträde på attmed restaurang

bli illa berörda.kanandra gäster
fritt, efter-intefunktionshinder kanvissaMänniskor med resa-

otillgänglig.i flesta fall Dettakollektivtrafiken de trots attärsom
skallkollektivtrafikenlag1970-talet finnsdet sedan attomen

tillgänglig.vara
föreningsliv,frånfunktionshinderMänniskor med stängs ute-

till mötesloka-hiss saknasverksamhetkulturliv politiskoch när
intehörselslingafå,inte finnsteckenspråkstolklen, närattnär

allergisanerad.intebyggnadeninstallerats eller ärnär
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Arbetslösheten bland funktionshindrade är avsevärtpersoner-
högre i övriga befolkningen,än konjunkturer.oavsett

Klyftan finns också i utbildningen. På universiteten finns färre-
studerande med funktionshinder, jämfört med övriga befolk-
ningen. Valfrihet i utbildningen existerar inte i praktiken, efter-

många skolor inte tillgängliga.ärsom
Att kunna del information grundläggande förutsätt-ta ärav en-

ning for skall kunna tillvara sina rättigheter.att taman
ÅUtvecklingen informationsteknologin har dubbla effekter.av-

sidan har med funktionshinder fått möjligheterena personer nya
del skriven uttrycka sig självaatt ta och kommuniceratext,av

med andra. Samtidigt personlig service påersätts postkontor,
banker, järnvägsstationer, flygplatser olika slagsetc. automaterav

tanke på funktionshindrade människorsutan behov. kunnaAtt se,
gå, höra och förstå krävs idag för kunna delta i samhällslivetatt
fullt ut.

På flera områden har funktionshindrade kvinnor svårare situ-en-
ation högre arbetslöshet,än männen ekonomi,sämre sämre-
hälsa, svårare få tillgång till rehabilitering ochatt avancerade tek-
niska hjälpmedel.

Om samhället på olika områden brister i bemötandet gentemot
människor med funktionshinder, så blir detta särskilt tydligt när
det gäller invandrare med funktionshinder. De har allra svårast att
få arbete. harDe också svårare infödda svenskar med funk-än
tionshinder få del arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Mångaatt av
invandrare har följaktligen dålig ekonomi. Flyktingforläggningar

sällan förär anpassade med funktionshinder. Så längepersoner
bor kvar där sällan utredning behovgörs behandling,man om av

träning, sjukgymnastik, hjälpmedel. innebärDet kan levaatt man
i flera år hörapparat i på uppehållstillståndutan ellert.ex. väntan
avvisningsbeslut.

Idag det ibland möjligtär väcka medias, politikers och all-att
mänhetens intresse enskild med funktionshindernär en person
riskerar förlora viktig insats. Men uteslutningenatt en ur sam-
hällslivet osynliggörandet medborgargrupper fårstoraav pas-- -Årobemärkt. efter år. Situationen så normal ingenärsera att

det aldrig någonöver med rullstol iatt buss-reagerar syns person
kön, ingen teckenspråkig står iatt talarstolen på den fack-person
liga kongressen, ingen läser nyhetstelegrammen påatt punktskrift
i Rapport. Våra otränade for sådana bilder.ögon är

Men genombrott sker allt. Med till personlig assi-trots rätten
har alltfler människorstans med funktionshinder blivitstora syn-
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Avvecklingenattitydema.påverkarvilket på siktliga i samhället,
funk-märmiskor medtilllettinstitutionerna harde attstoraav

medbarnflestaallrai samhället. Deidag levertionshinder ute
Trotskommun.i i sinfunktionshinder går skola oaccep-enegen

funk-mångavi ändå konstateramåstearbetslöshet atttabelt hög
medMänniskorarbetsmarknaden.påfmnstionshindrade personer
för-följaktligenfamilj ochocksåbildarfunktionshinder somsyns

ti-fornauppenbartdetDockskolan.förskolan och attäldrar i är
tillinställningenikvar,alltjämt leverders vårdsyn t.ex.

till sjukhusetbeviljadbli änlättarefärdtjänsten. Det är att resor
funk-medi regelfotbollsmatch. Dettill närär personerenresor

förkollektivaifå del detför attinsatsertionshinder vill ha att -
diskuteras.ochifrågasättslättarebehovendelaktighet-nå som
kollektivt be-formtystnadenockså beröravillJag avsom en

vanlig be-ipolitiska frågoringaHandikappfrågormötande. år
kringpartipolitisk enighetråderdetframhållsOftamärkelse. att

inteöverhuvudtagetdetkorrekt ta-handikappolitiken. Mer är att
valfrågor,viktigasällanHandikappolitikden. ärlas ytterstom

val-tiofunktionshindermed utgör procent avtrots att personer
manskåren.

HalmstadiHögskolanstudie vidbl.a.illustrerasDet enav
Under-1997.TidemanSandén,frågapolitiskinte"Detta är en

i full-behandlatsinte hadehandikappfrågorvisadesökningen att
degång undernågon senastekommunermäktige i Hallands sex

de-till tjänstemän. Dettai stället år ettdelegerasåren. Besluten
handikap-skall mycketkommunernamokratiskt problem. I av

i desällanmycketdiskuterasdenpolitiken utföras men-
församlingarna.politiska

funktionshindradeinnebärsjälvstyrelsenkommunala attDen
ilandet. Densig mycketskiljerlevnadsvillkor överpersoners

minenligtockså,decentraliseringen hardrivnalångtdel fallen
inomoch kompetenskunskaputtunninginneburitmening, aven

ochpolitikerbefolkningsgruppliten möterviktiga områden. I en
detinsatsersärskildamed behov attså fåtjänstemän avpersoner

frågori dessakompetensenuppehållablir svårt att .fragmentering.kallasbrukarvadproblemEtt ärannat som
sittinomspecialiseradvarje tjänstemanblirförvaltningarnaInom
gårsammanhangetsplittrad,blirBildenfält.begränsademycket

hitta.omöjligblirhelhetssyneneftersträvade attförlorat. Den
allmedharförvaltningarnaiförändringarstrukturellaDessa

möjligheterfunktionshindradepåinverkatsannolikhet personers
tillgodosedda.sina behovfåatt
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tvingasJag också kort beröra domstolstrotset mycketsom en
allvarlig form negativt kollektivt bemötande. I allaav samman-
hang framhålls respekt för lagar och regler nödvändig föratt är att

samhälle skall kunna fungera. kommunerett Att och landsting
åtgärder från sida kanutan underlåta verkställa dom-statens att

stolsbeslut insatser till människor funktionshinder,med kanom
jag bara tolka uttryck för deras behov inte tillräck-attsom anses
ligt viktiga.

På år har handikappolitik i alltfler sammanhang börjatsenare
framställas frågor mänskliga rättigheter. Till stödsom om an-
vänds bl.a. alla har till liv, frihet och personligatt rätt säkerhet, att
erkännas i lagens mening, del sitt landsatt ta sty-som person av
relse. Alla har också till arbete, undervisning, kulturliv,rätt att
bilda familj FN har tydligt markerat handikappolitikattm.m.
handlar mänskliga rättigheter. Men hela världen förnekasöverom

med funktionshinder sina mänskliga rättigheter. Mångapersoner
lever i materiell misär, de undan, för våld och för-göms utsätts
nedring. delI länder förbjuds människor funktionshindermeden

teckna avtal och kan intealltså egendom.att Människor medäga
funktionshinder betraktas inte trovärdiga vittnen i rätte-som
gångar. iHär Sverige hindras funktionshindermed att tapersoner
del politisk verksamhet möteslokaler inte till-att ärav genom
gängliga och information inte såut ärattges personer som syn-
skadade, döva, har dyslexi eller utvecklingsstörda kan delär ta av
den. Listan med exempel på kränkningar de mänskliga rättig-av
heterna kan mycket lång.göras

mångaI avseenden har Sverige varit föregångsland inomett
handikappolitiken. framDen del välfärdspoliti-växte som en av
ken. Strävan skapa jämlikt samhälle ledde till människoratt ett att
med funktionshinder blev delaktiga i samhället. Under demer

årens åtstramningar har vi fått tillbakagång då funk-senaste se en
tionshindrade åter har fått livsvillkor, inte minstsämrepersoner
ekonomiskt. Jämlikhetsperspektivet har inte längre stått i fokus.
Därför understryker jag åter det samhällets kollektivaäratt ur

mellan enskilda individersynsätt formas.mötet få tillFör attsom
stånd det goda det nödvändigt i alla politiskamötet är att sam-
manhang framhålla medborgarperspektivet i handikappolitiken.
Alla medborgare skall ha lika delta i samhällslivet. Följdenrätt att

detta blir diskriminering olika aldrig kanattav av grupper accep-
teras.

Flera länder har stiftat lagar förbud diskrimineringmotom av
med funktionshinder. På andra ländersättpersoner samma som

under många år har hämtat inspiration från den svenska handi-
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tyd-länderdeläraSverigevi ibehöverkappolitiken, somavnu
ochhandikappolitikenimedborgarperspektivetformulerarligt

diskrimineringsfdrbud.stiftar lagar om
isamhälletvad är attjag drar sagtsslutsatsDen ovansomav

betydelsenmarkera attmåstenärvarandeförgrad avhögre än
jämlikhettillmöjlighetfåmåstefunktionshindermedpersoner

funk-grundpåmissgynnasfårinteochdelaktighetfulloch av
lagstift-itydliggörasbördetta synsätttionshinder. Jag attanser

i dettaregeringsfonneniändringföreslagitharochningen en
syfte.
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realiteterIdeal och15

modernajag hur denvisarbemötandekollektivtkapitel 15I om
ideologiskahur devuxit fram ochhandikappolitikensvenska

börjatsjälvbestämmandedelaktighet ochjämlikhet, tamålen om
iförändringarskettutveckling har detdennaVid sidanfonn. av

välfärdspolitiken.generellai denochoffentliga sektornden
ochlösningarkollektivamindreförordatharMånga debattörer av

försvaratAndra harochdecentralisering eget sys-ansvar.mer av
förutsättningoffentlig sektorstarkoch ärmenat atttemet enen

valfrihet.ochfå inflytandeenskilde skall kunnaför denatt
välfärdspolitiken.generelladendelHandikappolitiken är aven

jäm-målenhandikappolitiskaformulerade deriksdagenNär om
på han-genomförtsolika reformerdelaktighet ochlikhet och när

individuellaochgenerellasyftetdikappområdet att genomvar
ochinflytandesjälvbestämmande,enskildesstärka deninsatser

medjämlikhet.delaktighet och Personerunderlättaintegritet och
beroendeinteanhöriga skallfunktionshinder och deras avvara
myndigheterolikahoshandläggareenskildamänniskosynvilken

har.
Handikapput-årspresenterade 1989tio sedanårknapptFör

medmänniskorinflytande förforskningsrapportredning omen
Ingrid Nils-KarinForskarna Barron,funktionshinder.omfattande

då bl.a.uppmärksammade1990:19Söder SOUoch Mårtenson
socialpolitiken. Deindividualiseringen idecentraliseringen och

fram spän-skulle kunnamenade det syntesväxaatt urnyen
deochkollektiv basvälfardspolitik påtraditionellningen mellan

politiskmellaninflytande,enskiltpåindividuella kraven
betonadedeagerande. Menindividuelltopinionsbildning och att

handikapprörelsenriskerdeblir fallet skymtarså inteom som
initiativ-deserviceojämlikhet,regionalpåtalat: gynnarsomen

handikapporganisatio-försvagningvälartikulerade,rika och av
ställning förpolitiskförlängningenkanske ioch svagareennema

taget.funktionshinder huvudmänniskor med över
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15.1 Två kolliderarsynsätt

Människor med funktionshinder har förväntningar påstora sam-
hällets idag.stöd De trettio, fyrtio åren har svensksenaste handi-
kappolitik åstadkommit förbättringar på alla områden.
Livsvillkoren har förbättrats, det långt kvaräven till fullärom
jämlikhet och delaktighet. taktI med förbättringarna har männi-
skor skaffat sig utbildning och för sina liv.att taresurser ansvar
Fler och fler känner till de möjligheter till stöd finns ochsom ser
det medborgerlig rättighet få praktiska förutsättningarattsom en

leva bra självständigtochatt liv.ett
Det utvecklingär kommer fortsätta. Idag det inteatt ären som

bara de anställda skaffar sig kunskap exempelvissom om nya
hjälpmedel och behandlingsmetoder. De har funktionshindersom
eller har barn med funktionshinder söker själva kunskap. Många
är skaffa sig informationatt och söka sig fram på data-attvana

de besöker hjälpmedelsmässornätet, och själva kontakt medtar
tillverkarna för välinfonneradeatt de vänder sig tillnärvara
myndigheterna. Samtidigt finns det, jag understrukit, vissasom
funktionshinder innebär inte kan initiativatt dettasom man av
slaget.

Många människor, beroende olika slagsär samhälls-som av
stöd, känner sig därför besvikna myndigheternasöver till-sätt att
lämpa lagar och regler och behandla dem söker stöd ochsom
hjälp. Man tycker inte huvudmännen tagit till sigatt grundtan-
kama i de handikappolitiska reforrnema och organiserat sin verk-
samhet efter detta. När det så svårt fåär stöd enligtatt
rättighetslagen LSS rimligendetär svårare på andraännu områ-
den.

De grundläggande handikappolitiska värderingarna intetycks
nå fram till den verklighet där beslut berör medsom personer
funktionshinder fattas. finnsDet glapp mellan ideal och reali-ett
teter.

Flera forskare bekräftar denna utveckling. Jag har tidigare
studien Dettanämnt ingen politisk frågaär Sandén, Tideman,

1997 visar politiker och tjänstemän iatt kommunernas led-som
ning inte mycket livsvillkoren förvet med utveck-om personer
lingsstörning. De har inte heller någon plan för hur och de skanär
skaffa sig den kunskapen. Politikerna och tjänstemännen svävade
ofta på målet och hänvisade till tjänstemän längre i organisa-ner
tionen de fick frågornär hur organiserad ellerärom omsorgen om
mål och utvärderingar. Deras relaterades ofta till kommunenssvar
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tillorganisationen, sällantill övergripandeekonomi eller den
tjänstemännenpolitikerna ochmänniskors behov. De svar som

verk-dekunskapbristandemånga hadevisade också att omgav
talarbestämdhetmedsamtidigt deförhållandena,liga omsom

utvecklingsstörning.medtill skydd forprioriteringar personer
la-granskat hur1997studie har Hans Bengtsson1 annanen

olikai fyra kommunerservice tillämpasstöd och stor-avgen om
i hur arbetetskillnad bl.a.skillnader.funnit Detlek och ärstora

och hurbeslutfattarprinciper harvilkaorganiseras, när manman
fyra kom-i deoch chefernaPolitikernafår insatser.många som

Personalenvalt.organisation dedennöjda medär sommunema
ochmellan deskillnadkritisk. störrejobbet Det är storärgör mer

invånarnaandelgäller hurdetmindre kommunerna när stor av
75%detstadenmedelstoraLSS-insatser. denI ärhar söktsom

Ingeni glesbygdskommunen.enligt LSSfler sökt stöd än avsom
utbildninginformation ellersärskilt mycketordnadekommunerna

inflytandeHandikapporganisationemas äri kraft.träddelagennär
stillsamfinns förhandikappråddeochmycket begränsat ensom

och detfinns intehandikapplaner ärkommunalatillvaro. Några
Samman-individuella planer.någradetmycket sällsynt görsatt

påarbetartjänstemännenfattningsvis BengtssonHans attmenar
politikernakommit lag, ochdet harförut atttrots att en nysom

harkommunernakonstaterarlite. Hani frågorna försiglägger att
för-värderingar ochutifrånLSS demedsitt arbeteorganiserat
lös-inte säkerttidigare och detrådde redan är atthållanden som

exempelvismålen,från de centralautgåtthandningarna i första
Organisationen be-gäller.lagenmänniskorhos debehoven som
lika oftaval kanmedvetetnågot styrasintehöver utan avvara

förtalarpolicydokumentinte finns någradetrutin och Attvana.
så.det äratt

lagentillämpningenstuderatLewin 1998 harBarbro omav
be-ilyckosamdenservice LSS ochstöd och äratt enmenar

funk-fysiskaomfattandemedmänniskornämligen hurmärkelse,
assistans.personliginsatsenutnyttjattionshinder har
harmedborgarskapstärktuppnå måletHuvudeffekten att upp-

kombinationisärskiltdåochpersonliga assistansennåtts. Den
flertaletnåtthaförefallerassistansersättningenstatligamed den

medavsågsfunktionshindermycket svåramänniskor med som
såutnyttjatsinte harövriga insatserreformen. lagensAtt av

misslyckande. Dethon däremotberäknatmånga ettsomsersom
tillfreds-intebehovmänniskor medmångarimligenfinns som

sjukvårdslagen,ochhälso-ellersocialtjänstlagenmedställs
Lewin.kommenterar
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Hon konstaterar det finns problem med myndighetsutöv-att
ningen. finnsDet tycker de haft inflytandeatt överpersoner som
beslut gällt dem själva och andra inte har lyckats görasom som
sin hörd. liksomNu, tidigare,röst finns det brister i den svenska

Demokratinrättsstaten. fungerar inte heller, eftersom människors
inflytande åsidosätts och intedet kan utkrävas något ansvar, me-

Lewin.nar
Tanken med LSS människor skallär kräva sina rättigheteratt

och myndigheterna aktivt skall bedrivaatt uppsökande verksam-
het, samverka med varandra och med handikapporganisationerna.
Men det intehar mycket aktiviteter från enskilda,synts utomav

det gäller personlig assistans,när och inte heller från myndighe-
Lewin.terna, menar

Själva LSS-reformen hittills måste därför betraktas som
ofullgången. principI har slagen fortsatt rulla påattomsor
med gamla prob för myndighetsutövningstort sett1 samma em
och oförmåga tillgodose behov hos människor medatt svåra
funktionshinder.

Ett exempel på huvudmännen i vissa fall inteannat följeratt
rättighetslagstiftningen visar de exempel på domstolstrots som
förekommit och förekommer. Var tredje gynnande länsrättsdom

LSS-insats verkställdes inte huvudmannen, oftastom en av
kommunen. visadeDet studie gjorts vid Umeå universitet.en som
Hollander, Renström, Stening 1997 Studien ingår i Socialstyrel-

uppföljning handikappreformen och bygger på gransk-sens av
ning två års länsrättsdomar i mål där LSS-beslut överklagats.av
Forskarna konstaterar huvudmännen inte tycks någonatt hän-ta

till behov, och inte heller till vilken insats detsyn personernas
handlar de bestämmer beslutnär ska verkställas ellerettom om
inte.

Kommunerna hänvisar ibland till bl.a. resursbrist intedenär
följer domarna vilket aldrig kan Justitieombudsman-accepteras.

JO ihar det här sammanhanget uttalat dom i principattnen en
ska verkställas omedelbart, det kan finnas undantag,att närmen
det sig insats förutsätterrör hög grad individuellom en som en av
utfonnning, i sådant falläven det, enligt inteJO,ett ärmen
acceptabelt med års väntetid. Socialstyrelsenöver ocksåett anser

kvaliteten på utredningar, beslutatt och dokumentation detnär
gäller ansökningar LSS-insatser måste bli högre för rätts-attom
säkerheten ska kunna garanteras.

Det märkligt ochär upprörande samhället inteatt reagerar
starkare, och jag kan bara tolka detta frågan inteattsom anses
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ifrågasättsrättssamhälletgrunden förviktig. Jag att genomanser
tillsynsmyn-föreslagitjag harhandlande ochhuvudmännens att

domstolstrot-ingripavissa möjligheterskall fådighetema motatt
set.

exempelSkolan15.2 som

påexemplentydligastedemening skolan attminEnligt är ett av
Skolan harrealiteter.ochidealdiskrepans mellan ettfinnsdet en

attityder ochochförhållningssättförmedla attför attstort ansvar
vilkenförbetydelseavgörandekanhänder i skolandet som

livet.sig imedsjälvbild för utman
sedanfunktionshindersitthaftharungdomarbam ochMånga

pågrundlagtde redanharbörjar skolandefödelsen. När en syn
på sinaochomgivningenpåfunktionshinder,på sittsig själva,

närsamhälletiövrigaochföräldrarmöjligheter. Barnens personer
förut-vilkaochklararvad barnenföreställningarocksåhar avom

visatharOlika forskarehänseenden.i olika attsättningar de har
känsla hostidigtgångermångaattityderomgivningens gett en

ingå iinteutanför,funktionshinder attharbarnet attett varasom
gemenskapen.

förstå-Bemötandet,skoltiden.underigengårSamma mönster
elever harandrapersonal ochlärare,attityderna hosochelsen

i skolanlyckasmöjligheternaförochsjälvbildenför attbetydelse
vadoftapåverkasi skolandet gåri livet.fram Hurlängreoch av

stödvilketomgivningen haft,attitydervilkatidigarehäntsom —
sig för barnet.levnadsårenförstadehurfamiljen fått och tett

detunderstrykerfråninte skolanfritarDetta utan snarareansvar,
skolsituation. Menbrahar för skapaskolan att enansvar som

organisationer deandraprecis allapåverkasskolan nor-avsom
ochifinnsvärderingarochförväntningar, attityder sommer,
oftaattityderochvärderingarorganisationutanför skolans som-
ochidealenområde,skolanspolitiska målenfrån deavviker

i läroplanema.intentionerna
grundläggandefinnsdet1998Peder Haug attt.ex. enmenar

ochi läroplanenformuleringamade generellamotsättning mellan
enlighetiorganiseradspecialundervisningenpå vilket ärdet sätt

okränkbar-människolivetsläroplanen talasskollagen.med I om
värdelikamänniskorsintegritet, allafrihet ochindividenshet,

värdendeochsolidaritet med äroch utsattaatt somsvagaom
Samtidigt, Haug,förmedla. äroch sägerskall gestaltaskolan



Ideal128 och realiteter SOU 1999:21

denna skola enligt skollagen klart segregerad. skollagensI tredje
kapitel, 3§, slås nämligen fast elever med utvecklingsstörningatt

inte kan nå målen för grundskolan iskall Särskolan. Syn-som
skadade, döva och hörselskadade barn och barn med tal- eller
språksvårighet skall gå i specialskola. Haug dennaattmenar para-
graf i skollagen hinder för de demokratiskt orienteradeär ett vär-
den läroplanen lyfter fram, och den vissautesluter eleverattsom
från träffa och samverka med alla andra elever.att

Haugs bekräftar vad många föräldrar och funk-resonemang
tionshindrade ungdomar uttryck för under mitt utredningsar-gett
bete. finns idagDet tendenser den praktiska idémässigaochatt
utvecklingen i skolan gå itycks riktning segregerademot mer
lösningar, vilket skulle betyda skolan i sin nuvarande form inteatt
kan hjälpden och utbildning barnen kan kräva få,attge som oav-

nivå. klarareEn segregering vissa elever skulle dåsett av ses som
bättre iutvägen
Jag denna tendens oroande. Segregerade lösningarärattanser

kan hinder för delaktighet jämlikhetoch och fördröjaett ut-vara
vecklingen samhälle där alla har möjligheterett attav samma
delta på villkor.egna

iJag delar allt väsentligt Haugs uppfattning. vill emellertidJag
vissa markeringar främstgöra det gäller döva, dövblinda ochnär

hörselskadade barn och ungdomar. jag framföralltDet tänker på
dessa elevers behovär teckenspråkig miljö. dem denFör ärav en

miljö dagens regionala specialskolor erbjuder viktig, bådesom
för deras kunskapsutveckling och deras personliga utveckling.

bekräftarDet också tillgängligall forskning på området. En teck-
enspråkig miljö inte segregerande, den underlättarär tvärtom,
döva barns och ungdomars delaktighet i samhällslivet.

Ett exempel på klyftan idealmellan och realiteter inomannat
skolan gäller elevens rättsliga ställning. Alla elever har tillrätt
utbildning, inflytande, få stöd och hjälp de har svårigheteratt om
i skolarbetet Detta tydligt reglerat i lag. tittarär Menm.m. man

på dessa rättigheter finnernärmare de inte alls själv-att ärman
klara. Elever och föräldrar ingenstanshar vända sig deatt ärom
missnöjda med beslut rektor eller lärare fattat. Inteett som en ens
Skolverket, skall granska skolhuvudmannen följer desom om
bestämmelser utfärdat för skolverksamheten, kanstatensom upp-
häva kommunalt beslut eller rektorsbeslut, inteochett hellerett
föreskriva hur skolan skall i enskilt fall. Mot den bak-ettagera
grunden Skolverkets förslag tillär 1998-08-31 regeringen be-om
hovet sanktioner landsting och kommun pågentemot stat,av
skolans område intressant. sådan åtgärdEn skulle, Skolver-säger
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ket, på tydligt intemarkera statsmakterna kansättett att acceptera
enskilda rättigheterelevers åsidosätts skolhuvudmännen.att av

Mitt förslag skolan ingå i den funktionbör oberoendeattom som
bör finnas i bl.a. kommunerna för kunna omhand synpunk-att ta

och klagomål på bemötandet bör denna bak-ter motm.m. ses
grund.

5 19-0357Lindqvistsnia
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upplevelserEnskildas16 av

bemötandet

funktionshindradeskall....beskrivadirektiv jagmina står detI att
behandlas .....och Deterfarenheter hur de bemötsavpersoners

kapitlen. kani tidigare Detjag också gjort på olika dehar sätt
delarmöjligen jag kommeruppfattas attatt upprepa avsom nu

ändå beskrivajag villmå såvad redan Detsagts. vara, mensom
berättel-intervjuer i dejag funnit i ochanalysera detoch mönster

jag har fått bemötandet.omser
behövaifrågasatt ochkontrollerad ochKänslan attattav vara

känslaninte fattas,sitt liv fattas ellerforma efter de beslut attsom
poli-myndigheter,misstronmaktlösberoende och motsamtvara

igen ipolitiska går dettiker och det mönstret.systemet

livmänniskorspåverkarBemötandet16.1

beskri-48ifrågasatt SOU 1998:Kontrollerad ochI rapporten
bemötandei samhälletsintervjuade bristernamånga deavver

alltid måstedeMånga uppleverdel vardagen. att varasom en av
tillva-fördåligt bemötandehantera resultatetberedda attettatt av

männi-fråndet slaget kommerskall fungera. Uttalanden avron
omfattandeharfunktionshinder, demed olika slagsskor men som

attityder ochsärskilt för andrasfunktionshinder blir ofta utsatta
dröja må-kanotaliga exempel på dethar fåttbemötande. Jag att

och harstuderarinnan får hjälpmedel.nader Denett ensomman
inläst förkurslitteraturendyslexi får kanskesynskada eller sent

eftennid-påfå beskeddöv kanför klara Den äratt ett somprov.
till det planeradeteckenspråkstolkinte finns någondagen detatt

in-färdtjänstenanvändapå kvällen. skallNär ärmötet manman
samåkamåsteför ochställd på bilen kan komma sent attatt man

änstanvänd-fardtjtill adresser. Allamed skall andrapersoner som
deinte säkertbli försenade ochmåste räkna med närvetattare

ocksåfärdtjänstenfram. många kommuner harkommer I rätt att
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komma tidigt. vill påför säker komma medDen attsom vara
måste därför åka antal minuter innanberedd bestämtatt ettvara
färdtjänsten beställd.är

Många har funktionshinder behöver oftaettpersoner varasom
sin på vilkasamordnare. måste på hand redaDe taegen egen

myndig-regler gäller och vilken hjälp finns, eftersomsom som
heterna brister i sitt inforrnationsansvar. behöver de självaSedan

till förfrågan inte mellanderas ärende, ansökan eller hamnarattse
informatio-stolarna eftersom det inte säkert samarbetet ochär att

avdelningarnafungerar mellan myndigheterna eller mellan pånen
myndighet. Telefontider måste och helst bör vetaen manpassas,

på den handläggare har för frågan förnamnet attansvarsom
slippa bli skickad från den till den andra. det,När vetena man
måste innan går fåsöka denna antal gånger det attettman person
framföra sitt myndigheter involverade iärende. Ibland fleraär en

ibland hänvisar därför detoch fråga, de till varandra ärattsamma
oklart harvem som ansvar.

funktions-Sådana här situationer råkar inte bara medpersoner
naturligtvis orim-hinder för. igen dem detAlla känner och ärut

ligt dåligtkalla varje brist i organisationen för bemötande.att
åretdet skillnad ha kontakter några gångerMen närär stor att om

skall fråga något teleräkningen eller skattsedeln och attman om
myndighetskontaktema inslag iha återkommande varda-ettsom

Många funktionshinder kontakt medhar måste ha radgen. som en
olika myndigheter olika tjänstemän för få den hjälp de be-och att
höver. många hjälp för klara dehandlar det dessutomFör attom

personliga sig, duscha, gå påsyssloma klääta, toa-mest attsom
letten tid kraft administrera allt funk-ochDet tar att runt ettosv.
tionshinder, och svårigheterna och bekymren växer om

empati däremotbemötandet dessutom dåligt. Kunnighet ochär
betydelsefulltlivet lättare. Bemötandet särskilt ärgör är när man

livssituation svår.och sårbar därför ärutsatt att ens
Särskilt tydligt blir till med omfattandedetta för föräldrar barn

funktionshinder, förändras vartefter deeftersom barns behov
familjeninte ovanligt barnet ochoch utvecklas. Detväxer är att

allthar kontakt med femtio, sextio olika för skallattpersoner
fungera. assistenter, sjukgymnast, arbetstera-Det kan lärare,vara

bamomsorgsansvarig,läkare, ortoped, LSS-handläggare,peut,
korttidshemmet, hjälpmedelsförvaltningen, färdtjänsten ochosv.

ständigtdet inte under barnsär uppväxt,ett utansamma personer
människor måste hålla i trådarna ochlära känna. Någonattnya

det deltid för hinnaofta yrkesarbetar på medär attmamman, som
samordningsarbetet. Visst olika håll hjälpa tillkan personalen på
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ha goda rutiner för informationsutbyte, och detnärattgenom
ändåfungerar kan det underlätta familjens tillvaro. detMen är

föräldrarna lever först behoven ochmed barnet ochsom som ser
förändringarna därför måste initiativ.och Föräldrarna kanta av-

i sitt samordningsarbete pålastas först de kan säkranär attvara
inblandade sin habiliteringenandra för del. Meddelartar ansvar

färdtjänsten behandlingen blir inställd sjukgymnas-därförnär att
sjuk skoltaxin studiedagFår det Kommerär när ärten veta
ihåg korttidshemmet lektionerna börjarskolan meddelaatt att en

timme på måndag inte informationsutbyteträckerDet attsenare
brukar fungera. lite på sittföräldrarna skall kunna släppaFör att

Emellanåtmåste det alltid fungera. Och det det inte.göransvar
behöver föräldrar i nödvändiga kontakterna för orkastöd de att

både föräldrar och samordnare.vara

16.2 Särskilt utsatta personer

Människors har alltsåupplevelser samhällets bemötandeav
mycket Känslan den skallhoppasgemensamt. att man gesom
hjälp inte lyssnar, inte försöker förstå inte på ord de-och tror ens
las många. blir ibland och förtro-Man ledsen, trött, tapparav arg,

för i förmåganendet fråga. Sedan ochär sättet attpersonen
jagsituationen olika till flestahantera från Deperson person. som

sin talan,haft kontakt med kan föra sägaär personer som egen
ifrån, olika möjligheter till skriva överklaganreda på stöd,ta en

ringa och påminna inget händer. barn och föroch Förnär vuxna
funktionshinder innebär inte hävda sigmed sådana de kanattsom

i och detkontakten med samhället måste andra talesmän, ärvara
alltid föräldrarna. finns varken kan ellerdet deMennästan som

ochföra sin någon anhörig orkarorkar talan, eller har somegen
särskilt stöd.har fönnågan det, och de behövergöraatt

funktions-Alla behöver hjälp samhället på grundsom av av
hinder förutsätts i regel initiativ. LSS betraktas detIta egnaegna

sittinitiativet värde i sig. enskilde skall älv bedömaDenettsom
stöd ochhjälpbehov, skaffa sig information och sedan ansöka om

service. initiativet individen viktigt för för-ligger hosAtt är att
funktionshinder från passivaändra på med om-synen personer

till aktiva självbestämmande ochmedborgare.sorgstagare
initiativ.delaktighet förutsätter människor frihetharatt att ta egna
initiativförutsätter också stödMen det de behöver att taatt som

inte får hjälpfår det. Många kan bli övergivna samhället deomav
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sig myndighetsöka fram till handläggare, ochochatt rätt rätt om
den handläggaren inte vilja hjälpahar och förmåga dematt att
tolka reglerna i svåröverskådligaoch lotsa dem fram denatt orga-
nisationen många fotfastet. initi-fåRättentappar tasnart att egna
ativ och slippa förmynderi också sig någothar fört medtyvärr

inte intention, nämligen enskildalagens förväntanär attsom en
drivaskall sina ärenden. omöjligt för många. AllaDet är vetegna

inte heller överklaga vissa denbeslut ochrätten att attom myn-
dighet avslagit hjälpa tillansökan skall överklagaattsom om man
behöver det.

särskilt människor psykiskaDe kan medär utsattasom vara
funktionshinder, i djupaste mening tillofta utlämnadeärsom
samhällets människorgoda bemötande. de får stöd medNär av
inlevelseförmåga och till meningsfullt livstödatt ettresurser ge
kan de ha det inte får riskerar de fåganska bra. Om de det, att
leva i både social materiell misär.och

Andra särskilt har utveck-är ärutsattasom personer som en
lingsstörning familj.inte har någon kontakt med sin Mångaoch är
äldre och har på vårdhem livet. flesta borbott delen Destörsta av

i någon anhöriggruppbostad och personalen där har sällan attnu
samråda med viktiga vilja förmåga tillbeslut. Personalens ochom

bemötande omvårdnad människors till-och god avgörett gott en
handledare för i gruppbostadEn personalärvaro. person som en

för äldre människor dövblinda så här:är sägersom
Personalen ska arbeta från andra utgångspunkter och med ett

tidigare. arbetar vi människors hem. ViNusynsätt änannat 1
självständiga indivi-ska betrakta vi arbetar hosdem som som

der har liv behöver vår service. de älvaoch Menett egetsom
aldrigställer aldrig några krav, för det har de fått läranästan

sig sitt sin inlevelse-Personalen har bara omdöme ochgöra.att
förmåga hitta bemötaefter de skanär sättnytt attatt ett
människor. Vi liksom i land vi har vård-arbetar laglöst ochett
hemsideologin tio år finns rättssäkerhetenbara bakom Vaross.
för dem vi älpaska

människor särskiltEn också måste betraktasgrupp som som
tand-det gäller samhällets bemötande denär är ärutsatta som

vårdsskadade bildskännsskadade. Många de brevoch el- eller av
kommit till utredningen skrivna med dessaärsom av personer

skador. i människorBudskapen breven uppleverär gemensamma,
inte blir sinade trodda och respekterade de berättaratt när om

och problem. denna misstro hos läkare ochDe mötersymptom
sjukvårdspersonal, på försäkringskassan, i soci-hos psykologer,
altjänsten också inte får hjälpGemensamt de den deär attosv.
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riktig diagnos.fått någoninteharbehöver. Deras ännusymptom
mellankvicksilver ochoch symptomSambandet mellan symptom

tillräckligtinteupplever,människorelektriska fältoch ansessom
belagda.vetenskapligtväl

inte klarardedärförarbetsplatspåinteMånga kan attenvara
därföroch haringen diagnosharoch datorer. Demiljöerna med

Rehabilite-förtidspension.sjukpenning ellerfåmycket svårt att
på kun-bristenpå grundockså oftamisslyckasringsförsöken av

Motsvarandemiljö.i felrehabiliteringendärförochskap att ges
ochpåinte allvarproblemtandvårdsskadade. Derasgäller för tas

tillförsökmedfå hjälpöverhuvudtagetsvårigheterde har att sa-
fåsvårtallmänhetiEftersom detrehabilitering. är attnering och

ansökningarsinapåi regel avslagmänniskordiagnos får omen
Mångabostadsanpassningsbidrag.handikappersättning ochbl.a.

får dessutomfår. flestabemötande de Dedetilla på grundfar av
svårigheter.ekonomiskastora

funktionshinderhasärskiltocksåkan attDet utsatt somvara
skickligaungdomaroch ärMånga barninte stammarsomsyns.

skrivsvårig-läs- ochmedfunktionshinder, eleversittdöljapå att
all-intehjärnskadorolika möterdyslexi medellerheter, typer av

sina behovfårellerlärarnaelever ellerfrån andraförståelsetid
i skolan eftersomsig rättslösaelever kännertillgodosedda. Många

påskola ellerklaga, bytamöjligheteringasmå ellerharde att
svårigheter.sinahjälp medfåandra sätt

ochklassfråga,funktionshinder atthälsa och ärJag att enanser
ochklassfaktorernamellanpåverkanömsesidigfinnsdet en

livetpåverkaKlasstillhörigheten kan attfunktionshinder: genom
löpersocialgrupplågtillhörutbildning ochlågharden ensom

funktionshinder den ärbli sjuk och änrisk ettstörre att som
funktionshindersocialgrupp. Etthögretillhörhögutbildad och en

demförsvåraredetpå sålivetpåverka ärsida kan sättå sin att
utbild-högskaffa sigför andrafunktionshinderhar attänettsom

välbetalt jobb.ning och ett
synska-hörselskadade,exempelvis döva,studie visarEn att

underrepresenteradeklartungdomarrörelsehindradedade och är
högsko-påungdomarhörselskadadestudiehögskolan.på En om

socioeko-bättrefamiljer med någotfrånvisar de kommerlan att
påtydergenomsnittsstudenten. Det attförhållandennomiska än

föräld-stöd frånbehöverfunktionshindermed merung personen
utbildning.sig högskaffaförungdomarandra attän enrarna

klasskill-minskaföråtgärdersamhälletssådet attKanske är att
utbildningeni den högreaktuelltfortfarandeordetnadema är-
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fungerar för ungdomarännu med funktionshindersämre förän
andra.

Det finns samband mellan socialgruppstillhörighet och för-ett
utsättningarna hantera situationen har funktions-att när ettman
hinder. För få den hjälp behövs från samhället krävsatt det,som

jag redan konstaterat, själv initiativ. Denatt tar sö-som man som
ker hjälpen skall kunna begära viss insats, redogöra för sinaen
hjälpbehov, driva sitt ärende och överklaga eventuellt avslag.ett
Den kan föra sin talan har lättare få den hjälp honattsom egen
eller han behöver. Människors förmåga klara detta och därmedatt
få stöd till del också klassfråga.är stor en

Bemötandet funktionshindermed har också medav personer
klasstillhörigheten Ett bra mellan tvågöra.att möte personer
bygger på de kan ha någorlunda j ämbördig kommunikation.att en
Om "talar språ kan det uppstå ömsesidighetparterna samma en

det lättare för dem förstågör varandras situation ochattsom pers-
pektiv. Mitt arbete visathar det svårt uppnå sådanatt är att en
jämbördighet med funktionshinder,när parterna,en av personen

beroende den andres, tjänstemannens,är hjälp och goda vilja.av
Den obalansen i maktförhållandet känner de flesta medpersoner
funktionshinder de behöver samhällets hjälp,när den blirav men
särskilt kännbar för den i underläge också vad gällerär ut-som
bildning, verbal förmåga, kunskap samhälletom osv.

Den kan personalen på någorlunda likamöta villkor blirsom
bättre bemött den befinner sig i socialtän underläge. Klass-som
tillhörigheten har också betydelse för självkänslan i förhållande
till samhället i Om känner sig därför intestort. utsatt attman man

hemma med det offentligaär språket och koderna i samhället är
det risk både blir dåligtstörre bemött och känner sig då-att man
ligt bemött. Med utbildning, verbal förmåga och stabil socialen
situation finns ofta bättre förutsättningar bemästra dåligtatt ett
bemötande och sig kränkning.sätta över en

Invandrar- och flyktingfamilj där någon har funktionshin-etter
der också särskilt beroendeär samhällets goda bemötande.av
Alla brister i samhället krånglar till livet för människor medsom
funktionshinder kan få konsekvenser för demännu större som
dessutom kommer från land och har svårt med svenskaett annat
språket. När organisationen, handläggningen och bemötandet
fungerar dåligt blir följderna ofta märkbara för invandrare änmer
för infödda svenskar, eftersom invandrare har svårare självatt
kompensera samhällets brister. myndigheterNär exempelvis inte
samarbetar de skall det sannolikt ärendet fallerär attsom mer
mellan stolarna det gäller från landett änannatom en person om
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stöd tillinformationeninfödddet gäller svensk. När perso-omen
med säkerhetinvandrarefunktionshinder inte fungerarmed ärner

justriskdetinfonnerade. skärsNär är attstorsämst nerresurser
gånger harde mångainvandrare får sin hjälp beskuren, eftersom

139.för sin sak SOU 1998:svårare svenskar talaän att

rättig-på vilkaockså måste redaJag har hört svenskar taatt
tjata för barnenfår ringa ochheter deras barn har och sedan att

jobbigt för demförstår detska få det stöd de behöver. Jag äratt
det.tjata. kan intei fall ringa och Jagockså, de kan allamen
ochvi inte hörsist därförVåra ärenden hamnar att av oss

tjatar.

familjKurdistan med sinkvinna flydde frånSå säger somen
utvecklings-lindrighartio år sedan. barnfor Hennes yngsta en

människorMångaingen svenska.störning. Kvinnan kan nästan
säkertdecennierna kännerkommit till Sverige de senastesom

igen sig i hondet säger.
funktions-invandrare medoch tjänstemänhandläggareDe som

antingenspecialiseradei flesta fallhinder kontakt med dehar är
på för-handikappfrågor. Personalenpå invandrarfrågor eller på

svenskundervisningen, kommuner-iläggningar för asylsökande,
flyktingmottagningar liten erfarenhetharinvandrar- och osv.nas

habilitering,med LSS,funktionshinder, medan de arbetarsomav
specialkunskapsällan någonrehabilitering, hjälpmedel harosv.

hjälpmänniskor sökerflyktingfrågor.invandrar- Närochom
förutsättningarofta inte hardärför tjänstemände attmöter som

livssituation.förstå hela deras
pålivsvillkor skiljer sigroller ochKvinnors och mäns

bedömningar ochrutiner,innebär regler,många och det attsätt,
respektivekvinnorolika forlagtolkningar får konsekvenser män

funktions-kvinnor och medi grad ocksåoch det gäller hög män
allt kvinnorkönsperspektiv för framförhinder. behövsDet attett

förbli synliga ochlivsvillkor skallfunktionshindermed och deras
kunna for-bemötande ochvi riktigt förstå samhälletsskallatt
könsrollerockså Närbättra det. det handlarMen männen.om

kvinnorsynliga. Bådevillkortydliga blir också derasgörs mer
behandladeblivittraditionelltfunktionshinder haroch medmän

avindividualiserade objekt. Detavkönade ochoch bemötta som
uteslutning viktigaochfört sig förbamsligandehar med sam-ur

får sitt kön erkäntfunktionshindermanhang. människor medNär
åstadkomma.avindividualiseringen svårarebekräftat bliroch att

liv.subjekt i sinafår möjlighet bliDe att egnaen
undanskymd platshaftjämställdhet harFrågan kön och enom

dröjt såförklaring till dethandikappfrågor.det gäller En attnär
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många år innan könsperspektivet har kommit på dagord-upp
ningen säkert funktionshinder.på med funk-är Personersynen
tionshinder kön, for diskrimineringenär, oavsett utsatta en som
på många liknar könsdiskrimineringen.sätt

Arbetet för jämställdhet har undan jämlikhetsarbetetträngts av
det gäller med funktionshinder. diskrimine-när Denpersoner ena

ringen, den handlar kön, har inte blivit synlig därför attsom om
den diskriminering handlar funktionshinder, varithar såsom om
påtaglig. Samhällets handikappreformer varit inriktadehar på att
undanröja de påtagliga hindren för delaktighet för allamest som
lever med funktionshinder. Arbetet for samhälletgöraatt mer
tillgängligt lika viktigt för båda könen. Därför har det glömtsär
bort kvinnor med funktionshinder diskrimineras både på grundatt

sitt kön sittoch funktionshinder. Båda formerna diskrimine-av av
ring måste synliga. Underordningen kvinnor med funk-göras av
tionshinder fungerar likadant underordningen kvinnor isom av
allmänhet. Könsrollema desamma och ibland diskrimi-märksär
neringen tydligare kvinna har funktionshinderännu när etten
SOU 1998:138.

16.3 Makt, beroende och misstro

såAtt många beskriver sina känslor med samhället såmötetrunt
lika har allmänmänskligamed reaktioner på beroende ochgöraatt
utsatthet. Att ha rollen hjälpsökande utsatthet, och detsom ger
gäller alla människor. Maktförhållandet alltid ojämnt mellanär
den söker hjälp och den har möjlighet bevilja ellerattsom som
avslå begäran. myndighetsmiljönI det tjänstemännenären som
har den kulturella kompetensen, vilket också övertag.ettger
Även tjänstemännen inte sig ha någon maktposition,om anser
upplevs det ofta så den söker hjälp.av som

Personalen skall kunna de lagar och regler gäller på derassom
arbetsområde, tilloch känna tolkningsdiskussioner och rättsfall.

inteDet rimligt begära varje anställd skall ha heltäck-är att att
ande kunskap allt på sitt arbetsområde. måste däremotDe haom
så mycket kunskap de inser deras kunskap inte räcker till.näratt

måste dåDe kunna fråga och lyssna. Många dem sökerav som
hjälp insattaockså i det aktuella området, på lagarär synenmen
och regler påverkas skall arbeta efter dem och verk-av om man
ställa dem eller föremål för idem den bemärkelsenär attom man
de tolkas tillämpasoch i liv.egetens
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sammanhangi olikafunktionshinder skallharDen ett re-som
han be-hjälp hon ellerfå densvårigheter försinadogöra for att

funktionshindretsvårt detberättat hur ärMånga harhöver. är,
beskrivaihågskall kommavardagen. Manintegrerad del attaven

funktions-på grundharalla kostnaderochallt gör avmanman
harMångaberättar det.väsentligt hurocksåhindret. Det är man

riktigthjälpenfådet lättareerfarenheten är attatt ger enmanom
dettaoch tyckerfamiljens vardag,sin och ärdyster bild att enav

be-behövaplågsamtföräldrar detsituation.påfrestande För är att
situationenbörda. denIfunktionshindrade barnskriva sitt som en

Är sidanpå andrablir bemött.avgörande hurdetär personenman
granskar ochelleroch frågarlyssnarskrivbordet en somen som

tonårspojke medtillSåifrågasätter här säger om-mamma enen
funktionshinder:fattande

på alltredaskajag ska klara.allt Jablir så"Jag tatrött förberedåav
jagladdadochoch närsjälv, kunna alla lagar vara

posi-någotintepåstridig och fårska sägaJag varaupp.ringer
jag fåttliv. Om harmintivt mitt och gott ensovasonsom

det.jag integång, så fårnågonriktigt glad sägaeller ärnatt,
målainte kaneftersomjag behöverinte hjälpfår denJag jag

grått.ganskadetintelivet i ärDet ävenär svart,svart. om

på gång behövagångkränkandedetMånga tycker är attatt re-
Många deinnebär.vad desina ochför skadordogöra uppre-av

onödiga denupplevsbehovsprövningarpade görs avsomsom
medför dessaIblandsituationen inte förändras.enskilde eftersom

stödet underiblir avbrottdetbehovsprövningar dessutom ettatt
förnya stödet.går förtidden attsom

myndighe-misstrorfunktionshindermedmänniskorMånga
li-Föruti uttalandentill uttryckMisstron kommertema. som:

sida,inte på vårdestårmyndigheterna,jag påtade men nu
aldrigfårfiende, Manvårpsykiatrinupptäckte tagVi att var
sigdevad lärpåalltid kurs, egent-depå tjänstemännen, är men
detyckerhandläggarna gör ettverkarligen, "Det attomsom

möjligtså litede folkbra jobb när osv.somger
denochberoende,maktlöshet ochiföds känslanMisstron av

funk-påskildamellan dekollisionenförstärks sätten att seav
på denocksågångermångationshinder. Misstron ettär svar

myndigheterna. Upp-sig frånmänniskormisstro mötaansersom
kontrollerifrågasättanden ochgranskningar,bedömningar,repade

Fusknågot.inte betyderuppfattninguppfattas om ens egensom
måstesamhällsmedelmissbrukbidrag ochdet gällernär na-av

betydadet skullemöjligt,förhindras så långt detturligtvis är men
uppgift bedömatillharenskilde deför denmycket attsomom
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behoven fick starkare stöd från arbetsledningen iförett störreatt
utsträckning tolka regelverket till fördel för den enskilde.

och intervjuerBrev vittnar människor ibland uppleverattom
kontakterna med myndigheterna något förhandling.som av en

försökerMan lista handläggaren i fråga bedriver någonut om
taktik måste genomskåda och hantera för få detattsom man man
behöver. Många sig ha upptäckt det hjälper tjata,att att attanser
den orkar bråka får hjälp, medan andra får sigklara Jagutan.som
har också uppfattningen tjänstemän ochmött nämnder ocksåatt
avslår ansökningar i situationer där reglerna möjlighet sägaattger
ja, för sedan lämna arbetet överklaga till den behöveratt att som
hjälp. Detta kommenterades så här av en person:

De först de kan köra lägger sigDe påtestar överom oss. en
attså låg nivå de kan och sedan det vår sak bråka ochär över-

klaga."
faktumDet handläggare inte alltid skriftliga påatt ger svar an-

sökningar väcker också misstro. förekommerDet människoratt
får telefonbesked Det finns inga gruppbostäder, kom-som: men

planerar bygga, och se". muntligtEtt besked kanväntaattmunen
inte överklagas. frågar migJag hur ofta det händer behov ochatt
önskemål osynliga på detgörs sättet.

Misstron föder Många känner rädsla förlora den hjälpattoro.
de har, och inte hjälpbehov skall försäkringatt storaens vara en

hjälp.få Särskilt de har personlig assistans berättarattom som
för framtiden. Andra sig inte ha råd hjälpmed den iom oro anser

hemmet behövs och sig för hur sigde skall klara närsom oroar
inte anhöriga längre orkar ställa upp.

Misstro myndigheterna också misstro politikermot motger
och det politiska människorNär upptäcker lagstift-systemet. att
ning och regelverk inte håller vad den lovar känner de sig lurade
och förlorar tilltron till samhällets möjligheter tillvarata sinaatt
medborgares behov intressen.och

Sammantaget visar min analys det finns behov korn-att ett av
petensutveckling alldeles speciellt slag. verkarDetettav som om
det handikappolitikenpräglar och de lagarsynsätt styrsom som
insatserna till med funktionshinder inte riktigt fåttpersoner ge-
nomslag bland dem skall dessa principer i praktiskomsättasom
verklighet. Det behövs också metoder för utvecklaatt att en sam-

bland de professionella och handikapprörelsen i dessa frågorsyn
och i frågor bemötandets etik.rörsom
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ochAnställdas arbetsförhållanden17

Värderingar

myndigheternasförändringar skett iUnder år har stora or-senare
Decentraliseringen, den förändradeganisation och arbetssätt.

frihet, bättrestyrningen myndigheterna i syfte ökadatt ge menav
marknadsanpassningfragmenteringårens ochkontroll, de senaste

offentliga sektorninom statsförvaltningen, besparingarna i den
organisationen allthar inneburit och dess resultatdenetc. att egna

Utformningenoftare före sammanhang och helhet. styr-satts av
ningen i utsträckning från affärs-har alltför hög hämtat mönster

tämligen entydiga.världen, där mål och resultat Jagär attanser
utveckling naturligtvis har inverkat på myndigheternasdenna sätt

människorhandikappfrågor och bemötandethantera bl.a.att av
etik ochglädjande frågormed funktionshinder. Det är att om

på dagord-myndighetskultur börjar få framträdande platsen mer
påi fortsättningen inriktasningen resultatstymingenoch att mer

statliga myndigheterstillvara synpunkter påmedborgarnasatt ta
myndighetshållas i varjearbete. sådan måste levandeEn process

intemutbildning.

betydelse förOrganisationen har17.1

bemötandet

Varje sin denna kultur kanorganisation har kultur, och mervara
ellermindre synlig kan ocksåeller för de anställda. Den vara mer

omständighetermindre framträdande. under allastark och Men
denfinns den någonstans. Ofta anställda inte medvetnadeär om

den ochkultur finns på arbetsplatsen, de delärsom men en av
värderingarpräglade den och de och som genomsy-av av normer

för de anställdasden. Organisationskulturen har betydelse en-rar
arbetets innehåll och för bemötandet.gagemang,

viVi måste något organisationsstrukturdenveta ar-somom
inom, i antologin Vardagsbegreppbetar påpekar Ruth Wächter
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i socialt arbete Ideologi, teori och praktik Nordsteds förlag-
1998. Hon fortsätter:

De flesta den för given, vädret. Själv hoppade jagtar som
all litteratur lagar, administrationöver och organisationom

under min utbildningstid. fannJag den ovidkommandeenbart
för den ville arbeta socialt. denAtt skulle kunna studerassom
och analyseras med tanke på hur influerarden de subtila
mänskli relationerna i varje form hjälparbete föll mig intea av

tagitDet mig mycket lång tid upptäcka dess bety-att
else.

Rut Wächter visar också på organisationemas starka stabilise-
rande krafter. Mot bakgrund offentliga verksamheter tycksattav

fullt med omorganisation, experiment och föränd-upptagnavara
ring kan detta i förstone tyckas märkligt, skriver hon, mycketmen
tyder på de flesta förändringar endast ytliga. finnsatt Det tal-är
rika exempel på hur ritualer och procedurer skapar trygghet och
ordning. visarRut Wächter hur dagens ärendehantering baseras
på den tidigare fattigvårdens önskan värja sig ovälkomnaatt mot
och krävande hjälpsökare. Det förekommer i dag, hon,säger en
dold dagordning med syftet hålla klienten på plats", någotatt

sker med stöd rutiner tjänar det i sigoch för legitimasom av som
intresset rättssäkerhet och rättvisa bedömningar. Hennes tes,av

hon enligt min mening också styrker, dennaär att upptagen-som
het kontroll, myndighetsutövning och administration skapatav en
formalisering fått konsekvenser för det sociala arbetet.som

Andra avsnitt i antologin fokuserar betydelsen ritualer ochav
interna stabiliserande krafter. Ove Mallander bety-tar t.ex. upp
delsen procedurer inte baseras på säker kunskap påutanav som
rationaliserade och innehåller vissa obevisademyter som men
väsentliga föreställningar verksamhet "måste bedrivasattom en
och på visstut sätt.ettse

tagitJag har med ovanstående reflektioner från två forskare
inom socialt arbete för visa olikahur dolda faktorer kanatt som

verksamhetsområdearbetet inomstyra och hur påett tron att
myndighetsutövning detsamma professionellt handlandeär som
kan påverka den interna kulturen på arbetsplatsen. Denna omed-
vetenhet kan i sin påverka de anställdas bemötande ochtur ut-
formningen den hjälp och service de är satta att t.ex.av ge
människor med funktionshinder. kanDet också förklaringvara en
till den enskilde inte upplever hennes elleratt hans behovatt sätts
i förgrunden och till de handikappolitiska målen har så svårtatt

igenom i praktisktränga handling.att
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attityder påverkarArbetsvillkor och17.2

bemötandet

chefenochfinns tid, det finns"Det viinte inte utrymme ser
aldrig. "

Biståndshandläggare

Åren slit-varitåttiotalet nittiotalet harunder slutet och helaav
verkställaför förvalta ochför dem anställdaär attsomsamma

för deförändratsvälfärdsinsatsema. Arbetsförhållandena har
på grund bespa-tvingats sitt arbeteflesta. Många har sluta av

harpå kvar.ringar, har lagts dem Detoch deras arbete ärsom
gjortsnedskärningar. harfinns för fler Detfunnits, och ännu, oro

detorganisationer. På många håll harförändringar i flestadestora
i organisationenekonomiska flyttats längreansvaret genomner

minskat.samtidigt hardecentraliseringar, Kom-som resurserna
särskolanlandstingens för ochövertagithar om-ansvarmunerna

människorflerutvecklingsstörning. Alltmedpersonersorgen om
harbl.a. därför vårdhemmenhjälp i sina hem,behöver att av-

psykiskautvecklingsstörning ochmedvecklats och personer
lägenhe-till ellerfunktionshinder flyttat gruppbostäderhar egna

ter.
andra delarförändras. LSS, LASS ochoch reglerLagar av

uppgifter förfortfarandeinnebärhandikappreformen stora, nya
lands-försäkringskassan ochframför allt kommunen, ävenmen

kommitområde har det detförsäkringskassanstinget. På utöver
regler.mängd lagar ochnyaen

arbetsvill-anställdasförändringar påverkat deHur har dessa
inedskärningar densitt i tidkor de på arbeteHur ge-avenser

eventuellaanställda dendevälfärden hanterarHurmensamma
solidaritet medarbetsgivarenlojalitet ochkonflikten medmellan

människors hjälpbehovpåhjälp dedem behöver Hursom ser
debemötandet demförändringarna påverkatoch hur har möterav

jag låtitfrågor harfå på dessai sitt arbete göraFör att ensvar
försäkringskas-socialtjänsten,enkätstudie bland anställda istor

har besvaratsjukvården och skolan. l 000Drygt personersan,
övrigtisvarade,skolledareenkätfrågorna. skolorna detI somvar

olika nivåer.och påolika befattningaranställda med
SOU 1998:121.

be-sitt har käntanställda i arbetebekräftar deEnkäten att av
uppgifterklarasparingarna arbetsgivarens kravoch att samma

allatidigare, mindre Nästaneller fler, med ar-somresurser.som
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i social-betar på försäkringskassan och hälften de anställdaav
tjänsten varit personalneddragningar på derasdet harattsvarar
arbetsplats Många kritiska sinade åren. anställda är motsenaste
arbetsförhållanden från arbetsledningen.och efterlyser bättre stöd

försäkringskassanhälften dem arbetar påNästan attanserav som
lika mångachefen inte finns tillgänglig de behöver stöd, ochnär

ledningende tillfrågade i socialtjänsten vården tyckeroch attav
otydliga försäkringskassan och i soci-ställer krav. Framför allt på

altjänsten därför reglernakänner de anställda ärattstor press
otydliga möjligheter skaffa sigoch därför de har små störreattatt
kompetens.

för mig resultat enkäten de flesta anställdaEtt oväntat är attav
neddragningarna förändringarna i inte haroch arbetetattanser

tredjedelpåverkat bemötandet dem behöver älp. Baraav som en
försäkringskassan i socialtjänstendem arbetar på ochav me-som

människor funktions-påverkat bemötandet meddet harattnar av
två femhinder. exempelvis bara påOch det är av

socialtjänsten,försäkringskassan, färre ioch ärännu som pres-
hjälp villinte människor den de ha.sade kunna Avattav ge

neddragningar,skolledama fjärdedelar det har sketttre attsvarar
varit negativtbara fjorton det har for be-attprocentmen anser

funktionshinder.mötandet elever medav
Majoriteten i offentliga sektorn har alltsåde anställdaav en

funktionshindradebild denhelt bemötandet än som per-annan av
själva organisationer dock medvetnaoch deras De ärger.soner

kritiseras har kontakt medbemötandet dematt somom av myn-
funktionshinderdigheterna. människor med tyckerså mångaAtt

offentligablir dåligt myndigheterna berorde bemötta attatt av
Hälftensektorn har för små många anställda. avresurser, anser
tredjedelarskolledama personalen i socialtj liksom tvåoch änsten,

viktigde anställda i sjukvården, brist på tid äratt or-av anser en
ekonomiskatill människors Personalbrist, dåligasak upplevelser.

kompetensutvecklingotydliga bristregler och på ärresurser,
inomandra fjärde anställdorsaker personalen Varnämner.som

habiliteringen/rehabiliteringen personalenstror att at-svaratsom
tityder vanlig till missnöje. sektorernaorsak de andraIär ärtreen

färre attityder. anställda pådet personalens Av denämnersom
orealis-försäkringskassan människorsfemnästantror atten av

tiska förväntningar sig dåligtkan de känner bemötta.göra att
diskuterades vid seminarier, förResultaten enkäten fyra ettav

varje politikersektor, där både beslutsfattare, och medpersoner
funktionshinder Vid seminarierna tänkbaradeltog. nämndes flera
förklaringar till bilderna verkligheten skiljer sig åt. för-Enatt av
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jobb därför intevill professionellt ochklaring alla göraär ettatt
dess-alltid bra bemötande.vill de inte Deterkänna ärettatt ger

bemöter andra. Enalltid svårt själv bedöma hurattutom man
gamlatidsbristmöjlig förklaring och görär stress attattannan

tillbakafunktionshindermed kommerattityder utanmot personer
skäl till detta kanuppmärksammar det.personalen Ett attatt vara

handledning kantill reflexion ellerinte finns tiddet längre som
såocksåförändringar. kanupptäcker sådan Detgöra att varaman

bemötandet,kritiken riktadanställda inte uppfattarde motatt som
människorbristandehandlardet närutan att resursermenar om

fårtid de intehandläggningen för lång ellerpåklagar attatt tar
de ansöktdet om.

anställda i de fyra under-majoritet deöverväldigandeEn av
ibland faller mellanärendensamhällssektorernasökta attanser

inte fungerar bra.myndigheternas samarbetedärförstolarna att
funktionshinder ochmedSamtidigt tycker många att personer

insatta ochblivitfunktionshindrade barn harföräldrar till mer
många, blivitockså, enligtför sig. harpå tala Debättre att mer

kännerallt personaldet framförtyckerkrävande. De är somsom
i sitt arbete.otrygghetochstor press

flestavisar deenkätstudien i sin helhetvill betonaJag attatt
i sitt arbete,inställning till dem depositivanställda har möteren

såoroandeoroande.resultaten Detdel är attär mestatt en avmen
samhälletför åsiktenuttryckoffentligt anställda görmånga attger

Omkring hälftenfunktionshinder.medtillräckligt för avpersoner
imindreellerinstämmerförsäkringskassananställda påde mer

funktionshinder såtill medstödetpåståendet äratt om-personer
ide anställdasatsningar. Blandflerdet inte behövsfattande att

Ungefäri skolan 35%.tycker det,socialtjänsten det 40%är som
ocksåinstämmersocialtjänstenitredjedel arbetardem somaven

nedpriori-befogatkandelvis i påståendet detellerhelt attatt vara
kristider. dei Avfunktionshindradeinsatser tilltera an-personer

liteförsäkringskassan deti skolan och änställda vården, mervar
tyckte så.femte somvar person

med-anställdaflestavisar deSamtidigt enkätsvaren ärattsom
tillstödbrister i samhälletsfinnsdet storaattvetna personerom

minoritetganskafunktionshinder, alltså stö-med attstoranser en
nedpriori-med kantill ochförbättras och detdet inte behöver att

såbakgrundallvarligauppfattningarDessa attär motteras. av
blir dåligtdefunktionshinder upplevermänniskor medmånga att

tolkningsig behöva.hjälp de Eninte får denbemötta och avanser
mångaoffentligai sektornpersonalenkan möterattsvaren vara

mycketockså behöverfunktionshindermänniskor även utan som

6 19-0357Lindqvistsnia
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hjälp från samhället. funktionshinderDe med fårvet att personer
bra stöd jämfört tidigare,med exempelvis personlig assistans och
assistansersättning, förbiseroch de flesta inte någonhar LSS-att
insats huvud och livsvillkoren för medöver taget att personer
funktionshinder fortfarande för i de flestaandra be-är sämre än
märkelser.

De anställdas förhållningssätt skulle kunna tolkas uttrycksom
för den ambivalens i förhållande till ñmktionshin-medpersoner
der forskaren Mårten Söder kapitel konflik-talar 12. lsom om

mellan positiva och negativa attityder negativahar de medten
säkerhet fått näring 90-talets nedskärningar, decentraliseringarav
och förändrade på välfärdssarrxhället. Budskapet den of-attsyn
fentliga sektorn mäste minska och alla måste med ochatt vara
betala fåtthar genomslagskraft. orimligtfaktum detDet ärstor att

alla skall uppoffiingar, de behöver samhälletsatt göra även som
stöd för kunna någorlundaleva på nivå andra, haratt somsamma
inte fått i den offentliga diskussionen. flestaDeutrymmesamma
arbetsplatser har infört sparbeting vilket många anställdagör att
ibland kan hamna i moraliska dilemman det gäller amsök-när
ningar inte har någon självklar lösning. inteOm harsom man en
stark yrkesintegritet och klarhet viktigast ivad ärom som ens ar-
bete påverkas lätt allmänna stänmingar.man av
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behöverHandikappforskningen18

utvecklas

funk-har medi frågorfinns kunskapsbehovDet ett stort som
kanperspektivFunktionshindertionshinder ärgöra. ettatt som
frånbemötandesamhällsområden, ochflestaläggas på de ett gott
ochVetenskaplig, prövadsida förutsätter kunskap.samhällets

skall kunnaför kunskapensystematiserad kunskap behövs att
fördjupas och befästas.

alltidintepersonaloffentliganställdMin utredning har visat att
bemötande.braför kunnakrävshar den kunskap ettatt gesom

förlivsvillkorenkunskap hurhandlarDet ut personerseromom
familjens vardagiinnebärafunktionshinder och vad det kanmed

ocksåfunktionshinder. handlarfamiljemedlem har Detettatt en
fråga medborgar-iinsikten livsvillkoren grunden äratt en omom

medborgarskap börtillMänskliga rättigheter ochskap. rätten vara
frånbemötandetförhandikappolitiken ochförutgångspunkten

myndigheternas sida.
intresse forochkunskapsbehovfinns alltså både attDet ettett

till-intehandikappforskningen harkunskap.söka Men ännu en
kunnastyrkaställning förräckligt etablerad att genereraegenav

funk-forskningenefterfrågas,forskningden även omomsom
underuniversitetenställning påtionshinder har fått starkareen

år.senare
frånhandikappforskareuniversiteten harVid de största t.ex.

bildathandikappforskning ochbildat fordisciplinerolika centra
ordnarnågra platservissa frågor. Påiför samverkannätverkett

in-och andrafor forskareseminarierdessa är öppnacentra som
utförti Uppsala harhandikappforskningCentrum förtresserade.

uppdragsforskning.
anknytningmedi skildai professurerfinns dag femDet ämnen

kur-universitet finns dethögskolor ochtill handikapp. På många
möjligtoch dethandikapp,funktionshinder och är numeraser om
handi-magistemivå medkandidat- ochpå bådeatt ta en examen

två årLinköping finns sedanhuvudämne.kappkunskap I ensom
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forskarstuderande kommer bli de första i Sverigeattgrupp som
disputerar i handikappvetenskap.ämnetsom

Vid Högskolan i Halmstad har vilketalla studenter, oavsett
de läser, möjlighet läsa fempoängskursen Perspektivämne påatt

funktionshinder" påbyggnadskurs, också den femsamt poäng,en
och räkna in kurserna i sin Vid Certec, förCentrumexamen. re-
habiliteringsteknisk forskning, Lunds tekniska högskola, pågår en
forskarutbildning på distans, tillgänglig för med funk-personer
tionshinder.

Det har alltså skett påtaglig utveckling sedan handikapprö-en
relsen 1980 uppmärksammade bristen på handikappforsk-runt
ning. detta forskningenTrots och otillräckliga iär resurserna
förhållande till de finns.behovstora som

18.1 Behov handikappforskningav

Min utredning har väckt frågorrad behöver besvaras meden som
hjälp forskning.av

Svensk handikappforskning utgår i regel från det relativa
handikappbegreppet, vilket innebär forskningen främst skallatt
analysera de faktorer och funktionsnedsätt-gör attprocesser som
ningar blir handikapp, studera hur funktionshinder kansamt
kompenseras så människors handikapp blir litet möj-såatt som
ligt. finnsDet mycket värdefull individ-forskning sig pårörsom
nivå, dvs. forskning handlar hur enskildasom om personers
funktionshinder skall kunna kompenseras. behövs dockDet mer

handikappforskning granskar och analyserar samhälls-av som
strukturen. Vad det exempelvis intan-de centralaär gör attsom
tionema i lagar, regler och insatser många gånger förvanskas och
misstolkas på till enskildedenvägen

Det behövs kunskap organisationhur samhällets skaparom
handikapp och hur samhället skall utformas för kompen-attom
sationen funktionshinder så lite möjligt kon-skall behövaav som

på individen. tidigare i beslutskedjanJu det beaktascentreras att
funktionshinder människans livs-del samhället ochär en av av
villkor, desto mindre kompensatoriskabehövs det åtgärder påav
olika områden. den svenska forskningen välfärd, fattig-I t.ex.om
domsforskningen och studierna hur socialförsäkringssystemenom
fungerar för olika befolkningen, formuleras frågornagrupper av
aldrig så analyserarresultaten synliggör funktions-och vadatt ett
hinder betyder i sammanhanget. handikap-analysera denFör att
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förändringar i den skullesamhällsstrukturen och visa vadpande
innebära individer ochi vinst för medborgarna, både somsom

samhällsvetenskapligkollektiv, nationalekonomisk,behövs b1.a.
och statsvetenskaplig forskning.

på funktionshinder18.2 Könsperspektiv

Skillnader i livsvillkor bemötande från samhället beroroch som
kvinnor ochpå könstillhörighet sig också gällande mellangör

könsskill-funktionshinder. Statistik forskning visarmed ochmän
exempelvis förankring på arbetsplatsen, för-nader det gällernär

rehabilitering,habilitering,tidspension, diagnosticering,
hjälpmedel handikappersättning. Välfärdsinsatsema grundasoch

tillvilket i regel lederhuvudsakligen på inkomster yrkesarbete,av
blirkvinnor ekonomiskhar trygghet Dettaän män.sämreatt en

särskilt kvinnor funktionshinder, eftersommärkbart för med ett
funktionshinder innebär mycket beroendeofta äratt avman
samhällets stöd.

livsvillkoren för kvinnor medfinns del kunskapDet en om
analyseradi ickefunktionshinder. Kunskapen har regel formen av

Funktionshinderbristfällig.statistik och fortfarande mycketär
kvinnor,i forskningenförekommer heller inte ofta aspekt omsom

jämställdhet.ochgenus
gränsöverskridanden,innebärafunktionshinder kan ocksåMen

forskningsprojektvilket visas ibåde vad gäller kön och klass, ett
funktionshindretnyligen. många kvinnor haravslutats Försom

varitutbildningar inteanledning skaffa sig och yrkengett att som
ursprungsmiljöer.traditionella förväntade i kvinnornas Köns-och

och kvinnanrollsgränserna överskrids också ofta bådeav mannen
bör kunnai familjer funktionshinder, någotdär kvinnan har som

könstillhörighet,kvinnors påkunskap ochmäns man-synge om
Även försig annorlundaligt kvinnligt. mansrollen kanoch tet.ex.

Uppgifterfunktionshinder.fåttden har eller ettman som nyss
måstetradition ofta utförts kanske övertasmän avsom av av

forskning hur funk-kvinnor. finns emellertid ingenDet ettom
könsperspektiv.tionshinder identitetpåverkar mäns sett ettur

Funktionshinder aspekt kanhuvudär över taget som vara an-en
samhället i olika avseenden.vändbar och relevant för speglaatt
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18.3 En strategi för handikappforskningen
Sedan 1990 har Socialvetenskapliga forskningsrådet, SFR, ansvar
för samordna handikappforskningen. Rådet har bl.a.att stött ett
antal forskare med programstöd och finansierat universitetstjäns-

inom handikappforskningen. Enligt min meningter emellertidger
handikappforskningen splittrat intryck inomoch många vik-ett
tiga områden saknas, jag visat, verksamhet helt ochsom
hållet. Det saknas långsiktig plan för handikappforskningensen
utevckling. Jag därför till handikappforsk-attanser resurserna
ningen bör förstärkas på regeringen gjort vadsättsamma som nu
det gäller äldreforskningen. också regeringenJag börattanser ge
SFR för utveckla långsiktig strategi för hur handi-attansvar en
kappforskningen skall utvärderas, stimuleras och utvecklas.

viktigEn del i denna strategi visa vad behöverär att görassom
för rekrytera fler forskare till området, bland forskaredematt med

funktionshinder. svårtDet för funktions-medäregna personer
hinder få det stöd de behöver forskarutbildningenunderatt trots

forskarstuderande skall få hjälp tillgänglighet,medatt anpass-
ning, hjälpmedel, personlig assistans organi-osv. genom samma
sation högskolestuderande på grundnivå. gällerDet t.ex.som

för hjälpmedel, anpassning arbetsplatsen, förlängdansvaret av
studietid och andra kostnader på grund funktionshindret. Dessaav
frågor bör beaktas då strategin utarbetas.

SFR har alla statliga forskningsråd också förettsom ansvar
forskningsinformation. På handikappområdet finns sedan sju år
tidningen "Handikappforskning pågår", Centrumutsom ges av
för handikappforskning vid Uppsala universitet och speglar han-
dikappforskning i hela landet. Tidningen finansieras till knappt
hälften prenumerationsavgifter, i övrigt finansieringenärav men
oklar. SFR bör hur informationen handikappforsk-överväga om
ningen skall finansieras och föras ut.

vill ocksåJag aktualisera Handikapputredningens förslag om
nationell för handikappforskning. SOUen programgrupp

1992:52 strateginI bör frågan hur företrädare för forskarna,om
handikapprörelsen och olika samhällssektorer tillfällekan få att
diskutera forskningsbehov och utbyta erfarenheter och kunskaper
tas upp.
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IngridSärskilt yttrande sakkunnigav

Söderström

Domstolstrots

allvarliga idelar helt utredarens uppfattning detJag attytterstom
dröjer oacceptabelt längevissa kommuner inte verkställer eller

jagmed verkställa domar enligt LSS och SoL. Däremotatt anser
fristående frånfrågan domstolstrots inte kan heltatt om ses som

rättsliga ekonomiska i vilken frågan har sittden och helhet ur-
isina måsteoch grundläggande orsaker. Problemet ettsessprung

perspektiv. principiella konflikten mellanoch samlat Denstörre
finansiering och kom-statlig styrning för beslut ochutan ansvar

ytterligaremunal verkställighet med sådant förstärksett ansvar,
tvångsmedel riktasekonomiska sanktioner eller andra motom

domstolsutslag.inte förmår verkställa vissakommuner attsom
for förslagflera statliga utredningar tidigare inte fått gehörAtt

tydligt problembil-inriktning visar den komplexamed denna att
ocksåoffentliga tvångsåtgärder. kanden inte löses med olika Det

sig påförklaras med i alltför koncentrerathög gradatt man
angripit rättsliga grundproblemen i LSSoch inte desymptomen

och SoL.
kommunalt hu-rättighetslagstiftning vi påDen har bygger ett

emellertidfinansieringsansvar.vudmannaskap med Det ärett eget
rättig-vilka tjänster skall betraktasfastställerstaten somsom som

lokaldemokratisktsamtidigtheter. Eftersom kommunerna är
olika obligatoriskamängdstyrda med bl.a. förorgan ansvar en

iuppgifter störningar kommunernasuppkommer mycket lätt
rättighetslagstiftningen i kommunalamöjligheter integrera denatt

Till också statligt krav påverksamheten. detta kommer ettnumera
i behovsstyrd rättighets-budgetbalans kommunerna. heltEn

principförvaltningsbesvär ilagstiftning med möjlighet till är
oförenli sådant ekonomiskt krav.med ettg

idomstolsbeslut beror alltkommunerna på dettaAtt sätt trotsat
rättighetslagstiftning inte oberoendeväsentligt på fungeraratt en

den totala omgivning i vilken den verka. Kommu-är satt attav
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inte sociala verksam-totala åligganden i lag omfattar baranemas
plan-och byggväsende,heter också sådant skola,utan som

bibliotekräddningstjänst, renhållning, miljöskydd,hälso- och
kommu-obligatoriska uppgifterna 75-80 %De motsvarar avmm.

rättigheter enligtekonomiska specifika medDetnernas resurser.
samtidigtverkställighet i princip ska skeSoL och LSS är att en

Lagstiftaren förutsättermed rättigheten beslutas eller utdöms.att
betydelse för rättig-dessutom kommunernas saknaratt resurser

verkställighet.hetemas uppkomst och
Bemötandeutredningen inte visat på förhållanden kanhar som

påmotivera frågan domstolstrots åter sättettatt tas upp somom
Utredningensinte till domstolstrots.eliminerar grundorsakerna

räckvidd enligtuppfattning självstyrelsensden kommunalaom
riktig, heltRegeringsformen i och för sig saknar avgö-är enmen

negligera någon ob-komplettering. kan interande Kommunerna
ligatorisk uppgift för uppfylla de kravatt som en

tillskott slo-rättighetslagstiftning innebär. finansiellaDet ettsom
musikskola,frivilliga verksamheter fritid, kultur,pande av som

margi-i sammanhangetgatuunderhåll skulle närmastärmm ge
rättighetslagstiftningenåligganden enligtnellt. Kommunernas är

med andraskall samtidigt kunnamycket stora samsas om-men
ålagt kommunernafattande obligatoriska uppgifter riksdagensom

för kom-inomuppgifter ska utförassköta. Alla dessaatt ramen
inte denna bak-på balanserad budget. Ommunallagens krav en

kommunalthurgrundsbeskrivning diskussionenledergörs om
felaktigaundvikas till helt slutsatser.domstolstrots skall

föreläggalänsstyrelserna ska kunnaUtredaren förslår att en
erforderligiservice enligt och SoLsin LSSkommun byggaatt ut

före-sådanti rimlig tid verkställa domar. Ettomfattning för att
vite. på detta skaförenas med Attläggande skall kunna sättstaten

verksamhetenkommunalaytterligare möjligheter denatt styrages
godtagbar lös-inte användashelt oacceptabelt och kanär som en

problemområde.ning på detta sammansatta
och analyserauppgift kartläggaUtredningen har haft attsom

detfunktionshinder. Förslagetbemötandet med närpersonerav
kommunenförelägga vitemöjlighetgäller SoL närävenattger

funktions-till bistånd för andrainte verkställt domar änrättom
fast-därmed långthindrade. Utredningens förslag går utöver

ställda direktiv.
förutsät-domstolstrotsframtida lösning problemet medEn av

möjligheterrättighetslagstiftningenssamlad analys attter aven
miljö verksamheterfungera i den totala kommunernas utgör.som

förutsättningslöst och medsådan utredning måsteEn göras ett
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Bemötandeutredningensinomperspektiv vadvidare än rymssom
mandat.



Särskilda154 yttranden SOU 1999:21

Särskilt yttrande sakkunnig Margaretaav

Liljeqvist

Domstolstrots

Utredaren föreslår kommunen/landstinget inte fullgör sinaatt om
skyldigheter enligt LSS och SoL får länsstyrelsen vid vite före-
lägga huvudmannen skyldighet avhjälpa bristen.att

Utredaren jämställer den situationen med den ordning som
finns införd i lagen tillsyn hälso- sjukvården.och Enligtöverom
14 § i denna lag får Socialstyrelsen förelägga vårdgivaren rättaatt
till missförhållanden. Detta gäller i de fall vårdgivare inom hälso-
och sjukvården inte uppfyller kraven på värdgod och miss-när
förhållandena patientsäkerheten.äventyrar

Bestämmelsen i tillsynslagen tillkommit för värnaattsom om
patientsäkerheten och enligt min uppfattning inte alls jämförbarär

situationermed de utredningen uppmärksammar. dessa fallIsom
det sig oftarör resurskrävande behov huvudmannen inteom som

kan tillgodose inom för den enskilde acceptabel tidsrymd. detIen
fallet handlar det således patientsäkerhet och i det andraena om

enbart ekonomiskaom resurser.
Jag kan ingaunder omständigheter förslaget läns-acceptera att

styrelsen ska besluta de konkreta åtgärdemas innehåll i ettom
enskilt fall.

lösningarDe på domstolstrotset utredaren avvisassom anger
dels på ovanstående grunder dels de skäl anförs i sakkun-av som
nig Ingrid Söderströms särskilda iyttrande vilket jag iövrigtäven
instämmer.

Rådgivning och personligt stöd enligt LSSannat

Utredaren skiljer på individuellt bemötande och kollektivt bemö-
tande. kollektivaDet bemötandet sig bl.a. iuttryck lagar ochtar
författningar. Som exempel på otillfredsställande kollektivt be-
mötande utredaren till diskussion insatsen rådgivningtar ochupp

personligt stöd enligt LSS. Jag konstaterar behandlingenannat att
dessa frågor går långt de direktiv för utred-utöver angettsav som

ningen.
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olyckligtdetpåpekandei utredarens attinstämmer ärJag att
rådgivninginsatseninnebördentidigare rått oklarhetdet avom

nå-inte pådocksituationsådanpersonligt stöd. En äroch annat
tolk-meningar råderdeladeDå oklarheter ellerunik.sättgot om

anvisadeprinciperenligtgäller, dening lag är avsomenav
ochuttolkarRegeringsrättenordningenRiksdag, denSveriges att

rättsläget.klargör
rådgiv-domarRegeringsrättenavkunnade rörjuli 1997I som

irättslägetOch jag konstaterarpersonligt stöd.ning och attannat
därmed har klarlagts.delardessa
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publikationerUtredningens en-

sammanfattning

kunskapsöversikthandling. EnbliråsikterNär

funktionshindermedbemötande personeravom

161998:SOU

kunskapsöversiktdelbetänkandeförstaUtredningen omenvar
attityderochbemötandeForskningattityder.bemötande och om

översikt överhar saknatsdetår,mångaunderfunnitshar enmen
blevsammanställningenResultatetområdet.påkunskapsläget av

bemötandekunskapsöversikthandling. Enbliråsikter avNär om
överlämna-1998:16SOUfunktionshindermed sompersoner

februari 1998.isocialministemtilldes
Översikten bemötandeforskningkartlägger personeravom

förbetydelseområdenfunktionshinder inom är stormed avsom
omfattar stortlivskvalitet. Den ettfunktionshindrade personers

land, devårtfrånartiklaroch egetböcker,antal nor-rapporter
länder.andradelochländemadiska en

bemötandeskrivetförhållandevis litefinns personerDet avom
tillattityderfinns detfunktionshinder. Däremot per-med ommer

engelskspråkigai denframföralltfunktionshinder,medsoner
tillsigförhållerattityderhuroenigaForskarnaforskningen. är om

bemötandetattityderdet styrhävdardel ärbemötande. En att som
på-forattitydermänniskors attpåverkamåstedärföroch att man

andrahuvudsakidet ärAndrabemötande. attderasverka menar
bemötandet.strukturella faktorer styrsociala och som

ochattitydernegativatillorsakernaoenigaForskarna är om
for-dethandlardet attVissabemötande. attdåligt t.ex. omanser

handlarfrämstdetandraotydligt, attregelverketmella är menar
drabbas.skallsjälvförochokändadetför atträdsla manenom
svårtdet attärdäremot attforskarna överensflesta ärDe om

demmångabemötande,ochattitydermänniskorsändra avmen
ochinformationkunskap,detgår,det äratt, genomomanser

kontakter.ökad
teorierbemötande,Översikten påaspekterolikaredovisar om

kanpåvisatforskningen harmöjlighetervilkaorsaker och som
bemötandet.förbättra
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Kunskapsöversikten innehåller också resultat från forsknings-
projekt och studier olika yrkesgruppers inställning, socialaom
faktorer påverkar livssituationen, makt beroendeförhållan-som -
den, attityder till olika funktionshinder, skillnaden mellan ett
principiellt ställningstagande och hur i verklighetenman agerar

studier med könsperspektiv.samt

Kontrollerad och ifrågasatt SOU 1998:48
För på djupare beskriva funktionshindradeatt ett sätt personers
erfarenheter hur de bemöts och behandlas vid kontakter medav
myndigheter och andra och vilka möjligheter de har attorgan

sina intressengöra gällande gjordes intervjuundersökning.en
Rapporten lämnades till socialministem i april fick1998som

"Kontrollerad och ifrågasatt intervjuernamnet med personer-
med funktionshinder" SOU 1998:48

Tillsammans intervjuerna bild människors känsla attger en av
inte förståelse och svårigheternamöta få det stöd deattav anser
sig behöva. intervjuadeDe berättar slitsamthur det å si-om ena
dan kan leva med funktionshinderatt oför-ett när mötervara man
ståelse och ifrågasättande, och hur tillvaron å andra sidan kanom
påverkas positivt människor på olikanär myndighetermöterman
försöker förstå.

intervjuadeDe har fått frågan varför de blirde dåligttror att
bemötta. Det vanligaste det handlar okunskap ochärsvaret att om
rädsla. därefterFörst har del nedskärningar i den of-nämnten
fentliga sektorn orsak.som

Rapporten avslutas med omfattande diskussionen om synen
på med funktionshinder, vad skapar ellerett gottpersoner ettsom
dåligt bemötande och hur skall kunna påverka detta.man

Människor med funktionshinder behöver samhällets stöd för
kompensera funktionshinder,att minska handikapp och kunna

delta. Det rättmätiga önskningar,är dessa kolliderar med denmen
traditionella på med funktionshinder fortfa-syn personer som
rande finns på myndigheterna och i sjukvården.

Mötet mellan personal och klient sker inte i Enett vacuum.
kedja och deras beslut på nivåer ovanför den personalav personer

allmänheten skapar förutsättningarnamöter för bra ellersom ett
dåligt bemötande. Dessaett grundläggande förutsättningar för

bemötande kan kalla strukturellt eller kollektivt bemötande.man ..Samhällets på människor med funktionshinder börjar där. Därsyn .
h
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sig, flir-utbildamöjligheternagenerellt,livsvillkoren attbestäms
Livs-skaffa barn,ochrelationerhasig på arbete,sörja nära osv.

i formbemötandetkollektivadeti hög gradformasvillkoren av
iaktivt deltamöjlighetentillgänglighet ochexempelvis attav

samhällslivet.

attityderochArbetsförhållanden -
medmedprofessionellas möte personer

1211998:funktionshinder SOU

medöverlämnades namnetoktober 1998 rapportI en
medprofessionellasattityder möteArbetsförhållande och per-—

socialministem.till1998:121SOUfunktionshindermedsoner
försäkringskas-socialtjänsten,inomnyckelpersoner0001Drygt

hurpå frågorharoch skolansjukvårdenochhälso- svarat omsan,
deinställning tillsinocharbetsförhållandensinauppleverde om

sinmed ikontaktide kommerfunktionshindrade sompersoner
dåligtkritikdentillBakgrundenyrkesutövning. rapporten omvar

riktarfunktionshindermed motmångabemötande personersom
undersökningenmedSyftet attpersonalgrupper.just dessa var

dessakritikenligga bakomkanförstå vad motkunnabättre som
situatio-förbättraförkanvadochsamhällssektorer göras attsom

nen.
derasuppleverundersöktssektorerinom de attflestaDe som

Mångaåren.deunderförsämratshararbetsförhållanden senaste
personal-ledningen,dåligt stöd frånuppleverde anställda attav

brist på kompe-ochregelsystemförändringar ineddragningar,
arbetsförhållanden. Däremottensutveckling har sämregett anser

bemötandepåverkat deras gente-inte hardettade allra flesta att
deltagit iharfunktionshinder. Demed en-mot sompersoner

tillinställningde harvisar ikätundersökningen attsettstort en
med lagamasfunktionshinder överensstämmermed sompersoner

mino-ganskafinnsdetområde.på detta Men storintentioner en
till-funktionshindradetill ärstödetritet att personersom anser

studienminskas. Idet kanVissaräckligt t.o.m. attstort. anser
tillorsakerförfinnsdetpå vad anställdaocksåfinns attansersvar

bemötta.sig dåligtfunktionshinder upplevermedatt personer
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Kvinnor, och funktionshinder SOUmän

1998: 138

Rapporten "Kvinnor, och funktionshinder SOUmän 1998:138,
överlämnades i november till1998 socialministem. visarDen att
kvinnor på många har livsvillkorsätt och kvin-sämre än män att

bemöts Antagligensämre beror det påän män. djupt rotadnor en
på vad kvinnligt och vadär manligt både hos be-ärsyn som som

slutsfattare, personal och de kvinnor och behöver hjälp.män som
Genom använda sig könsperspektivatt träder kun-ettav ny

skap fram. I konstateras statistik forskningochrapporten genom
det finns könsskillnader. Kvinnoratt ochstora bedömsmän t.ex.

inte på vad det gäller handikappersättning.sätt studieEnsamma
visar kvinnor inte blir beviljade likaatt mycket handikappersätt-
ning och oftare fair avslag i liknande situationer.än män

Det tycks också finnas könsskillnader i tillgången till avance-
rade hjälpmedel. Ett påexempel detta i under-är männenatt en
sökning utgjorde 61% dem datorutrustning.provat utav som en
Däremot använder kvinnor hjälpmedel, ofta så kallade enklamer
hjälpmedel idag i allt utsträckning avgiftsbelagda.större ärsom
Detta bara bokensär exempel på kvinnorett ochatt mänpar av
inte har lika möjligheter få sina behov tillgodosedda.stora att

Invandrarkvinnor med funktionshinder kan i vissa fall ha ännu
svårare få del det de har behov och till.att kan beroDeträttav av
både på kulturella skillnader och språksvårigheter.

minskaFör skillnaderna i livsvillkorenatt mellan kvinnor och
med funktionshindermän måste kunskapen skillnader mellanom
och kvinnor öka.män

En särskild utsatthet. Om medpersoner
funktionshinder från andra länder

SOU 1998: 139

Rapporten En särskild utsatthet. Om med funktions-personer
hinder från andra länder SOU 1998:139 överlämnades i no-
vember 1998. I den sammanställning och analysgörs denen av
knapphändiga kunskap finns livsvillkoren for människorsom om

både har funktionshinder och språkligett och kul-som en annan
turell bakgrund den svenska. Rapporten visarän på många och

problem människorstora med både funktionshindermötersom



161Bilaga 11999:21SOU

finnsmöjligheterpå deocksåbakgrund,utländskoch sommen
med dem.tillkomma rättaatt

funktionshin-medmänniskorframföralltfokuserarRapporten
åren.25deunderflyktingarhitkommit senasteharder somsom

fårellerharihåg ettkommaviktigt attDet är att sompersoner
svårapåSverige kan bäratillde kommerfunktionshinder när

hemlandet.lämnabehövakrig ochupplevelser över attsorgav
funktionshindermedhandskaspåverka deraskan sättDetta att

i den härInnehålletmyndigheter.svenskamedoch rappor-mötet
ochgivenförkulturvårvi inteviktigt detvisar hur är tarattten

förinformationoch över-stödmycket attdet behövs extraatt
männi-och förskillnadernakulturellaoch attspråkligadebrygga

de behöver.skall få detskor





Bilaga 1632SOU 1999:21

Kommittédirektiv

Dir. 1997:24

januariden 1997regeringssammanträde 30vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

ochuppgift kartläggamedtillkallassärskild utredareEn att ana-
funktionshinder.medbemötandetfråganlysera personeravom

Utredaren skall
inforrna-inflytande ochValfrihet,b1.a.påhur kravenöverse

olikainomrespekterasfunktionshindradetion för personer
service ochsjukvård,ochinom hälso-framför alltområden,

rehabilite-habilitering ochsocialförsäkringssystemet,omsorg,
hjälpmedelsförsörjningen,ring samt

dehurerfarenheterfunktionshindradebeskriva avpersoners
myndigheter ochmedvid kontakterbehandlasochbemöts

sinamöjligheter de harvilkaoffentliga göraandra attorgan,
funktionshindradedegällande hurintressen samt sompersoner

få stöd,liv kani sittsvårigheter rätthar egetatt ta ansvar
verksamhetersimån faktorervilkenioch analyserakartlägga

personalens kompe-strukturledarskap ochorganisation, samt
förbättrad kva-bemötande ochbidra till förbättratkantens en

insatserna,litet på
lands-ochiutvecklingsarbete kommunerpågåendebeskriva

vilkaundersökabemötande,kvalitet ochting i frågor rörsom
huvud-åtgärderkompetenshöjandeutbildningssatsningar och

personalenhosmedvetenhetenökavidtar förmännen att om
visasjälvbestämmandeinflytande,frågor samtrör m.m.som

exempel.på goda
påbemötskvinnor ochfunktionshindrade mänundersöka om

utsträckningi vilkenstuderaså fallet,olika och,sätt är per-om
betydelseharfaktorereller andrakönstillhörighetsonalens

härvidlag,
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belysa olika situationer där brister i tillgänglighet kan leda till-
negativt bemötandeett med funktionshinder,av personer

föreslå åtgärder kan bidra till avhjälpa brister ochattsom-
missförhållanden i bemötandet med funktionshin-av personer
der.

Bakgrund

Utveckling

Möjligheterna för med funktionshinder kunna på-attpersoner
verka sin situation har alltmer kommit framstå han-att som en av
dikappolitikens huvudfrågor. Behovet inflytande och valfrihetav
har vuxit fram tid då med funktionshinderur en personer var
starkt beroende anhöriga och privat välgörenhet, betraktadesav

och hade få ingaeller möjligheter delta i detsom resurssvaga att
vanliga samhällslivet. Beroende, vanmakt och små möjligheter att
påverka sin situation karaktäriserade de funktionshindradesegen
situation.

Den generella välfärdspolitiken i kombination med raden
handikappolitiska insatser under 1960-talet och framåt kom
emellertid radikalt förbättra levnadsförhållandenaatt för personer
med funktionshinder. En på handikapp började fram.växany syn
Handikapp betraktades inte längre egenskap hos individensom en

förhållande mellanutan den enskilde ochett det omgivandesom
samhället. Denna förändrade medförde insatser föratt attsyn
minska handikapp i växande omfattning kom insat-utgörasatt av

i främst fysisk miljö och i service. åtgärderDe vidtogsser som
inriktades i hög grad på med funktionshinder ochatt de-personer

familjer skulle kunna leva så nonnalt liv möjligt.ettras som
I denna utveckling har handikapporganisationema haft stor

betydelse.
Den handikappolitiska reform trädde i kraft januariden lsom

1994 präglas innebärett synsätt med funk-attav som personer
tionshinder skall ha tillandra valfrihet, integriteträttsamma som
och delaktighet i samhällslivet.Genom lagen 1993:387 stödom
och service till vissa funktionshindrade LSS förbättrades det
individuella stödet till med funktionshinder. Infö-storapersoner
randet den statliga assistansersättningen har inneburit ökadeav
möjligheter till oberoende och valfrihet. Socialstyrelsens utvärde-
ring handikappreforrnen visar enskildas valfrihet infly-ochattav
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inneburitpersonligt stöd harväljaFrihetentande stärkts. att en
i kraft.träddereformeninnansjälvständighetgradhögre änav

bemötandeochkvalitetBestämmelser om

verksam-i §föreskrivs redan l1980:620socialtjänstlagen attI
självbestämmandemänniskorsförpå respektskall byggaheten

ochskall utfonnasföreskrivs insatsernaintegritet. Vidareoch att
gäller.med den dettillsammansgenomföras

enligt lagenverksamhetenmed ärmålet attb1.a.LSSI sägs att
skallverksamhetenochandralevaenskilde skallden attsom

och integ-självbestämmandeenskildesför denpå respektgrundas
infly-utsträckningmöjligaienskilde skallritet. Den största ges

insatserdemedbestämmandeochtande över ges.som
kvalitetsas-1982:763 betonassjukvårdslagenhälso- ochI

mänsk-i denbehandlingenmedicinskaisåväl denpekterna som
behandlingenochvårdenföreskrivslagenomvårdnaden.liga I att

medi samrådgenomförasochskall utformasmöjligtlångtså som
tillhandahållanderehabilitering ochocksågällerpatienten. Detta

personalföråligganden1994:953lagenhjälpmedel. I omav
visasskallpatientenfastställssjukvårdenhälso- ochinom att

respekt.omtanke och
funk-medmänniskortillförsäkraförstandardreglerFN:s att

tillbl.a.syftarjämlikhetdelaktighet och atttionsnedsättning
förbehövsbeslutsprocesspolitiskaför denmodellerskapa som

jam-delaktighet ochuppnåskallfunktionshindradeatt personer
tillregeringarmedlemsstatemas attreglernalikhet. I seuppmanas

medtillgänglig,miljönfysiska attb1.a. den görsatt personer
tillmöjlighetinformation ochtillfår tillgångfunktionshinder

medservicen tillstödet ochkommunikation och att personer
inflytandeavgörandeså de harfunktionshinder utformas ettatt

insatserna.över
liksombemötandekvalitet ochbestämmelserNya en om-om

bidragit tillhandikappområdet harpåreformverksamhetfattande
funktionshindermedförförutsättningarbättreskapaatt personer

Trots dettasituation.sininflytandeochfå valfrihet överatt egen
kvar.fortfarandeinflytandevalfrihet ochhinder förmångafinns
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Uppdraget

den skildradeMot bakgrunden bör särskild till-utredarenu en
kallas med uppgift kartlägga och analysera frågan bemö-att om
tandet med funktionshinder. Bemötandetav personer av
funktionshindrade invandrarbakgrundmed skall belysaspersoner
särskilt. Utredaren skall hur kraven på bl.a. valfrihet, in-överse
flytande informationoch för bam, ungdomar och vuxna personer
med funktionshinder och deras anhöriga respekteras framför allt
inom hälso- och sjukvård, service socialförsäkrings-och omsorg,

habilitering och rehabilitering hjälpmedelsförsöij-systemet, samt
ningen.

Ett funktionshinder hos den enskilde medför ofta vederbö-att
rande måste ha många och olikaupprepade kontakter med myn-
digheter och andra samhällsorgan. bästa fall leder kontakternaI
till positivt bemötande, dialog och åtgärder beslutas iett en som
samråd. fallI kan kontakterna innebära den enskildevärsta att
känner sig ständigt ifrågasatt inteoch respekterad densom vuxna
individ han eller hon funktionshindrade sigDen kan kännaär.
kränkt och utlämnad till andras godtycke och förrnynderi.

De vanligaste klagomålen på vård, service och gälleromsorg
brister i informationen och kunskap funktionshindervad ettom
innebär och vad detta får för konsekvenser i vardagen. harDet
också framförts synpunkter på hur funktionshindermedpersoner
bemöts i samband blirmed de föräldrar ioch barnom-att senare

och skola. Också färdtjänsten område där bl.a. handi-är ettsorg
kapporganisationema vittnar brister i bemötandet.om

Det för funktionshindradeden kan självklara ochsom vara
därför underförstådda livsvillkor, kan för personal okänt ellervara
främmande och ingår därför inte i bedömningar och be-
slutsunderlag. I samtalet mellan hjälpden söker vård, ellersom

service och den skall besluta eller denna, harannan som om ge
språket avgörande betydelse för hur de två uppfattarparternaen

,möjligheterna till inflytande föroch kvaliteten på de insatser som a.harHär personalens utbildning, kompetens och professiona-ges. .
lism betydelse för åstadkomma bra samtalsklimatstor att ett
mellan jämlika det finns riskMen det professionellaparter. atten
språket och den professionella världen i bidrastället kan till att
begränsa funktionshindradesden inflytande.

Utredaren skall beskriva de erfarenheter funktionshindrade
och deras anhöriga och andra företrädare har kontak-personer av
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möjlig-vilkaoffentliga ochmed myndigheter och andrater organ
skallgällande. Utredarensina intressende harheter göraatt

harfunktionshindradedärvid undersöka hur de sompersoner,
stöd.liv, kan fåsvårigheter i sitt rättta egetatt ansvar

regelstyrninghårdbyråkratisk organisation medEn t.ex. av ar-
personalen kunnabristande förutsättningar hosoch sättabetet att

påverka försvårmänniskors situation kansig in i andra attvara
bi-faktorer kanolika insatser. Också andrasökeren person som

uppgif-utredarensbemötande.till brister i kvalitet och Endra av
imån faktoreri vilkenoch analyseraskall kartläggaattter vara

tillbidrastruktur kanorganisation, ledarskap ochverksamheters
sammanhangetdetbemötande. Ibättre kvalitet och braetten

utbildningssatsningar ochvilkaockså undersökaskall utredaren
för öka med-vidtarkompetenshöj åtgärder huvudmännenande att

in-tillgänglighet,frågorpersonalenvetenheten hos rörom som
ochhelhetssyndelaktighet ochsjälvbestämmande,flytande och

livsvillkor.funktionshindradedessa frågor påverkarhur personers
olika rutinervilketsärskilt studera påUtredaren skall sätt m.m.

med funk-tillpersonliga stödethandläggning detför personerav
liteni såfunktionshindradeföratt dentionshinder kan utformas,

förbli föremåli skallmöjligt och inte onödanutsträckning som
granskningar.upprepade

tilli tillgångentillgänglighetenfysiskaBrister i såväl den som
service innebärkommunikation ochinfonnation,anpassad att

hjälp andrafunktionshinder måste bemånga med avompersoner
skallbesvärligt denmänniskor, vilket kan upplevas somsom av

bli denReaktionen kanofta.till, särskilt det skerhjälpa attom
skallovilja ignoreras. Utredarenellerfunktionshindrade möts av

tilltillgänglighet kan ledasituationer brister iolika därbelysa ett
funktionshinder.mednegativt bemötande av personer

manligtkvinnligt ochivisar finns skillnaderForskning detatt
uppgifter skallutredarenskommunicera.och Ensätt att avagera

be-kvinnor ochfunktionshindradeundersöka mänatt omvara
vilken utsträck-ifallet, studeraolika och, såpådöms ärsätt om

kan haandra faktorerkönstillhörighet ellerpersonalensning
betydelse hän/idlag.

beskriva pågående arbeteuppgiftviktig för utredarenEn är att
kvalitet och bemö-landsting i frågori ochkommuner rörsom

på verksam-exempelvisa på godaUtredaren skall ocksåtande.
framträdande plats.frågor hardär dessaheter en

till ståndfåviktig uppgift för utredaren öp-En är att enannan
funk-medi bemötandetdebatt frågor rör personeravsompen

utåtriktatpåbedrivasUtredningen skall därförtionshinder. ett
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där konferenser, seminarier,sätt, litterära bidrag medie-t.ex. och
belysning kan viktiga inslag för lyfta fram dessa frågor.attvara

Utredaren skall slutligen föreslå åtgärder kan bidra till attsom
avhjälpa brister missförhållandenoch i bemötandet av personer
med funktionshinder.

För utredarens arbete gäller kommittédirektiv till alla kom-
mittéer och särskilda utredare offentliga åtagandenprövaattom
dir. 1994:23. Vidare skall jämställdhetspolitiska konsekvenser
redovisas dir. 1994: 124.

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag juniden 30 1998.senast

Socialdepartementet
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