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Till Statsrådet och chefen för

Socialdepartementet

Genom regeringsbeslut den november bemyndigade6 1997 rege-
ringen Socialdepartementetchefen för tillkalla särskildatt ut-en
redare med uppgift Handikappombuds-och utvärderaöveratt se

verksamhet. Utredaren skulle vilken betydelseprövamannens
iombudsmannen haft för utvecklingen inom handikappområdet

i så fall roll ochbedöma och hur, ombudsmannensstort samt om,
dettaarbetsuppgifter bör förändras i något avseende. Med stöd av

bemyndigande förordnade departementschefen 1998den 30 mars
särskildförre chefsjuristen i Socialstyrelsen Gunnar Fahlberg som

utredare.
medverkatUnder arbetet med betänkandet har sakkunnigasom

enhetsjuristen Håkansson, Socialstyrelsen, jur. kand.Roland
Stefan HandikappförbundensKäll, Samarbetsorgan, utredare

Liljeqvist, Landstingsförbundet, styrelseledamotenMargareta
Lindqvist, Handikappförbundens depar-Agneta Samarbetsorgan,

Lisskar-Dahlgren,tementssekreterare Socialdepartementet,Eva
Riksförbund,förbundsordförande Nolte, SynskadadesLennart

förbundsjurist Kommunförbundet ochSandström, SvenskaLena
departementssekreterare Stål, Näringsdepartementet.Mona

jur.Sekreterare har varit verksamhetsledaren Guy Lööv samt
ja-Martin denkand. Agell fr.o.m. den oktober 3112 1998 t.o.m.

nuari och byrådirektören Cecilia Falk fr.o.m. den1999 1 mars
1999.

får Handikappombuds-Jag härmed överlämna betänkandet
SOUframtida förutsättningar och arbetsuppgiftermannens

1999:73.
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Lisskar-Dahlgren ochlämnatsSärskilda yttranden har Evaav
Liljeqvist och Sandström.Stål LenaMona Margaretasamt
slutfört.Mitt uppdrag härmedär

i majStockholm 1999

Gunnar Fahlberg

/Guy Lööv
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Sammanfattning

har haft regeringensJag uppdrag Han-göra översynatt en av
dikappombudsmannens verksamhet och lägga förslag gällersom
de framtida förutsättningarna för ombudsmannens arbete
dir.1997:131. uppdraget har ingåttI vilken betydelseprövaatt
ombudsmannen har haft för utvecklingen inom handikappområdet
i bedöma och i så fall hur ombudsmannens roll ochstort samt om
arbetsuppgifter bör förändras i något avseende.

Utredningen består två huvuddelar. Kapitel 2-5 utgörav en
bakgrundsdel. kapitel innehållerDessa inga värderande kom-

beskrivande bakgrund. övervägandelen ka-Imentarer utan ger en
pitel bedömer jag6-10 hur Handikappombudsmannen fullgjort
sitt uppdrag och lägger antal förslag framtidarörande den rol-ett
len för ombudsmannen och de därmed uppgif-sammanhängande
tema.

Kapitel 2 Bakgrunden till inrättandet av en
Handikappombudsman

kapitlet jagI genomgång Handikapputredningens för-gör en av
slag i Ett Samhälle för alla SOU 1992:52 inrätta Han-attom en
dikappombudsman. Vidare redovisar jag remissvaren dettaöver
förslag och regeringens proposition 1993/942219 Handi-om
kappombudsmannen. beskriverJag också de uppgifter Sta-som

Handikappråd hade.tens

Kapitel 3 Enkäter och sammanträffanden

Till grund för mina förslag ligger bland tillenkäterannat ett stort
antal myndigheter, landsting, företag och organisationer. träf-Jag
fade också för myndigheter, kommuner ochrepresentanter orga-
nisationer, ledamöter i Handikappombudsmannens råd Riks-samt
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dagens ombudsmän och övrigade ombudsmannen. Resultaten av
dessa enkäter och sammanträffanden kapitel.i dettapresenteras

Kapitel 4 Internationella dokument mänskligaom
rättigheter

den roll jagl vill Handikappombudsmannen spelar reglersom ge
och konventioner de mänskliga rättigheterna roll. Istorom en
detta kapitel redovisar jag därför olika internationella dokument

mänskliga rättigheter.rörsom

Kapitel 5 Handikappombudsmannens verksamhet

kapiteldetta jagI genomgång Handikappombudsman-gör en av
hittillsvarande verksamhet. därJag de styrdokumenttarnens upp
reglerar ombudsmannens verksamhet, arbetet med FN:ssom

standardregler, förhållandet till andra myndigheter tilloch handi-
kapprörelsen, internationella uppdrag och kontakter, upplysnings-
och inforrnationsverksamheten arbetet med enskildasamt ären-
den.

Kapitel 6 Handikappombudsmannens betydelse för
utvecklingen

Övervägandedelen inleds med detta kapitel, där jag beskriver
Handikappombudsmannens betydelse för utvecklingen på handi-
kappområdet. Jag konstaterar där handikapporganisationemaatt
bildar stark folkrörelse och denna påtagligt någonatt änen mer

institution i samhället har format handikappolitiken. Sam-annan
tidigt framhåller jag Handikappombudsmannen också har haftatt

betydelse för de årens handikappolitiskastor utveck-senasteen
ling. lyfterJag särskilt fram ombudsmannens inforrnationsarbete.
Handikappombudsmannen har bidragit till handikappfrågomaatt
har fått plats i samhällsdebatten.större områdeEtt därannaten
ombudsmannen lämnat viktigt bidrag gäller statistiskaett upp-
gifter villkoren for människor med funktionsnedsättningar.om
Vidare jag betydelsennämner enskilda ärenden.att ta emotav
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Kapitel 7 Ombudsman eller myndighet

kapitel diskuterar jag vilkendetta roll Handikappombudsman-I
iskall ha framtiden. Ombudsmannen har idag dubbel rollnen en

såväl bevaka enskilda och funktionshindrade fåratt att grupper av
sina rättigheter tillgodosedda föra riksdagden ochatt utsom av
regering fastlagda handikappolitiken. ifrågasätterJag detta ärom

bra ordning det gäller tillgodose funktionshindrades in-när atten
stället jag det nödvändigtI renodla ombuds-tressen. attser som

mannainstitutionen. inteSkälet bara för tillgodose interna-är att
tionella konventioner. sådan självständighetEn enligt minär me-
ning viktig för nå målet jämlikhet full delaktighetoch föratt om

med funktionshinder. behövs institutionDet utanpersoner en som
påverkan från regeringen kan peka på inskränkningar ellerav an-

på de mänskliga rättigheter tillkommer funktionshind-grepp som
rade och styrd andra uppgifter vidtakan deutan attsom vara av
åtgärder bedöms erforderliga för komma till medrättaattsom
sådana missförhållanden.

Handikappombudsmannens verksamhet bör därför enbart reg-
leras särskild lag.genom en

Kapitel 8 Handikappombudsmannens framtida
förutsättningar och arbetsuppgifter

8.1 handikappolitiskaMina utgångspunkter

Avsnittet inleds med genomgång begreppet diskriminering.en av
Jag betonar finnsdet styrka i formulera sociala, ekono-att atten
miska och politiska krav grundläggande rättigheter. Medsom
hjälp statistiska uppgifter visar jag människor med funk-attav
tionshinder i dagens Sverige faktiskt kan för diskrimine-utsättas
rande åtgärder eller underlâtna insatser får till följd funk-att att
tionshindrade blir diskriminerade. Min slutsats blir därför detatt
inte räcker med allmänna deklarationer allas lika värde för attom
de medborgerliga rättigheterna skall tillgodoses. Därutöver krävs
politiska beslut flera samhällsområden. friståenderör Ensom mer
Handikappombudsman viktig del i detta. Handikappom-utgör en
budsmannens uppgift skall motverka märmiskor tillatt attvara
följd funktionsnedsättning för diskriminering i fonnutsättsav en

missgyrmande behandling eller ovärdigt bemötande.av
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Handikappombudsmannen processförare i8.2 som
frågorarbetsrättsliga

arbetslivetdiskriminering iförbud1999:132Lagen mot avom
Handikappom-funktionshinder, ställer krav påmed nyapersoner

lag ochgenomgång dennabudsmannens arbete. Jag gör en av
utvecklaHandikappombudsmannen skall kunnadiskuterar hur en

Handi-arbetsrättslig kompetens. tjänst hostillräckligt god En
frågor.därför inriktas arbetsrättsligakappombudsmannen bör mot

upphandling detBudgetmedel bör för kompetens näravsättas av
i Arbetsdomstolen.gäller föraatt processer

Enskilda ärenden8.3

funktionshindradestill med inskränkningar ikommaAtt rätträtta
Handi-till jämlikhet delaktighet i samhällslivetoch utgör en av

viktigaste uppgifter. ombudsmannenkappombudsmannens Om
anmälningarerhåller information missförhållanden,om genom

från enskilda eller på andra skall ombudsmannen sökavägar,
ställa till dessa. bör därför uttryckligen framgå lagenDeträtta av

påHandikappombudsmannen anmälan eller annatatt, om genom
funktionshindrade missgynnasfår kännedomsätt att personerom

tillvarata sina rättigheter intressen, ombuds-eller inte kan eller
vidta för avhjälpa miss-skall de åtgärder behövs attmannen som

förhållandet.
sinHandikappombudsmannen har betydande delägnat aven

verksamhet uppgifter innebär rådgivning eller hanteringsom av
anmälningar missgynnande behandling eller kränkande be-om

avsnittet diskuterar jag Handi-mötande. hur och i vilka fallI
kappombudsmannen skall enskildahandlägga ärenden. Vid denna
handläggning det nödvändigt för tidigtombudsmannenär att
kunna ställning till ärendet kräver insatserytterligareta om av
ombudsmannen eller den enskilde hänvisas till in-kanom annan

Handikappombudsmannens handläggning enskildastans. ären-av
den får dock inte sådan omfattning den inkräktar på den-ta atten

möjligheter till policyskapande insatser.nes
Handikappombudsmannen skall emellertid inte i sak pröva ett

ärende omfattas myndighets ellersom av annan om-en annan
budsmans ansvarsområde. Handikappombudsmannen skall inte
heller uttala sig i ärenden under beredning i domstol. Om-ärsom
budsmannen skall dock kunna följa och utvärdera också frå-upp
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omfattas myndighets eller ombudsmansgor som av en annan an-
svar.

hänvisar iJag detta kapitel till andra instanser kansom ge
rådgivning och hjälp. Sådana instanser kan handikapp-vara
rörelsen ioch vissa fall landstingens patientnämnder. Vidare
hänvisar jag till forslag i Bemötandeutredningens slutbetänkande
SOU 1999:21.

8.4 Förhållandet till andra myndigheter -tillägg i
myndigheternas instruktioner och ändring av
verksförordningen

I myndigheternas instruktioner ioch verksforordningen införs
föreskrifter tydliggör myndigheternas inom sinaattsom ansvar
områden och med utgångspunkt i FN:s standardregler bevaka frå-

funktionshindrade rättigheterrör och intressen.gor som personers
Myndigheterna skall också skyldiga sina lokalerattvara anpassa
och verksamheter, så de blir tillgängliga för medatt personer
funktionshinder.

5 Sekretessbestämmelser

Jag har i detta avsnitt gått igenom de Sekretessregler gällersom
för Handikappombudsmannen. fleraI de ärenden ombudsman-av

handlagt har denne inhämtat uppgifter från socialtjänsten ochnen
hälso- och sjukvården. Handlingar dessa myndigheter in-som
kommit innehållermed ofta uppgifter enskildeden ellersom av
någon närstående till enskildeden kan uppfattas känsliga,som
personliga integritetskränkande.och Sådana uppgifter bör alltid
omfattas sekretess, det inte står klart de kan utlämnasattav om

eller skada för den enskilde ellerutan dennes närstående.men
Uppgifter hos Handikappombudsmannen har dock en svagare
sekretess inom socialtjänsten ochän hälso- och sjukvården. Mitt
förslag innebär uppgifter hos Handikappombudsmannen fåratt

sekretess inom socialtjänsten och hälso- och sjukvår-samma som
den. Bestämmelsen sekretess i kap.9 andra i21 stycketom
sekretesslagen 1980:100 ändras. Sekretess skall gälla hos Han-
dikappombudsmannen for uppgifter enskilds personligarörsom
och ekonomiska förhållanden, intedet står uppgif-klart attom

kan röjas denterna enskilde eller någon närstående tillutan att
den enskilde lider skada och omvänt skaderekvisit.men
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och kalla till överläggningarinformation8.6 Begära

stöd i §idag möjlighet med 3Handikappombudsmannen har att
initia-Handikappombudsmannenlagen 1994:749 rätt taattom

organisationermyndigheter, företagöverläggningar medtiv till
påmissgynnas elleri syfte motverkaoch andra attatt personer

behandling på grund funk-för kränkandesätt utsättsannat av
myndigheter, lands-tionshinder. Enligt § lag endast4 ärsamma

vissa rättssubjekt skyldigating kommuner andraoch attsamt
uppgifter till överläggningar.lämna eller komma

diskriminering i näringsverksamhetlagstiftningJag motser en
olikatillnödvändig vårt land skall kunna leva FN:suppsom om

diskrimine-mänskliga rättigheter. del dennadokument Enom av
Enligtupplysningar information.ring undanröjas ochkan genom

min mening bör dock markera behovet alla delaratt avman av
intesamhället har skyldighet verka så funktionshindradeatt att

diskrimineras. också rimligt princip haDet är att sammasom
skyldigheter for organisationeralla och företag oavsetttyper av

offentliga eller privata. vill jagde Mot den bakgrundenärom
införa skyldighet organisa-i lag för enskilda företag ochävenen
tioner tillmed flera inkomma med de uppgifter och inställa sigatt

överläggningar Handikappombudsmannende begär.som

Handikappombudsmanens informationsverlcsamhet7

Handikappombudsmannens inforrnationsverksamhet mycketär
viktig. dock ombudsmannen skall mycket för-Jag attanser vara
siktig med i handikappolitiskadelta kampanjer. Med denatt
ökade självständighet jag vill Handikappombudsmannen,som ge

det viktigt markera tydlig boskillnad mellanär extra att en om-
budsmannen och handikapprörelsen.

få bästa möjligaFör genomslagskraft Handikappom-böratt
budsmannens olika förslag till regeringen särskilda skri-lämnas i
velser inteoch först i årsrapporten. Av årsrapporten, docksom
fyller viktig infonnationsuppgift, bör självklart vilkaframgåen
förslag ombudsmannen lagt under det föregående året. skallDet
framgå lagen Handikappombudsmannen varje skyldigåratt ärav

lägga fram Rapporten bör formellt ställas tillatt rapport.en rege-
ringen. årligaDen dock betydelse också förärrapporten storav
andra regeringen. därför viktigtDet ombudsmannenän är att ser
till hittills, får god spridning.att rapporten, som en
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förslagDe iläggs den studie Handikappombudsman-som av
infonnationsverksamhet, jag iIdéTorget uppdragnens som gav

utföra bör överlämnas till Handikappombudsmannen för den-att
bedömning.nes

8.8 Handikappombudsmannens internationella arbete

Handikappombudsmannens internationella mycketkontakter är
viktiga för det arbete denne bedriver. Frågor EU harrörsom som

särskild dignitet. Jag dock det mycket tveksamtäratt atten anser
låta ombudsmannen ingå i regeringsdelegationer och i andra

regeringen. strider min påDettautses motgrupper som av syn en
ombudsmans uppgifter och självständighet.

8.9 Handikappombudsmannens råd

Jag har haft samtal med ledamöter i Handikappombudsmannens
råd för bilda mig uppfattning hur rådet fungerat. Frånatt en om
olika håll har missnöje med rådets arbete signalerats. Ledamö-

har också haft delade meningar behovetterna råd.ettom av
Enligt min uppfattning fyller dock särskilt viktigrådett en

uppgift för Handikappombudsman. sådant råd biståEtt kanen
med kunskaper funktionshindrades situation, inom vilkaom om-
råden diskriminering särskilt påtagliga och komma medär upp-
slag olika aktiviteter för ombudsmannen. ibör inte ingåDetom
rådets uppgifter diskutera frågor ekonomi och budget. Medatt om
hänsyn till Handikappombudsmannens självständiga ställning bör
denne själv ledamöterna i rådet. Minst hälften ledamö-utse av

Övrigaskall ha anknytning till handikapprörelsen.terna ledamö-
skall företräda myndigheter, forskning,ter näringsliv andraoch

verksamheter uppgifter berör med funktionshinder.vars personer

8.10 Några sammanfattande kommentarer till förslagen

Jag i detta avsnitt någragör kommentarer rörande några deav
förslag jag lägger i avsnitten räknar medJag antaletattovan. en-
skilda ärenden hos ombudsmannen kommer öka och draratt
därav slutsatsen vad gäller handläggningen dessaatt resurserna av
ärenden behöver förstärkas. Handikappombudsmannen bör lägga

tid på fördjupning och analys de förslag dennener mer av som
lägger till regeringen. Jag konstaterar förslagen i avsnitt 8.3att
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och sannolikt leder till fler kontakter Handikappom-8.4 mellan
budsmannen och förvaltningsmyndighetema.

8.11 samordning ombudsmännensEn arbeteav

har kartlagt likheter och olikheterJag mellan Handikappombuds-
verksamhet denoch bedrivs övriga ombudsmän.mannens som av
bakgrundenMot den jag frågan inte alla ombudsmänreser om

borde slås till ombudsmannainstitut. Efterett gemensamtsamman
ha analyserat frågadenna avvisar jag lösning,sådan efter-att en

jag inte den skulle stärka ombudsmännens ställning. Jagtrorsom
vill däremot samarbetet kan utvecklas lokalmässigatt genom en
samordning. förordarJag således ingen sammanslagning deav
olika Ombudsmännen. föreslåsDäremot geografisk samord-en
ning i lokaler, vilket ökar möjligheterna tillgemensamma sam-
arbete. Ombudsmännen kan älva ställning till vissa admi-ta om
nistrativa funktioner kan samordnas.

8.12 Nationell Samordningskommitté

jämför i detta avsnittJag ombudsmannafunktionen med uppgif-
for Nationell Samordningskommitté. bevakandeDeterna en upp-

gifter tillkommer Handikappombudsmannen jag oför-som anser
enliga med den samordnande roll denna kommitté skall ha.som
Handikappombudsmannen bör därför inte eller ingå i denutgöra
Nationella Samordningskommittén för handikappfrågor.

Kapitel 9 Kostnader

konstaterarJag i kapiteldetta de förslag jag lägger inte behö-att
leda till ökade kostnader för Förslagen kan dock ledastaten.ver

till olika myndigheter behöver omprioriteringar i sinaatt göra an-
slag.
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Kapitel 10 Generella direktiv

har i mitt utredningsarbete haft beakta regeringens direktivJag att
till kommittéer särskildaalla och utredare det gällernär prövaatt
offentliga åtaganden. förslag jag lägger får inte någon betydel-De

inverkan områden i generella direk-sefull på de dessasom anges
tiv.

Kapitel 11 Författningskommentarer

detta kapitel kommenterar jag mitt förslag till Handi-I lagny om
kappombudsman och övriga författningsförändringar jag fö-som
reslår i rapporten.

Till utredningen har lämnats två särskilda yttranden.
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Författningsförslag

Förslag tilll

1999200 HandikappombudsmannenLag om

Härigenom föreskrivs följ ande.

Handikappombudsmannen1 § skall, med utgångspunkt från in-
nehållet i NationemasFörenta standardregler, verka för att perso-

med funktionsnedsättning får full delaktighet i samhällslivetner
jämlikhetoch i levnadsvillkor.

Handikappombudsmannens verksamhet iskall första hand
bevakning funktionshindrades rättigheter och intressenavse av
uppföljning och utvärdering frågor medsamt rörav som personer

funktionsnedsättning.
Handikappombudsmannen regeringen för bestämdutses av en

tid.

Handikappombudsmannens uppgifter

2 Handikappombudsmannen§ skall regelbundet utvärdera de åt-
gärder vidtas i förlandet förverkliga Förenta Nationemasattsom
standardregler funktionshindrades till full delaktighet ochrättom
jämlikhet.

Får Handikappombudsmannen3 § anmälan eller på annatgenom
kännedom förhållande kan innebärasätt funktions-ett attom som

hindrade missgynnas, för kränkande behandling eller inteutsätts
kan tillvarata sina rättigheter eller intressen, skall ombudsmannen
vidta de åtgärder behövs för klarlägga saken och i de fallattsom
detta inte ankommer på myndighet vidta de åtgärderannan som
krävs för avhjälpa missförhållandet.att
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Handikappombudsmannen vid4 § skall behov initiativ tillta
överläggningar med myndigheter, företag, organisationer och

vilkas verksamhet riktar sig tillandra allmänheten i syfte att mot-
missgynnasverka eller på för orätt-att sätt utsättsannatpersoner

vis eller kränkande behandling på grund funktionshinder.av

Handikappombudsmannen skall enligt5 § lagen 1999:132 om
förbud diskriminering i arbetslivet med funk-mot av personer
tionshinder till den lagen följs och föräger rättatt attse en en-
skild arbetssökande eller arbetstagare föra talan i tvister angående
tillämpningen den lagen.av

Handikappombudsmannen6 § skall följa forsknings- och utveck-
lingsarbete berör funktionshindradesom personer.

Handikappombudsmannen7 § skall verka för brister i lagaratt
andra författningaroch i fråga funktionshindermedom personer

avhjälps.

Handikappombudsmannen8 § skall upplysnings- och in-genom
fonnationsverksamhet andra opinionsbildande insatser för-samt

den samlademedla kunskap ombudsmannen fâr sitt be-genom
vaknings- och uppföljningsarbete.

Ombudsmannen skall vid utgången månadsenast utgeav mars
sin verksamhet det föregående kalender-rapport närmasten om

året.

Handikappombudsmannen9 § skall informations-även genom
verksamhet och på liknande verka för ingen miss-annat sätt att

eller på sätt för orättvis eller kränkande be-annat utsättsgynnas
handling på grund funktionshinder.av

Handikappombudsmannen10 § skall i sin verksamhet upprätt-
hålla kontakter med funktionshindrade med organi-samtpersoner
sationer, företag, landsting, kommuner, länshandikappråd, kom-
munala handikappråd och liknande regionala och lokala sam-
arbetsorgan, med övriga ombudsmän diskriminering, medmot
organisationer på arbetsmarknaden med myndigheter ochsamt
andra verksamhet med funktionshinder.rörvars personer

Ombudsmannen skall led i sin verksamhet årligenettsom
hålla regelbundna överläggningar med handikapporganisatio-
nerna.
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Uppgiftsskyldighet m.m.

vilkas verk-organisationer och andraMyndigheter, företag,11 §
uppmaningskyldiga påriktar sig till allmänhetensamhet är att av
förhållanden iuppgifterlämna deHandikappombudsmannen om

ombudsmannensbetydelse försin verksamhet kansom vara av
i överläggningar meduppgifter enligt denna lag deltasamt om-

organisationer och andra fårbudsmarmen. Myndigheter, företag,
uppgifterinte onödigt skyldigheten lämnabetungas attgenom

och i överläggningar med ombudsmannen.delta
förFinns särskilda med till skyddet affärs-det skäl, hänsyn

uppfinningar forskningsverksamheteller driftförhållanden, eller
till rikets säkerhet eller ekono-eller med hänsyn det allmännas

miska inte skyldiga uppgift.intresse, de lämna sådanär att ut en

Föreläggande

infinna sigskyldig uppgifter12 § Om den lämna ellerär attsom
uppmaningför överläggning enligt inte sigll § efterrättar som

får Handikappombudsmannen full-där förelägga dennesägs att
sin skyldighet. föreläggandet vite Handi-I fårgöra sättas ut om

kappombudsmannen bedömer det nödvändigt för föreläggan-att
det skall efterkommas.

Handikappombudsmannens fårbeslut föreläggande över-om
klagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs
vid till kammarrätten.överklagande

rådHandikappombudsmannens

Handikappombudsmannen särskilt råd.13 § biträds ettav
Rådets uppgifter bistå Handikappombudsmannenskall attvara

med kunskap villkor andra förhållan-funktionshindrades ochom
den betydelse verksamhetför ombudsmannensär samtsom av
föreslå områden Handikappombudsmannensangelägna förärsom
uppgifter enligt denna lag.

Handikappombudsmannen för be-rådets ledamöterutser en
stämd tid. för handi-Rådet skall företrädaresammansattvara av
kapporganisationema, forskning, näringsliv ochmyndigheter,
andra verksamheter uppgifter med funk-med berörsom personer
tionshinder. handikapp-Hälften ledamöterna skall representeraav
organisationerna
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Övergångsbestämmelser

lag träder i kraft den januariDenna 1 då lagen2000, 1994:749
Handikappombudsmannen skall upphöra gälla.attom
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2 Förslag till

Förordning 1999:0O med instruktion för

Handikappombudsmannen

Härigenom föreskrivs följande.

Uppgifter

Handikappombudsmannen1 § har de uppgifter i lagensom anges
1999:0O Handikappombudsmannen och lagen 1999:132om

förbud diskriminering i arbetslivet medmotom av personer
funktionshinder.

Verksförordningens tillämpning

2 § Följande bestämmelser i verksförordningen skall1995:1322
tillämpas på Handikappombudsmannen:

behörighet2 § företräda vid domstol,att statenom
§ revisionsberättelse,15 om

18 § myndigheters organisation,om
24-26 ärendens handläggning,om
29 § inhämtande uppgifterom av m.m.,
30 § ärendeförteckning,om

§ myndighetens31 beslut.om

Ombudsmannen3 § har det för verksamheten och deansvar upp-
gifter verksförordningen6-9 1995:1322.som anges

Ärendens handläggning

Ärenden Ärenden4 § ombudsmannen. inteavgörs ärav som av
principiell beskaffenhetstörre eller vikt får dockstörreannars av

någon tjänsteman.avgöras dettaHur skall ske iav annan anges
arbetsordning eller i särskilda beslut.

Handikappombudsmannens råd

Enligt5 § 13 § lagen 1999:0O Handikappombudsmannenom
biträds ombudsmannen särskilt råd. Handikappombuds-ettav

leder rådets Ombudsmannen själv antaletmöten.mannen utser
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handikapporga-ledamöter i rådet hälften skall representeravarav
Övriga myndigheter,nisationema. ledamöter skall representera

uppgifternäringsliv och verksamhet harforskning, annan som
funktionshindrade Handikappombudsmannenberörsom personer.

sin organisation.bestämmer i övrigt

Vitesföreläggande

Vitesföreläggande enligt § lagen förbud6 § 19 1999:132 om
diskriminering i arbetslivet funktionshindermedmot av personer

arbetsgivaren. Vitesföreläggandeskall delges enligt § lagen11
Handikappombudsmannen denl999:00 skall delges somom

för verksamheten.ansvarar
Vitesfcjreläggande får delges enligt delgivningslagen§12

1970:428 bara det finns skäl arbetsgivaren elleratt anta attom
ansvarig i andra stycket har avvikit eller på sättannatsom avses
håller sig undan.

Överklagande

Handikappombudsmannens7 § beslut anställningar överkla-om
regeringen.hosgas

Handikappombudsmannens enligtbeslut vitesföreläggandeom
arbetslivet19 § lagen 1999:132 förbud diskriminering imotom

funktionshindermed och enligt l999:0012 § lagenav personer
Handikappombudsmannen överklagas i första fallet hosom

Nämnden diskriminering, i förvalt-andra fallet hos allmänmot
ningsdomstol.

Andra beslut får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den januari då förord-1 2000,
ningen 1994:949 instruktionmed för Handikappombudsmarmen
skall upphöra gälla.att
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Förslag till3

ändring i sekretesslagen 1980: 100Lag om

Härigenom föreskrivs kap. § sekretesslagen l980:1009 21att
följskall ha ande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 kap.
21

Sekretess gäller följande myndigheterhos för uppgift om en-
skilds personliga eller ekonomiska förhållanden, det kan antasom

den enskilde lider skada eller uppgiften röjs:att men om
Jämställdhetsombudsmannen eller Jämställdhetsnämnden i

enligt jämställdhetslagenärende 1991:433,
Ombudsmannen etnisk diskriminering enligti ärendemot

lagen åtgärder1999:130 etnisk diskriminering i arbets-motom
livet,

Nämnden diskriminering i ärende enligt lagenmot
1999:130 åtgärder etnisk diskriminering i arbetslivet,motom
lagen 1999:132 förbud diskriminering arbetslivetimot motom

funktionshindermed och lagen 1999:133 förbudpersoner om
diskriminering i arbetslivet på grund sexuell läggning,mot av

Handikappombudsmannen i enligtärende lagen 1999:132
förbud diskriminering i arbetslivet medmotom av personer

funktionshinder,
diskrimineringOmbudsmannen på grund sexuellmot av

läggning i ärende enligt lagen 1999:133 förbud diskri-motom
minering i arbetslivet grund läggning,sexuellav

Konsumentombudsmannen i ärende enligt lagen
19947:379 försöksverksamhet avseende medverkan Kon-om av
sumentombudsmannen tvister.i vissa

Sekretess gäller i verksam- Sekretess igäller verksam-
enligthet lagen 1994:749 het enligt lagen 1999:XX om

Handikappombudsman- Handikappombudsmannen förom
för uppgift enskilds uppgift enskildsnen om om person-

personliga eller ekonomiska liga och ekonomiska förhål-
förhållanden, det kan landen, det står klartinteom oman-

den enskilde eller nå- uppgiften kanatttas röjasatt utan
närstående till den den enskilde eller någonattgon en-.

Lagen omtryckt 1992:1474.
2 Senaste lydelsen enligt 1999:151.
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skilde lider eller enskildeskada närstående till denmen
uppgiften lider skada ellerröjs.om men.

ifråga uppgift allmän handling iI gäller sekretess högstom
tjugo år.

lag träder i kraft den januariDenna 1 2000.
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4 Förslag till

Förordning ändring verksförordningenom av
1995: 322l

Härigenom föreskrivs § verksförordningen7 1995:1322 skallatt
ha följ ande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7
Myndighetens chef skall till verksamheten bedrivs för-attse

fattningsenligt och effektivt.
Chefen skall

hushålla väl med medel,statens
verka för myndigheten samarbeteatt med andragenom

myndigheter och på till de fördelarsätt kanannat tar vara som
vinnas för helhet,staten som

fortlöpande följa och den verksamhetenpröva ochupp egna
konsekvenserna de författningsföreskrifter och särskilda beslutav

verksamheten vidtarör de åtgärder behövs,samtsom som
beakta de krav ställs på verksamheten hänsyn tillsom av

totalförsvaret, regionalpolitiken, ekologiskt hållbar utvecklingen
jämställdheten mellan kvinnorsamt och män,

till allmänhetens och andras kontakteratt med myndig-se
heten underlättas god service och tillgänglighet,genom en genom
information och klart och begripligtett språk i myndighe-genom

skrivelser och beslut,tens
6. till myndighetens organisationatt utformad såärse att re-

dovisningen, medelsförvaltningen och förvaltningen övrigaav
tillgångar myndighetens verksamhet isamt övrigt kontrolleras på

betryggandeett sätt,
till myndighetensattse

lokaler och verksamhet är
tillgängliga för medpersoner
funktionshinder.

Denna förordning träder i kraft den januaril 2000.

3 Senaste lydelse enligt 1997:973.
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Förslag till5

Förordning ändring förordningenom av
med instruktion för Socialstyrelsen1996:570

förordningen med in-Härigenom föreskrivs § 1996:5702att
följandestruktion för Socialstyrelsen skall ha lydelse.

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

2
särskiltSocialstyrelsen skall
inomfölja utvecklingen och utvärdera verksamheterna samt

utsträckning detdärvid med andra samhällsorgan i densamverka
behövs,

säkerhetverksamheterna vad gäller kvalitet ochvaka över
enskildes rättigheter,densamt

iför kunskapsutveckling kunskapsförmedlingochsvara
vård och omsorg,

insatserna hälso-samordna de statliga inom socialtjänst och
och sjukvård vad gäller barn och ungdom,

epidemiologiskamed hjälp det och påvarmat sättcentretav
i landetfölja, hälsoutvecklingenanalysera och rapportera om

epidemiologiska konsekvenser olika åtgärder,belysasamt av
utvecklingsarbete särskild betydelsefölja forsknings- och av

inom kommersitt ansvarsområde och verka för sådant arbeteatt
till stånd,

enligt 6för tillsyn i frågor gäller hälsoskyddsvara som
tillämp-och miljöbalken tillhandahålla för9 kap. underlagsamt

ningen kap. miljöbalken och bygglagen3-4 och plan- 1987: 10,av
officiellför statistik enligt förordningenansvara

1992: officiella1668 den statistiken,om
i internationelltdelta inom sitt ansvarsområde,samarbete

verksamhets-10. inom sitt
område utgångspunktmed
från be-FN:s standardregler

frågorvaka funk-rörsom
tionshindrade rät-personers
tigheter och intressen.

förordningDenna iträder kraft den januaril 2000.

4 Senaste lydelse enligt 1998:1241.
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6 Förslag till

Förordning ändring förordningenom av

l 996: med instruktion124 för Boverket.

2
Boverket tillhar uppgift inom sitt verksamhetsområdeatt

meddela föreskrifter, ha uppsikt och tillsyn handläggasamt
förvaltningsärenden i enlighet med lag eller förordning,

följa tillämpningen lagar och förordningar, ef-utvärderaav
fekterna tillämpningen och lämna regeringen tillförslag deav
åtgärder behövs för syftet med reglerna skall nås,attsom

verka for samordning de statliga myndigheternas arbeteav
med underlag för tillämpningen och3 4 kap. och kap.6 11-13av

miljöbalken plan- bygglagenoch och l987:l0 tillhan-samt
dahålla underlag för tillämpningen kap. miljöbalken,5av

biträda regeringen med yttrande och utredningar mm.,
informera eller ändrade regler,om nya
medverka i internationellt samarbete tillsyftar har-attsom

monisera regler för fysisk planering, hushållning med mark- och
vattenområden egenskapskrav på byggnader och byggpro-samt
dukter,

med utgångspunkt från
standardregler bevakaFNss

funktionshindrade personers
rättigheter och intressen.

Denna förordning träder i kraft den januari1 2000.

5 Senaste lydelse 1998:884.
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1 Utredningsuppdraget

l l Uppdraget.

Mitt utredningsuppdrag grundar sig på riksdagens beslut med
anledning propositionen 1993/94:219 Handikappom-av om
budsmannen, där det verksamheten ef-skulleatt överangavs ses

år.ter tre
Enligt direktiven för min utredning skall ske medöversynen

utgångspunkt i de riktlinjer för Handikappombudsmannens verk-
samhet ilagts fast propositionen i1993/94:219, lagensom
1994:749 Handikappombudsmannen förordningenoch iom
1994:949 med instruktion för Handikappombudsmannen isamt
regleringsbreven för myndigheten.

Syftet utredningenmed belysa vilken betydelseattvar om-
budsmannen haft för utvecklingen inom handikappomrâdet samt

bedöma dennes roll och arbetsuppgifter ibör förändrasatt om
framtiden. Om det under utredningsarbetet framkom föränd-att
ringar i roll arbetsuppgifteroch tillönskvärda skulle förslagvore
sådana förändringar läggas fram.

I sammandrag har utredningsuppdraget inneburit följ ande:

utvärdera och bedöma vilka Handikappombudsman-effekter-
arbete med övervaka funktionshindrade rät-attnens personers

tigheter intressenoch har haft för myndigheter, kommu-andra
och landsting i deras utvärderaarbete med följa ochattner upp

detta,
utvärdera Handikappombudsmannens kunskapsfönnedling,-
belysa dels de prioriteringar Handikappombudsmannensom-
gjort mellan olika arbetsuppgifter, för-dels hur myndigheten
delat sina mellan olika områden och arbetsuppgifter,resurser
utvärdera Handikappombudsmannens juridiska rådgivning och-
inforrnationsverksamhet,
kartlägga likheter och olikheter mellan Handikappombuds--

verksamhet och den verksamhet bedrivsmannens som av
andra ombudsmän.
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bakgrund slutsatser jag mitt utrednings-Mot har iöversynensav
arbete följ ande:övervägt

omHandikappombudsmannen i fortsättningen skall haäven env-
övervakande roll det gäller funktionshindradenär personers
rättigheter intressen,och

Handikappombudsmannenhur i framtiden skall verka för att-
brister i författningarlagar och andra i fråga medpersonerom
funktionshinder avhj

Handikappombudsmannen skall ha inågon roll EU-samar-om-
betet och hur avgränsningen i så fall skall ut gentemotse rege-
ringen myndigheter,och andra
beskriva för- och nackdelar med Handikappombudsmannenatt-

rollen Nationell samordningskommitté enligt regel 17ges som
i FN:s standardregler.

Direktiven återges i sin helhet bilagasom

l Genomförandet

påbörjadeJag mitt utredningsarbete i maj sak-1998. En grupp av
kunniga tillsattes och jag har haft nio sammanträden med sakkun-
niggruppen.

få underlag till mitt utredningsarbete genomförtFör har jagatt
antal enkätundersökningar. sammanträffan-har vidareJag haftett

den med organi-för myndigheter, ochkommunerrepresentanter
sationer med Handikappombudsmannen, Riksdagenssamt om-
budsmän och övriga ombudsmän. kapitel redovisas resultatetI 3
från enkäter och sammanträffanden.

Utifrån direktiven jaghar bedömt Handikappombudsmannens
framtida förutsättningar och arbetsuppgifter. Mina förslag innebär

jag förtydligar ombudsmannarollen och förstärker Handi-att
kappombudsmannens övervakande roll funktions-det gällernär
hindrades rättigheter intressen.och

har i mittJag utredningsarbete samarbetat med den utredare
Barnombudsmannens verksamhet dir.1998:2l. Viöversettsom

har haft och andra former kontakter och tagit delmöten av av
varandras utkast till betänkandetexter. Vidare har jag haft kon-
takter med ordföranden och sekreteraren i Bemötandeutredningen
dir. 1997:24.
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2 Bakgrunden till inrättandet av en

Handikappombudsman

I regeringens proposition 1993/942219 "Handikappombuds-
lades förslag inrättaman", myndighet, medatt namnetom en ny

Handikappombudsman. juli inrättadesDen 1 1994 myndigheten.
Handikappombudsmannens verksamhet regleras i lagen 1994:749

Handikappombudsmannen och förordningen 1994:949 medom
instruktion for Handikappombudsmannen.

Tillkomsten Handikappombudsman uttryck för detär ettav en
ändrade på handikappfrågoma tydligt börjadesynsätt som mer

sig i Sverigegällande under 80-talet. Influeradegöra utveck-av
lingen i USA och "independent living- rörelsen", började företrä-
dare för handikapprörelsen allt tala människor medattmer om
funktionshinder i flera avseenden disknminerade. Dettavar syn-

började så småningom vinnasätt politisk genklang.
direktiven tillI 1989 års Handikapputredning fanns direkten

hänvisning till handikapprörelsens krav på åtgärder diskrimi-mot
nering. ingick i utredningensDet uppgiñer funk-prövaatt om
tionshindrade kan tillförsäkras väl fungerande samhällsstödett
inom for de befintliga åtgärderna eller det behövderamen om
skapas särskilda anordningar till exempel Handikapp-nya som en
ombudsman.

2.1 Handikapputredningens förslag om en

Handikappombudsman
sittI slutbetänkande "Ett samhälle för alla" SOU före-1992:52

slog Handikapputredningen det skulle skapas "institutionatt en
med överblick samtliga samhällssektoreröver arbetar forsom

tillvaratagande funktionshindrades rättigheter och intressen".av
Utredningen föreslog vidare ombudsmannen borde ha tillatt
"uppgift i bred kontakt med enskildaatt och samhällets olika of-
fentliga och privata aktivt bekämpa missgynnandeettorgan av
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funktionshinder imänniskor med samhällslivet och verka för att
utnyttjade möjlighet allmän och enskild verksamhet påattges

möjliga sid. 340.bästa sätt"
Sammanfattningsvis föreslog utredningen följande uppgifter

Handikappombudsman:för kommandeen

överläggningar med statliga myndigheter, kommuner, företag-
organisationer för erfarenhetsutbyte,och faktainsamling och

attitydpåverkan,
följa tillämpningen lagar och lämna förslag till lagänd-av-
ringar,
följa utvecklingen inom olika samhällssektorer på principi-ett-
ellt plan och därvid underrätta sig i viktigavad händerom som
enskilda ärenden,

iprocessförande de områden nedan,nämnsvara som-
enskilda information,råd ochge personer-

hålla överläggningar i ärenden gäller enskilda, med funk-som-
tionshindrades och aktivt verka förävenmotpart en upp-
görelse,

uttalanden rättigheter intressen tillvaraoch integöra när tas-
ioch främjas enlighet med lagstiftning.gällande

central fråga för utredningen Handikappombudsman-En var om
kunde processförande områden före-roll. tvåInomges ennen

bestämmelserslogs skulle Handikappombudsmannensom ge
möjlighet föra diskrimine-två områdenDessaatt processer. var
ring inom arbetslivet diskrimineringoch i näringsverksamhet.

plan-Inom och byggområdet kommunikationerochsamt resor
ville utredningen ombudsmannen vitesföreläg-rätt attge genom

tvingagande fram åtgärder förbättrar tillgängligheten.som
Den processförande rollen och möjligheten till vitesföreläg-

inomganden plan- och byggområdet, innebar Handikapput-att
redningen föreslog relativt starka maktinstrument för ombuds-

både inom offentligaden och den privata Enligtsektorn.mannen
utredningens lagförslag i och4 skulle5 ombudsmannen kunna
"begära in uppgifter arbetsgivare, myndigheter, organisationer,av
företag och andra verksamhet berör funktionshindrade".vars

De generella åtgärderna betonades Handikapputredningen.av
Ombudsmannen skulle samhällsorgan med uppgift "attettvara
driva på utvecklingen i önskad riktning och förebygga miss-att
förhållanden på bred front" sid. 343. Enskilda ärenden skulle
enbart omfatta råd och vägledning.
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Utredningen föreslog två huvudfunktioner för ombudsmannen.
skulle dels ha rådgivande och upplysande funktion, delsDenne en

fungera granskare och utvärderare gällande lagstiftning.som av
Även utredningen försökte tydliga avgränsningargöra motom
andra myndigheter insåg den risk för kompetenskonflikterman

kunde mellan Handikappombudsmannenuppkomma ochsom
olika sektorsmyndigheter. betänkandet betonades därförI att om-
budsmannen inte "skall uppfattas tillsynsmyndighet i tra-som en
ditionell sid. intebemärkelse" 342 och heller olika sek-överta
torsmyndigheters dessa fall förespråkades samråd mel-Iansvar.
lan berörda parter.

Utredningen föreslog ombudsmannainstitution, skulleen som
fristående myndighet regeringen.under Personalbehovetvara en

beräknades till 10-11 plus medel for expertmed-externpersoner,
verkan. Utredningen beräknade kostnaderna for reformen till 5
miljoner finansieringenkronor och skulle ske avvecklinggenom

Statens Handikappråd. återkommerJag till Handikapp-Statensav
råd i avsnitt 2.2.

Frågan Handikappombudsman okontroversiell.inteom en var
Vi vidhade den här tiden redan olika ombudsmän ochsex en
sjunde, Barnombudsmannen, på inrättas. Utvecklingenväg attvar

flerallt ombudsmän hade tidigare minstkritik, intemot mötts av
från juridiskt håll. Om allt fler får sinmedborgaregrupper av

ansågsombudsman det själva ombudsmannainstitutetattegen
kunde förlora i Varje ombudsman iskulle bli enbartstatus. en
raden företrädare för viss intressegrupp.av en

Handikapputredningen bemötte denna kritik i sitt slutbetän-
kande och menade fannsdet skäl Handi-talade föratt attsom en
kappombudsman inrättas.borde Vad lyftes fram, detattsom var

riksdagen fastställda målet delaktighet jämlikhetfull ochav om
inte uppnåtts och vid sidandet handikapporganisationemaatt av
behövdes någon följer tillämpningen vidlagarna och be-som av
hov föreslår ändringar Justitie-dessa. Justitiekanslern, ochJK,av
ombudsmannen, JO hade inte till uppgift föreslå reformer elleratt
på väcka opinion. ingick inte iDet heller derassättannat upp-
gifter råd och vägledning till enskilda eller ha tillsynatt attge

arbetsliv och näringsverksamhet.över "
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Remissinstanserna

Handikappombudsman behandladesFörslaget 97om en av re-
missinstanser, ansåg det i sin68 helhet bra för-att ettvarav var

remissinstanserslag. Endast dessa tveksamma eller15 av var
negativa tilldirekt förslaget. Synpunkter på invändningareller

delar det kom dock från flera håll. första riktadeshandImot av
möjligheteninvändningama för ombudsmannen föramot att pro-

Jämställdhetsombudsmannen JämO ifrågasattecesser. om en
Handikappombudsman funktionshindradesstärkarätt sätt attvar

efterlysteställning och diskussion ombuds-en mer noggrann om
mannainstitutens framtid, innan inrättas. institutDettaen ny
riskerar bli mindre verkningsfullt.attannars

Justitieombudsmannen, JO, menade ha Viktigdet kanatt en
psykologisk betydelse inrätta Handikappombudsman. Sam-att en
tidigt påpekade offentligaJO den ombudsmannafunktionensatt
auktoritet knappast ökar tillkomsten fler ombudsmän.genom av
JO vidare kritisk Handikappombudsmannen föreslogsmot attvar
kunna besluta vitesföreläggandenom

Statskontoret anförde principiella grunder för sin tveksamhet
till fler ombudsmän inrättas och menade därför frågan kanatt att
anstå.

Landstingsförbundet och Svenska posi-kommunförbundet var
tiva till Handikappombudsman opinionsbildande uppgif-meden

Kommunförbundet framhöll möj-dock "ombudsmannenster. att
lighet statlig myndighet begära in uppgifter arbetsgi-att som av

myndigheter med flera i kombination funk-med rollenvare, som
tionshindrades rådgivare, förhandlare processförareoch ibland
innebär sammanblandning partsföre-myndighets ochen av en en
trädares uppgifter."

flestaDe fackliga organisationer lämnade synpunktersom
stödde förslaget Handikappombudsman, de,ävenom en om som
till exempel Svenska kommunalarbetareförbundet, saknade en
analys beträffande arbetslivsområdet. Svenska arbetsgivarefore-
ningen avvisande och framhöll funktionshindrades intres-attvar

kan tillvara befintligatassen av organ.
Inte fanns stöd från handikapporganisatio-oväntat ett stort

villeDe stärka ombudsmannens möjligheter beslutaattnema. om
vitesförelägganden. Eftersom de många enskilda kom-antog att

sigvända till Handikappombudsman betonades till-att attmer en
räckliga måste anslås för detta ändamål. Vidare under-resurser

behöverströks denne ha juridiskgod kompetens.att Fleraen or-
ganisationer inom handikapprörelsen kritiska till Handi-attvar
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kappombudsmannen skulle finansieras nedläggninggenom av
Handikappråd.Statens

Propositionen

överlämnade regeringenDen 24 1994 till riksdagenmars pro-
position följande1993/941219, där föreslogs sid. 9 "en Han-
dikappombudsman inrättas. Ombudsmannen skall bevaka frågor

funktionshindrade rättigheter intressen påochrörsom personers
olika samhällsområden. Handikappombudsmannens uppgifter reg-
leras i särskild Tilllag. ombudsmannen särskilt rådknyts etten

ledamöter regeringen för bestämd tid."utsesvars av en
När det gäller ombudsmannens verksamhetsområde och upp-

gifter följde iregeringen Handikapputredningens förslag.stort
Regeringen dock inte beredd föreslå någon processförandeattvar
roll för Handikappombudsmannen. Anledningen bland annatvar
den splittrade opinionen i frågan och osäkerheten de kost-om
nadsmässiga konsekvenserna förslaget. Regeringen framhöllav
därför följande sid. 18 "Handikappombudsmannens uppgifter.bör koncentreras till övergripande utvärderings- och uppföljnings-
uppgifter handikappolitikens utveckling och måluppfyllelseav

till bevakning, allmän rådgivning opinionsbildning."ochsamt
Vidare föreslogs sid. 18 "Handikappombudsmannens verk-att
samhet bör och utvärderas efter treårsperiod. detIöverses en
sammanhanget får vilken betydelse ombudsmannen haftprövas
och funktionen bör förändras i eller flera avseenden."ettom

Vad det nämnda rådet menade regeringen sid. 21avser ovan
"Ledamöterna i rådet bör tillsatta på personliga mandatatt vara

och ha erfarenheter från olika samhällsområden. Självfallet bör
erfarenheter från handikappområdet väl tillgodosett inomvara
rådet."

Två motioner väcktes anledningmed propositionen. Bådaav
efterlyste möjligheter för Handikappombudsmannen föraatt pro-

dock ingetDe gehör hos riksdagen beslutadecesser. vann som
enligt propositionen.

2.2 Statens Handikappråd

Som tidigare framgått, det lägga Statens Han-attvar genom ner
dikappråd, SHR, medel frigjordes för finansiera Handi-attsom
kappombudsmannens verksamhet. Denne också delövertog en av
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de uppgifter låg på SHR. Handikapputredningen skrev föl-som
jande relationen Handikappombudsmannenmellan SHR ochom

"Ävensid. till Handikappom-347. vårt förslag särskildom en
innebär funktion så vissa närstå-budsman deluppgifterären ny

ende sådana idag förvaltar"uppdrag SHRsom
Anledningen till inrättades förSHR 1965 främst detatt attvar

behövdes skulle kunna samla in och förmedla han-ett organ som
dikapprörelsens i olikauppfattningar frågor. förordningenGenom
1979:421 med instruktion för Statens Handikappråd förändrades
rollen. uppgift levnadsför-Rådets blev "verka för förbättradeatt
hållanden för handikappade och därvid i första hand inrikta sig på
handikappfrågor fleraberör samhällsområden."som

i instruktionen nämndes följande uppgifter:I 2 §

följa samhällets insatser för handikappade verka föroch en-
samordning dem,av
verka för i sin handi-samhällsorgan verksamhet beaktaratt-
kappfrågorna,
främja samarbetet mellan samhällets mellan dessasamtorgan-
och handikapporganisationerna,
följa forsknings- handi-och främja och utvecklingsarbetet på-
kappområdet sprida kännedom resultatet sådantsamt avom
arbete,
stödja arbetet inom handikappråd länshandi-kommunala och-
kappråd,
bedriva upplysningsverksamhet i handikappfrågor.-

viktigEn uppgift för ärendenSHR bereda stats-attannan omvar
bidrag till handikapporganisationer.

Styrelsen för SHR bestod för handikapp-representanterav
rörelsen, myndigheter och de båda kommunförbunden. Statens
Handikappråd till skillnad från Handikappombudsmannen,var,

samrådsorgan.ett
HandikapputredningensI betänkande frågan vadtogs upp om
skulle hända med de uppgifter låg på Handi-SHR.som som

kapputredningen betonade de enskilda myndigheternas ansvar
Ävenoch lade förslag förändringar i förvaltningslagen. andraom

lagändringar föreslogs för förstärka samarbetet mellanatt myn-
digheter och handikapprörelse.

Många remissinstanser kritiska till lägga Statensattvar ner
Handikappråd. De flesta handikapprörelsens organisationerav
ansåg det behövdes både Handikappombudsman ochatt etten

Statens Handikappråd med följa de handi-attorgan som ansvar
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kappolitiska fram-frågorna alla samhällssektorer. Vidareöver
hölls standardregler förutsätter nationellt samord-FN:satt ett
ningsorgan och kunde fylla det Samtidigt börSHR behovet.att

hadepåpekas det fanns remissorgan menade SHRatt attsom
spelat sin roll.ut

Vid mina handikapprörelsenkontakter med förrepresentanter
det många de saknar de kontakter och denär tar att sam-som upp

verkan med olika samhällsorgan, del i Verk-SHR:ssom var en
samhet. den bakgrunden jag frågan viktig detsåMot attanser
finns anledning i jag läg-beröra den samband med de förslagatt
ger.
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sammanträffandenEnkäter och3

Handikappombudsmannens övergripande verksamhet berör direkt
samhällslivet. vil-och indirekt praktiskt hela För utrönataget att

ombudsmannen har haft inom olika samhällsområ-ken betydelse
nödvändigtden, ansåg jag det inhämta synpunkter från stortatt ett

samhällsorgan och enskilda organisationer skiftandeantal med
uppgifter till myndigheteroch roller. Enkäter sändes därför 26ut

tillsynsuppgifter funktionshindrade,med bland berörannat som
samtliga landsting och länsstyrelser, handikapporganisationer51

privata konsumtions- och serviceföretag, kulturinstitu-45samt
tioner samfund.och

Totalt skickades enkäter166 Frågorna utformades medut.
hänsyn till skilda uppgifter.mottagarnas

Myndigheter, landsting och länsstyrelser tillfrågades om
eventuella i gränsdragningenoklarheter mellan Handikappom-
budsmannens myndighetersoch andra Vidare fick deverksamhet.
frågan hur de påverkats ombudsmannens arbete.av

Handikapporganisationema fick Handi-på frågorsvara om
kappombudsmannens prioriteringar, förhållandet mellan den egna
organisationen och ombudsmannen hur de såg på årsrap-samt

inforrnationsverksamheten opini-och ombudsmannensportema,
onsbildande verksamhet. fick vidare frågaDe gällde denen som
nationella samordningskommittén för handikappfrågor enligt re-
gel i17 FN:s standardregler.nr

Privata konsumtions- serviceföretag,och kulturinstitutioner
och samfund tillfrågades de vidtagit några inomåtgärderom egna
handikappområdet och i såde fall har inspirerats Handi-om av
kappombudsmannens tillfrågadesarbete. också hur sågDe deom
på Handikappombudsmannens roll och standardregler. Vi-FN:s
dare ombads de redogöra för sin dis-på eventuelläven att syn en
krimineringslagstiftning.

Frågorna i enkäterna framgår bilagaav
har inte gjortJag någon statistisk bearbetning enkätsvaren,av

eftersom jag inte det skulle ha varit något väsentligtattanser av
värde för min utredning. Vissa frågor också formulerade så attvar
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i Min avsikt med enkä-kunde redovisas tabeller.de inte enkelt
organisatio-bild myndigheter,skaffa mig huratttema en avvar

Handikappom-och tagit intrycknäringsliv uppfattatoch avner
urskiljajagUtifrån enkätsvaren har kunnatbudsmannens arbete.

också särskiljande drag.vissa Jagmönster ge-mengemensamma
med sjuockså kompletterande sammanträffandennomförde myn-

handikapprörelsen till hearing.digheter och inbjöd en
jagKommunförbundet bestämdekontakter med SvenskaEfter

till be-inte skicka någon enkät kommunerna. Jagmig för utatt
iställetfå tillräcklig informationdömde jag skulle attatt genom

jagsyftet besökteför några kommuner. detträffa Irepresentanter
frågefonnu-frågor till dem utifrånåtta och ställdekommuner ett

lär redovisas i bilagasom
sammanträffan-övriga intervjuerkapitlet redovisas ochI även

Frågefor-för mina ställningstaganden.ligger till grundden, som
framgår bilagavid intervjuermulären dessa även av

materialolika avsnitt tillhänvisar i minaJag änäven annat en-
i käll-redovisassammanträffanden. materialkäter och Detta en

förteckning.

myndigheter3.1 Centrala

Enkäten

fråninkomEnkäten skickades till myndigheter,26ut svarvarav
besvaradestycken. bilaga framgår vilka myndigheter25 I 3 som

enkäten.
frågor i enkäten myndigheternacentrala berör hurEtt upp-par

fattar gränsdragningen Handikappombudsmannen denmellan och
myndigheten och de ombudsmannen ochattegna anserom myn-

digheten i fornågot avseende har område. allraDeansvar samma
flesta myndigheter intede några gränsdragnings-attuppger ser
problem. Handikappombudsmannensregel tycker deI att upp-
följning utvärderingoch kompletterar det tillsynsansvaret.egna
Socialstyrelsen påpekar dock det till del råder oklarhet iatt en
gränsdragningen Socialstyrelsensmellan och Handikappombuds-

uppgifter tillkan leda dubbelarbete eller viss passi-mannens som
vitet. Boverket inga gränsdragningskonflikter framhållerser men

ombudsmannens uppgifter dåligt definierade.att är
Ungefär tredjedel myndigheterna Handi-atten av uppger

kappombudsmannens arbete lett till medvetenhet för-större om
hållandena inom handikappområdet och till i framtidendeatt
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kommer uppgifter inomkunna för sinastörreatt ta ett ansvar om-
rådet.

Handi-Myndigheterna tillfrågades också tagit deldeom av
kappombudsmannens information standardregler ochFN:som

fjärde-dessa regler hade implementerats i deras arbete. Treom
delar myndigheterna de tagit del ombudsman-attav uppger av

information standardreglerna. har förmedlatsDennens om genom
ombudsmannens årsrapporter vid konferenser överlägg-ochsamt
ningar. Ungefär myndigheternahälften standardreg-attav svarar
lema på implementeratseller i det arbetet. Desättett annat egna

dessa tjänar utgångspunkt myndighetensregler forattanser som
policy på finnsområdet. också myndigheter framhållerDet som

standardreglema ligger till for handlings-grund konkretaatt mer
och föreskrifter.program

Myndigheter inte inarbetat i sinreglerna verksamhet harsom
olika förklaringar till detta. ochPost- Telestyrelsen attmenar reg-
lema så allmänt hållna de behöver återfinnas i lag. Andraär att
myndigheter påpekar gällande lagstiftning till-på områdetatt är
räcklig.

I § i lagen 1994:749 Handikappombudsmannen4 stadgasom
i myndigheter med flera på ombudsmannens uppmaning skallatt

lämna uppgifter sin verksamhet skyldiga påde är attsamt attom
ombudsmannens uppmaning komma till överläggningar med den-

majoritet myndigheternaEn inte skyldighetdennaattne. av anser
stärkt inomderas handikappområdet. Samtidigt deansvar menar

intesamarbetsklimatet påverkats skyldiganegativt deatt ärattav
komma till överläggningar.att
Några myndigheter de Handi-samarbetat medattuppger

kappombudsmannen. har då i allmänhet sig medver-Det rört om
kan vid konferenser beskri-eller i olika arbetsgrupper. Skolverket

hur samarbetet till de tagitlett fram rapportatt gemensamtver en
rektorers arbetet funktions-på med elever har doldaom syn som

nedsättningar. Flertalet inte harmyndigheter svarardock deatt
haft något samarbete med ombudsmannen. myndighetEn uppger
till och med inte visatombudsmannen något intresse foratt sam-
arbete.

I enkäten myndigheterberörda möjlighet några öv-attgavs ge
riga synpunkter funktionpå och uppgifter Handikappom-för
budsman. Majoriteten har inga sådana tredje-synpunkter men en
del vill ombudsman har rådgivande, praktisk rollse en som en

myndigheterna.mot
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Sammanträffanden

tillbegränsade mina sammanträffanden med myndigheterJag
särskilda träffa.några jag ansåg det fanns skäl Dessaatt attsom

var

Arbetsmarknadsstyrelsen,-
Luftfartsverket,-
Skolverket,-
Socialstyrelsen,-

institut handikappfrågorStatens för i skolan,-
institut särskilt utbildningsstödStatens för och-

Vägverket.-

träffade också Handikappinstitutet nu-Jag förrepresentanten
Hjälpmedelsinstitutet. frå-Vid mina samtal utgick jag frånmera

i enkäten myndigheterna tidigare hade besvarat. Detgorna som
ledde till jag kunde följa fördjupa mig i vissa frågor.ochatt upp

Vid dessa bekräftades i utsträckning enkätsvaren.möten stor
Socialstyrelsen såg fara i in på områdenombudsmannen gåratten

Enligtdär länsstyrelsen Socialstyrelsenoch har tillsynsansvar.ett
Socialstyrelsens lig-uppfattning kan oklarheter ansvaretvarom

resultera antingen i myndighetdubbelarbete eller ingen tarattger
sitt Socialstyrelsen Handikappombuds-menade närattansvar.

får ärende ligger inom förettmannen annan myn-som enramen
dighets tillsynsansvar myndighetenskall det till denöverlämnas
för utredning. utreda sådanaOmbudsmannen bör intesåledes
ärenden i sak. Vidare påpekade dettaSocialstyrelsen ävenatt
gäller frågor Socialstyrelsen hargenerella domstolstrots.mer som

uttalat för tillkomma intemed kommunerett att rättaansvar som
verkställer domar i tid. Handikappombudsmannen bör dock kun-

följ vad händer med ärendet.na a upp som
Skolverkets uttryckte viss kritik Handi-representanter mot

kappombudsmannens agerande. Enligt Skolverket uppstod det en
spänd relation i början mellan myndigheterna. beroddeDetta
bland på det ombudsmannen sig iengageradesättannat som
frågor gällde undervisningen barn Vidaremed dyslexi.som av
menade Skolverket ombudsmannen varit tillkritisk verketsatt
uppdrag, vilket uppfattades bristande respekt för arbete.desssom
I övrigt ansåg inte det förelåg några Överlappningar ellerattman
gränsdragningsproblem mellan Skolverkets Handikappom-och
budsmannens uppgifter. Relationen myndigheternamellan har
förbättrats och från Skolverkets sida påpekades kontakternaatt
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arbetepositiva för verketsHandikappombudsmannen varitmed
med handikappfrågor.

Övriga med såg ingamyndigheter jag varit i kontakt pro-som
ansvarsfördelning ochsvårigheter det gällerblem och gräns-när

till Handikappombudsmannen. Däremotdragning i förhållande
på iblivitkritik det de bemöttauttryckte två myndigheter sättmot

Handikappombudsmannen.överläggningar medsamband med
efterlystede myndigheter jag träffadeallmänt kanRent sägas att

kanHandikappombudsmannenömsesidiga därkontakter,mer
föri ställetpå lösningarfungera pådrivande pekaattgenomsom

myndig-"tillsyn"uppträda ombudsmannen hade överatt som om
heten.

ställ-frågan HandikappombudsmannensocksåJag tog omupp
tvåning till regeringen. Meningarna deladei relation men avvar

ställningfriaremyndigheterna ansåg ombudsmannen bör haatt en
anfördesregeringen andra myndigheter. Skälenängentemot som

myndigheterombudsman skall kunna kalla andraatt somvar en
uppgifter måstetill överläggningar och infordra från dem, ges en

särskild status.

Länsstyrelser3.2

Enkäten

samtligaEnkäten besvarades länsstyrelser.av
Handikappombuds-Majoriteten länsstyrelserna attuppgerav

uppföljning haft nå-nationella och utvärdering inte harmannens
direkt det förbetydelse gäller länsstyrelsemasnär ut-gon ansvar

värdering handikappfrågor inom sina respektive län.av
Ungefär två länsstyrelser ombudsmannensatttreav svarar

verksamhetupplysnings-, opinionsbildandeinformations- och
landstingsinte har ochbetytt något för tillsynen kommunersav

till vissauppgifter serviceenligt stöd ochlagen 1993:387 om
ochfunktionshindrade, socialtjänstlagen 1980:620, SoL,LSS,

dockandra lagar. länsstyrelsernaUngefär tredjedel menaren av
upplysningsverksamheten seminarier och årsrappor-i formatt av
har haft viss infonnationskälla.betydelseter en som

direktlänsstyrelseIngen Handikappombudsmannenattuppger
framhållerhar påverkat den flertaletverksamheten. Det storaegna

i ide inte Handikappombudsmannenhar upplevtatt attsvaren
något avseende utfört uppgifter ligger inom för läns-som ramen
styrelsemas tillsynsansvar. delänsstyrelserEtt attuppgerpar
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fattat beslut i tillsynsärenden vilka handlagts ombuds-även av
några Handikappombudsmannenfall har hänvisat kla-Imannen.

ganden till länsstyrelsen Länsstyrelserna i Jönköping och Västra
Götaland, i något fall har ombudsmannen behållit ärenden utan

infonnera länsstyrelsen Länsstyrelsen i Norrbottens län.att
Ungefär fyra länsstyrelser påpekar det inte föreliggertre attav

några oklara gränsdragningar mellan det författningsmässigaegna
och det åvilar Handikappombudsmannen.ansvaret ansvar som

Några den tillsynen regional medan ombuds-ärattanger egna
tillsyn nationell. Samtidigt ungefär fjärde-ärmannens menar en

del länsstyrelserna finnsdet gränsdragningsproblem mellanattav
de bägge myndigheterna. länsstyrelseIngen dock gällandegör att
det lett till några direkta praktiska problem. Vissa efterlyser en
precisering gränsdragningen inom de områden bådeberörav som
Handikappombudsmannen och länsstyrelsen.

Länsstyrelserna har skiftande uppfattningar funktionvilkenom
och vilka uppgifter Handikappombudsmannen flestabör ha. De

ombudsmannen bör verka opinionsbildande be-att samtmenar
vaka handikappfrågor det gäller utbildning, arbetsmarknadnär

tillgänglighet.och Flera länsstyrelser påfallandeuttrycker osä-en
kerhet rollen och Handikappombudsmannen idagöver ärattanser
alltför och bör få tydligare samrådroll. Ett närmareanonym en
och samarbete Handikappombudsmannenmed fleraönskas av
länsstyrelser.

sammanträffanden

har varitJag också i kontakt med fyra för komp-länsstyrelser att
lettera enkäten jag utgickoch då från enkätfrågorna. Vid dessa
sammanträffanden bekräftades i de jag fick i min enkät.stort svar

minstInte underströks behovet fler kontakter med Handi-av
kappombudsmannen.

4Sedan jag tagit ärende avsåg bistånd i fonnettupp som av
färdtjänst, kunde vi konstatera ombudsmannen handlagtatt ären-
den ligger inom för länsstyrelsernas tillsynsansvar.som ramen
Det något inte hade kommit fram i enkätema. tjäns-Devar som

jag träffade ansåg berördtemän länsstyrelse informerasskallatt
vid sådana tillfällen.
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3.3 Landsting

inga landstingenandra kontakter med enkäten.Jag tog än genom
Alla landsting påsvarade den.utom ett

Så samtliga landsting Handikappombuds-gott attsom menar
behövs for utvärdera förhållandena inom handikapp-attmannen

området. återkommande motivering finnasEn det måsteär att
någon myndighet för olikahar hela detta område medsom ansvar
huvudmän. landsting tillägger skilda kanEtt huvudmänattpar
leda till funktionshindrade inte får sina rättigheteratt personer
tillgodosedda och det därför behövs ombudsman.att en

Elva landsting gränsdragningen Handi-mellanattuppger
kappombudsmannens och andra myndigheters oklar,äransvar
särskilt Socialstyrelsen. Tio de tillfrågade där-gentemot av ser

inte några sådana oklarheter. Ett landsting tilläggeremot attpar
Socialstyrelsen har roll Handikappombudsmannen.änannanen
Ombudsmannen skall tillgänglig för enskilda funktionshind-vara
rade, kan vända sig dit och få råd. Socialstyrelsen har intesom
denna funktion, endast "fonnell" roll.utan en

Årsrapporterna konferenseroch FN:s standardregler spelarom
landstingen.positiv inspirationskällaroll för I stort setten som

samtliga personal och politiker tagithar del årsrap-attuppger av
och besökt olika konferenser. Få landsting hävdar dockporterna

ombudsmannen har någon konkret påverkan på denatt utövat mer
verksamheten.egna

Samtliga landsting FN:s standardregler väl kändaatt äruppger
och utgångspunktallmän för verksamheten. Flerautgör en uppger

handikappolitiska har antagits eller iatt program som som en snar
framtid skall bygger på standardreglema eller inspireratsantas av
dessa. i

flesta landstingDe har ingenting invända Handi-att mot
Ös-kappombudsmannens prioriteringar. Landstingen i Uppsala,

tergötland, Kristianstad, Dalarna och Jämtland önskar närmareett
samråd och samarbete med ombudsmannen. Vidare framförs öns-
kemål frågor rörande hälso- sjukvårdenoch borde bevakasattom

Detsamma gäller området stöd service.ochmer. om

3.4 Kommuner

harJag träffat för åtta kommuner intervjuatochrepresentanter
dem kommunernas på Handikappombudsmannens arbete.om syn
De kommunrepresentanter jag träffat kommer frånsom
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Borlänge,-
Halmstad,-
Kalmar,-
Norrköping,-
Skellefteå,-
Tierp,-

ochTyresö-
Uppsala.-

flestaDe dessa kommuner har inte haft någon egentlig kontaktav
med Handikappombudsmannen. några fall har frånI personer
kommunen deltagit i konferenser FN:s standardreglerom som

ombudsmannen. Vissa kommuner hafthar kontaktarrangerats av
med ombudsmannen i samband med anmälningsärenden.

deIngen kommuner jag besökte upplevde det fannsattav som
några problem beträffande gränsdragningen mellan ombudsman-

och kommunens uppgifter. heller har de några kon-Inte settnens
flikter vad gäller ansvarsområdena for Handikappombudsmannen
och för andra statliga myndigheter.

främstaDen inspirationskällan för kommunerna i fråga in-om
för funktionshindrade de lokala handikapporganisatio-satser är
och inte Handikappombudsmannen. kommun har dockEnnerna

utarbetat kommunalt handlingsprogram i handikappfrågor iett
samarbete med ombudsmannen. i första hand länssty-nära Det är

relserna och Socialstyrelsen kommunerna sig till forvändersom
rådfrågning. Handikappombudsmannen uppfattades mer som en
instans dit den enskilde vänder sig.

Två kommuner ansåg inte Handi-det behövs någonatt
Övrigakappombudsman. såg tydlig ombudsmannen,plats fören

eftersom det myndighet den enskildeär funktionshindradeen som
kan ha direkt kontakt med. Några kommuner riktade kritik mot
Handikappombudsmannens arbetssätt. harDet gällt uttalanden
från ombudsmannen berört kommunala ärenden och enkätersom
till kommunerna varit mycket svåra besvara på korrektatt ettsom
sätt.

allmännaDen uppfattningen bland dem jag träffade attvar
kommunernas tjänstemän och politiker känner till FN:s standard-
regler de tillämpas i mycket varierandeatt grad i kom-men

handikappolitiska arbete.munernas
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Privata företag, kulturinstitutioner och3.5

samfund

skicka tilllät enkät mycket heterogenJag 45ut en en grupp av
företag, kulturinstitutioner och samfund. Tanken enkätmed denna

få bild påhur Handikappombudsmannensattvar en av man ser
arbete utanför myndighetssfären och de organisationer harsom

direkt ombudsmannen.kontakt medmer
Erfarenheterna och kunskaperna varierar bland dem harsom

inkommit frånpå enkäten. Svar har företag med flera.26svarat
i bilagaDessa anges

Endast några få dem besvarat däriblandenkäten, SJsomav
och Föreningssparbanken, blivit inspireradedeattuppger av
Handikappombudsmannen i arbetet tillgänglig-med förbättraatt
heten för människor med funktionshinder. Majoriteten attmenar
de framför inspireratsallt har det arbete utförs handi-av som av
kapporganisationema eller de skaffat sig relevant kunskap påatt

SJ framhåller företaget har regelbundnasätt. mötenannat att om
aktuella frågor med handikapporganisationema. SL påpekar att

viktigt.samarbetet med Vägverket flertalEtt demär av som sva-
räknar mängd åtgärder vidtagit för sinde verk-görarat attupp en

samhet tillgänglig för funktionshindrade. uttryckli-Några anger
handikappfrågor betydelse i deras arbete.äratt storgen av

organisationerEtt antal företag, och samfund sammanlagt 15
de besitter kunskap standardregler.FN:s Femattuppger om anser

kunskapen framför allt förmedlats Handikappombuds-att av
Övriga framhåller handikapporganisationemas inforrna-mannen.

tionsinsatser och de kommunala handikappråden främstasom
kunskapskälla. företag institutionerElva och svarade intedeatt
känner till standardreglema.

3.6 Handikapporganisationema

Enkäten

Enkäten till handikapprörelsen besvarades organisationer.41av
Dessa redovisas i bilaga

förstaDen frågan i enkäten gällde Handikappombudsmannens
prioriteringar. Något hälften organisationernaänmer av uppger

de nöjda eller ganska nöjda med ombudsmannens priorite-att är
ringar. Ett fåtal de missnöjda. Gemensamt för deärattsvarar
flesta organisationerna de önskar intensivare bevakningär att en
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från Handikappombudsmannens sida det område självadeav som
företräder. antal exempel.I ett stortsvaren ges

hälften organisationerna karaktäriserar sittDrygt förhål-av
lande till Handikappombudsmannen utmärkt eller vadgottsom

möjlighet tillsamverkan och påverkan. Endast organisa-avser en
tion förhållandet dåligt medan sig14 haäratt ettuppger anser
neutralt förhållande till ombudsmannen. flesta organisationerDe
vill fler sammanträffandenha med ombudsmannen 15 styc-men
ken antalet sammanträffanden varit tillräckligt.attmenar

allra flestaDe 34 stycken organisationer de harattuppger
haft Handikappombudsmannens årsrapporter, medan fyranytta av

intede har haft det. fleraI lyfter framatt attsvarar av svaren man
årsrapporterna pedagogiskt skrivna och organisationen harär att
tagit del de utredningar i Samtidigtdem.presenteratsav som
framhåller de antagligenatt görrapporterna störst nytta externt
och det förbundet självt besitter nödvändiga special-att egna
kunskaper.

Knappt hälften Handikappombudsmannens informa-attanser
tionsverksamhet har haft positiv påverkan organi-för denen egna
sationen, medan organisationer18 inte upplever någon påverkan
alls. organisationIngen påverkan varit negativ förattsvarar orga-
nisationen.

Resultatet fördelar sig på Handi-vad gällersättsamma
kappombudsmannens opinionsbildande verksamhet. organi-De
sationer ombudsmannens opinionsbildning bra,att ärsom anser

den behövs komplement till verksam-denatt ettmenar som egna
heten eftersom de inte organisa-till.räcker Fleraegna resurserna
tioner framhåller årsrapporternas opinionsbildande betydelse.

Organisationerna har fått på frågan deäven attsvara anserom
Handikappombudsmannen eller dess råd kan åläggas uppgiften

nationell samordningskommitté enligtatt FN:s standardreg-vara
ler. organisationerDet 17är ombudsmannen kanattsom anser
åläggas denna uppgift. Lika många nej och fem osäkra.ärsvarar
På frågan rådet skulle kunna ha denna uppgift tioom svarar
organisationer ja, nej23 och de inte Några organi-att vet.sex
sationer framhåller FN:s standardregel förutsätter17att attnr
handikapporganisationema skall ha inflytande i kommittén.stort

uppfyllsDetta inte Handikappombudsmannen får dennaom upp-
gift, bland på grund ombudsmannens verksamhetannat attav

regleringsbrev. någraI framförsstyrs den kom-attav av svaren
mitté i standardreglerFN:s bör fri från direktivsom avses vara
och bestå sakkunniga med bakgrund i handikapp-av personer
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folkrörelseinriktningförbund sig tydligrörelsen. Flera önskar en
på kommittén.

Hearing

hearing,handikapporganisationerträffade också några vidJag en
hearingenjag inbjöd till. diskussioner fördes vidDe gavsomsom

Till grund förviktig kompletterande kunskap till enkätsvaren.
tidigarediskussionerna jag organisationernahade enkäten som

besvarat.
organisationer deltog ansåg ombudsmannen harDe attsom

prioriteradegjort bra arbete. tyckte fel frågor blivitIngenett att
på vilkai likhet med enkätsvaren fanns det olika synpunktermen

områden Handikappombudsmannen prioritera under kom-borde
mande år. Visa vidden dessa jag följandeönskemålFör att av ger

på fördes fram:exempel vad som

vård rehabilitering,och-
avgifter och kostnader för funktionshindrade,-
diskriminering och bemötande,-
utbildning handläggare, det gäller lagar ochkunskapnärav om-
regler.

önskemålfanns allmänt HandikappombudsmannenDet ett attom
tid och anknytningborde lägga på frågor harner mer resurser som

till vården. Ombudsmannen borde arbeta med dessa frågor ettur
rättigheter,perspektiv mänskliga pådär obetingat stårav man mer

den Socialstyrelsenenskildes sida. ansågs påallt för mycket se
frågorna läkarperspektiv.ettur

Vidare länsstyrelsernariktades också kritik för bristandemot
kompetens organisationernavad gäller funktionshinder. Alla

Handikappom-tyckte de kontakter medhade godautom atten
budsmannen bli frekventa. be-kontakterna borde Detmen mer
hövs fler återkommande former kontakterAndra änmöten. av

Ökadeidag efterlystes, bland olika nätverksgrupper. kon-annat
takter med handikapprörelsen skulle underlätta ombudsmannens
övriga samhällsarbete.

När det gäller Handikappombudsmannens infonnationsarbete
kan organisationemas enligt följande:synpunkter sammanfattas
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det kommer många för kommunerna pårepresentanter om--
budsmannens konferenser,
inforrnationsarbetet har resulterat i konkreta åtgärder detnär-

tillgängligheten igäller kommunerna,
det finns ökat lokalt intresse standardregler tillFN:sett av-
följd Handikappombudsmannens konferenser,av

organisationemas tjänstemännär ochrepresentanter möter-
förtroendevalda i kommunerna märks ombudsmannens in-att
fonnationsverksamhet har haft effekt.

direktivenI för min utredning påtalas ombudsmannens infor-att
mationsarbete inte får inkräkta på handikapprörelsens möjligheter

komma sin information.med Deltagarna vid hearingenatt ut an-
såg inte det fanns någon konflikt mellan ombudsmannen ochatt
handikapprörelsen i fråga.denna Handikappombudsmannens in-

har sådan "tyngd" denne kan komma med infor-satser att uten
mationen på lättare organisationerna. Handikappom-sätt änett
budsmannens infonnationsverksamhet också stimulansutgör en
för organisationemas arbete med information.eget

Slutligen diskuterades Handikappombudsmannens roll som
myndighet. Organisationerna hade inte tagit någon konkret ställ-
ning i denna fråga allmän uppfattning ombuds-attmen en var

bör ha frimycket ställning regeringen.gentemotmannen en

3.7 Intervjuer med ledamöter i
ombudsmannens råd

harJag intervjuat sju ledamöter i Handikappombudsmannens råd.
Frågorna omfattade både hur de på ombudsmannens arbete iser

och rådets funktion. Frågornastort redovisas i bilaga
Rådsledamötema Handikappombudsmannenattvar ense om

har vikti funktion fylla. Vidare deatt överensen g attvar om om-
budsmannens arbete följer de uppgifter regleras i lag och in-som
struktion. Meningarna gick dock i det gäller vilkasär uppgif-när

Handikappombudsmannenter bör prioritera.som
Vissa ledamöter ville rollen deltagaretona i den han-ner som

dikappolitiska debatten och i stället lägga tonvikten vid faktain-
samling och rådgivning till enskilda funktionshindrade. Andra
rådsledamöter ville lyfta fram informationsverksamheten och
tryckte bland särskilt på den opinionsbildningannat riktatssom
till företrädare för näringslivet. Ett ledamöter menade råd-attpar
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givningsverksamheten i första hand bör skötas handikapp-av
rörelsen. Samtliga fem ville ombudsmannen processförandege en
roll, också kan utsträckas till områden utanför arbetslivet.som

innebäraDetta skulle förstärkning ombudsmannens juri-en av
diska verksamhet.

När det gäller rådets arbete fanns samstämmighet mel-storen
lan intervjupersonerna. Rådet fyller i sin nuvarande form inte nå-

funktion. Sammanträdena har dominerats diskus-störregon av
sioner otillräckligade ekonomiska för verksamhe-om resurserna

Meningarna delade det framtida behovet rådet. Deten. var om av
ansåg rådet behövdes menade idet så fall borde haatt attsom en
rådgivande funktion och bredare sammansättning. Någramer en

ansåg det kunde finnas behov "styrgrupp", granskaratt av en som
ombudsmannens förvaltning.

Rådsledamöterna fick fundera kring frågan ombuds-även om
bör underställd riksdagen eller regeringen. Härmannen vara var

meningarna delade. Vissa tryckte mycket bestämt på Handi-att
kappombudsmannen måste fristående ioch likhet med JOvara
direkt underställd riksdagen medan andra framhöll uppgifternaatt
för Handikappombudsman sådana den börär atten vara en myn-
dighet under regeringen.sorterarsom

3.8 Arbetsmarknadens parter

Arbetsmarknadsfrågoma har alltid varit viktiga för ombudsman-
och de ökade i betydelse lagen 1999:132 förbudnär motnen om

diskriminering i arbetslivet med funktionshinder träd-av personer
de i kraft den maj i år.l dennaMot bakgrund ville jag träffa

för Landsorganisationen, LO, Svenska Arbets-representanter
givareföreningen, SAF, och Tjänstemännens Centralorganisation,
TCO. Frågorna samtalen byggde på redovisas i bilagasom

SAF har haft minst kontakter med Handikappombudsmannen
de organisationerna. LO:s och TCO:s erfarenhetertreav var myc-

ket positiva. TCO har bland anlitatannat ombudsmannensen av
handläggare vid utbildning förbundsjurister.av

Både LO och TCO efterlyste information från Handi-mer
kappombudsmannen. standardreglerFN:s okända på de flestaär
arbetsplatser och Handikappombudsmannen har inte påverkat hur

skall arbeta med handikappfrågor.parterna LO och TCO ivar
princip positiva till lagstiftning diskriminering funk-moten av
tionshindrade i arbetslivet. De ville dock hellre ha enda lagen
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diskrimineringslagstiñ-berörsomfattar alla avgrupper somsom
ningen.

olyckligtdettill lagen och menadekritiskSAF är attattvar
processförande roll medfårHandikappombudsmannen rätt atten

stället behövsarbetsgivare i Arbetsdomstolen.talan Iföra ettmot
arbetsgivarna, därombudsmannen ochförhållande mellangott

till Handikappom-råd och stöd företagen.ombudsmannen kan ge
att.bådeenligt inte ha den dubbla rollenbudsmannen bör SAF

tillsynsmyndighet medrådgivare och processrätt.vara
inte i första handTCO lagenSAF, LO och attvar ense om

isin betydelse och tillämpningkommer fåatt processergenom
i dis-viktigaste lokala förhandlingarArbetsdomstolen. Det är att

intetill stånd. lag behöverkrimineringsärenden kommer "En vara
iställetdålig frånvaron kanpå grund Det varaav processer.av

lös-förhandlar framtecken på effektiv lag ombudsmannenen om
arbetsgivare, arbetsdomstolen behöverningar med utan att vara

inblandad" SAF.
tilltrodde ledaVarken LO eller TCO lagen kommeratt att

egentliga konflikter mellan fackliga organisationernanågra de
och Handikappombudsmannen. Mycket arbetet med attav
komma till med diskriminering i arbetslivet handlarrätta attom

lösningarfinna mellan innan ärendet når Arbetsdomsto-parterna
rådgi-len. uppgift för ombudsmannen kan bli fungeraEn att som

fackliga organisationen.den berördavare
Samtliga den lagen medför denöverens att att ar-var om nya

måstebetsrättsliga kompetensen hos Handikappombudsmannen
förstärkas. kommer behövas juridisk med godsakkunskapDet att
kännedom erfarenhet huroch arbetar för kunnaattparternaom av
genomföra överläggningar med organisationernadem. Alla tre
framhöll sådan kompetens bör finnas hosatt pennanenten om-
budsmarmen. det blirFörst aktuellt driva fråga dis-när att omen
kriminering i Arbetsdomstolen kan expertis in".utifrån "köpas

diskrimineringslagenLO menade innebär juridiskatt en mer
inriktning idag Handikappombudsmannens arbete. TCOän av
och villeLO organisation för Jämställd-se en gemensam
hetsombudsmarmen, Diskrimineringsombudsmannen, Handikapp-
ombudsmannen och "ombudsmarmen diskriminering påmot
grund sexuell läggning". Organisationerna menade därmedav
inte ombudsmannen behöver slås och kanatt utansamman, var en
behålla sin särställning. TCO såg styrka i haatten en gemensam

arbetsrättsjurister, kan utveckla "spetskunskap"grupp av som en
vad gäller diskriminering i arbetslivet.
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3 Ombudsmannen

vid olikahar tillfällen träffat Dis-Jag Bamombudsmannen BO,
krimineringsombudsmannen DO, Jämställdhetsombudsmannen
JämO, Konsumentombudsmannen KO, Riksdagens ombuds-

Justitieombudsmannen och naturligtvis Handi-JOmän även-
kappombudsmannen. Vi har haft såväl enskilda gemensam-som

träffar.ma
Vid mitt Sammanträffande diskuterademed JO jag relationen

mellan och HandikappombudsmannenJO och deras skilda roller
och uppgifter. Uppgifterna för skiljer sig iJO betydande grad från
de uppgifter tilldelats Handikappombudsmannen. Dennesom
skall bland fungera politisk opinionsbildare och där-annat som
med strikta juridiskaden begränsning gäller förutanagera som
JO. Justitieombudsmannen såg svårigheter for myndighet meden
sådana uppgifter Handikappombudsmannen konstitu-att rentsom
tionellt in under riksdagen. JO förde också fram fråganpassa om

partiernahur i riksdagen kommer ombudsmanatt taragera om en
ställning i frågor politiskt kontroversiella.ärsom

Vi diskuterade också skillnaden mellan förvalt-att vara en
ningsmyndighet och ombudsman, begrepp be-en vars rymmer en
tydande grad självständighet.av

JO och Handikappombudsmannen har uppgifter ärsom ge-
dock,Detta enligt JO, inget problem. JO kanutgörmensamma.

enbart utifrån vad istadgat lag eller förordning,äragera som me-
dan Handikappombudsmannen kan grunda sina ställningsta-även
ganden på standardreglerFN:s

Jag diskuterade också rollen processförare i arbets-att vara
rättsliga frågor med JO, JämO och DO. Alla ombudsmännentre
lyfte fram behovet arbetsrättslig kompetens för denna uppgift.av

DO och JämO framhöll det ibland kan uppstå diskussioneratt
skall driva ärende diskriminering. räk-Ingenettom vem som om

dock med det skall behöva bli några konflikter. Denatt storanar
fackliga organisationen visserligenkan någon gång berördvara
på det svårt för organisationensätt ställning tillett gör att tasom
förmån för medlem sig för diskriminering.utsatten som anser

JämO, DO, BO och HO har vid olika tillfällen, framfört deatt
vill ha friare ställning i förhållande till regeringen. Relationenen
arbetsgivare arbetstagare, där ombudsman förhandlarman som-

sina villkor, upplevs ibland problem. Framför allt HOettom som
också regleringsbreven alltför styrande,att är ävenmenar- om

dessa i samråd med ombudsmannen.upprättas
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organisation för ombudsmän. Blandfinns internationellDet en
medlem iSveriges ombudsmän endast JO rättäger att orga-vara

medlemskap nämligen ombudsman-nisationen. förKravet är att
nationellafristående ställning direkt under dethar par-nen en

iuppstår därför problem för övriga ombudsmänlamentet. Det
myndigheterinternationella sammanhang, eftersom de underär

regeringen.

Övriga sammanträffanden3.10

haftjagredovisas harde sammanträffandenUtöver som ovan,
Handikapp-regeringskanslietmed tjänstemän på rörandesamtal

och internationella uppdrag.ombudsmannens årsrapporter

Professor Kent Källström

innehar professur i civilrätt inriktningKällström medKent moten
Mitt med honom Handikappombuds-arbetsrätt. samtal gällde

framtida uppgifter arbetsrättensprocessförare inommannens som
område.

Källström framhöll arbetsrätten del detäratt somansvaren av
framtidenåligger utomstående och iJämO, DONärparterna. som

i praktikenHandikappombudsmannen blir inblandade dethandlar
värderingar.överprövaatt parternasom

Arbetsdomstolen bådekomplicerat föra iDet är att processer
ju-kunnigatekniskt och taktiskt menade Källström. behövsDet

rister, förmed god erfarenhet såväl arbetsrätt processrättav som
klara den uppgiften. Rådgivning, övervakning, överläggningaratt

och hänger intimt ihop vilket talar för habörattprocesser man
den arbetsrättsliga inom sinkompetensen organisation inteoch
anlita advokat juridiskeller expertis. ocksåDet ärexternannan
viktigt återkopplingen tillmed organisationen, så kompetensatt
och erfarenheter kan utvecklas. Endast fåtal fall kommerett
emellertid leda till i Arbetsdomstolen. Detatt storaen process
flertalet inomärenden arbetsrätten innebär därför rådgivning till

enskildeden och överläggningar med parterna.
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Utländska kontakter

utredningensFör räkning besökte jag Irland och Holland. Be-
söket på Irland gällde i första hand frågor kring implementering

diskrimineringslagstiftning och jag samtalade dessa frågorav om
med tjänstemän vid Departement of Justice, Equality and Lawre-
form.

fundamentEtt i irländskaden ekonomiska politiken denär so-
ciala pakten mellan arbetsgivare, fackföreningar och Dettastaten.

tillämpas på handikappområdet,system däräven myndigheter
inom för denna pakt förbinder sig genomföra olika in-attramen

diskuteradeJag hur tillämpningensatser. sker med representanter
för National Rehabilitation Board.

I Holland träffade jag för paraplyorganisationrepresentanter en
handikapporganisationer, kommissionen för lika behandlingav

och professor Art Hendriks. Med Art Hendriks förde jag samtal
betydelsen de olika fördragen för mänskliga rättigheter ochom av

ombudsmannarollen.
Utanför mitt utredningsuppdrag besökte jag Sydafrika, där jag

dock tillfället i akt och träffade kommissionentog för mänskliga
rättigheter och dess särskilde företrädare för bevakning funk-av
tionshindrades intressen.

Vid mina samtal med företrädare för organisationer och myn-
digheter har jag också skaffat mig bild hur verksamheten ien av
Australien med Handikappombudsman fungerar.en
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4 Internationella dokument om

mänskliga rättigheter

Grunden för den roll och de arbetsuppgifter Handikapp-som en
ombudsman bör ha de internationella dokumenten mänsk-är om
liga rättigheter. Dessa dokument leder fram till handikappoli-de
tiska utgångspunkter enligt min mening betydelseår närsom av
det gäller ställning till Handikappombudsmannens framtidaatt ta
roll och uppgifter

4.1 AllmännaFN:s förklaring deom

mänskliga rättigheterna

Förenta Nationernas förklaring de mänskliga rättigheternaom
från 1948 föreskriver alla människor födda fria och lika iatt är
värde och rättigheter. Var och berättigad till fri-alla de ochären
rättigheter uttalas i förklaringen. gäller åtskillnadDet utansom av
något slag såsom hudfárg, kön, språk, religion, politisk ellerras,

uppfattning, nationellt eller socialt egendom,annan ursprung,
börd eller ställning i övrigt. Ingen får diskrimineras eller hindras
från utnyttja sina rättigheter.att

Skyddet diskriminering således hömstenama imot är en av ar-
betet för de mänskliga rättigheterna. Uppräkningen intekanovan
heller uttömmande. Personer med funktionshinderses som om-
fattas därför enligt min bedömning regeln lika i värde och.av om
rättigheter. innebärDet då de inte får diskrimineras eller hind-att

utnyttja sina rättigheter.attras
Av särskild betydelse för funktionshindermed ärpersoner ar-

tiklarna lika tillträde till allmän tjänst och till socialrättom
trygghet ekonomiska, sociala och kulturella rättighetersamt som

nödvändigaär för den enskildes värdighet och fria utveckling av
Ävenhans eller hennes personlighet. till levnadsstan-rätten en

dard tillräcklig för denär enskilde och hans familjs hälsa ochsom
välbefinnande och till trygghet vid arbetslöshet, sjukdom,rätt in-
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försörj-förlustålderdom ellerdöd,validitet, makes avannan
inte kunnatenskildeomständigheter, dengrundningen på somav

funktionshindrade.betydelse förnaturligtvisråda är storöver av
tillsyftarundervisning, vilkentillocksågällerDet rätten person-

delfåfritt kunnaochutveckling,fullalighetens tarätten att av
delaktigbliochliv, njuta konstenkulturellasamhällets av ve-av

fönnåner.dessframsteg ochtenskapens
såledesmänskliga rättigheternaförklaring de ärFN:s en avom

funktionshindradebeskriva hurdet gällergrundstenama när att
samhällslivet.idelaktighetjämlikhet ochuppnåska kunna

mänskligadekonventioner4.2 FN:s om

rättigheterna
deberörkonventionerantagit sjugeneralförsamling harFN:s som

ochmedborgerligaKonventionenmänskliga rättigheterna. om
ekonomiska,konventionenfrån ochrättigheter 1966politiska om

tillsam-år bildarrättigheter frånkulturellasociala och samma
livmänskligttillkommer alla. Etträttigheter.somdet nät avmans

ochrespekterassamtliga rättigheter vär-i värdighet förutsätter att
omständighet.varjeoberoendeför alladeras på sätt avsamma

Även kallad barn-rättigheter, nedankonvention barnetsFN:s om
särskilt in-i detta sammanhangkonventionen, från 1989 är av

tresse.
rättigheternamedborgerliga politiskade ochKonventionen om

ochåsiktsfrihettill yttrandefrihet,ochinnehåller förrätt envar
olika slag.skyddorganisationsfrihet övergreppmotsamt av
kulturella rättig-ekonomiska, sociala ochKonventionen om

ide konven-konventionsstatemaförpliktigarheter att garantera
åtskillnad nå-ochinskrivna rättigheternationen utan avvar en

politiskspråk, religion,hudfärg, kön,på grundslaggot av ras,
social förmögen-åskådning, nationell eller härkomst,eller annan

Även "funktionshindrade"övrigt.ställning ihet, börd eller om
bedömning, ingenfinns, enligt mininte artikel 2.2omnämns

konventionen utesluta några frånanledning skulle rät-att tro att
tigheterna stadgas i den.som

för människorrättigheter särskild betydelseTill de ärsom av
tillfredsstäl-åtnjutafunktionshinder, demed rättenär attom en

åtnjuta bästaartikellande levnadsstandard ll, rätten att upp-
artikel ochtill utbildning 13nåeliga hälsa artikel 12, rät-rätten

rättigheter harlivet artikel 15.delta i det kulturella Dessaten att
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alla betydelse funktionshindrades möjligheter uppnåförstor att
jämlikhet och deltagande i samhällslivet.

Av särskilt intresse i detta artikel stad-sammanhang 26. Därär
alla lika och har till skydd lagen. Deär rättattgas samma na-av

vartionella lagarna skall och likvärdigt och ef-garantera etten
fektivt skydd varje åtskillnad på grund hudfárg, kön,mot av ras,
språk, religion, politisk eller åskådning, nationell ellerannan so-
cial härkomst, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt. Uppräk-
ningen kan inte uttömmande. generella förbudetDet motanses
diskriminering enligt mindärmed mening skydda ävenattavser
funktionshindrade bli särbehandlade. enligtArtikeln tordemot att
min mening inte förhindraheller så kallad positiv särbehandling,
eftersom förekomsten sådan avsedd funktions-är att garanteraav
hindrade eller andra kunna uppnå jämlikhet och fullattgrupper

udelaktighet i samhället.
förklaringFN:s de mänskliga rättigheterna, de två konven-om

tionema från mänskliga1966 rättigheter bamkonventio-samtom
brukar benämnas "The Bill of Rights".Humannen

Barnkonventionen behandlar också frågan särskilt skyddom
funktionshindradeför bam. artikelI föreskrivs konventions-2 att

skall tillförsäkrarespektera och varje barn inom landet destaterna
rättigheter i konventionen barnets eller dessoavsettsom anges
förälders eller vårdnadshavares hudfårg, religion,kön, språk,ras,
politiska eller åskådning, nationella, etniska socialaellerannan

egendom, handikapp, börd eller ställning övrigt.i Iursprung, ar-
tikel beskrivs23 de skyldigheter varje tiller-land börnärmare
känna bam med fysiska eller psykiska funktionshinder handi-
kapp. viktigt varjeDet land till funktions-är att ävenattser
hindrade barn f°ar åtnjuta fullvärdigt och anständigt liv underett
förhållanden säkerställer värdighet, främjar självförtroendesom
och möjliggör aktivt deltagande i samhällslivet.ett

4.3 De europeiska konventionerna

Den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna den november4av

innehåller1950 i rättigheter återfinnsstort sett typsamma av som
i FN:s konvention medborgerliga och politiska rättigheter.om

Europarådets sociala stadga innehåller rättighetermotsvarande
återfinns i konventionFN:s ekonomiska, sociala ochsom om

kulturella rättigheter. Den europeiska sociala stadgan, träddesom
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i i februari internationellkraft 1965, överenskommelseär en som
inomutarbetades Europarådet under tiden 1953-1961.

Artikel i den Europeiska konventionen mänskliga14 deom
rättigheterna åtnjutandet fri-stadgar de och rättigheteratt av som

i konventionen skall åtskillnad något slag.tryggas utananges av
"Funktionshinder" inte direkt angivet grund för förbudär som

diskriminering. Exemplifieringen i konventionen kan emel-mot
intelertid uttömmande. Enligt min mening därmedär ävenanses

med funktionshinder konventionen skyddadepersoner genom
diskriminering varje slag. Konventionen torde inte hellermot av

hindra de olika nationerna införa regler så kallad positivatt om
diskriminering till exempel LSS och LASS, vilka tillsyftar
jämlikhet och deltagande i samhällslivet på villkor gäller försom
andra.

europeiska socialaDen stadgan innehåller regel direkten som
har avseende på funktionshindrade. artikel handlarDet 15är som

till socialoberoende, integrering ioch deltaganderättom sam-
hällslivet för funktionshinder.med Artikeln följandeharpersoner
lydelse.

tillFör oberoende och deltagande i samhälls-rättenatt trygga
livet för med funktionshinder avseende på derasutanpersoner
ålder och orsaken till deras funktionshinder åtarsamt arten av

särskiltparternasig

vidta nödvändiga åtgärder för bereda medatt att ersoner
funktionshinder vägledning, undervisning och esutbildningyr

så möjligt inom för de allmänna eller,när är systemen,ramen
detta inte möjligt, statliga eller privata specialin-när är genom

stitutioner,
främja deras tillgån till anställning med alla medelatt som

syftar till etsgivare sin tjänstanställa och iatt uppmuntra attar
behållapersoner funktionshindermed inom den normala ar-
betsmil och arbetsförhållandena till deras behovön att anpassa
eller, da funktionshindrets omöliggör detta, till-art attgenom
handahålla eller inrätta sk ddat till gradenete anpassatar av
funktionshinder. vissa faI l kan sådana ärder kräva sär-att
skilda arbetsfönnedlinñsorganoch stödfu tioner inrättas,

främja deras fu ständiga sociala integration delta-att och
gande 1Samhä11S11V6t, särskilt medel inbegripettek-genom -niska hjälpmedel syftar till övervinna in-hin förattsom er-formationsutbyte och rörlighet, och möjli deras tillgånggöraveråsamhettill transportmedel, bostäder, kulturell och fntids-
sysselsättning.
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Wiendeklarationen4.4

mänskliga rättigheter i Wien slogVärldskonferensen 1993om
mänskligafast det åligger för de rät-att staterna att ta attansvar

tigheterna, tillvaratastillkommer och från födelsen,som var en
rättigheterna frånför alla. deklaration de mänskligaFN:s om

därvid för utveckling instrument be-1948 basen deutgör av som
hövs för detta.

artikel särskild riktasuppmärksamhet måsteI 1:22 attanges
diskrimi-funktionshindrade för förhindra de förutsättsmot att att

nering. lika villkor delskall på andra kunna deDe tasom av
mänskliga rättigheterna och kunna uppnå jämlikhet och delta-

avdelninggande i sarnhällslivet. artiklarna behandlasI 63-65
särskilt rättigheterna för funktionshindrade. Artikel fastställer63

mänskliga universellarättigheter och grundläggande friheteratt är
tillkommeroch således med funktions-ävenoreserverat personer

hinder. födda lika tillAlla med värde och har liv,är rättsamma
välfärd, utbildning och arbete och har till kunna borätt attsamma
självständigt aktivt kunna få ioch delta samhällslivets olika delar.
Varje direkt diskriminering eller negativ särbehandling såledesär

funktionshindradespå den olikaDeett rätt. staternaangrepp
uppmanas till lagstiftningen i landet tillförsälcrar funk-att attse
tionshindrade jämlikhet och aktivt i samhällslivet.deltagandeett

Funktionshindrades till full tillgänglighet beskrivs i artikelrätt
varje hin-64. skall undanröja formDetta garanteras attgenom av

der sig fysiska, ekonomiska, sociala psykolo-dessa ellerärvare
giska.

Wiendeklarationen pekasI på betydelsen bygga väläven attav
fungerande legala för skydda mänskliga rättighe-desystem att

Regeringarna till sådana regler införs itema. att attuppmanas se
de nationella lagarna. Institutioner och frivilliga organisationer
bör få möjlighet föra och skydda de mänskliga rättigheterna.att ut

Under kommission mänskliga rättigheters årligaFN:s om ses-
sion Wiendeklaratio-1998 bakgrund blandantogs mot annatav

resolution mänskliga rättigheter för mednen en personerom
funktionshinder.
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4.5 standardreglerFN:s

Bakgrund

Med utgångspunkt i deklarationen mänskliga rättigheternadeom
konventionema från 1966 medborgerliga och politiskasamt om

rättigheter och ekonomiska, sociala rättigheteroch kulturellaom
tidigthade uppmärksamhetFN rättigheter för männi-ägnat stor

skor med funktionsnedsättning.
Året 1981 det Internationella handikappåret.FNantogs av som

1983-1992 kom det Internationella handikappårtiondetutgöraatt
resolution viktigaste37/53. resultatet InternationellaDet detav-

handikappåret världsaktionsprogrammet handikappadeförvar som
generalförsamling i resolutionFN:s 37/52.antogs av

Internationella handikappåret och världsaktionsprogrammet bi-
drog starkt till framsteg på området. Människor funktions-med
hinder skulle ha få möjligheter andra och fårätt att samma som
lika del i förbättringarde levnadsvillkor resultatetav som var av
den ekonomiska och sociala utvecklingen. världsaktionspro-I

deñnierades handikapp förhållandet mellangrammet även som
människor med funktionsnedsättning och deras omgivning.

handikappfrågorFN:s hölls i Stockholm årexpertmöte om
1987. rekommenderadeMötet Generalförsamlingen att samman-
kalla särskild konferens med uppgift tillutkastgöraatt etten en
internationell konvention. Målet vid utgången det Inter-attvar av
nationella handikappårtiondet all diskriminering människorav
med funktionshinder skulle avskaffad.vara

gick emellertidDet inte uppnå enighet inom beho-FNatt om
konvention diskriminering funktionshindrade. Ivet motav en av

stället kom under Ekonomiska och sociala rådets första ordi-man
narie session 1990 koncentrera sig på utvecklaöverens att attom

internationellt instrument slag. kom så små-Detett annatav
ningom bli FN:s "standardregler för tillförsäkra människoratt att
med funktionsnedsättning delaktighet jämlikhet".och Reglerna

enhälligt FN:s generalforsamling i december 1993.antogs av
Standardreglemas politiska och moraliska grund deutgörs av

internationella reglerna mänskliga rättigheter, principernadärom
alla människors lika värde och allas lika till delaktighet irättom

samhällslivet grundläggande. allaI länder finns dock hinderär
det omöjligt for funktionshindradegör utövaattsom personer

Standardregler för tillförsäkra människor med funktionsnedsättningatt
delaktighet och jämlikhet sid 5-8.



SOU 1999:73 Internationella dokument mänskliga rättigheter 69om

sina rättigheter och friheter försvårar för dem delta fulltsamt att
innebär moraliskti samhällets aktiviteter. Standardreglemaut ett

politisktoch åtagande från medlemsstaterna samhälletatt anpassa
till funktionshinder. uppnå målmed För detta krävsattpersoner

direkta förbud diskriminering särskilda åtgär-utöver ävenmot att
vidtas för tillförsäkrader med funktionshinder delak-att personer

tighet. Positiv diskriminering därmed riktig eftersomåtgärdär en
den just syftet.har det nämnda

funktionshindrade således "mänskliga rättigheter" inteFör är
enbart fråga medborgerliga och politiska rättigheter utanen om
lika ekonomiska, socialamycket fråga och kulturella rät-en om
tigheter. rättigheterna kan därmed inte åtskilda frånDe senare ses
de förra. uppnå jämlikhet fulloch delaktighet i samhälls-För att
livet rättigheternaalla de nämnda lika viktiga ochär av samma
värde.

Standardreglernas betydelse i Sverige

Standardreglema inte juridiskt bindande, väl moralisktär men
förpliktande medlemsstaterna.för Reglerna normbildande ochär
avsedda grund för beslut i medlemsstaterna. och medIutgöraatt

Sverige anslutit sig till reglerna har vårt land åtagit sig till-att att
lämpa och verka för de i praktiken.omsättsatt

Dåvarande utrikesministern Hjelm-Wallén och dåvaran-Lena
de socialministern Ingela Thalén i förorden till den svenskaanger
översättningen standardreglerFN:s "det finns klaratt över-av en
ensstämmelse mellan standardreglemas innehåll och målet för
den handikappolitikenz.svenska Sveriges naturligtFör del detär

ha utgångspunktFN:s standardregler i det pågåendeatt som
handikappolitiska vi kommer aktivtarbetet och verka föratt att

reglerna i praktisk handling". Denna ståndpunkt bekräftasomsätta
i huvudsak regeringen propositioneni 1993/94:219av om
Handikappombudsmannen. Regeringen detäven ärattuppger
viktigt principerna standardreglema innehållet iatt styr samtsom
reglerna blir kända i Sverigeä Det också väsentligt de prin-är att
ciper i reglerna beträffande tillgänglighet och delak-som anges
tighet arbetet inom olika samhällsområden.styr

2 sid.a a
3Prop 1993/942219 sid. 12.
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Standardreglernas innehåll

Som framgått innehåller standardreglema uttryckliga princi-ovan
piella ståndpunkter medlemsstatens och vilka insatserom ansvar
på olika områden krävs för tillförsäkra människor medattsom
funktionsnedsättningar rättigheter och möjlighetersamma som
övriga medborgare. Reglerna innehåller klara anvisningaräven

hur land kan undanröja hinder for funktionshindrades del-ettom
aktighet i samhället. Standardreglema i fyrauppdelade hu-är
vudområden; förutsättningar for delaktighet, målområden for del-
aktighet, regler genomförande for övervak-samt ett systemom
ning och uppföljning reglerna.av

förstaDen delen standardreglema innehåller föreskrifterav om
medlemsstaterna aktivt bör verka för öka medvetenheten iatt att

samhället människor med funktionsnedsättning spridasamtom
information funktionshindrades rättigheter, behov möj-ochom
ligheteñ. Andra förutsättningar för uppnå delaktighet järn-ochatt
likhet i samhället det finns effektiv medicinsk vård ochär att en
behandling, rehabilitering stöd och service tillgänglig församt

med funktionsnedsättning.personer
I andra delen standardreglema uppräknas följ ande områdenav

där medlemsstaterna bör uppnå delaktighet och jämlikhet; till-
gänglighet, utbildning, arbete, ekonomisk och social trygghet,
familjeliv och personlig integritet, kultur, rekreation och idrott

religion5.samt
tredjeDen delen redogör för åtgärder medlemsstaternasom

bör vidta for uppnå målet standardreglema i prak-att omsättaatt
tiken. Här skall särskilt regel innehåller17 be-nämnas som en
stämmelse ansvariga for nationella samord-äratt staterna attom
ningskommittéer liknandeeller inrättas säkerställer attorgan som
handikappfrågor samordnaså Samordningskommittén bör vara

och reglerad i nationell lagstiftning. Vidarepermanent attanges
Samordningskommittén bör ha den självständighet och de resurser

krävs för uppfylla sina förpliktelser och fatta beslut.att Han-som
dikapporganisationema bör ha inflytande i samordnings-ett stort
kommittén för få gehör för sina intressen. Samordningskom-att
mittén bör direkt till regeringen.rapportera

funktionsnedsättning4 standardregler för tillforsäkra människor medatt
delaktighet och jämlikhet sid. 16-20.
5 sid. 21-29.a a
6 sid. 31-39.a a
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förförstandardreglema redogörsista delenDen systemettav
uppföljningSyftet meduppföljning reglerna.övervakning och av

påreglerna implementerasutvärdering främjaoch ettär attatt
utvärderingUppföljning ochframgångsrikteffektivt och sättl.

följsreglernabedömabland hjälpaskall staterna attannat om
genomföran-identifiera svårigheter vidframsteg ochmätasamt

det.

Amsterdamfördraget4.6

förskyldigheternaAmsterdamfördragetVid tillkomsten varav
frågafunktionshindrades rättighetertillgodoseEU-ländema att en

i Fördragettill behandling. resulteradeDetta att omuppesom var
artikelartikel 13tillföras 6aEuropeiska Unionen kornden att en

in-följandeomarbetning Unionsfördraget medi kommande av
nehåll.

bestämmel-tillämpningen övriåverkar dedetUtan att aav
inom för de be enheteri ördrag ochdetta somoramenserna

älligt beslutrådetemenskapen, kanfördraget egenomger
Europaparla-omrnissionen och efter ha hörtpå förslag attav

diskrimineringåtgärder för bekämpalämpligavidta attmentet
religion elleretnisktkön,på grund överty-ursprung,ras,av

ålder sexuell läggning.funktionshinder, ellergelse,

artikelåterfinns 2.7i AmsterdamfördragetsBestämmelsen som
inom för befogenheterinnebär ministerrådet deatt somramen

redanförgemenskapen, det vill inomfördraget säga ramenger
vidta åt-inomSamarbetsområden gemenskapen, kanexisterande

giltighet förfunktionshindrade meddiskrimineringgärder mot av
fördragsländerna.

Parisprinciperna4.7

general-antagitsde så "Parisprinciperna" FN:sI kallade avsom
medlems-rekommenderasförsamling resolution 48/1993 134 -

ochfrämjainstitution förländerna inrätta nationell attatt en
skydda rättigheterna.de mänskliga

imöjligt regleratInstitutionen vitt mandatbör ha såett som
ställning medfriståendegrundlag eller vanlig lag. bör haDen en

7 sid. 40-42.a a
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uppgift bevaka frågor mänskliga rättigheter olikaatt om pe-ur
spektiv. Bland framhålls i sinden finansiering inte skallannat att
bli föremål för kontroll påverkar dess oberoende. börDensom

regeringkunna fungera rådgivare eller riksdag, försom ansvara
opinionsbildning, lagstiftningenbevaka tillgodoser kravenatt
mänskliga rättigheter, och frarii-klagomål ochövervägata emot
ställningar diskrimineringar eller särbehandlingar medom mera.

varje nations handikappfrågorI arbete med bör utgå frånman
FN:s standardregler. regler vägledningDessa hur börger man

sig till funktionshindradeförhålla och varje iakttavad land bör
tillgodosedet gäller deras till jämlikhet delaktig-ochnär rättatt

inrättande institutionhet. Frågan uppgiftmed bevakaattom av en
mänskligaalla frågor rättigheter faller utanför mittrörsom upp-

drag. eller institutionerde behövs för bevaka frågorDen attsom
funktionshindrades till delaktighet och jämlikhet börrör rättsom

dock i möjligaste mån i enlighetverka med principerde som aii-
i resolution 48/FN:s 134.ges

för Mänskligadetta Centret Rättigheter givitFöre har ut en
handbok, grundläggande krav institutioner förnärsom anger
mänskliga rättigheter skall etableras Professional Training Series

handbok hänvisarNo. 4. bland till Parisprinciperni.Denna annat
handboken definieras institutioner förI mänskliga rättigheter och

uppgifterderas beskrivs. Två kategorier institutionerav anges,
kommissioner för mänskliga rättigheter och ombudsmän. Några
grundläggande krav ställs på dessa institutioner. det förstaFör
framhålls effektiv nationell institution möjlighetmåste haatt en

inblandning regeringen. måttDe skall haatt utan ett stortagera av
innebär följoberoende,av som

verksamheten iskall regleras lag,
de skall inte regeringen,styras av
de skall initiativ,älva kunna ta egna-
de skall ha uttala sig.rätt att-

Även i denna handbok institutionemas obero-poängterarom man
ende, framhålls också de inte några frivilliga organisationer,äratt

del statsmakten. Detta dem inte helt självständiga iutan gören av
förhållande till den de granskar for-dem högrestat men ger en
mell status.
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Handikappombudsmannens5

verksamhet

5.1 allmän genomgångEn verksamhetenav

propositionenI 1993/94:219 Handikappombudsmannenom an-
verksamhetsområde och uppgifter för myndigheten. Iges sam-

manfattning kan dessa beskrivas enligt följande.
Handikappombudsmannens arbete skall grund ha de han-som

dikappolitiska målen full delaktighet jämlikhet.och Utifrånom
dessa mål skall ombudsmannen bevaka funktionshindrade perso-

rättigheter och intressen. viktigEn utgångspunkt FN:särners
standardregler. Verksamhetsområdet för ombudsmannen bådeär
den offentliga och enskilda sektorn i samhället.

Huvudinriktningen i arbetet skall ligga på uppgiftergenerella
uppföljning och utvärdering den handikappolitiska ut-som av

vecklingen i landet. liggerdetl ha granskande ochatt utre-en
dande funktion. Vidare skall ombudsmannen enskildata emot

förärenden rådgivning och upplysning.
deI generella uppgifterna ingår följa hur lagar har be-att som

tydelse för människor med funktionshinder tillämpas i samhället.
Om det finns brister i lagstiftningen skall ombudsmannen verka
för dessa avhjälps.att

Myndigheter, landsting och kommuner skyldiga lämnaär att
upplysningar till ombudsmannen verksamheter på handikapp-om
området och komma till överläggningar denne till.kallarsom

innebärDetta intedock Handikappombudsmannen till-haratt ett
andra myndigheter.översynsansvar

Handikappombudsmannen skall långsiktigt bevaka insat-EU:s
på olika samhällsområden och beskriva eventuella konsekven-ser
för funktionshindrade.ser

lagenI 1994:749 Handikappombudsmannen och förord-om
ningen 1994:949 med instruktion för Handikappombudsmannen

konkret vad dessa uppgifter innebär. återkommerJaganges mer
till detta i avsnitt 5.2.
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Handikappombudsmannensmin genomgångSyftet med av
förändringarvarit beskriva deframför alltverksamhet har att som

Handikappombudsmannensharskett sedan Jag använtstarten.
regle-till ochårsredovisningar fram och med 1997årsrapporter,

källorringsbreven som
1994/95HandikappombudsmannenförregleringsbrevetI an-

Årverksamhet.kronor för dennesbelopp 374 000visades 6ett
till kronor.uppgick anslaget 847 0001997 7

tillde-HandikappombudsmannenuppgifternaBland de första
regleringsbreven, föraregeringen via FN:slades att utvarav

i efterföljande regle-sedan återkommitstandardregler. harDetta
arbete.i grad präglat ombudsmannens Jagringsbrev och har hög

i avsnittåterkommer till dessa regler 5.3.
återkommandefunktionshinder också varitKvinnor och har ett

funnitsharHandikappombudsmannen.prioriterat område for Det
gender-benämningregleringsbreven, de under "med i alla senaste
områdeuppgifter inom för dettaperspektiv". konkretaSom ramen

forskarseminarium statistikbearbetning.ochkan nämnas
Handikappombudsmannenregleringsbrevet för 1994/95I gavs

förordningen förinomsärskilt bevaka frågor EU. Iattett ansvar
Under deocksåHandikappombudsmannen detta ansvar.anges

i HELIOS-pro-första deltog ombudsmannen arbetet medåren
erfarenhetsut-främja information ochsyfte attrammet, vars var

handikappresolution,avslutades medProgrammetyte. somen
harstandardregler. Efter HELIOS-programmetgrundades på FN:s

kopplad till någraHandikappombudsmannen emellertid inte varit
inomuppdrag EU.

särskildfick utbildningsfrågomatvå första årenUnder de
på skol-Ombudsmannen kallade myndigheternauppmärksamhet.

dyslexi och DAMPtill överläggningar. konferensområdet En om
skolområdet.undersökningar genomfördes påarrangerades. Två

möjligheter stöd till eleverskolledaresförstaDen tog att geupp
funktionsnedsättningar. Skolverketsdolda andra gälldemed Den

med doldatillsynsbeslut och frågan lagar och regler eleverom ger
tillräckligt Handikappombudsman-funktionsnedsättningar skydd.
skolområdet inte problemfritt. Sompånens engagemang var

kapitel början spändframgår redovisningen i uppstod i3 enav
Skolverket.relation mellan Handikappombudsmannen och För-

blev sidafrån harhållandet sedermera bättre och Skolverkets
fickframhållits kontakterna med Handikappombudsmannenatt en

handikappfrågor.positiv inverkan på verkets iengagemang
skickade HandikappombudsmannenUnder hösten 1995 ut en

myndigheternaenkät till myndigheter. enkäten192 I uppmanades
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Åretpå frågor med utgångspunkt i standardregler.FN:satt svara
efter kallade tillHandikappombudsmannen myndigheter25 över-
läggningar. överläggningar utgjorde uppföljningDessa en av en-
käten. återkommer till detta i avsnittJag 5.3.

.
första verksamhetsåret kallades Luftfartsverket tillDet en

överläggning, tidenmed blev mycket uppmärksammad. Or-som
saken till överläggningen människor med rörelsehinderattvar
inte hjälp kunde komma ombord på flygplanen vid denutan nya
flygplatsen i Karlstad.

Under genomförde Handikappombudsmannen1996 enkäten
till landets samtliga kommuner. Frågorna avsåg kommunernahur
tillförsäkrar funktionshindrade delaktighet och jämlikhet på några
centrala områden. Resultatet undersökning följdesdennaav upp

varsunder enkät,1998 med syfte visa utvecklingenatten ny var
under dessa två år. uppföljande studienDen har rönt stort mass-
medialt intresse.

Handikappombudsmannen också initiativ till1996tog ar-en
betsmarknadsundersökning, för belysa funktionshindradesatt
sysselsättningsförhållanden. Undersökningen föranleddes attav

Årdet saknades statistik på området. 1997 kompletterades den av
studie diskrimineringrörande i arbetslivet. samarbete medIen

Statistiska Centralbyrån gjorde Handikappombudsmannen samma
år bearbetning SCB:s årliga levnadsnivåundersökningen av -
ULF. Syftet få fram statistik funktionshindrades eko-attvar om
nomiska förhållanden.

Antalet ärenden har kontinuerligt ökat hos Handikappombuds-
Anmälningsärendena har till från detexempel ökat 50mannen.

första verksamhetsåret till år vi-141 1997. Rådgivningsärendena
motsvarande utveckling, från till skriftliga100 ärenden184sar en

och från till283 telefonrådgivningar. utveckling650 Denna stag-
nerade något under 1998.

regleringsbrevetI for fick Handikappombudsmannen i1997
uppdrag redovisa effekterna de inkommitanmälningaratt av som
till myndigheten. Nästan % dessa hade, enligt Handikapp-55 av
ombudsmannens bedömning fått någon form effekt. Medegen av
effekt den anmälda anmälarenatt parten rättgettmenas men
också generella åtgärder från den anmäldes sida, där andraäven
funktionshindrade gagnats.

HandikappombudsmannensI årsrapporter återfinns förslag till
"författningsändringar eller andra åtgärder behövs för attsom
funktionshindrades rättigheter och intressen skall tillgodoses" 2§
3 i instruktionen för Handikappombudsmannen. Som framgår

bilaga har Handikappombudsmannen4 lagt för-mängdstorav en
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slag, inom skiftande samhällsområden. Vissa lagar och insatser
Handikappombudsmannen föreslår emellertid åråterkommersom

från påår. Några exempel sådana återkommande förslag änd-är
ring i brottsbalken, så reglerna diskriminering omfattaratt om

funktionshindrade, tillägg i regeringsfonnen med förbudäven
diskriminering funktionshindrade, sanktioner kom-mot motav

inte följer domar, tydligare regler vad gäller tillgäng-muner som
lighet. återkommande förslag, förverkligatsEtt har rörsom nu
lagstiftning diskriminering funktionshindrade i arbetslivet.mot av
Från majoch med den 1999 gäller lagen 1999:132 förbud1 om

diskriminering i arbetslivet funktionshinder.medmot av personer
har inte gjort någon systematisk genomgång Handi-Jag av

kappombudsmannens förslag och vad dessa till. sådanlett En ge-
nomgång skulle inte någon vägledning det gällerstörre när attge
bedöma hur framgångsrik Handikappombudsmannen varit i sitt

genomgripande naturligt-arbete. Förslag på lagändringar ärmer
vis svårare få igenom sådana relativt enklaän äratt att ge-som
nomföra.

Vidare Handikappombudsmannen inte alltid sinaär ensam om
forslag. flertalEtt dem Handikapputredningen. Deav emanerar ur

tidigare i handi-också sedan utsträckning förankrade inomär stor
kapprörelsen. Vid min delgenomgång har jag funnit helatt en
förslag har förverkligats i något avseende de flestaäven ännuom
inte vunnit genklang hos regering, riksdag myndig-eller berörda
heter. behandlar fråga i avsnittJag denna 8.7.

Några avslutande kommentarer

Antalet ärenden Handikappombudsmannen frånhos har ökat år
år. Orsaken framför allt anmälnings-den mängdenär större av
och rådgivningsärenden. Från ombudsmannens sida beräknas att
det går ungefär tjänster för2,5 dessa ärenden.

Handikappombudsmannen har i viss denmån kunnat begränsa
fast anställda personalen och på det förlösgörasättet resurser
olika projekt. uppgick1997 antalet årsarbetare, inklusive dem

anställda för projekt till niosom var personer.
standardreglerFN:s har spelat roll i arbetet. prio-Härstoren

riterade ombudsmannen de områden expertpanelFN:ssom re-
kommenderade tillgänglighet, utbildning, arbete, lagstiftning-
och samarbete med handikapporganisationer. tillåterkommerJag
detta i avsnitt 5.3.
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5.2 Styrdokumenten lagen, förordningen-
och regleringsbreven

Med Handikappombudsmannens styrdokument för-lagen,avses
ordningen och regleringsbreven. styrdokumentDessa kan relate-

till ombudsmannens verksamhet, redovisas i föregåenderas som
avsnitt, för bedömning hur väl ombudsmannens priorite-en av
ringar med dessa dokument vilkenoch relevansöverensstämmer
dokumentenen har i förhållande till krav förväntningaroch på
Handikappombudsmannens arbete.

I regeringens proposition 1993/942219 Handikappom-om
budsmannen verksamhetsområde och uppgifter föranges myn-
digheten. I sammanfattning kan dessa beskrivas enligt följ ande.

Handikappombudsmannen skall arbeta utifrån de handikapp-
politiska målen full delaktighet och jämlikhet. Utifrån dessaom
mål skall ombudsmannen bevaka funktionshindrade personers
rättigheter och intressen. viktigEn utgångspunkt FN:sär stan-
dardregler för funktionshindrade. Verksamhetsområdet för om-
budsmannen både den offentliga och enskilda sektorn iär
samhället.

Huvudinriktningen i arbetet skall ligga på generella uppgifter
uppföljning och utvärdering den handikappolitiska ut-som av

vecklingen i liggerlandet. I det ha granskande ochatt utre-en
dande funktion, Vidare skall ombudsmannen enskildata emot
ärenden för rådgivning och upplysning.

de uppgifternaI generella ingår följa hur lagar har be-att som
tydelse för människor funktionshindermed tillämpas i samhället.
Om det finns brister i lagstiftningen skall ombudsmannen verka
för dessa avhj älps.att

5.2.1 Lagen

Handikappombudsmannens verksamhet regleras i lagen 1994:749
Handikappombudsmannen. I l § stadgas:om

Handikappombudsmannen har till uppgift bevaka frågoratt
år funktionshindrade rätti heter och intres-som an personersMa för verksamheten all full elaktighet ietsen. s vara sam-

hällshvet och jämlikhet i levnadsvillkor för medpersoner
funktionshinder.

HO:sverlsamhet skall i första hand uppföljning ochavse
utvärdering frågor angår funktionshindrade1 som personers
rättigheter och intressen.



1999:73Handikappombudsmannens verksamhet SOU78

följ ande uppgifter för ombudsmannen:övrigt lagenl anger

författningar i frågabrister i lagar och andraverka för att om-
avhjmed funktionshinderpersoner

myndighe-till överläggningarinitiativ meddet behövsnär ta-
i motverkaorganisationer och andra syfteföretag, att attter,

orättvis ellermissgynnas eller på försätt utsättsannatpersoner
funktionshinder,behandling på grundkränkande av

liknandeinforrnationsverksamhet och på sättannatgenom-
förmissgynnas eller påför ingenverka utsättssättannatatt

funktionshin-orättvis behandling påeller kränkande grund av
der.

Förordningen5.2.2

Handikappom-med instruktion förförordningen 1994:949Av
funk-särskilt skall verka förframgår dennebudsmannen attatt

in-självbestämmandetilltörsäkrastionshindrade samtpersoner
fördelaktighet i samhällslivet, åtgärderflytande och attsamt att

kontinu-villkorfunktionshindrade präglasförbättra personers av
itet och helhetssyn.

i sinEnligt förordningen skall Handikappombudsmannen
verksamhet

funktionshindradeupprätthålla kontakter med samtpersoner-
länshandi-landsting,organisationer, företag, kommuner,med

regionala ochhandikappråd och liknandekappråd, kommunala
myndigheter ochlokala samarbetsorgan med andra andrasamt

funktionshinder,verksamhet medrörvars personer
funktions-följa forsknings- utvecklingsarbete beröroch som-

hindrade personer,
följa tillämpningen lagstiftning kan ha betydelse förav som-

föreslåfunktionshindrade och hos regeringen de för-personer
fattningsändringar andra åtgärder behövs föreller attsom
funktionshindrades rättigheter intressen tillgodoses,och skall

vidtas för förverk-regelbundet utvärdera de åtgärder attsom-
funktionshindradesliga Nationemas standardreglerFörenta om

till delaktighet jämlikhet,full ochrätt
långsiktigt internationella utvecklingen inomfölja den ansvar--
sområdet och särskilt Europeiska unionens insatser och dess
konsekvenser för med funktionshinder samtpersoner
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upplysnings- och inforrnationsverksamhet andraellergenom-
opinionsbildande insatser förmedla den samlade kunskap om-
budsmannen får sitt bevaknings- och uppföljningsar-genom
bete.

Handikappombudsmannen skall led i sin verksamhet årli-ettsom
hålla överläggningar med handikapporganisationer. Senastgen

den april varje år ombudsmannenl skall lämna tillrapporten re-
geringen sin verksamhet under det föregående kalen-närmastom
deråret.

5.2.3 Regleringsbreven

Lagen och instruktionen de förutsättningarnagrundläggandeger
för ombudsmannens arbete. Genom regleringsbreven har rege-
ringen möjlighet påverka myndigheters löpande verksamhet. Iatt
budgetprocessen dessa regleringsbrev viktigt styrdokumentär ett
för regeringen i sitt förhållande till myndigheterna. uppgiftDeras

precisera hur de medel riksdagen skallbeslutatär att som om an-
vändas myndigheten regeringens myndighetenoch krav på vadav
skall under kommande Regleringsbre-det verksamhetsåret.göra

inte i utförligreglerade lag eller författning. be-Enärven annan
skrivning handledning frånderas utformning ioch rollav ges en
finansdepartementets budgetavdelning Reglerings-för detta år
brev för handledning för regeringskansliet.1999 En

Regeringen regleringsbreven samråd med be-iupprättar nära
rörd myndighet. Vad skiljer från övriga styrdokument,demsom

kravet återrapportering. ombudsman-på Uppgifter åläggsär som
i dessa regleringsbrev måste prioriteras.nen

Regleringsbrevet vilka resultati sin verksamhetsdelanger
myndigheten skall uppnå budgetåret. verksamhets-under Denna
del i sin i olika effektmål, verksamhets-uppdelad delarär tur -
mål, Effektmå-återrapportering uppdrag.generella mål ochsamt
len övergripande. rubriken Verksamhetsmål formulerasUnderär

år.konkreta kommandemål för myndighetens arbete undermer
Med årsredovisningåterrapportering myndigheten siniattavses
skall nedanhur väl målen uppnåtts. redovisarJag ut-rapportera
drag Handikappombudsmannens regleringsbrev för 1999.ur
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Effektmål

intressen skallfunktionshindrade rättigheter ochpersonersatt-
samtliga samhällsområdeninombeaktas samt

delaktighet ifunktionshinder uppnår fullmedatt personer-
jämlikhet i levnadsvillkor.samhällslivet och

Verksamhetsmål

hålla högjuridiska rådgivning skallHandikappombudsmannens
skalljuridiska informationen påkvalitet den Internetoch vara

aktuell.

Återrapportering

områdenredovisa dels deHandikappombudsmannen skall som
besök pårådgivning, antaletförekommit vid juridisk delsfrämst

budgetåretunderhemsida juridisk rådgivningmyndighetens för
1999.

Verksamhetsmål

följamedskall prioritera arbetetHandikappombudsmannen att
med fo-standardreglerefterlevnadenutvärdera FN:soch avupp

medungdomarbarn ochi hand på områdenkus första rörsom
funktionshinder.funktionshinder psykiskasamt

Återrapportering

redovisa vilka åtgärder vid-skallHandikappombudsmannen som
efterlevnadentagits följa och utvärdera FN:sfor stan-att upp av

direktaprioriterade områdena eventuelladardregler inom de samt
effekter detta arbete.av

regleringsbrevet Tidigareinte i för 1999.Några uppdrag gavs
1994/95,funnits sådana. regleringsbrevet förår har det dock I

Handi-plan förfick ombudsmannen i uppdrag utarbetaatt en
bevakning Europeiska unio-långsiktigakappombudsmannens av

inriktning påverksamhetsområden medinsatser på olikanens
handikappfrågor.
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ñnansieringsdel, därinnehåller ocksåRegleringsbreven re-en
forgällervilka ekonomiska förutsättningargeringen somanger

villkoren formyndighetens verksamhet och utnytt-resursemas
jande.

uppgifter iHandikappombudsmannens5.3

standardreglerförhållande till F Nzs

framgårHandikappombudsmannenAv lagen 1994:749 attom
frågorombudsmannens huvudsakliga uppgift bevakaär att som

Må-intressen.angår funktionshindrade rättigheter ochpersoners
delaktighet ilet för verksamhet skall fullombudsmannens vara

medsamhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer
handfunktionshinder. Handikappombudsmannen skall i första

sig uppföljning och utvärdering dessa frågor. Avägna pro-av
inrättapositionen framgår motiven för1993/94:2l9 attatt ett av

tillämp-institutet behovet följa bevakaombudsman ochattvar
ningen standardregler.FN:sav

sigtidigare har medlemsstaterna åtagitSom omnämnts att en-
samordningskommit-ligt inrätta nationellastandardreglerFN:s

kansamordningsorgan skall självständiga,téer. Dessa vara men
ansågregering. Regeringenunderställda medlemsstaternasvara

institutetvid tiden för inrättandet Handikappombudsman attav
iden inriktning för ombudsmannens verksamhet angessom

propositionen väl med den beskrivningöverensstämmer som ges
i kommer i avsnitt redogörastandardreglema. sedan 8.12Jag att
for mina överväganden beträffande Handikappombudsmannens
roll nationell samordningskommitté.som

ochbeskrivningen verksamhetsområdeombudsmannensI av
utifrånuppgifter bland ombudsmannen verkabörannat attanges

jämlikhet.de handikappolitiska full delaktighet ochmålen om
Andra principer ombudsmannensgrundläggande bör styrasom
verksamhet miljörelaterad handikapp ochpå FN:sär stan-en syn
dardregler funktionshindrade.om

instruktion förAv § förordningen 1994:949 med Han-2 4 p.
regelbundetdikappombudsmannen ombudsmannenframgår att

förverkliga FN:sskall åtgärder vidtas förutvärdera de attsom
delaktighet ochtill fullstandardregler funktionshindrades rättom

jämlikhet. framgår vidarenämnda förordningAv 2 § 6 att om-p.

lProp. 1993/942219 ff.12s.
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budsmannen upplysnings- informationsverksamhetochgenom
eller andra opinionsbildande insatser skall fönnedla den samlade
kunskap ombudsmannen får sitt bevaknings- och uppfölj-genom
ningsarbete. Ombudsmannen skall led i sin verk-även ettsom

varjesamhet år hålla regelbundna överläggningar med handi-
kapporganisationema.

Regeringen har i regleringsbreven för budgetåren 1994/95 och
uppdragit1995/96 Handikappombudsmannen föra ochatt ut

förankra innehållet i FN:s standardregler. Ombudsmannen skall i
årsredovisningen för särskilt1996 belysa hur arbetet med göraatt
reglerna kända i Sverige har bedrivits vilket resultat harsamt som
uppnåtts. Under uppdrog regeringen1997 Handikappombuds-

utarbeta metoder för systematiskt och regelbundetatt attmannen
utvärdera de åtgärder vidtagits för förverkliga standard-attsom
reglerna.

Regeringen har uppdragit Handikappombudsmannenäven
i handikapporganisationernasamarbete med fram infor-att ta ett

mationsmaterial FN:s standardregler regeringens beslutom nr
57, 1994-09-15.

FN:s expertpanel har rekommenderat medlemsstaterna sär-att
skilt bevaka frågor tillgänglighet, utbildning, arbete, lag-rörsom
stiftning och samarbete med handikapporganisationer. Denna re-
kommendation har varit vägledande för Handikappombudsman-

prioriteringar.nens
HandikappombudsmannensAv årsrapporter för 1994/95, 1995,åren

1996 och 1997 har följande framkommit:

5.3. Undersökningar1

Handikappombudsmannen har med anledning sitt uppdrag attav
utvärdera de åtgärder vidtagits för förverkliga standard-attsom
reglerna genomfört undersökning förhållandena inom både denav
statliga och den kommunala sektorn.

Under hösten skickade1995 ombudsmannen enkät tillut en
statliga192 myndigheter, affärsdrivande verk, statliga bolag, hög-

skolor med flera. enkätenI ställdes frågor rörande tillgänglig-
heten till lokaler och byggnader, anpassad infonnation, antalet
anställda med funktionsnedsättning personalutbildningsamt om
funktionsnedsättning. Till 98 de skickades192 följebrevettav
där ingående frågor ställdes. följebrevetI ombadsmer represen-

med ord besvara i huvudsak följande frågor;tantema huregna
tänker myndigheten arbeta for standardreglernas principiellaatt
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mål delaktighet och jämlikhet skall uppnås finns detsamtom
bestämmelser eller andra faktorer hindrar standard-attsom
reglerna förverkligas. Myndigheterna uppmanades även att upp-
märksamma vissa utvalda standardregler med relevans för sin

verksamhet. fortsättning enkätundersökningenSom påegen en
kallade Handikappombudsmannen året olikadärefter de25 av
myndigheterna, affärsdrivande verken tillmed flera överlägg-
ningar.

Under genomförde Handikappombudsmannen under-1996 en
sökning hur standardreglema efterlevs i samtliga primärkom-av

Frågorna i enkäten inriktades i huvudsak på hur kommu-muner.
tillförsäkrar människor delaktighetmed funktionshindernerna

jämlikhet inom vissaoch centrala områden. områdenDessa var
tillgänglighet, utbildning, policyarbete, och planering, handi-
kapporganisationer personalutbildning. Under hösten 1998samt
har Handikappombudsmannen i samarbete med Statistiska cent-
ralbyrån SCB genomfört enkätundersökning riktad tillen ny
landets samtliga kommuner. Syftet med undersökningen delsvar

kartlägga hur kommunerna efterlever standardregler delsFN:satt
följa resultatet den tidigare undersökningenatt upp av som ge-

nomfördes under 1996.

Informationsmaterial5.3.2

Ett basmaterial standardreglema i handi-har samarbete medom
kapporganisationema tagits fram och tryckts under december

Materialet består1995. broschyrer, foldrar i fickformat, affi-av
scher, overhead-bilder.samt

Handikappombudsmannen under genomförthar 1996även en
omfattande annonskampanj i olika media informeratsamt om
FN:s standardregler. för informationen i media blandTema var

inte"Man handikappad blir det".ärannat man-
handbok titeln inte tagitsEn med "Tänkte på det..." har fram

Handikappombudsmannen och tryckts under november 1998.av
Handboken, målgrupp innehållerkommunerna, delsärvars en
redogörelse standardregler dels till åtgärderFN:s förslagöver

kommunerna kan vidta för skapa tillgängligareatt ettsom sam-
hälle.
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5.3.3 Konferenser m.m.

Under januari och februari anordnade1996 Handikappombuds-
sju konferenser för informera standardreglernasattmannen om

innehåll. Inbjudan till konferensema skickades till tjäns-10 500
och politiker i kommuner och landsting i Sverige.temän Syftet

med konferenserna informera företrädare för kommunernaattvar
och landstingen reglemas innehåll. Under konferensen riktadeom
ombudsmannen uppmaning till kommunerna och landstingenen

konkreta handlingsplaner medupprätta utgångspunkt iatt stan-
dardreglema. Konferensema avrundades med paneldebatt dären
företrädare för olika handikapporganisationer jämte Handikapp-
ombudsmannen deltog. Ovriga konferenser Handikappom-som
budsmannen har anordnat bland konferenser del-är annat om
aktighet jämlikhetoch för människor med psykiska funktions-
nedsättningar konferens diskriminering funktions-samt en om av
hindrade och lagarna.

Handikappombudsmannen har särskild versionupprättat en av
FN:s standardregler till privata företag. Vidare har ombudsman-

anordnat näringslivskonferenser och tävling tillsammansnen en
med Industri förDagens företag bästa anpassningom av varor,
service och tjänster bästa arbetsgivare.samt

5.4 Handikappombudsmannens förhållande

till andra myndigheter

Frågor betydelse för med funktionshinderstorav personer ryms
ofta inom följande områden; socialtjänst, service,stöd och till-
gänglighet, kommunikationsmedel, utbildning, arbetslivet, hälso-
och sjukvård, bostadsanpassning och hjälpmedel. följerNedan en
beskrivning några myndigheter, har tillsyn verksam-överav som
heter knyter till dessa områden.närasom an

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen central myndighet för verksamhetär rören som
socialtjänst, hälso- sjukvårdoch och medicinsk verksam-annan
het, tandvård, hälsoskydd, smittskydd, stöd och service till funk-
tionshindrade frågor alkohol och missbruksmedel, ialltsamt om
den utsträckning det inte uppgift för någon statligär en annan
myndighet handlägga sådana ärenden. Av förordningenatt
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instruktion för Socialstyrelsen framgår Soci-1996:570 med att
alstyrelsen skall för god hälsa och social välfärdverka samt om-

likaoch vård hög kvalitet på villkor för hela befolk-sorg av
särskilt följa inomningen. Socialstyrelsen skall utvecklingen och

dessa verksamheter därvid samverka med andrautvärdera samt
samhällsorgan i den utsträckning behövs. ansvarsområdetIsom
ingår vaka verksamheterna vad gäller kvalitet ochäven överatt

enskildessäkerhet bevaka den rättigheter. andra lagarAvsamt
tillsyn både personal ochframgår Socialstyrelsen har överatt

sjukvårdens nationell till-verksamhet på hälso- och område samt
enligtsocialtjänst, smittskydd verksamhet lagenöver samtsyn

funktionshindrade.service till vissa1993:387 stöd ochom

Länsstyrelserna

länsstyrelseinstruktion fram-förordningen 1997:1258 medAV
för statliga förvaltningen i länet, igår länsstyrelsen denatt svarar
myndighet för särskildaden mån inte någon har ansvaretannan

uppgifterförvaltningsuppgifter. Länsstyrelsen har föräven ansvar
kommuni-sakområden social omvårdnad,inom olikarad somen

kvinnor social-kationer jämställdhet mellan och Avoch män.
ochtjänstlagen och lagen 1993:387 stöd1980:620 SoL om- -

funktionshindrade LSS framgår länssty-service till vissa att- -
socialnämndemas tillämpning SoL ochrelsen tillsynhar över av

inom informera ochskall dessa områdenLSS. Länsstyrelsen även
biträda råd iråd till socialnämndema medallmänheten samtge

deras verksamhet.

Statens skolverk

offentligaSkolverket förvaltningsmyndighet för detcentralär
förskole-skolväsendet det allmänna anordnadeoch för den av

barnomsorgen. Skolver-verksamheten och skolbamomsorgen
instruk-kets uppgifter i förordningen 1991:1121 medregleras

blandtion for uppgifterna för Skolverket ingårStatens skolverk. 1
tillsyn offentliga skolväsendet och barnom-ha detöverannat att

tilltillsyn kommunernas skyldighet skol-över att attsorgen, se
pliktiga följabarn får föreskriven utbildning och utvär-samt upp
dera skolväsendet och barnomsorgen.
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Boverket

Boverket central förvaltningsmyndighet för frågor byggdär om
miljö och hushållning med mark- och fysiskvattenområden, ala-
nering, byggande och boende. FörordningenAv 1996:124 med
instruktion för Boverket framgår verket bland har tillatt annat
uppgift inom sitt verksamhetsområde följa tillämpninger.att av
lagar och förordningar, utvärdera effekterna tillämpningen ochav
lämna regeringen förslag till de åtgärder behövs för syftetattsom
med reglerna skall nås. Boverket skall inom sitt område haäven
uppsikt och tillsyn. Av lagen 1992:1574 bostadsan-utöva om
passningsbidrag med kommunerna föratt attmera anges svarar
bidrag bland lämnas till anpassning bostäder förannat attav ge

med funktionshinder möjlighet till självständigt liv iettpersoner
boende. Boverket har tillsyn kommunernas bidrags-eget över

verksamhet.

Vägverket

Vägverket central förvaltningsmyndighet med samlatär ett an-
vägtransportssystemet.sektorsansvar, för hela Vägverketssvar,

uppgifter regleras i förordningen 1997:652 med instruktion för
Vägverket. Verket skall inom för sitt sektorsansvarramen vara
samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga be-
rörda verka för de trañk- och miljöpolitiska målenparter samt att
inom hela uppnås. instruktionenAv framgårvägtransportsystemet
bland Vägverket skall särskilt verka för hänsynannat att att tas
till funktionshindrades behov inom hela vägtransportsystemet

handikappanpassningen kollektiva färdmedel samord-samt att av
mellan samtliga trañkslag. områdeEtt Vägverketannatnas som

har för frågor handikappanpassning kollektiv-äransvar om av
trafik på väg.

Arbetsmarknadsverket

Arbetsmarknadsverket omfattar Arbetsmarknadsstyrelsen och
länsarbetsnämnderna i länen. Enligt förordningen 1988:1139
med instruktion för Arbetsmarknadsverket skall verket genom
platsförmedling, vägledning, yrkesinriktad rehabilitering och ak-
tiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder hävda arbetslinjen, verka
för effektiv arbetsmarknad och devärnaen om svaga gruppemas
ställning på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsverket skall utfor-
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ochoch behovförutsättningarutifrån lokalasin verksamhetma
sysselsättningfullbidra till målendärigenom samt ut-att om

förordningeni samhället uppnås. Avveckling framstegoch
fram-verksamhetenarbetsmarknadspolitiskaden1987:405 om

uppmärk-särskildområdet skallmyndigheterna inomgår ägnaatt
äldre arbetstagarefrämja anställningpå åtgärder församhet att av

underlättaarbetsförmåga och förnedsattoch arbetstagare med att
behålla arbete.funktionshindradeför ettatt

för frågorMyndigheters5.4.1 rörsomansvar

funktionsnedsättningmedpersoner

bevakaförsina sektorermyndigheter har inomAlla attansvar
föri övrigt verkafunktionshindradefrågor rör samtpersonersom

ochförutsättningar beaktasbehov ochfunktionshindradesatt
sinMyndigheter har föruppmärksammas. även att anpassaansvar

funktions-medblir tillgänglig förverksamhet så denatt personer
anförti propositionen 1993/94:219nedsättning. Regeringen har

Handikappombudsmantill inrätta institutetmotiven attatt ett av
skulle be-sektorsövergripandepåombudsmannen sättettattvar

ochfunktionshindrade rättighetervaka frågor rör personerssom
intressenz. förmåtill uppgift aktivtharOmbudsmannen att myn-

funktionshindradesamhällslivetdigheter i beaktaoch andra att
rättigheter intressen.ochpersoners

propositionenenligtuppgift ombudsmannen harEn annan som
gäl-insiktenolika arbeta för i samhället ökapåär sättatt att om

initiativvärderingar dessa bygger pålande regler och de samt ta
funk-tilltill förändringar syftar lyfta fram frågor röratt somsom

Vidare skalltionshindrade rättigheter och intressen.personers
rådgivandeinformerande ochombudsmannen allmänthaäven en

upphovfunktionshinder kanfunktion beträffande frågor gesom
sig till ombudsmannentill. Enskilda skall kunna vändapersoner

skallmyndighet deför upplysning exempelvis vilkenfåatt om
i övrigt kan be-sig till, hur devända vilka regler gäller samtsom

skallOmbudsmannenvaka sina intressen och tillvara sin rätt.ta
enskildainte ombud förfungera "advokat" eller perso-varasom

kanvägledning.upplysning och allmän Däremotutan om-ner ge
de kontakterbudsmannen överläggningar ellerinitiativ till tata

i .be1yst.övrigt behövs för få sakfråganattsom

2 1993/94:2l9Prop. 9 ffs.
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statliga och kommunala myndigheterFör har skyldighetsom
fullgöra uppgifter funktionshindrade detröratt ärsom personer
skyldighet efter uppmaning lämna uppgifter till ombuds-atten

sin verksamhet komma till överläggningar.samtmannen om
skyldighet föreliggerSamma för privata rättssubjekt som an-

tingen anförtrotts förvaltningsuppgift medrörsom personer
funktionshinder eller fått bidrag landsting ellerstaten,som av
kommun för främja funktionshindrades intressen. bevak-Denatt
ning frågor funktionshindrade och den vägledningrörav som
ombudsmannen enskilda innebär inte enligt proposi-ger personer
tionen ombudsmannen skall tillsyngranska eller ha andraatt över
myndigheter. Ombudsmannen skall inte in-heller på sättannat

på statligakräkta och kommunala myndigheters reguljära ansvar
för bland tillsyn, bevakning och utvärdering insatser förannat av
funktionshindrade inom myndighetens ansvarsområde. Ombuds-

skall således inte myndighetuttalanden huruvidagöramannen en
eller befattningshavares beslut riktigt inte någoneller ellerär om
tjänsteman inom offentligaden förvaltningen tjänstefel.begått
Sådana frågor skall handhas Justitiekanslern Justitieom-JK,av
budsmannen J O eller domstolarna.

Tyngdpunkten Handikappombudsmannens uppgifter skallav
enligt lagen 1994:749 Handikappombudsmannen ligga påom
det Handikappombudsmannengenerella planet. i huvudsakskall
inrikta sig på uppföljning handikappolitikensoch utvärdering av
utveckling och måluppfyllelse på olika samhällsområden samt
övergripande nationella Enligtutvärderingar samordningar.och
propositionen innebär myndig-detta ingen inskränkning i andra
heters för uppföljning respek-och utvärdering inom sinaansvar

Handikappombudsmannentive områden. dock naturligtDet är att
samarbetar med forskningsinstitut, andra myndigheter, handi-
kapporganisationer med flera.

Som framgår redogörelsen har således flertal myndig-ettav
heter uppgifter inom områden viktiga för funktionshind-ärsom
rade möjligheter kunna uppnå jämlikhet och fullattpersoners
delaktighet i samhället. Handikappombudsmannen skall inte be-
höva sig uppgifter faller underägna andra myndigheterssom
ansvarsområden. avsnitt ochI 8.3 8.4 redogör jag för min bedöm-
ning hur Handikappombudsmannens verksamhet skall avgrän-av

andra myndigheters verksamhet.motsas -
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Jämförelse mellan5.5 de olika
ombudsmännen

Likheter olikheteroch mellan ombudsmännens finnsverksamhet
bland det gäller huvudmannaskapet, vilken författningnärannat

verksamheten, arbetsuppgifterna vilkaoch maktmedelstyrsom
till sittde har förfogande.som

ombudsmannen intar främst skildaAv JO och påJK sätt en
särställning i förhållande till tematiskade ombudsmännen. JO är

myndighet under riksdagen, övrigamedansorteraren som om-
budsmän myndigheter lyder under regeringen. JO:sär som
verksamhet regeringsformenregleras och förordningenav
1986:765 med instruktion för Riksdagens ombudsmän. De
tematiska ombudsmännens verksamhet regleras däremot av
vanliga lagar och förordningar instruktioner.med intar dockHär

mellanställningJK då funktion iJK omnämnsen som
regeringsfonnen.

det gäller de olika ombudsmännensNär arbetsuppgifter finns
det några skillnader.avgörande JO och sysslar med strikt juri-JK
disk tillsyn efterlevnaden lagar författningar.och andra Ar-av av
betet inriktat enskildapå ärenden. tillsynsarbetet skallUtöverär
JK bistå regeringen med råd i juridiskaoch utredningaräven an-
gelägenheter. tematiska ombudsmännens arbete däremotDe är
främst underlätta implementeringen viss lagstiftningatt av genom
exempelvis rådgivning infonnationsverksamhet.och Vidare skall
de bevaka rättsliga övrigaden och utvecklingen inom sina områ-
den.

tematiskaDe ombudsmännen arbetar dessutom policyfrå-med
skall främja utvecklingen inom sinaDe områden. Somgor. ex-

empel kan här Diskrimineringsombudsmannen DOnämnas att
skall arbeta med opinionsbildning etnisk diskriminering ochmot

ämställdhetsombudsmannenJ JämO medverka i strävandena att
främja jämställdhet i arbetslivet. Vidare skall Handikappom-
budsmannen på olika aktivt försöka förmå myndigheter ochsätt
andra beakta och respektera funktionshindrades rättigheter ochatt
intressen och Barnombudsmannen BO initiativ till åt-skall ta
gärder syftar till hävda barns och rättigheterungdomarsattsom
och intressen.

JämO, DO, och tillKonsumentombudsmannen arbetarKO
betydande del med enskilda ärenden. Handikappombudsman-en

skall främst arbeta med jaggenerella åtgärder,nen sommen
kommer redovisa i avsnitt 8.3 omfattar betydande delatt aven
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rådgivningmed enskilda i form ochverksamheten kontakter av
Barnombudsmannen ombudsmannenanmälningar. är av ensam

enskildaha några ärenden.inteattom
till skillnad från JO ochtematiska ombudsmannen har, JK,De
principer mänskligaför sin verksamhet olikagrund rät-omsom

utgångspunkt i icke-tigheter. och uppdrag sinJämO:s DO:s tar
diskrimineringsprincipen och arbetet inriktat på motverkaär att

inom respektive område.diskriminering generellt ombudsmans
diskriminering både kvinnorarbetar med motverkaJämO att av

diskriminering vilkenoch och DO skall motverkamän oavsett
etnisk det handlargrupp om.

skall däremot tillvarataHandikappombudsmannen och BO sär-
intressen. utgångs-skilda rättigheter och BO skall medgruppers

rättigheterNationemas konvention barnetsfrån Förentapunkt om
ekonomiska,medborgerliga, politiska,bevaka denna grupps

rättigheter. Handikappombudsmannen harsociala och kulturella
skiljer sigstandardregler bas för sin verksamhet.FN:s Härsom

tilldock från övriga tematiska ombudsmännen. harKO de Denne
kopplingbevaka visst sakområde någon direktuppgift att ett utan

till princip eller mänskliga rättigheter.någon dokument om
fårhar möjlighet utfärda vitesförelägganden.och JK DeJO att

Vissaockså i fall väcka åtal. Alla de tematiska ombudsmännen,
får också i Vissa fall utfärda vitesföreläggande och föraBO,utom

Beträffande Handikappombudsmannen gällertalan i domstol.
tillsyn enligtdessa befogenheter vid deras lagen 1999:132 om

förbud diskriminering i arbetslivet med funk-mot av personer
tionshinder. Handikappombudsmannens verksam-det gällerNär

harhet enligt lagen Handikappombudsmannen1994:749 om
skyldighetbland myndigheter, kommuner och landstingannat en

inkomma med uppgifter och delta i överläggningar med Han-att
dikappombudsmannen. skyldighet till nå-inte koppladDenna är

sanktion. inga juridiska till sitt förfo-BO har maktmedelgon
gande.

Handikappombudsmannens förhållande5.6

till handikapprörelsen

vilketSverige finns sedan länge stark handikapprörelse,I en
självklart har betydelse för Handikappombudsmarmens arbete.

det opinionsbildningen relationernaFrämst lyfts framär närsom
mellan handikapprörelsen påoch ombudsmannen förts tal. Detta
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framgår bland propositionen Handikappombudsman.annat av om
sid.På följande.16 anges

Regeringen vill i detta sammanhang framhålla viktiga rollden
handikapporganisationerna har det gäller opinionsbild-när
ningen handikappområdet. främstDet de funktionshind-ära
rade informerakan vad det verkligen innebärä attva som om
leva funktionshinder.med Handikapprörelsen hafthar härett
och har betydelsefull roll for utformningen de han-en av
dikappolitiska insatsema. Avsikten inte Handikappom-är att
budsmannen i något avseende skall opinionsbil-denöverta
dande verksamhet handikapporganisationerna bedriversom

området.inom

Direktiven till min utredning 1997:13l sid.6 klargör också att
"Avsikten med Handikappombudsmannens uppgifter på detta
område inte handikapporganisationemas opinions-är ersättaatt
bildande arbete".

min handikapporganisationernaI enkät till fanns frågor som
berörde infonnation opinionsbildning.och enkätsvarenAv fram-
gick handikapprörelsen inte ansåg det förelåg någonatt att nega-

Åsrapportemativ konkurrenssituation på dessa områden. tillfick
exempel mycket beröm. majoritetEn de hade haftstor attuppgav

dessanytta rapporter.av
Ingen dem svarade på enkäten ansåg Handikapp-attav som

ombudsmannens infonnationsverksamhet varit negativ denför
organisationen. hälften såg i positiv.Nästan den ställetegna som

Vad opinionsbildningengäller likadant.resultatet organisa-Deär
tioner svarade ombudsmannens opinionsbildning bra,att ärsom
menade behövsden komplement till verk-denatt ettsom egna
samheten eftersom organisationemas inte till.räckerresurser

Även vid hearingen med handikapporganisationerna diskute-
rades Handikappombudsmannens informations- opinionsbil-och
dande arbete. Organisationerna ansåg den gjorthadeatt nytta.
Som exempel nämndes arbetet med tillgänglighetsfrågor in-och

för implementera standardregler. vidFN:s Deltagarnasatserna att
hearingen framhöll Handikappombudsmannen tyngdharatt en

denne har lättare handikapprörelsen kommagör änatt att utsom
med infonnation. stället för negativI konkurrens kanen om-
budsmannens infonnationsverksamhet stimulans for detutgöra en

infonnationsarbetet.egna
Handikappombudsmannen har utvecklat olika former kon-av

takter och samverkan med handikappforbunden. medsambandI
årsrapporten tillöverlämnas regeringen inbjuder ombudsman-att

organisationerna till Vi-därmöteett rapporten presenteras.nen
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dare genomför Handikappombudsmannen varje år träffar med
enskilda organisationer. Många de seminarier och konferenserav

sker i med ellerombudsmannen samverkan ettsom arrangerar
in-flera handikappförbund. för handikapprörelsenRepresentanter

bjuds i för särskilda ändamål. Slut-också delta arbetsgrupperatt
iligen olika informella kontakter, till exempelförekommer sam-

remissvar lämnas på utredningar.band med skallatt
handi-Förhållandet mellan Handikappombudsmannen och

konfliktfritt. vid någrakapprörelsen framstår har dockDetsom
tillfällen förekommit meningsmotsättningar mellan dem. 1996

diskussion kring arbetsuppgifter.uppstod ombudsmannensen
Handikappförbundensjuni överlämnade Samar-Den 24 1996

Handikappades Riksförbund, Sverigesbetsorgan, HSO, De DHR,
Riksförbund, och Synskadades Riksförbund, SRF,Dövas SDR,

Handikapp-skrivelse till Socialdepartementeten gemensam om
Handikappom-ombudsmannens framtida roll. betonadesDär att

diskri-uppgifter i första hand skall gälla frågorbudsmannens om
minering. "Handikappombudsman-krav ställdesEtt attsom var

i handikappolitiska sammanhang skall begränsas".roll andranens
skrivelsen organisationerna inte ansågockså deI attatt

nationella samord-Handikappombudsmannen skall detutgöra
inteningsorganet överensstämdeenligt standardregler.FN:s Detta

sin roll.Handikappombudsmannen vid den tiden såg på Imed hur
tillHandikappombudsmannenårsrapporten för påpekade1994

samordnande uppgifter.exempel den hade dessaatt
frånenkätden december pådaterat 16 1996,I ett ensvar,

angående verksamheten 1997-98Handikappombudsmannen an-
ideförde bör koncentrera sina insatser såHSO, "HO ärattatt

skrivningarna i lagen. Skälet för dettaöverensstämmelse med är
myndighet, delvisdels tydligt markera HO rätts-ärattatt enen

effektivitetssynpunkt börvårdande myndighet, och dels HOatt ur
prioriterade uppgifter."arbeta med avgränsade och

Handikappombuds-framhölls ocksåenkätsvarI attsamma
inte riksdagsutskott, "eftersombör gentemotmannen enagera

folkvalda".myndighet inte självpâtaget bör degentemotagera
ombudsmannenVidare skrev HSO följ ande, vad gällde frågan om

kampanjer"nej, liksomskall uttalanden: uttalanden ärgöra egna
myndig-ligger folkrörelsearbetsform, närmare än enen som en

kritiskt frånhet". Ombudsmannen reagerade starkt på enkätsvaret
HSO.

meningsmotsättningar handikapp-det förekommer mellanAtt
åvilarmyndighet uppgifterorganisationema och med de somen

Handi-inte särskilt förvånande.Handikappombudsmannen, är
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kappombudsmannen skiljer sig från andra myndigheter viktigapå
punkter och många utanför handikapprörelsen den fö-ser som en
reträdare för människor med funktionshinder. denna bak-Mot

blirgrund ibland rollfördelningen mellan handikapprörelsen och
ombudsmannen oklar. Ovan redovisade konflikt tydligtär ett ut-
tryck för från organisationerna markera boskill-strävan atten en
nad vad roll och arbetsuppgifter mellan myndigheten ochavser
folkrörelsema. framfördesDenna iockså klartextsträvan av
HSO, ide på den tidigare nämnda enkäten skrev föl-när svaret
jande:

tveksamtDet HO och handikap organisationernaär börom Slkälet ar-
konferenser. detta skulleattrangera gemensamma

kunna uppfattas gränslinjenotydlig mellan den obe-att ärsom
roende myndi heten tyngdpunkten lagd på rättslig bevak-me
ning och de eroende handikapporganisationema, skallo som
driva sina medlemmars intressen. Bada in-kan haparter

driva frågor, kan gå den andratresse att emot parten.av som
bättreEn ordning respektive medverkar på den and-är att part

res arrangemang.

iDet sammanhanget viktigt ha iär åtanke Handikappom-att att
budsmannen byggdes efter nedläggningen Handi-Statensupp av
kappråd. rådet fannsI naturligt samråd handikapprörel-medett

eftersom den representerad i styrelsen. Handikappom-sen, var
budsmannen skall inte samrådsorgan och därför finnsutgöra ett
inte denna naturliga kontakt mellan ombudsman och handikapp-
rörelse. tillEn orsak missnöjet från antal handikapporganisa-ett
tioner kan bland förhållande.sökas i dettaannat

Att döma på min enkät och de jag fåttsynpunkterav svaren
vid mina kontakter med handikappförbunden, dock deöverväger
positiva bedömningarna Handikappombudsmannens arbete.av
Detta gäller de organisationer tidigare kritiseradeäven som om-
budsmannen.

5.7 Ombudsmannens internationella
uppdrag och kontakter

skallJag enligt mina direktiv Handikappombudsman-pröva om
skall ha någon iroll EU-samarbetet och hur avgränsningnen en

skall regeringgöras och andra myndigheter.gentemot
I regeringens proposition 1994:219 Handikappombuds-om

denne mycket omfattande för bevak-ettmannen gavs ansvar
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propositionenihandikappfrågorna inom På sid. 16ningen EU.av
följ ande.framhålls

Handika pombuds-ingå iregeringens mening bör detEnligt
handikap frauppgifter följa bevakaoch ut-att ornasmannens

förhål-inom dessa kommerveckling och hurEU att paver a
Ombuds-funktionshinder.Sverige för medilandena personer

resolu-uppmärksamhet de olikabör ägna program,mannen
vägledandeochbestämmelser styrandetioner och andra av

förfå särskilda konsekvenserinom kanslag EU personersom
funktionshinder.med

Handikappombudsmannenförordningen instruktion förmedl
inter-långsiktigt "följa denombudsmannen skalli §2 5 attanges

särskiltinom ansvarsområdet och Euro-nationella utvecklingen
medoch dess konsekvenser förunionens insatserpeiska personer

bevakningenkraftiga markeringfunktionshinder". Denna avav
Sverige vid in-bakgrundinsatserna inom börEU attmotses av

iinte medlemHandikappombudsmannenrättandet ännu varav
unionen.

Handikappombudsmannens verksamhetvidRedan starten av
internationellt samarbete. årsrapporteninleddes omfattande Iett
internationella myndigheten.redovisas olika uppdrag förför 1994

Handikappombudsmannnen officiellai denBland deltogannat
vid det sociala i Köpenhamn.delegationensvenska toppmötet

ombudsmannen två studieresor till förUSAVidare arrangerade
Americans with Disabilities ADA.Actsprida kännedomatt om

frånriksdagsledamöter, tjänstemänInbjudna till dessa varresor
handikapprö-myndigheter företrädare förochdepartement samt

relsen.
deltagitårens loppHandikappombudsmannen också underhar

konfe-vid seminarier ochföreläsare många internationellasom
medinternationella ingår också kontakterdet arbetetIrenser.

mänskliga länder.ombudsmän för rättigheter från andra
januari ingick HandikappombudsmannenFrån den 19951 som

rådgivande kom-två regeringsrepresentanter i HELIOSen av
likafrämjamitté. åtgärdsprogram uppgiftHELIOS medett attvar

funktionshinder.möjligheter för och integrering medav personer
Handikappombudsmannenomfattade fyra år ochProgrammet när

korn med hade det pågått i två år.
ividare deltaRegeringen utsåg Handikappombudsmannen att

handi-infonnations- pånätverk för och erfarenhetsutbyteEU:s
ikappområdet. Myndigheten har också ingått i andra an-grupper

harslutning till och HELIOS. HandikappombudsmannenEU
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också lämnat synpunkter på promemorier, utredningar och skri-
velser med anknytning till den Europeiska unionen.

HELIOS-programmet upphörde i december 1996. hadeDet
varit mycket viktigt uppdrag för Handikappombudsmannenett att
få delta i dess rådgivande kommitté, bakgrund de åtagan-mot av
den i propositionen. årsrapporten för sid.I 1997 34som angavs
anför Handikappombudsmannen den rådgivande kommitténatt
"utgjort basen i Handikappombudsmannens bevakning handi-av
kappfrågoma inom och gjort möjligtEU det för myndigheten att
bygga kontaktnät med regeringsrepresentanter från andraettupp
EU-länder inomoch Europeiska kommissionen".

När uppdraget inom HELIOS slutfört begärde Handi-var
kappombudsmannen hos regeringen myndigheten skulle ingåatt
in högnivågrupp inrättats kommissionen. Regeringenen som av
gick inte ombudsmannen till i denna fråga.mötes

minaI utredningsdirektiv jag skall behandla frågannämns att
avgränsningen mellan Handikappombudsmannen ochom rege-

ring i kontakterna med har tagitEU. Jag denna fråga medupp
tjänstemän från regeringskansliet. harDe då påtalat det före-att
ligger svårigheter myndighet Sverige inär representeraren en
högnivågrupp. sådant uppdrag bör, har framhållits för mig,Ett det
i första liggahand på departement, eftersom de beslutett som
ibland måste fattas i anslutning till denna på departe-ärgrupp
mentsnivå.

Några sådana principiella hinder för delta iombudsmannen att
andra internationella regeringen, har inteutsessomgrupper, av
framförts. -

har inte påJag gått in avgränsningen till andranärmare myn-
digheter, eftersom minjag vid Handikappom-genomgång av.
budsmannens gränsdragnings-EU-uppdrag fann eventuellaatt
problem främst jaggällde regeringskansliet. min enkät ställdeI
emellertid fråga berörde gränsdragnings-allmäntrenten som
problem mellan myndigheterandra och Handikappombudsman-

fickJag några få inget gälldeexempel EU. Detsammanen. men
fallet vid mina sammanträffanden myndigheter.medvar

Jag nämnde tidigare i detta avsnitt Handikappombudsman-att
arrangerade studieresor till och ombudsmannen del-USA attnen

tagit föreläsare vid många seminarier och konferenser utom-som
lands. Denna verksamhet byggde mycket på Handikappom-att
budsmannen personligen hade internationellanätstortett av
kontakter. Dessa kontakter har för följa in-också denanvänts att

utvecklingenternationella på handikappområdet.
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deocksåinternationella arbetet bördel i detSom nämnasen
internationella inslag Han-konferenser medseminarier och som

tillsammansOfta har det skettdikappombudsmannen arrangerat.
handikapporganisation.med någon

viktigaframvarit lyftakonferenser harmed dessaSyftet att
reliefinternationellhandikappolitiska frågor och demge en

ochUpplysnings-5.8

informationsverksamheten

"Handikappombuds-utredningsuppdrag ingår utvärderamittI att
opinionsbildandeinformations ochupplysnings-, ar-mannens

utredningminframgår jag isid. Vidaredirektiven 6.bete" att
in-myndighetensdirekta effekternabelysa deskall "främst av

föranlitade IdéTorgetområdet" sid. 6. Jag attsatser genom-
iutvärderingenutvärdering. Resultatetföra denna presenterasav

"Handi-HolmegardIngmariesärskild studie genomförd aven
avsnittInfomationsuppgifter." dettakappombudsmannens I sam-

studien.manfattar jag resultatet av

Utvärderingens metod

Handikappom-genomgångsig påUtvärderingen grundar en av
särskildårsredovisningar ochårsrapporter,budsmannens pro-en

informationsinsatserna ombudsmannenmemoria upp-somom
handi-medIntervjuer har gjortsutvärdering.inför dennarättade

kanslichefen HansWästberg,Claessonkappombudsmarmen Inger
Vidarehandikapprörelsen.förAxelsson och representantervon

pressklipp,informationsstudien gått igenomansvariga förhar den
websidor.Handikappombudsmannensaffischer, broschyrer och

Handikappom-konferens, arrangeradSlutligen besöktes aven
kom-behandlade ombudsmannensKonferensenbudsmannen,

standardregler.rörandemunhandbok FN:s

innehållStudiens

in-hållenformulerat allmäntHandikappombudsmannen har en
skallinformationmyndighetensfonnationspolicy öp-att varaom

grafiskt.språkligt ochlättförståelig, bådekorrekt, tydlig ochpen,
byggerhuvudsakligenpolicy fast informationendenna slåsI att
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materialutvärderingar. Alltutredningarpå resultat från ochegna
möjligtdetfinns tillgängligt anpassningsfomiermed de görsom

finns iWebsidomafunktionshindrade del det.för taatt enav
använder talsyntes. Dentextbaserad version för dem somsom

särskiltinformationsmaterial på någotfå sittbehöver sättanpassat
också erhållakan det.

presskonfe-pressmeddelanden,används aktivtMedia genom
Handikappombuds-journalister.och direktkontakt medrenser

offentliga debatten.deltagit i denhar också oftamannen
annonsering haraffischer ochInforrnationskampanjer med an-

medmyndighetenspeciella frågor.i Däremot ärvänts sparsam
broschyrer.infonnationsmaterial, i form foldrar ochallmänt av

betecknasinforrnationsverksamhetHandikappombudsmannens
delasi sinkunskapsöverföring. kaninformation och Den tursom

ochkonferenserjuridisk rådgivningin i information och samt
informations-för skötaseminarier. informatör anställdEn är att

ochspeciella konsulterVid har ocksåoch pressfrågor. behov re-
web-på uppbyggnadenanlitats. Exempel dettaklambyråer är av

standardregler.näringslivetinformation tillsidan och FN:som
målgrup-definitionhar vidHandikappombudsmannen en av

be-helai princip deninforrnationsinsatsema,för utgörs avpen
begränsadeinformationförfolkningen. Eftersom ärresurserna

inforrnationsaktivi-målgrupper för olikaspecificeradedefinieras
in-skiftandebeskrivs olika målgrupper och derasstudienIteter.

konfe-information från ombudsmannen. Egnavad gällertressen
tillinforrnationsspridninganvänds förredskapär ett somrenser

i konfe-Under deltogmålgrupper. 1997 1200utvalda personerca
"annonskam-Handikappombudsmannen.anordnade Trerenser av

genomförts och dessa har prisbelönats.panj har
informa-rådgivningenTillsammans juridiskamed den svarar

samlademyndighetenstionsverksamheten för hälften ar-ca av
infonna-förmiljoner kronorbetstid. anslogs knappt1997 5För

det året.verksamhetskostnademation, vilket hälftendrygtär av
HandikappombudsmannenRegeringen uppdrog göraatt

utgångspunkter:hadestandardregler kända. UppdragetFN:s tre

handi-medi samarbetefram basmaterial reglernata ett om-
kappporganisationema,

reglerna,undersöka hur Sverige efterlever-
reglerna kända.göra-
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gjorthar genomgångJag dessa regler och deras påverkan påen av
Handikappombudsmannens arbete. Genomgången redovisas i av-
snitt 5.3.

Följande informationsmaterial har tagits fram Han-externa av
dikappombudsmannen ytterligare material tillkommithar efter
utvärderingen:

fickfolder Handikappombudsmannen med adresser,om namn,-
basmaterial standardreglerFN:s broschyr, folder i fick-om- -
format. affisch med kort sammanfattning reglerna,en av over-
headbilder Videofilmer, kortare reportagefilm ochsamt en
längre samtalsfilm,

Skriften "Diskriminering funktionshindrade", behandlarav som
diskriminering i arbetslivet och i näringsverksamhet samt sam-
hällets bristande tillgänglighet. Däri ingick bilder med texterna
"Man inte handikappad. blir det".Manär

infonnationsmaterialDet framställs Handikappom-som av
budsmannen god kvalitet. används inte konse-Däremotär av en
kvent grafisk profil, vilket kan det svårare bli igenkänd.göra att

HandikappombudsmannenUnder 1997 har webplatsöppnat en
för informera de-rättigheter funktionshind-enskildaatt om som
rade har och for öka myndighetens tillgänglighet. Webplatsenatt
består 300 sidor. Utformningen inte säljandesärskiltärav ca men

korrekt infonnation. Webplatsen hade besök under3 222ger en
hösten Statistiken för visar1997. 1998 på ökande antal. deFörett
sidor innehåller juridisk information, har 8 be-469noteratssom
sök. totala träffarDet antalet 26 471.var

jämförelseEn kan med besöken Bamombudsmannensgöra
Websida 1998 hade 13 träffar.500som

Massmedia viktiganvänds informationskanal. Policynsom en
mediakontakter skall relaterade tillär resultatatt vara egna av un-

dersökningar. Handikappombudsmannen har aktiv pressbear-en
betning. Flera gånger har ombudsmannen förekommit i tyngre
massmediala sammanhang med riksspridning, bland fram-annat
trädanden i TV.

förstaDet verksamhetsåret förekom Handikappombudsmannen
i 175 inslag och artiklar i media. Tillgängligheten har varit den
dominerande frågan. Under 1997 uppgick inslag ochantalet

Årartiklar till 420. 1997 ökade antalet till vill680, det medsäga
drygt 60 %. enskiltDen frågan kommunenkätenstörsta var som
genomfördes under följdes1996. Den inslag både påmedupp
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undersökningenriksnivå regionalt. fråganoch andraDen stora var
blirdiskriminering funktionshindrade i arbetslivet. alltDetom av

massmedia.vanligare anmälningsärenden uppmärksammas iatt
delta iHandikappombudsmannen får många inbjudningar att

komandra konferenser och Under 1995arrangörers evenemang.
tillinbjudningar, under inbjöds ombudsmannen 243200 1996 ar-

inbjudningar Handikapp-och antalet 235.1997 varrangemang
effekterprioriterat kan fåombudsmannen har arrangemang som

År deltog i sådanaför många 1997 140 arrange-manpersoner.
utländskaockså hel delOmbudsmannen tar emot enmang.

studiebesök.
Handikappombudsmannen tillsammansinitieradeHösten 1997

närings-Industri projekt riktat tillaffarstidningenmed Dagens ett
livet. Följ ande inslag kan nämnas:

Industri,informationskampanj med fem i Dagensannonser-
tillgängligheten. finnsbristandebelyste den Annonsemasom

affischer,även som
specialskri-skrift standardregler,in FN:s"Släpp oss", omen-

för företag,ven
tillgänglighet i näringslivet,seminarium om-

företag i tvådär tävlar klasser. Dentävlingen Handtaget, ena-
anställningspolicy, anpassningden andrahandlar avomom

till funktionshindrade kunder.tjänster H. Mprodukter och
diplom till vinnandedelar företag.Drottningen ut

i årsrap-sin verksamhetHandikappombudsmannen presenterar
Vidare särskildaregeringen. lämnar myndighetentillporterna

viktiga frågor.i olikarapporter

från ansvarig för informa-Ingmarie Holmegard,Kommentarer
tionsstudien

besitterHandikappombudsmannenIngmarie Holmegard attanser
tydligareinfonnationsfrågor.väl utvecklad kompetens för Enen

detpolicy efterlyses dock, däroch tydligare infonnationsplanen
skallframgår vill informationen, hurvad uppnå med manman

in-på denarbeta med information och vilka ställerkrav man
infonna-formation juridiska rådgivningen ochDenut.gessom

handlartionsinsatserna skall tydligare särskiljas, eftersom det om
två skilda information.former av
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Vidare påpekar Ingmarie Holmegard idet varit svårt ef-att att
terhand hur väl nått sina målgrupper vad gäller konfe-mäta man

eftersom intedet finns angivet för vilkaalla deltagare derenser,
Utvärderingen infonnationsinsatsema interepresenterar. ärav

särskilt väl utvecklad. arbete börMer läggas på kännedoms-ner
och effektmätningar. Handikappombudsmannen har lyckats myc-
ket bra med den mediala uppmärksamheten.

5.9 Enskilda ärenden

Rådgivningsärenden

Enligt § andra stycket lagen3 1994:749 Handikappombuds-om
skall ombudsmannen infonnationsverksamhetmannen genom

liknandeoch på verka för ingen missgynnas eller påsättannat att
för orättvis eller kränkande behandling på grundsätt utsättsannat

funktionshinder.av
Av 1993/194:2l9 sid. framgår beskrivna25 den verk-attprop.

samheten skall vänder sig till in-ombudsmannenge personer som
formation och allmänna råd hur han eller skall kunna be-honom
vaka sina intressen. På sid. i propositionen förklaras följande.15

vänder sig tillPersoner ombudsmannen skall kunna fåsom
upplysningar de skall vända sig i olika frågorvartom som
funktionshinder kan upphov till och hur de kan bevakage sina

och tillvara sin Ombudsmannen kan deträtt.intressen ta 1
sammanhanget till överlä de kon-ellerinitiativ tagnin ar
takter behövs för rågan belyst. Om-sakövrigt attsom 1 a
budsmannen inteskall däremot fungera advokat ellersom en
ombud för enskilda personer.

tillBakgrunden den juridiska rådgivningsverksamheten så-är att
rådgivningdan kan svår få på andra håll i samhället.attvara

Vissa handikapporganisationer bistår sina juri-medlemmar med
disk rådgivning, många organisationer försaknarmen resurser- Ävendetta. andra tillsynsmyndigheter på frågor,ocksåom svarar

tydligtdet många frågeställare sigföredrar vända tillär att att
Handikappombudsmannen. Utifrån de jag medsamtal fört repre-

för olika handikapporganisationer, förståtthar jagsentanter att
den rådgivning Handikappombudsmannen ärsom ger av samma
karaktär den organisationerna erbjuder.som som

Vidare finns mycket författningarmängd lagar ochstoren som
gäller funktionshindrades rättigheter intressen.och de kon-Av
takter jag har haft med olika myndigheter i minsamband med ut-
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till-inte alltid hartillsynsmyndighetemaredning jag funnithar att
efter-.rådgivningerbjuda denräcklig kunskap for kunnaatt som

kunskap ofta krävs. Hosbredafrågas. synnerhet saknas denI som
någon fram-handikappfrågomamyndigheter intar intemånga

tid tillbakasedanhar till exempelSocialstyrelsenskjuten plats. en
jag lätden enkäthandikappfrågor. Avsärskild enhet föringen

länsstyrelserfleraframgårtill länsstyrelsernaskicka attut ger
relativt låg prioritet.handikappfrågoma en

bestårombudsmannenhosRådgivningsverksamheten av
uppgift från ombudsman-rådgivning. Enligtskriftligmuntlig och

juridisk råd-tjänst förcirkaför närvarandeåtgår det att geennen
denför skötacirka kvarts tjänstochgivning telefon attenper

den november 1997rådgivningen. Sedan 1skriftliga ger om-
websidor.rådgivning på myndighetensocksåbudsmannen

samtal ochjurister får dagligenHandikappombudsmannens
sig dit harMånga vänderråd.berbrev från somompersoner som

kanandra myndighetermed fleravarit i kontaktofta varasom
forkontaktar ombudsmannenflestatillknutna ärendet. De som

ocksåfunktionshindrade.älva Dethjälpfå råd och äräratt van-
funktionshinder kontakt. Därut-medtill barnligt föräldrar taratt

olika personalgruppersamtal och brev frånmyndighetenfåröver
skilda slag.frågormed redahjälpbehöver utatt avsom

erinrapå sin platskan detsammanhangdetta attI att omvara
ombud förskall fungerainteHandikappombudsmannen en-som

enskilde kan föraråd hur denväl kanskilda ge ommenpersoner,
föraskan fram.vilkasin talan och argument som

i omfattning på följandeökatRådgivningsärendena har sätt.
knappt ärenden, 1996500ombudsmannenhadeUnder 1995 upp-

antalmotsvarande 791till 761, 1997antalet ärendengick var
skriftligaärenden. De1085hade ombudsmannenoch under 1998

utvecklats påharsådanadiarieförs. Antaletrådgivningsärendena
därefter inkomåretärenden,inkomföljande år 1131995sätt:

råd-inkom 272och 1998uppgick antalet till 184117, 1997
givningsärenden.

rådgivningjuridiskför allvanligaste ämnesområdenafemDe
social trygghet 22 %,ekonomisk ochservicestöd och 22 %,var

tillgänglighet 10 %.utbildning arbete % och14 %, 11
rådgivningandel allrådgivningenskriftliga ökarDen som av

information.juridiskofta inriktad påoch är
människorförrådgivningen betydelsemuntliga harDen som

rådgivning mycketsig i skrift.svårt uttrycka Dennahar äratt
påkan besvarasfrågorskiftande omfattar både enklaoch som
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kort tid och sådana juridiskakräver utredningar och uppföl-som
jande samtal.

har gått igenomJag skriftliga89 rådgivningsärenden in-som
kommit till ombudsmannen under åren 1996 till 1998. har gi-De
vits in privatpersoner och organisationer. Frågorna gäller ettav

antal ämnesområden och berör olika myndighetersstort ansvars-
områden. följerHär uppräkning del de jagärendenen av en av
gått igenom och exemplifierar spännvidden i frågorna tillsom
ombudsmannen:

funktionshindrade barns situation i skolan tillämpningenoch-
skollagen och grundskoleförordningen,av

regler skolskjuts, "om-
förtidspensionregler och tillämpningen lagen all-om av om-

försäkring och allmännaRFV:s råd,män
socialtjänstlagens bestämmelser,-
personkretsen och räckvidden LSS,av-
funktionshindrade barns medta personlig assistent irätt att-
skolan,

med ledarhund i mataffär,rätt ta-
förregler arbetsgivaravgifter för tillfällig hjälp sitter inär man-

rullstol,
Vägverkets regler för erhållande parkeringstillstånd,av-
vad kan funktionshindrad näringsidkaregöra moten person en-

inte följer utslag från Allmänna Reklamationsnänm-ettsom
den,
regler för bussars och färdtjänstfordons tillgänglighet,-
regler för tillgänglighet i offentliga lokaler tillämpningenoch-

Boverkets regler,av
gällande regler för elev ansöker komma in påatten som om-
RH-gymnasium,

förregler bosättningstid i Sverige för skall kunnaatt en person-
ansöka förtidspension enligt lagen allmän försäkring,om om

förregler erhållande hjälpmedel enligt hälso- och sjuk-av-
vårdslagen, "
förutsättningarna för överklaga bygglovsärende,att ett-
förutsättningar för erhållande handikappersättning ochav om--
fattningen denna,av

.försäkringsbolags möjligheter livförsäkringtecknavägraatt-
för på grund funktionshinder,en person av
regler för erhållande bilstöd,av-
den amerikanska ADA-lagstiftningens bestämmelser.-
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ombudsman-fårfrågortypiska juridiskabeskrivnaUtöver ovan
kan lösas.praktiska problemfrågor hurhel deläven omennen

hurellervid längreplacering i flygplanlämpligkan gällaDet resa
behandling kan bemötas.diskriminerandeolika typer av

frågorna.påoftast direktHandikappombudsmannen svarar
förekommeranvisningar. Detråd ellerVanligen konkretages
andratillhänvisar frågeställarenombudsmannenockså att myn-

frågan.sin påibland efter hadigheter, gettatt synegen

Anmälningsärenden

handlägg-arbeteHandikappombudsmannensviktig del ärEn av
Etttill ombudsmannen.anmälningar skerningen alla de somav

amnälningsärendeombudsmannenklassificerasärende ettsomav
funktions-organisation anmälerellerenskild attnär enpersonen

be-kränkandeförpåellerhindrade missgynnas sätt utsättsannat
funktionshinder.sitthandling på grund av

Handikappom-uttryckligen lageninteframgårDet av om
Handikappombudsmanneninstruktionen för attellerbudsmannen

hurundersökaamnälningsärenden ochdenne skall emotta myn-
frågor. Avandraenskilda ärenden ochandra hanterardigheter och

landsting ochemellertid myndigheter,framgåri§ lagen4 att
fullgöra uppgifterskyldighet rörharkommuner att per-somsom

uppmaning skallombudsmannensfunktionshinder, påmedsoner
uppgifts-sin verksamhet. Dennatill denneinformationlämna om

enskilda ärenden.skyldighet kan även avse
uppgifterkan begära fåHandikappombudsmannen att enom

prakti-blir ifrån myndighet.enskild Dettanamngiven, enperson
förtill ombudsmannenenskildaktuellt då någon sig attken vänt

tillinitiativombudsmannenfall kananmälan. sådanaI tagöra en
fåförövrigt behövsikontakteröverläggningar eller de attta som

sakfrågan belyst.
amnäl-handläggningombudsmannensUtgångspunkten för av

ochRFregeringsforrnenregler iningsärenden blandär annat
förvalt-skall§Enligt kap. 9 RFförvaltningslagen 1986:223. l

inför la-likhetallasbeaktaningsmyndighetema i sin verksamhet
förvaltnings-§opartiskhet. Av 4iakttaga saklighet ochsamtgen

upplysningar,skall lämnavarje myndighetlagen framgår att
i frågorenskildatillsådan hjälpvägledning, råd och somannan

i denskall lämnasHjälpenverksamhetsområde.myndighetensrör
dentill fråganslämplig med hänsynutsträckning art,är en-som

verksamhet.myndighetensskildes hjälp ochbehov av
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har gått igenomJag 158 utvalda anmälningsärenden under åren
1996, 1997 och för bedöma1998 hur de har handlagts.att
Ärendena till ungefär 50 % "utplockade" intressanta.är Res-som

slumpmässigt utvalda. Som framgår i avsnittet har jagärten ovan
tagitockså del skriftliga rådgivningsärenden.89av

Syftet med genomgången har varit undersöka Handi-att om
kappombudsmannens arbete med anmälningsärendena är me-
ningsfullt och framdeles bör ombudsmannensäven vara en av
uppgifter.

Antalet anmälningsärenden har, sedan ombudsmannens till-
komst fram till år utvecklats1998, på följande under 1995sätt:
inkom 69 ärenden, år 1996 uppgick antalet till 100 och under

anmäldes Slutligen inkom1997 141. 142 ärenden under 1998.
Enligt uppgift från ombudsmannen kan den ökningenavstannade
bland bero på ombudsmannen blivit restriktiv medannat att mer

klassificera ärenden anmälningsärenden.att som
Ombudsmannen delar in anmälningarna i ämnesområden som

somdem finns i FN:s standardregler. Denmotsvarar största an-
delen tillgänglighetsfrågorhar i vid mening. Tendensenrört är
dock dessa minskar andel samtliga ärenden.att som av

Andra ämnesområden med många anmälningar arbete, stödär
och service, utbildning ekonomisk och social trygghet. Desamt

anmälningarna158 jag gått igenom riktar sig kommu-motsom
landsting, myndigheter, privata företag organisationer.ochner,

Anrnälningarna förhållanden inom sjukvården, arbetslivet,avser
kommunikationer, tillgänglighet tillgänglighetoch till infor-yttre
mation, stöd och service ekonomisk itrygghet, bemötandesamt
näringslivet m.m.

ärende anhängiggörsEtt hos Handikappombudsmannen genom
enskild eller organisation muntligen skriftli-elleratt en person en

anmälan till ombudsmannen. vanli-gör Dennegen en uppmanar
den anmälda inkomma med vissayttrande. Iparten att ären-gen

den begär ombudsmannen in yttranden från andra berördaäven
myndigheter. sällan aktualiserarInte anmälningarna frågan om
hur ombudsmannens bevakning förhåller sig till myndig-andra
heters tillsyn. förekommerDet ombudsmannen översänderatt en
anmälan till tillsynsmyndighetansvarig för vidare åtgärder.

Ärendena kan avslutas på olika Ombudsmannen kan kon-sätt.
ärendet, efter det anmälan gjordes, har fåttstatera lämp-att att en

lig lösning. kanDenne uttalande enligtvadäven göra ett om som
ombudsmannens mening lämpligt i visst ärende. Dettaär ett ut-
talande har formen rekommendation. andra fall kanI ären-av en
det avslutas med ombudsmannen anmälarenatt attuppmanar
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visstpå till exempel överklaga beslut. Ombuds-sätt, att ettagera
erinrar då anmälaren vad denne bör göra samt attmannen om

ombudsmannen inte själv behörig ombud. Handikapp-är att vara
ombudsmannen kan inte i något fall uttala rekommen-ärannat
dationer till anmälare och anmäld part.

avsnittI 8.3 återkommer jag med mina förslag enskildahurom
ärenden skall handläggas i fortsättningen.
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överväganden förslagoch
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6 Handikappombudsmannens
betydelse för utvecklingen

Handikapporganisationema bildar idag stark folkrörelse ochen
det min övertygelse den påtagligt någon in-är att änmer annan
stitution i samhället har fonnat den svenska handikappolitiken.

tydligt frånEtt exempel år tillkomsten assistanser-ärsenare av
sättningen.

Vidare minaframgår det sammanträffanden med kommun-av
redovisas i kapitel handikapprörelsenrepresentanter, ärattsom

den främsta inspirationskällan för kommunerna, oli-det gällernär
ka insatser för skapa tillgängliga miljöer. tillEnkätema olikaatt
privaträttsliga besked.organ gav samma

Jag mig dock kunna konstatera Handikappombuds-attanser
också har haft betydelse för de årens han-stor senastemannen en

dikappolitiska utveckling i vårt land.
handikapporganisationemaNär beskriver betydelsen Han-av

dikappombudsmannen, avsnitt 3.6, det främst informationärse
opinionsbildningoch lyfts fram. Många organisationersom upp-

årsrapportema i opinionsbildningen. Handi-göratt stor nyttager
kappombudsmannens opinionsbildande viktigtarbete kom-är ett
plement till handikapprörelsens insatser. det gäller Handi-När
kappombudsmannens inforrnationsarbete kan organisationemas
synpunkter sammanfattas enligt följande:

det kommer många för kommunerna pårepresentanter om--
budsmannens konferenser,
informationsarbetet har resulterat i konkreta åtgärder detnär-
gäller tillgängligheten i kommuner,
det finns ökat lokalt intresse for standardregler tillFN:sett-
följd Handikappombudsmannens konferenser,av

företrädare organisationernaförnär tjänstemän och för-möter-
troendevalda i kommunerna märks ombudsmannens infor-att
mationsverksamhet har haft effekt. Handikappombudsmannens
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ställning har tyngd denne har lättare kommagör att atten som
med information organisationerna.änut

isärskilda studie inforrnationsarbetet redovisasAv den av som
Handikappombudsmannen nått i mediaavsnitt framgår5.8 utatt

myndighetenpå effektivt Flera desätt.ett rapporterav som pro-
har fått genomslag i både radio ochducerat bra TV. Enett press,

illustration till undersökningen Sverigesdetta kommunerutgör av
"Undersökning delaktighet och jämlikhet för medpersonerom-

enkätundersökning Sverigesfunktionsnedsättning blanden-
kommuner".

Handikappombudsmannen har mängd konfe-arrangerat storen
för informera standardregler. Påbland FN:sattannatrenser, om

informationen ochdetta har några deltagare nåttssätt tusen av
konferen-budskapet från ombudsmannen. Målgruppen för dessa

ivarit arbete eller förtroendeuppdragharser personer som genom
Handikapporgani-sin möjligheter påverka andra.har godatur att

vid derassationemas företrädare har påpekat för mig, detatt
framgårtjänstemän förtroendevalda i kommuner,med ochmöten

infonnationsverksamhet haft effekt.ombudsmannens haratt
imp-Handikappombudsmannens arbete med förankra ochatt

Redo-lementera standardregler, har haft betydelse.FN:s storen
hurvisningen i kapitel och genomgången i avsnitt 5.33 om
förstandardreglema god grundmyndigheten arbetat med ger en

informations-påstående. konferenser och andradetta Förutom
undersök-insatser, genomförde ombudsmannen omfattandeen

frågorning riktad till myndigheter, där dessa ñck besvara192
med utgångspunkt i dessa regler.

på liteinformation och opinionsbildning får effektMycket av
där-längre sikt. konkreta betydelsen sådan verksamhetDen ärav

Samtidigt viktigt handikappfrågomaför svår detmäta. är attatt
bak-får plats i samhällsdebatten. utredningensJag atten anser

grundsmaterial för uppfattningen Handikappombuds-stöd attger
bidragit till sina möjligheter kommahar detta, attmannen genom

till i media.tals
jag inte förbigå dyslexi.område kan gäller barn med Han-Ett

dikappombudsmannen tillsammans organisa-deltog med andra
tioner kampanj dyslexi. opini-i anslutning till dennaI näraen om
onsbildning Handikappombudsmannen initiativ till undersök-tog
ningar i till funktionsnedsätt-skolan stöd barn med doldaom
ningar. Skolverket.Konferenser genomfördes tillsammans med

tilleffekten olika insatserna, leddeDen de attsammantagna av
tidigare.barn med dyslexi fick helt uppmärksamhet änen annan
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har varit tillDetta för dem vad gäller bland stödresur-annatgagn
i skolan. Samtidigt jag påtalar dessa positiva effekter, ärser som

jag tilltveksam Handikappombudsmannen skall delta i dennaom
form kampanjverksamhet. det på sikt bättreJag äratt atttrorav
renodla ombudsmannarollen överlåta kampanjer handi-och
kapprörelsen.

Handikappombudsmannen i sina förslaghar årsrapporter lagt
lagstiftning diskriminering. också underfråga harDennamotom

många handikapprörelsen.år starkt lag förbudDenengagerat om
diskriminering i arbetslivet funktionshindermedmot av personer
riksdagen antagit, jag i första hand resultatetsom nu ser som av

långt och ihärdigt från handikapprörelsen. Handikapp-arbeteett
ombudsmannen har emellertid lämnat mycket viktigt bidragett
till fick sin slutliga utformning. utrednings-lagen förstaEttatt
förslag fick kritik från olika remissinstanser, i synnerhet frånstark
Handikappombudsmannen i sitt remissvar presenterade ettsom
alternativt utredning tillsattes proposi-lagförslag. och denEn ny
tion utredning i långabyggde på denna lade förslagettsom som

Handikappombudsmannen lanse-stycken påminner detom som
rade. Propositionen sedermera riksdagen denochantogs nyaav
lagen i maj i år.trädde kraft den l

Handikappombudsmannens bidrag tillvill också lyfta framJag
handikappområdet. på dettabättre statistik på exempelEtt ären

initia-Statistiska genomförde påden undersökning Centralbyrån
tiv funktionshindrades arbets-Handikappombudsmannen omav

statistik tidigare Grun-marknadssituation. sådan har saknats.En
ordinarie arbetskraftsundersök-den for undersökningen devar

viktig med hjälpningarna. Statistik kunskapskälla ochär aven
påvisanåstatistiska lättare i media ochuppgifter detär att attut

behov handikappolitiska åtgärder.av
medöverläggningarsvårt deDet bedöma resultatetär att av
till.statliga kallatmyndigheter Handikappombudsmannensom

särskiltEnligt de inte betyttde jag fick mina harpå enkätersvar
myndigheter harmycket för myndigheternas antalarbete. Ett stort

Handikappombudsman-dock i något medavseende samarbetat
arbets-Det har då sig konferenser ochrört gemensammanen. om

grupper.
till desitt samarbetet lettI enkätsvar Skolverket attnämner att

funktions-doldatagit fram elever medgemensamt rapporten om
Skolverketsnedsättningar. avsnitt påpekadeSom framgår 3.1av

Handikappombudsmannenkontakterna medrepresentanter att
intresse förresulterat i ochverket fått störreatt ett engagemang
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handikappfrågoma. skedde relationen från börjanDetta trots att
spänd mellan de båda myndigheterna.var

Övriga imyndigheter enkäten tillkomstenattsvarar av en
Handikappombudsman inte har haft någon betydelse för detstörre

arbetet handikappfrågor.medegna
regleringsbreven Handikappombudsmannenför har gender-I

perspektivet perspektiv återfinns i mycketDettapoängterats av.
den statistik Handikappombudsmannen Vidarepresenterar.som
har ombudsmannen lagt förslag till andra myndigheter blandom

i statistik. Vid olika tillfällen Handi-könsaspekter deras harannat
kappombudsmannen dragit fram könsskillnader i ljuset, tidi-som

inte jag statistikenuppmärksammats. Som nämnde kangare ovan
i opinionsbildninganvändas både och direkt politiskt på-ettsom

tryckningsmedel. Olika handikapporganisationer har också enga-
sig i jämställdhetsfrågoma. frånDet arbetetgerat gemensamma

ombudsman och handikapprörelsen har säkert rollspelat storen
för genderperspektivet vid olika tillfällen har uppmärksam-att
mats.

Handikappombudsmannen har hävdat mått obero-ett stort av
ende och självständighet regeringen. kommitharDettagentemot
till särskilt vid några tillfällen.uttryck tänker påJag närmast en-

nedskärningar inom assistansersättningen ochgagemanget mot
arbetet för antidiskrimineringslagstiftning. positiv effektEnen av
denna hävda sin självständighet ljuset har riktatssträvan äratt att

själva ombudsmannarollen och de uppgifter åvilarmot ensom
ombudsman.

finns emellertid tillfällen jag Handikappom-Det när attanser
budsmannen gått och riktat kritik enskildaöver gränsen stats-mot
råd och regeringen på inte tillkommer ombudsmansättett som en

inteoch heller älva sakfrågan.som gagnar
jag studerat HandikappombudsmannensNär individuella ären-

den i form rådgivningar och amnälningar, jag resultat påettav ser
två plan. enskilde får råd iDen kan få betydelse till exempelsom
samband med ansökningar. Anmälningarna leder i flera fall till
positiva effekter för enskilde.den dessa naturligtvisI ärenden är
resultatet på det individuella planet primära. Samtidigt finnsdet

viktig generell aspekt, blir tydlig instanserberördanären som
behandlar anmälningar från ombudsmannen. myndighetEn som
blivit anmäld vidtar ofta åtgärder leder till eventuellaattsom
misstag inte begås på andra sigvänder dit.närnytt, personer

HandikappombudsmannensJag i enskildaser engagemang
ärenden mycket angeläget. enskildasdet stärkerFörutom attsom
möjligheter rättigheter,hävda sina det ombudsmannenatt ger en
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funktions-god kunskap levnadsvillkoren människor medförom
effekt påhinder. kunskap kanske omedelbarDenna inte ger en
på längreden handikappolitiska utvecklingen betydelseharmen

sikt.
viktiga iockså denna betydelse på lite sikt detDet är ärsom

intemin bedömning Handikappombudsmannens arbete. Det ärav
jag frånantal enskilda frågor, där kan spåra inflytandeett ett om-
vill jag bety-budsmannen jag därför fasta på. ställetItasom ser

informations-delsen Handikappombudsmannens arbete i olikaav
opinionsbildningssatsningar, kun-och i undersökningar gettsom

med funk-skap förhållanden viktiga för människorärom som
påverkan påtionshinder, i bevakning enskildas intressen iochav

andra myndigheter.
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Ombudsman eller myndighet7

HuvuduppgiftenMitt förslag: för handikappombudsman ären
enskilda funktionshindradesbevaka eller funk-att grupper av

tionshindrades intressen. kräver ombudsmannen såDetta äratt
fristående möjligt från Handi-verkställande makt.statenssom
kappombudsmannens verksamhet bör därför enbart regleras

särskild Regeringenlag. bör i möjligaste mån beaktagenom en
självständighetden för ombudsmannen jag föreslår.som

Olika institutioner olika roller-

för påverka enskilda medborgare ochuppgiftDet är staten atten
inrättningar funktionshind-samhällets och handla såatt attorgan

jämlikhet och full delaktighetrade kan uppnå i samhället. Detta
olika ha särskild institutionkan ske på Ett sätt ärsätt. att somen

funktionshindradebevakar enskilda eller funk-att grupper av
sina rättigheter tillgodosedda. institu-tionshindrade fâr sådanEn

förtion vidta åtgärder till missförhållandenskall kunna rättaatt
olika myndighe-slag. eller fleraEtt sätt ärannat att genomav en

olika handikapp-på föra den riksdagen fastlagdavägarter ut av
politiken i opi-samhället på så påverka den allmännaoch sätt

Myndigheterna direktiv frånnionen. skall i det fallet olikagenom
regeringen förordning för och huroch regleringsbrev attsvara
riksdagens intentioner får påverkagenomslag. tvåDessa sätt att

allmänna opinionenden naturliga komplement till varandra.utgör
kan svårt rollerDet på lämpligt förena dessa bådasättettattvara

i och institution.en samma
Regeringen myndigheter står till dess förfo-använder som

gande för föra den fastlagda handikappolitiken i samhället.att ut
Statliga förvaltningsmyndigheter enligtlyder kap. 6 §ll rege-
ringsformen iunder regeringen inte stadgas lag. Detannatom
innebär regeringens poli-de har uttalat verkställaatt ett attansvar
tiska intentioner förvaltningsuppgifter.inom för sina Den-ramen
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olika blandstyrning till uttryck påkommer sätt, annat genomna
skallmyndighetenanvisningar hurregleringsbreven, där ges om

i den demo-styrning delsina budgetmedel.använda Denna är en
kratiska processen.

såväl be-i sin nuvarande rollskallHandikappombudsmannen
rättigheterfunktionshindradesenskildavaka ochatt grupper av

fastlagdariksdag regeringföra den ochtillgodoses att ut avsom
alltså dub-harhandikappolitiken i samhället. Ombudsmannen en
funktionshin-för meddet gäller verkabel roll när attatt personer
tveksamtfull delaktighet.uppnå jämlikhet och Detder kan är om

funktionshindradesför tillgodoseordningendetta den bästaär att
står idubbla rolltveksamt dennaintressen. detDessutom är om

överenskommelserinternationelladeöverensstämmelse med om
sig till.anslutit EnSverige på olikarättighetermänskliga sättsom

mittförkapitel Grundläggandeåterfinns ibeskrivning dessaav
till behovetställningutredningsuppdrag därförär att ta en ren-av

jämförtfunktionshindermänniskor medförodlad ombudsman
samlatmyndighet medmed regeringens behov attett ansvarenav

handikappolitiken.föra den fastlagdaut

Ombudsman

sådan funk-intesammanhang,i dettaMed ombudsman enavses,
avtalsförhållandeivissföreträdation har ettatt personensom

ställning ochformellaombudsmanssådaneller i Enprocess.en
givithuvudmannenfullmaktdenbehörighet framgår om-somav

mellan hu-fonnaliserat förhållandebudet. finns såledesDet ett
heller det frågaombudet.vudmannen och Inte är en personom

tillarbetstagarorganisation harexempeltillpå uppdrag ensom av
medintressen i sambanduppgift företräda medlemmarnasatt av-

ställning förhållandeisådant ombudstalsförhandlingar Ettetc.
i föreningen.till medlemskapenskilda kopplat derastill de är

officielltjag harhärMed ombudsman ettperson somavser en
till-inte träds förrättigheteruppdrag bevaka de när,attatt som

enskildaviss ellertillkommakommer eller får en gruppanses
måste där-rollsådan ombudsmanstillhör denna I ensom grupp.

sin bevakning börsjälvständighet.mått Imed ligga ett stort av
på hursynpunktermöjlighetombudsmannen ha ochrätt att ge

institutioner, såväl allmännaolika ochsamhällets en-somorgan
sig deninte förhållaskilda, bör eller bör gentemot grupp som

då riktasKritik kanombudsmannen även motrepresenterar. rege-
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ringen riksdagens fastlagda handikappolitikför det på vilketsätt
verkställs.

Ombudsmannainstitutets självständighet kan därmed uttryckas
i lojalitet. Förvaltningsmyndigheten har sin lo-tenner ytterstaav
jalitet riktad regeringen medan ombudsmannen skallmot vara
lojal innebär då också det idem han företräder. Det attmot en

Handikappombudsmansådan funktion svårt förenaär attsom en
funktionshindrades intressen med rollen före-rollen bevakaatt att

träda regeringen.
i sina funktio-tematiska ombudsmannen nuvarandeDe utgör
förvaltningsmyndigheter.hybrid mellan ombudsmän ochner en

för sin radHandikappombudsmannen del handlägger dock en
uppgifter typiskt får ombudsmannauppgif-utgörasettsom anses

anmälningar enskildagäller till exempel från ellerDetter. grup-
åtgärder för olika missför-funktionshindrade, påpekaattper av

hållanden får till effekt funktionshindrade inte kan uppnåattsom
jämlikhet delaktighet i samhället uppgifter kanoch full samt som

bevakning hur andra myndigheterform tarav an-ses som en av
handikappområdet.för sina uppgifter påsvar

isjälvständig i förhållande till regeringenAtt utgör ettvara
fastställt kriterium för kunna be-internationella sammanhang att
ombudsman. tematiskainstitution deteckna Ingensom en aven
internationelltdärför ombudsmän.ombudsmännen En-anses som
"riktig ombudsman". så kalladedast JO betraktas där Desom en

uppfattningenParisprincipema kap. 4 uttrycker ocksåse att om-
intemänskliga rättigheter fårbudsmän för underställda rege-vara

relation tillringen. regeringsmakten rådgiva-Ombudsmannens är
förvaltningsmyndighetensinte uppgift föraär att utvars re-rens,

området. Sverigegeringens politik på Om skall följa de uttalan-
i inte Handikappombuds-den gjorts Parisprincipema, kansom

verkställande makten friståendefrån denänannatmannen vara en
institution, självständigt bevakastöd lag harmed attsom av
funktionshindrades intressen.

Uppgifter för Handikappombudsmanen

för mig vilket behov detEn fundamental fråga i sammanhanget är
finns ombudsmannauppgifter.institution med renodladeav en
Finns utformaddet sådant bör institutionen ocksåbehovett vara

från verkställandemed den självständighet och det oberoende den
makten enligt "Parisprincipema".förutsätts Jag tog uppsom
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denna fråga i enkäter och vid mina skildasammanträffanden med
samhällsorgan.

min till myndigheternaenkät fanns frågan Handikapp-I om
ombudsmannens ställning i förhållande till övrigaregering och
myndigheter. Majoriteten inga tredjedelhade synpunkter men en
ville rådgivande,ha ombudsman med praktisk roll moten en
myndigheterna. också denna fråga vid minaJag tog upp samman-
träffanden olika myndighetsrepresentanter.med flesta såg in-De

skäl till avvika myndig-ombudsmannen skulle från andraget att
heter i förhållande till regeringen, medan frånrepresentantema
två myndigheter på myndighetpekade har lagligatt rätten som

kalla andra till överläggningar infordra uppgifter frånoch dem,att
måste särskild status.ges en

handikapprörelsenVid min hearing med framkom organi-att
sationerna uppfattning Handikappom-hade allmän atten mer
budsmannen borde ha friare ställning i tillförhållande rege-en
ringen. författnings-fanns inget förslag hur förhållandetDäremot
mässigt skulle utformas.

Meningarna gick i bland de rådsledamöter jag intervjuade.sär
Vissa Handikappombudsmannenuttryckte bestämt bordeatt vara
fristående medan framhöll uppgifterna för Handi-andra att en

vanligkappombudsman sådana den bör betraktasär att ensom
myndighet under regeringen.

Även meningarna institu-således delade behovetärom om av
Parisprinci-tion med den självständighet förutsätts enligtsom

jag det ändå nödvändigt renodla ombudsman-attpema, ser som
nainstitutionen på handikappområdet. till debara med hänsynInte
internationella därför jag be-överenskommelsema, ävenutan att
dömer sådan självständig institution viktig för nåär attatt en
målet jämlikhet full delaktighet med funk-och förom personer
tionshinder. institution från denbehövs påverkanDet utanen som
verkställande makten kan peka på inskränkningar de mänsk-av
liga rättigheter in-tillkommer funktionshindrade. sådanEnsom
stitution skall, politiska hänsyn, kunna rikta kritikutan mot un-
derlåtenheter drabba funktionshindrade bristandekan ochsom
möjligheter för olika utbud.dem kunna del samhälletsatt ta av
Sådan kritik offentligaskall kunna riktas till såväl hela den sek-

enskildahela den sektorn.tom som
Handikappombudsmannen har visserligen framgår avsom-

vad i uppgifter vidare kanredan dag radsagts utanovan en som-
ombudsmannakaraktär. initia-Anmälningsärenden,sägas vara av

tiv undersöka funktionshindrades villkor i och påpe-samhälletatt
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formyndigheter bristandekanden till olika deras ansvar per-om
funktionshinder uppgifter.med sådanaärsoner

Handi-entydigtförarbeten framgår intelag och dockAv att
uppgifter.kappombudsmannen skall för dessa Tvärtom sägssvara

myndigheter,beträffande bevakningen andratill exempel attav
tillsyn dessainte ha någonHandikappombudsmannen skall över
uppfattningbestämdamyndigheter. emellertid minDet är se-

innebärrollombudsmannen bör haavsnitt 8.3även att somen-
rättigheterförmyndigheteruppföljning hur andra tar ansvaren av

funktionshinder.medtillkommer personersom
uppgift ividareHantering enskilda klagomål är somenav

betydande. harsärskilt Detförarbetena inte alls markerats som
betydandeuppgift i anspråkemellertid visat sig denna taratt en

efter-härmedinget feldel ombudsmannens Jagresurser. serav
ombudsmannauppgift.typiskändådetta ärsagtsom ensom --

Handi-förutsätterför uppgifterAtt attsagtssom nusvara
behövasjälvständigt ochkappombudsmannen kan utan attagera

inskrän-regeringen pålagda arbetsuppgifterhänsyn tillta somav
ombuds-sinmöjligheter rollker ombudsmannens utövaatt som

bevakningensjälvständighet iuppnåFör attstörreatt avman. en
diskrimineringintefunktionshinder förmänniskor med utsätts

behandling måste ombudsmannensmissgynnandeeller annan
inte i förord-i lag. Regeringen skallsamtliga uppgifter regleras

Verk-ombudsmannen uppgifter därutöver.ning påkunna lägga
di-huvudsakliga innehåll detill sittsamheten skall styras genom

följaombudsmannen. innebärrektiv riksdagen i lag Det attger
ambitionertill de handikappolitiskahur väl vårt land lever upp

deklarationeroch utgår frånriksdagen beslutat FN:ssomomsom
och standardreglema. Rollenmänskliga rättigheternade somom

inte roll, inkluderarombudsman alltså passiv ett stortär utanen
råd-opinionsbildning,information ochspektrum åtgärder somav

Regeringen börgivning, utredningar, medprocessforing mera.
Handikappombudsmannenvid utfärdande regleringsbrevet förav

handtill verksamhet i förstahänsyn ombudsmannens styrsta att
självstän-intalagen och ombudsmannen förutsättsatt engenom

dig roll regeringengentemot
Handi-konstaterar alltså finns behovJag det stortatt ett av en
Genomkappombudsman självständighet i dag.med tydligare än

medlagen förbud diskriminering arbetslivetimot personeravom
självständigafunktionshinder förstärks också dennabehovet av

kaninstitution. lagstiftningen dessutomframtiden jagI hoppas att
vilketnäringsverksamhet,utsträckas till diskriminering i natur-
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ligtvis ytterligare talar för Handikappombudsman meden en
självständig ställning i förhållande till regeringen.

En handikappmyndighet

finns emellertid också behov för regeringenDet denett att genom
statliga förvaltningsorganisationen föra sin handikappolitik iut
samhället. Regeringen kan myndigheterna olika iuppdragge
detta syfte. Med det ökade för handikappfrågor enligtansvar som
min mening bör på olika statliga myndigheter,läggas centrala till

Socialstyrelsen,exempel Boverket, Vägverket, Skolverket, se
avsnitt bör möjligt för regeringen8.4 det kunna användaattvara

rad andra myndigheter Handikappombudsmannen för såda-änen
uppgifter. emellertid finnsOm det tydligt behov läg-ett attna av
någon uppgift på myndighet med församlat helaettga en ansvar

handikappområdet bör regeringen utnyttja Handikappom-kunna
budsmannen för ändamål. självständighetdetta jag före-Den som
slår hindrar frånför ombudsmannen därmed inte regeringen att
utnyttja ombudsmannens exklusiva kompetens bedömsdetnär er-
forderligt. första hand bör dock sådana regeringenI uppdrag från

myndigheterläggas på andra ombudsmannen.änut
alternativ skulle kunna vid sidanEtt renodladattvara av en

Handikappombudsman med enbart ombudsmannauppgifter, inrät-
särskild myndighet med samlat förata ett att uten ansvar rege-

ringens politik handikappområdetpå och erforderligagöra upp-
följningar och utvärderingar inom detta område. inne-skulleDet
bära vissa behövde från Handikappombudsmannenatt tasresurser

möjligenoch från vissa andra centrala myndigheter. så-Enäven
myndighetdan skulle bli liten,mycket samtidigt Handikapp-som

ombudsmannen bliskulle mindre i dag. utveck-Dennaännu än
ling därför inte acceptabel, det inte möjligt tillskapaär är attom
de ytterligare behövs för uppgiften.resurser som

Mitt huvudförslag därför behålla den nuvarande Handi-är att
kappombudsmannen och denne tydligare roll i förstaattge en
hand för typiska ombudsmannauppgifter, skall enbartDessasvara
framgå lag.av

Själva beteckningen ombudsman bör exklusiv benäm-vara en
ning för myndighet de självständigamed uppgifter och denen

jag skisseratroll Om altemativet självständigmedovan. en mer
ombudsman avvisas jag därför myndigheten bör bytaattanser

Vissa de förslag jag lägger i kap. 8 går dock mycket välnamn. av
förena både med förslaget renodlad Handikappom-att om en mer



SOU myndighet1999:73 Ombudsman eller 121

alternativetbudsman och med forvaltningsmyndighet medom en
regeringen givna uppgifter.av

Riksdag eller regering huvudmansom

mig ha tagitMed den föreslagna lösningen kan Sverige sägasav
i riktning internationella råder iden ordningett steg mot som

fråga institutioner rättigheter. krite-for mänskliga Flera deom av
rier i Parisprinciperna uppfyllda med mitt förslag.ärsom anges
Dit hör verksamheten enbart skall insti-lag,att attstyras genom
tutionen skall kunna initiativ och haden skall rättta att attegna

uttalanden regeringen.bunden Förgöra attutanegna vara av en
full självständighet i förhållande till regeringen krävs dock att
ombudsmannen riksdagen. inomställs under har inte legatDet

för mitt föreslå någonuppdrag ändring i frågaattramen om vem
skall huvudman för Handikappombudsmannen. Det ärsom vara

också sådan ändringuppenbart skulle komma påatt enom upp
dagordningen inte kan läggasnågot forslag parlamen-utan att en
tarisk utredning frågan.översett
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Handikappombudsmannens8

förutsättningarframtida och

arbetsuppgifter

8.1 Mina handikappolitiska utgångspunkter

särbehandlingDiskriminering innebär eller åtkomstenatt av en
rättighet tillkommer andra inskränks. diskrimineringMedsom

vidare särbehandling individersådan elleravses av somgrupper
innebär likafrån principen fall lika.skall behandlasett avsteg att

lika fall måsteFör vad utgå från univer-avgöra äratt som man
sella konventioner,internationella lagar och umgänges-normer,
regler.

diskriminering innefattaFörbud måste direkt in-både ochmot
direkt diskriminering. funktionshinder,När medpersonen genom

aktiv handling, andra direktnekas det har till deträtt ären som
diskriminering. någonkan gälla hänvisning till hansDet medatt

tillträdeeller hennes funktionshinder, nekas till affär eller enen
anställning.

frågaIndirekt detdiskriminering inte kanär närom en person
nyttja tjänst,verksamhet eller syftet från denävenen om som er-
bjuder verksamheten eller tjänsten funktions-inte utestängaär att
hindrade. kan gälla dåDet med rörelsehinder utestängsen person

lokaler otillgängliga då med allergielleratt ärgenom en person
hindras delta i verksamhet lokalerna inte aller-därför äratt atten
gisanerade.

Det emellertid direkt disk-oväsentligt frågadetär är omom
riminering eller indirekt sådan. uppgift för samhälletDet är atten

till varje form diskriminering syftetmotverkas,att oavsettse av
med åtgärden eller underlåtenheten vidta nödvändig åtgärd.att

Människorna i vårt samhälle olika. Vi intealla harär samma
möjligheter och förutsättningar erfarenheter och livsvill-och våra
kor skiljer sig åt. Vill vi skapa samhälle där alla har platsett en

våra olikheter vimåste ständigt lyfta fram principen allastrots om
lika värde. Vi kan då inte dela samhället i där vissaupp grupper
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skall förbildar for vad gälla samhällsmedlemmama; ennorm som
samhällsområ-innebär andra från viktigautestängsattnorm som

den.
sigfunktionshinder kanDiskriminering med taav personer

diskrimineringsig stötandeolika former. kanDet röra rentom
funktionshinder utbildning, tillmednekaatt merapersonersom

isolering psykiska el-subtila former segregering och genomsom
ler sociala hinder.

rörelse-kommunikationer otillgängliga forallmännaNär är
inte kan få delsynskadade, döva och hörselskadadehindrade, när

utvecklings-kan nekakulturutbudet, restaurangägarenärav en
viprincipen lika värde. Omtillträde, då gäller inte allasstörda om

intefunktionshinder påmänniskor med detta sättaccepterar att
utbud, betyder det vikan få del samhällets sätteratt normenav

för fullvärdig medborgare.vad ärsom en
deförklaringsamband 50-årsdagen 1998med FN:sI omav

debattenmänskliga rättigheterna diskuterades värdet dessa. Iav
grundläg-rättigheter skall betraktasframförts vissahar att som

Till grundläggandesekundära. demedan andragande ses som
till "tankefrihet,då blandrättigheterna räknas rätt samvets-annat

förklaring. Någraartikelfrihet religionsfrihet" 19 FN:soch av
grundläggandevi vissaönskardebattörema attatt ommenar,

måste viuniversellt respekterade,mänskliga rättigheter skall vara
vilkagrundläggande ochskilja mellan vilkabättre ärär somsom

sekundära.
finnsdetuppfattning i ställetdelar inte dennaJag attutan tror

politiskaekonomiska ochsociala,styrka i formuleraävenatten
utgångspunktvirättigheter. Om harkrav grundläggande somsom

kulturellt harsocialt, ekonomiskt ochmänniskavarje rättävenatt
lik-befordrarrättighetervärdigt liv, dekräva är ävenatt ett som

grundläggande.mellan olika medborgareställdhet
materiellharRättigheter sociala eller på sättär annat ensom

oberoende eko-tillämpningeninte i praktiskabas kan den avvara
i respektive land.nomiska och politiska förhållanden Den som

sina kravi Sverige formulerarmed funktionsnedsättninglever en
andrai land medrättigheter annorlunda den leverpå än ettsom

Även traditioner på-politiska ochekonomiska systemresurser.
ef-tillgodoses. Varje land måstehur rättigheter kanverkar sträva

möjligtså goda levnadsvillkorerbjuda sina invånareter att som
mellanförhållanden, där likställdhetutifrån rådande ekonomiska

tillförsäkramålet. standardregler förolika medborgare FN:sär att
jämlikhetfunktionsnedsättningar delaktighet ochmänniskor med

funktionshindradeillustrerar innebär förvad detta personer.
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SverigeDiskriminering i dagens

undervisning i drygtrörelsehinder kan idag fåmed inteelevEn
tillgängligainteeftersom lokalernahälften alla grundskolor ärav

kollektivtrañkens bussar kanringa delför dem. Endast taen av
hälften alla kommu-rörelsehindrade I näraemot passagerare. av

kommunfull-med astma/allergi inte besökakanner personer
texttelefon.Många saknarmäktiges sammanträden. kommuner
arbetsför ålderalla funktionshindrade idrygt hälftenBara av

utestängdafunktionshindradeVissahar arbete. ärett grupper av
utsträckning.i Endast 12 %från arbetslivet ännu större av per-ca

demutvecklingsstörning arbete. Blandhar avlönatmed ettsoner
fjärdei arbetslivet.dyslexi finns endast 40 % Varhar personsom

arbetslivet.idiskrimineratsfunktionshinder demed attuppger
förgymnasialfunktionshindrad har endastUngefär tredje ut-var

Handi-befolkningen övrigt. Källaibildning femte förmot var
till kommunerna ochenkät 1996kappombudsmannens rapporten

situation på arbetsmarknaden"funktionshindrades"De en-
Central-genomförd Statistiskaarbetsmarkadsundersökning av

arbetslivsforsk-och Rådet förHandikappombudsmannenbyrån,
ning.

föreningsliv,idag från mycketFunktionshindrade utestängs av
därför hiss hörsel-verksamhet, saknas,politiskkulturliv och att

inte medlokalen allergisaneradslinga inte installerad, ärär mera.
riskera hindrasanktioner,kan,Restaurangägare attutan personer

installerastill lokalen. Bankomatertillträdefunktionshindermed
rörelsehindrade. förekommerinte kan användas Det attavsom

funktionshind-domarlandstingochkommuner trotsar gersom
stöd.till service ochrade rätt

Några slutsatser

funktionshinder land intei vårtmänniskorAllt visar meddetta att
uppnår intemedborgare.möjlighet leva andra Dehar att som

förklaringsamhällslivet.delaktighetjämlikhet och full i FN:s om
behand-jagkonventionermänskliga rättigheterna och dede som

intesåledesstandardregler hari tidigare avsnittlat FN:ssamt
rättig-funktionshindradesSverige tillgodosemedfört kunnatatt

till handling.ordbrister alltså gå frånheter. det gällerDet när att
samhällslivet haridelaktighetPrincipema jämlikhet och fullom

inte de politiska besluten.styrt
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de-inledde detta avsnitt med tala samhälleJag att ettom som
i olika där vissa bildar för skalllas vadupp grupper, norm som

för fullvärdig samhällsmedborgare. dennagälla Det är normen
Colin sociologi vidsedan skapar handikapp. doktor iBarnes,som

funktionshindradesuniversitet aktiv i kampen förLeeds och rät-
"Theories of disability": "funktionshinder ellertigheter skriver i

funktionshindrade kan spåras tillbaka tillförtrycket ursprungetav
materiella kulturellavästerländska samhället och den ochför det

perfekta eller kropps-styrka skapade den kroppenmytensom om
studier visar också hur industrialismenidea1et." sina hanI ute-

funktionshindrade från delta i produktionen och ska-stängde att
institutioneri stället.pade skyddade

Vi institutionerna Människorhar lämnat de bakomstora oss.
funktionshinder inte likamed lever förut. Den mytsegregerat som
kroppsidealet Colin talar och denBarnes sam-om som om

hällsnorrn den har skapat dock fortfarande i högsta grad le-är
vande och leder till funktionshindrade inte tillerkänns fullaatt
medborgerliga rättigheter, från viktiga delarutestängsutan av
samhällslivet.

inte deklarationer lika värderäcker med allmänna allasDet om
poli-tillgodoses.för dessa rättigheter skall krävsDärutöveratt

Handi-tiska flera olika samhällsområden.beslut berörsom
viktig ikappombudsmannen del detta arbete.utgör en

det följande jag fram innebärlägger antal förslagI ett attsom
Handikappombudsmannen får ställningstarkare och friareen

regeringen. Huvudinriktningen för ombudsmannensgentemot ar-
skallbete motverka människor till följd funk-att attvara enav

tionsnedsättning för diskriminering i form missgyn-utsätts av
behandling ovärdigtnande eller bemötande.

Handikappombudsmannen8.2 som

processförare i arbetsrättsliga frågor

förslag: tjänst HandikappombudsmannenMitt hos inriktasEn
arbetsrättsliga frågor. Budgetmedel för upphand-mot avsätts

ling nödvändig kompetens det igäller föranär attav processer
Arbetsdomstolen.
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Inledning

direktiven till utredningI min framgår jag skall beakta eventu-att
ella förslag ifrån "Utredningen förbud diskrimineringmotom
arbetslivet med funktionshinder" mittFUDA. Närav personer
arbetet påbörjades förelåg proposition, på försla-byggdeen som

från denna utredning. propositionenI 1997/98:179 "Laggen om
förbud diskriminering i arbetslivet med funk-mot av personer
tionshinder" framhålls "frågan ändradeeventuelltatt resurserom
till Handikappombudsmannen bör avvakta till resultatetdess av
denna föreligger."sid. bakgrunden80 har denJagöversyn mot
studerat konsekvenserna lagförslaget, i gällerden del ettav som
eventuellt behov juridisk Handikappom-kompetens hosav ny
budsmannen.

Eftersom diskrimineringlagen 1999:132 förbud imotom
arbetslivet funktionshinder i kraftmed trädde den 1av personer
maj 1999 har frågan blivit högaktuell.

innebär införts diskrimineringLagen förbud har iatt ett mot
arbetslivet funktionshinder.med Förbudet omfattarav personer
såväl direkt diskrimineringindirekt till förmån föroch gällersom

arbetstagare eller arbetssökande arbetsgivare beslutarnären en
om arbetsledninganställning, uppsägning.befordran, och

Handikappombudsmannen skall enligt tillsyn§17 utöva över
denna blir uppgifterlag följs. Arbetsgivare skyldiga lämnaatt att

förhållanden betydelse Handikappom-kan förvara avom som
budsmannens arbetsgivare skyldigtillsyn vidare18 §. En är att
lämna uppgifter Handikappombudsmannen biträdernär en-en
skild fårarbetssökande eller arbetstagare 18 §. Ombudsmannen
enligt arbetsgivare sin§ vid vite förelägga fullgöra skyl-19 att
dighet. Vitesföreläggandet dis-kan hos Nämndenöverklagas mot
kriminering. Vidare förafår Handikappombudsmannen rätt att
talan vid arbetssökande el-Arbetsdomstolen AD enskildför en.
ler arbetstagare diskrimineras arbetslivet §.inom 25som

Tvister ordningenligt denna lag enligt denskall lösas som
gäller i lagen inne-arbetstvister.1974:371 rättegång i Dettaom
bär det i första organisationen harhand den fackligaatt är som

föra enskildtalan. denna arbetstagareOm avstår kanrätt att en
eller arbetssökande Handikappombudsmannen förvända sig till

få sin sak prövad i Arbetsdomstolen. innebärDettaatt att om-
budsmannen har så kallad sekundär processrätt.en
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processförande rollHandikappombudsmannens

informationkapitel har jag inhämtatframgår 3Som om enav
JämO,tillämpning denna lag från LO, SAF, TCO,framtida av

Källström. drar jag slutsatsenoch professorDO, JO Kent Därav
aktualiseraskommerliten del de ärendenendast attatt somen av

allra fles-i Arbetsdomstolen. deleder till Ilagen processergenom
till enskilda ochuppgift rådfall blir ombudsmannens attta ge

arbets-delta i förhandlingar medarbetsmarknadens samtparter
ochorganisationer. Erfarenheterna från JämOgivare fackligaoch

fackligasvårt for denför det ibland kanDO talar att orga-vara
ocksådiskriminering föreligger. kannisationen hävda Detatt att

Utredningardrivatvister skall ärende.uppstå ettsomom vem
detdär denne skall bedömamåste ombudsmannen ärgöras omav

i Arbetsdom-framgång ärendemöjligt nå att ta ettatt genom upp
stolen.

uppskattningmöjlighet någoninte haftharJag göraatt an-av
diskriminering i arbetslivet, kommertalet ärenden attsomom

Naturligtvis skullebord.på Handikappombudsmannenshamna
JämO detfrån ärendemängden hos DO ochjag kunna utgå men

redovisa några antal,beräkning.blir ändå bara Utan attgroven
handlägg-tjänst forjag ifrån det kommer krävasutgår attatt en

ningen arbetsrättsfrågoma.av
hosarbetsrättslig kunskapställer krav på godlagenDen ennya
helidag handlägger denneHandikappombudsmannen. Redan en

anmälningsärenden arbetsrätten. Jagdel rådgivnings- och rörsom
amnälningar funnit dettiotal sådana ochhar granskat drygt attett

dessabesitter kunskap imyndigheten finns handläggarehos som
medvid Sammanträffandeframgick också mittfrågor. Detta ar-

otill-dock kunskapenbetsmarknadens bedömerJag ärattparter.
diskrimineringslagstift-till kravi förhållande deräcklig som

uppgiftengäller detningen på ombudsmannen. synnerhetställer I
bakgrunden deti Arbetsdomstolen. denföra Mot äratt processer

myndighetens kompe-viktigt anslås för förstärkaatt attresurser
inom arbetsrättsliga området.dettens

möjlighetFrågan hur denna kompetens skall erhållas. En ärär
arbetsrättsligtillgång till nödvändigombudsmannen fåratt ex-

jag haftpertis upphandling. flesta dem harDeexterngenom av
diskrimineringslagen dock tveksammakontakt med rörande var

behö-framhölls ombudsmannentill sådan lösning. ställetI atten
sin organisation.ha kunskapen inomver

sina arbetsrätts-vidmakthålla god kompetens blandFör att en
TCOjurister inrättade Rättsskydd "LO,LO "LO AB", numera
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iarbetsrättsjuristemaRättsskydd AB". Genom samlaatt gruppen
erfarenheter.och Dessasker nödvändigt utbyte kunskaperett av

fackligautnyttjas antaljurister är stortett orga-en resurs som av
arbetsuppgifter.till inflödenisationer, vilket leder ett stort av

organisationer fårbådaKnytningen till och TCO dessaLO gör att
god återkoppling kunskaper.en av

lösning förförutsättningarna for liknandehar granskatJag en
Arbetsdomstolen.föra ide ombudsmän har rätt att processersom

skullelite sikt jag allvarligt DetPå den värd pröva.atttror vore
kunniga arbetsrätts-innebära samlarombudsmannenatt en grupp

spetskunskap.diskrimineringsfrågorjurister kring sig med som
alternativet.inte förorda detdagsläget vill jag dockI

ochHandikappombudsmannenMotivet följande.for detta är
finnsdethandikapprörelsen har framförtför attrepresentanter en

förformernaolika det gällerviktig skillnad mellan närgrupper
tillhörig-etniskDiskriminering på grund kön,diskriminering. av

atti-Liknandeläggning renodlat attityder.het eller sexuell berör
funktionshindradebetydelse förtyder har naturligtvis stor men

arbetsli-diskriminering itillämpningen lagen förbud motav om
funktionshinder handlakommer ocksåmedvet att omav personer

brister tillgängligheten i vid bemärkelse.i
falldiskriminering enskiltföreligger ipå fråganSvaret ettom

formerförutsättningarna för olikaavhängigtkan därmed avvara
lagteknisktarbetsplatsen.tekniska anpassningar Detta äravav

godaarbetsrättsligkomplicerat förutom kompetens,och kräver,
funktionshinder. Handikappombuds-skildakunskaper Hosom

vilket till frukt-möjligheterfinns dessa kunskaper ettgermannen
denna bakgrund arbetsrätts-bör denbart erfarenhetsutbyte. Mot

Handikappombudsmannen.anställdlige handläggaren avvara
inriktaskrävs tjänstbedömer det minstJag mot attatt att en
bedömningklara uppgifter dende lagen Denna ut-som nya ger.

ochgår från de samtal jag haft arbetsmarknadensmed parter
frågaandra ombudsmän. detta praktiskt skall lösasHur är somen

Handikappombudsmannen själv kan avgöra.
. hosfinns handläggarehar tidigare berört idagJag det redanatt

Handikappombudsmannen inom arbetsrättensmed kunskap om-
tillgodo-råde. diskrimineringslagen ställer kanOm de krav som

vidareutbildning personal måsteberörd avgörasav avses genom
ombudsmannen. viktigt myndighetenDet övervägerär att noga

kompetensfrå-hur arbetet organiseras ochmed denna lag skall
Handikappombuds-lösas. områden därFyra kan pekas utgorna

gäller funk-förhållandenbehöver god kunskap sommannen en -
arbets-tionsnedsätttningar, inom arbetsrätten,lagtekniska frågor



Handikappombudsmannens130 framtida... SOU 1999:73

marknadens funktionssätt och föra i Arbetsdomsto-att processer
len.

inser svårighetenJag för Handikappombudsmannen att an-
ställa jurist sistnämndamed den kunskapen. Alternativet dåären

upphandla juristtjänster för själva sådanEnatt externprocessen.
upphandling har sina nackdelar, vilket jag berört jagovan men
bedömer det lösninggodtagbar begränsningmedäratt snäven en
till processföring i Arbetsdomstolen. processförande juristenDen
bör biträdas ombudsmannens handläggare vid förhandlingarna.av
Handläggaren skall vidare för det utredningsarbeteansvara som
ligger till grund för och för alla de ärenden avgörsprocessen som
via överläggningar arbetsmarknadensmed parter.

vill,Jag med hänsyn till kompetenskraven, framhålla denatt
eller tilldelasde för arbetsrättsliga frågor hos Han-ansvaretsom
dikappombudsmannen också får detta tydligt angivet i sina ar-
betsbeskrivningar. nödvändigt förDet kunskapsuppbyggnadär
och kontinuitet i arbetet.

8.3 Enskilda ärenden

ÄrendenMitt förslag: missgynnande behandling ellerrörsom
kränkande bemötande med intarfunktionshinderav personer

central roll i ombudsmans uppgifter. finns därförDeten en an-
ledning beskriva i vilkahur och fall Handikappombudsman-att

skall handlägga sådana ärenden.nen
Handikappombudsmannen skall inte i sak ärendepröva ett

omfattas myndighets ombuds-ellersom av en annan en annan
tillsynsområde.eller sådana fall ombuds-I skallmans ansvars-

hänvisa enskildeden till den myndigheten denellermannen
ombudsmannen. Handikappombudsmannen skall inte heller ut-
tala sig i ärenden under beredning i domstol, detärsom om
inte kommer in sådan begäran från idomstolen, eller etten
ärende den enskilde skulle kunna föra till domstol.som

Handikappombudsmannen skall dock kunna följa ochupp
utvärdera frågor omfattas myndighets ellersom av en annan
ombudsmans tillsyn. Bedömer Handikappombudsmannen att
ställningstagandet i visst ärende strider funktionshind-ett mot
rade möjligheter till jämlikhet ioch full delaktighetpersoners
samhället bör ombudsmannen därför kunna den fråganta upp
med myndigheten eller den andra ombudsmannen och söka
komma fram till ståndpunkt.en gemensam
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propositionen sid.l5Som framgår med förslagl993:219,av om
Handikappombudsmaninrättande skall denne ha allmäntav en en

infonnerande rådgivande sigoch funktion. vänderPersoner som
till ombudsmannen skall kunna upplysningar de skallvartom

i tillvända sig olika frågor funktionshinder kan upphovsom ge
sina intressenoch hur de kan bevaka och till sin Om-rätt.ta vara

ibudsmannen kan sådana sammanhang initiativ till överlägg-ta
ningar eller de kontakter i övrigt sakfrå-behövs förta attsom

belyst. uppgift skall inte innebäraDenna dock ombuds-attgan
fungerar ombud för den tagit kontaktmannen som person som

med ombudsmannen i viss fråga.en
Vid min genomgång ombudsmannens arbetsuppgifter detärav

tydligt kommitdenne betydande sin verk-delägnaatt att en av
samhet uppgifter innebär rådgivning hanteringellersom av
anmälningar missgynnande behandling eller be-kränkandeom
mötande. torde till och med kunna konstaterasDet dessaatt upp-
gifter tagit betydligt del ombudsmannensstörre änav resurser

egentligen varit avsett.som
Enskilda två slag.ärenden Dels rådgivning, dels anmäl-är av

ningar missförhållanden. Båda dessa ärendentyperom av ger
Handikappombudsmannen betydelsefull information funk-om
tionshindrades viktigtvillkor. inflödet sådanaDet är att ären-av

påden till ombudsmannen hanteras sådant inte ideett sätt att
möjligheteronödan påverkar ombudsmannens sigägnaatt

andra uppgifter. Information framkommer i anledningsom av
rådgivning kan emellertideller anmälningar tyda på att en person

funktionshindereller med för miss-utsättsen grupp av personer
kränkande bemötande.gynnande behandling eller då minstDet är

lika viktigt ombudsmannen ingripa med kraft och fåkanatt en
ändring till stånd. Handläggning ställningstagande i dessa falloch

jag de viktigaste för ombudsman.uppgifternaser som en av en
Vid handläggning rådgivnings- anmälningsärendenoch ärav

det således nödvändigt för ombudsmannen tidigt kunnaatt ta
ställning till detta ärende ytterligare insatserkräverär ettom som

ombudsmannen eller den enskilde kan hänvisas tillav om annan
instans. l utsträckning kan myndigheter hantera anmäl-andrastor
ningar olika slag också missförhållandengäller forav som perso-

med funktionshinder. sådana fall iI bör ombudsmannen förstaner
hand hänvisa den enskilde till den myndigheten. Ombudsmannen
skall alltså inte anmälningar eller råd i frågorta upp ge som en

myndighet har for, sig det gäller ärendenannan ansvar vare nu
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där den andra myndigheten har operativt eller till-ett ettansvar
synsansvar.

Handikappombudsmannen skall inte heller uttalanden igöra
4 frågor föremål för behandling i domstol eller skulleärsom som

kunna i domstol. det falletI kan den enskilde i såtas upp senare
fall hänvisas till hur han eller hon bör för få frågan prö-attagera

ivad domstol. Om domstol emellertid begär in ombudsman-en
iyttrande mål finns möjlighetdet för ombudsmannenett attnens

utveckla sina synpunkter i frågan. rättspraxisEn sak ärannan om
enligt ombudsmannens mening strider funktionshindradesmot
möjligheter till jämlikhet och full delaktighet. det fallet harI om-
budsmannen anledning själv eller i samråd myndig-med denatt
het kan ha i sakfrågan hos regeringen begäraettsom ansvar en
författningsändring.

Genom kontakterna med för handikapprörelsenrepresentanter
jaghar emellertid erfarit många enskilda inte vill sigvända tillatt

"rätt" myndighet föredrar erforderlig infonnation direktutan att
från Handikappombudsmannen. Myndigheten framstår för den
enskilde "motpart" ditsamhällsorganän ettmer som en som man
kan vända sig för få korrekt infonnation. Ombudsmannenatt upp-
fattas och skall givetvis också uppfattas institutionsom en- -

skall verka för funktionshindrade kan uppnåattsom personer
jämlikhet och full delaktighet i samhället. innebärDet då att om-
budsmannen på allmänt plan måste sig frågorett ta an genomsom
anmälan eller på kommit till ombudsmannens känne-sättannat
dom och olika inteskäl kan eller bör hanteras på annatsom av
håll. Ombudsmannen får dock inte fungera enskildesdensom
privata ombud och inte heller råd vilka kanargumentge om som

de taktiska använda sig Om den enskilde behö-mest attvara av.
sådan hjälp skall han eller hon hänvisas till advokat eller ak-ver

tuell handikapporganisation. Ombudsmannens rådgivning måste
framstå korrekt och opartisk och de står denvägarsom ange som
enskilde till buds.

Handikappombudsmannen bör alltså inte på sig alltförta en
omfattande rådgivningsverksamhet eller handlägga sådana ären-
den lika bra kan handläggas hos myndighet. Handi-som annan
kapprörelsens olika organisationer har möjligheter i betydandeatt

Ävenomfattning bistå enskilda med nödvändig rådgivning. andra
instanser exempelvis landstingens patientnämnder påkansom
vissa områden bistå enskilda med rådgivning. Utredningen om
bemötande med funktionshinder har i sitt slutbetän-av personer
kande SOU 1999:21 föreslagit regionala brukarstödscentraatt
på försök skall inrättas. Dessa skulle kunna åta sigävencentra



framtid... 133HandikappombudsmannensSOU 1999:73

handikapprö-informationspridauppgifter. Attmotsvarande om
framståri avseendetdetinstansers möjligheteroch andrarelsens

Handikappombudsmannen.betydelsefullt fördärför som
medbehov instansfinns alltsåDet ettett ansvar somav en

inte generelltgår därförsig sektorsgränsema. Detsträcker attöver
rådgivningsverksamhet med andraombudsmannensersätta myn-

måste dock koncentreraOmbudsmannendigheters rådgivning.
enskilda innebärärendensina insatser till sådana att personersom

förolika missgynnats ellerpåfunktionshindermed utsattssätt
hellerfår inteRådgivningsverksamhetenbehandling.kränkande

Handikappombudsman-inkräktar påomfattning densådan attta
nödvändigainsatserpolicyskapandemöjligheter till ärsomnens

olika slag.missförhållandenför tillrättaatt av
Handikappombudsman-skallanmälningsärendenfrågaI om

förärendedetöverväga är ettsagts, om-omnoganen, som ovan
tillärende skall överlämnasellerbudsmannen ett annansom

Ärenden missgynnande behandling eller krän-myndighet. om
emellertidfunktionshindrade kankande bemötande personerav

myndighettillkommer någonintedet slaget detatt annanvara av
bemötandet funk-till exempel gällafrågan. kanDetatt ta avupp

tillgänglighet tillnäringsverksamhet,enskildtionshindrade inom
från företag myndigheter ellerinformation ellerlokaler hos eller

delfunktionshindrade kunnamöjligheter för taatt avpersoner
kulturutbud.samhällets

Även myndighets ansvarsområde kanärendet rör annanenom
tilldettaombudsmannendet möjligt för övervä-att ta uppvara

förhålla sig ansvarigaså dennämligengande. kanDet att myn-
bedömning såinte kunnatenligt ombudsmannensdigheten agera

möjligheter jämlikhet och del-tillfunktionshindradeatt personers
sådana fallblivit tillgodosedda. iaktighet i samhällslivet Det är

diskussion hurmyndighetenrimligt med denatt ta omupp en
missförhållan-för till deeller förfarakan bör kunna rättaattman

dock i sinden kommit i dagen. Handikappombudsmannen ärsom
"tillsynsmyndighet"myndigheten någonbevakning den inteav

tillgodosemålet kunna"samtalspartner" för nå attutan atten
jämlikhet och fulltillfunktionshindrade möjligheterpersoners

delaktighet.
bemötandeGäller frågor tillgänglighet för ellerdet avom

offentlig verksamhetfunktionshindrade i privat eller ärpersoner
Handikappombudsmannenläget något annorlunda. harHär en

till missförhållan-viktig funktion fylla gällerdet rättanäratt att
påden. innebär också ombudsmannen bör kunnaDet ettatt agera

till sittauktoritativt sådana ombudsmannen hafall börIsätt.mer
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förfogande tillkalla överläggningarrätt och kräva in informa-att
tion. beskrivsSom i avsnitt 8.6 föreslår jag den utvidgasrättenatt

till enskild verksamhet och ombudsmannenäven skall kunnaatt
förelägga företaget, myndigheten infinna sig till överlägg-etc. att
ning eller inkomma uppgifter.med sådant föreläggandeEtt skall

kunna kombineras med vite. Ombudsmannenäven bör i sådana
ärenden kunna konstatera huruvida tillgängligheten varit brist-
fällig eller bemötandet felaktigt. Ombudsmannen ibör dessa fall i

beslut kunna förutsätta bristerna framdeles till.ett att rättas
de fall HandikappombudsmannenI skall anmälanta upp en

eller på uppmärksammad fråga till handläggningsättannat ären
det självfallet viktigt ombudsmannen hanterar ärendet påatt ett
formellt korrekt Handikappombudsmannensätt. skall iaktta rege-
ringsfonnens krav på saklighet och opartiskhet. har vid minJag
genomgång hur ombudsmannen handlagt amnälningsärendenaav
kunnat konstatera kravet på saklighet och opartiskhet inte all-att
tid uppfyllts. Vissa mindre lämpliga formuleringar i olika ärenden
har förekommit. viktigtDet inte formuleringaranvändaär att som

ombudsmannens trovärdighet isätter fråga eller negativt kansom
påverka respekten för denne.

Det också viktigt vid hanteringenär iakttaärendena för-att av
Ärendenavaltningslagens 1986:223 regelsystem. hos ombuds-

visserligen inte myndighetsutövningär i bemär-strängmannen
kelse i andra fall då det blir frågaän meddela föreläggandeattom
med eller vite, avsnitt 8.6. De uttalandenutan ombuds-se som

kan och bör då han konstaterar brister igöra bemötandetmannen
med funktionshinder eller hinder för funktionshind-av personer

rade kunna uppnå jämlikhet och fullatt delaktighet, påminner
dock mycket myndighetsutövning.. Detta det nödvändigtgörom

till exempel iaktta behovet kommuniceringatt innan ärendeettav
Det också viktigtavgörs. är ombudsmannen motiverar sinaatt

beslut så det tydligt framgår hur ombudsmannenatt kommit fram
till sitt ställningstagande.

Föreläggande inkomma med uppgifter eller inställa sig tillatt
överläggningar för privata företagäven ökar möjligheternaetc.
för ombudsmannen kunna skaffa sig god bildatt de för-överen
hållanden anmäls. Som innehåller dessa ärendensagtssom ovan
myndighetsutövning enskilda. de fallI föreläggandet riktarmot
sig till enskilda företag skall de regler i förvaltningslagen som
gäller Ävenvid myndighetsutövning enskilda tillämpas.mot när
förelägganden riktar sig myndigheter kan det lämpligtmot vara
för Handikappombudsmannen tillämpa förvaltningslagensatt reg-
ler myndighetsutövning.om
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Handi-hänsyn till den vikt betydelse jag tillmäterMed och
jaguppgifter enskilda ärendenkappombudsmannens med anser

uttryckligen ombudsmannendet bör framgå lagenatt attav om
funk-anmälan eller på får kännedomsätt attannatgenom om

tionshindrade missgynnas, för kränkande be-utsättspersoner
handling inte tillvarata rättigheter eller intressen,eller kan sina

miss-skall vidta åtgärder avhjälpadenne de behövs för attsom
förhållandet. bör ombudsmannenAv förslaget framgåäven att
inte skall skyldig inkommen anmälan,utredaatt omvara en
denna lämpligen myndighet.anmälan bör handläggas Iav annan
sådant fall hänvisa enskilde till denskall ombudsmannen den
myndigheten.

till andra8.4 Förhållandet myndigheter -

tillägg i myndigheternas instruktioner
och ändring verksförordningenav

myndighetsMitt förslag: respektive instruktion i verks-I och
förordningen föreskrifterinförs tydliggör myndighetenssom

inom sitt ansvarsområde ioch med utgångspunktattansvar
frågorstandardregler bevaka funktionshindradeFN:s rörsom

rättigheter och intressen. Myndigheten skall ocksåpersoners
skyldig sina lokaler och verksamhet så deatt attvara anpassa

blir tillgängliga med funktionsnedsättning.för personer
ändringar föreslår i SocialstyrelsensDe jag Boverketsoch

exempelinstruktioner påkan hur dessa regler kan ut-ses som
instruktioner.formas i myndighetersandra

medoffentligaDen förvaltningen tiden genomgått bety-har en
dande strukturförändring förändring-på områden.många En av

varithar har minskat styrningen den kommunalaatt statenarna av
verksamheten. flertal tidigare ålegatEtt de områden statenav som

för har i stället landsting.överförts till ochkommuneratt svara
Detta har skett bland generella statsbidrag ochannatgenom ram-
lagstiftning.

Syftet har varit förlägga demokratiska så med-beslutatt nära
borgarna möjligt. landstingen har såledesKommunerna ochsom
ålagts antal uppgifter, frihetockså fåttstörreett större attmen en
själva bestämma innehåll i prioritering sinaoch verksam-om av
heter. finnsDet emellertid decentralisering ochrisk för atten
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ramlagstiftning kan leda till exempelvis kvaliteten på det stödatt
service funktionshindradeoch den erhåller varierar i alltför hög

utsträckning från tillkommun kommun. kan haKommunerna
olika förutsättningar vad gäller kompetens, ambitio-ochresurser

handikappområdet.på För motverka detta jagatt att,ner anser
lagstiftning tydligt vilka respektiveförutom rättighetersom anger

skyldigheter det finns på området, det viktigt tillsynsmyn-är att
dighetema aktivt bevakar frågor funktionshindrade.rörsom

jag redogjort för i avsnittSom 5.4 har alla myndigheter inom
sina för frågorsektorer bevaka funktionshind-att röransvar som
rade i övrigt verka för funktionshindrades behovsamt attpersoner
och förutsättningar beaktas och Vidareuppmärksammas. har
myndigheterna för sin verksamhet så denatt attansvar anpassa
blir tillgänglig för med funktionsnedsättning.personer

propositionen 1993/942219 redogör regeringen förI att per-
med funktionshinder många gånger har livsvillkorsämre änsoner

befolkningen i övrigt. särbehandlas negativt.De ofta på sättett
inte tillgång tillde har samhällets utbud ochattgenom resurserav

tjänster villkorpå andra. behövsJag detattsamma som anser
ökade ansträngningar från såväl det allmännas sida från öv-som
riga delar för förhindrasamhället sådana tendenser. Varjeatt.av

måste i sittsamhällssektor högre grad för tillgänglighe-ta ansvar
i sin åtgärderverksamhet och vidtas för förhindraten att att att

med funktionshinder särbehandlas tillpå sätt ärettpersoner som
nackdel för dem. det viktigt varje myndighetJag äratt attanser

sitt för målen full delaktighet i samhällslivet ochtar attansvar
jämlikhet i levnadsvillkor för funktionshindrade uppnås.personer

har i kapitel redovisatJag 3 resultatet enkätsammanställ-av en
ning beträffande statliga myndigheter där det bland .fram-annat
kom endast hälften de myndigheter deltog i undersök-att av som
ningen hade implementerat standardregler iFN:s det arbetet.egna
Jag därför det uttryckligen skall respektiveiattanser anges myn-
dighets instruktion ioch verksförordningen tilllämpade skallatt
och beakta dessa i sittregler arbete. varje myndig-Dessutom har
het unik sakkunskap sitt ansvarsområde godsamten om en
kännedom regionala och lokala förhållanden, tillvilket lederom

effektivare implementering varjeFN:s standardregler inomen av
samhällssektor. bakgrund vadMot anförts föreslårav som ovan
jag ändring verksförordningen där myndighetens fören av ansvar

lokaler och verksamhet tillgängliga funk-för medatt är personer
tionshinder förtydligas. Vidare föreslår jag i varje myndig-detatt
hets instruktion införs föreskrift tydliggör myndighetensen som

inom sitt sektorsområde bevaka frågor funk-att röransvar som
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tionshindrade rättigheter intressen.och skallAnsvaretpersoners
ha sin utgångspunkt i FN:s standardregler.

avsnitt har jag redogjortI 8.3 för Handikappombudsmannenatt
vid behov skall kunna påtala brister för andra myndigheter och
fästa deras uppmärksamhet på områden inom deras sektor där

funktionshindermed inte har full delaktighet och jäm-personer
likhet. Om för frågor funktionshindrade tydlig-röransvaret som

för myndigheter i deras instruktioner, kan detta underlättagörs
kommunikationen med Handikappombudsmannen.

Som exempel på vilken effekt det kan få för frågoratt ansvaret
funktionshindrade explicit i myndighetens instruk-rörsom anges

tion vill jag framhålla Vägverket. förordningenI 1997:652 med
instruktion för Vägverket framgår bland verket skall be-annat att
akta funktionshindrade behov inom vägtransportsyste-personers

den undersökning jagI genomförde har det visat sigmet. attsom
Vägverket i sin planeringgenerella hade tidmedel och föravsatt

sin verksamhet för funktionshindrade be-att anpassa personers
hov.

8.5 Sekretessbestämmelser

Mitt förslag: i kap.Bestämmelsen 9 21 andra stycket sek-
retesslagen till1980:100 ändras sekretess gäller i verk-att
samhet enligt lagen 1999:XX Handikappombudsmannenom
för uppgifter enskilds personliga ekonomiska för-ochrörsom
hållanden, klartdet inte står uppgiften kan röjasatt utan attom
den enskilde närståendeeller någon till den enskilde lider

men.skada och

Av 9 kap. andra stycket21 framgårsekretesslagen 1980:100
sekretess gäller i verksamhet enligt lagen 1994:749 Han-att om

dikappombudsmannen för uppgift enskilds personliga ellerom
ekonomiska förhållanden, enskildedet kan den ellerantas attom
någon närstående till den enskilde lider skada eller men om upp-
giften röj s.

Som framgår avsnitt har jag tagit del antal5.9 ett stortav av
ärenden Handikappombudsmannen har flerahandlagt. Isom av
dessa ärenden har ombudsmannen inhämtat uppgifter från myn-
digheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. hand-De
lingar och yttranden dessa myndigheter har inkommit medsom
innehåller ofta uppgifter enskildeden eller någon närstå-som av
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personliga ochuppfattas känsliga,till enskilde kanende den som
sekretessla-Enligt kap. § första stycketintegritetskränkande. 17
uppgiftoch sjukvården förinom hälso-gäller sekretess omgen

detpersonliga förhållanden,hälsotillstånd eller andraenskilds om
ellerenskildeuppgiften kan röjas deninte står klart utan attatt

stycketförstalider Av kap. 3 §närstående 7någon honom men.
försocialtjänstengäller inomframgår sekretesssekretesslagen att

står klartförhållanden, det inteenskilds personligauppgift omom
någon honomenskilde elleruppgiften röjas denkan attutanatt

vittsåpersonliga förhållandenlider Mednärstående avsesmen.
yttringartill exempel adress,skilda förhållanden en personssom

ekonomi.uppgift Försjukdomstillstånd ellerett om en personsav
inom hälso- ochenskilds personliga förhållandenuppgifter om

presumtion försocialtjänsten föreligger såledessjukvården och
uppgifterna skaderekvisit.sekretess omväntav

i verk-uppgifter Handikappombudsmannendet gäller hosNär
förhållandetHandikappombudsmannenenligt lagensamhet ärom

enskildsuppgifterHuvudregeln därdet är attmotsatta. per-om
inteförhållanden offentligasonliga och ekonomiska är enom

skaderekvisit.skadebedömning rakteller resultatannatgermen-
Handikappom-uppgifter inkommer tillinnebärDetta att som

myndigheter, där presumtion för sekretessbudsmannen från andra
Handi-sekretesskydd hosuppgifter föreligger, får ettav svagare

kappombudsmannen.
Handi-uppgifter tillde brev och inkommerFlera somav

enskilda innehål-kappombudsmannen från bland annat personer
förhållan-naturliga ofta uppgifter personligaler skäl rörav som

vilkeninte vilket ochskrivelserna beskrivs sällan stödden. I
hälsotillståndbehov den enskildesservice den enskilde har av,

i fallfamiljeförhållanden. uppgifter skulle de flestaoch Dessa -
på des-förvarats myndighet handhar frågorde hos somom annan

skaderekvisit.områden varit sekretessbelagda med omväntsa -
enligt Barnombudsmannenverksamhet lagen 1993:335I om

integäller sekretess för uppgift enskilds personliga, detomom
någonstår klart uppgiften kan röjas den enskilde elleratt utan att

lider tematiskanärstående till den enskilde de övrigaHosmen.
skaderek-ombudsmännens verksamhet gäller sekretess med rakt

ekonomiska för-visit för uppgifter enskilds personliga ellerom
hållande. Handikappombudsmannens, liksom Barn-Jag attanser

skiljer sig övriga tematiskaombudsmammens, verksamhet från de
ombudsmännen. båda dessa ombudsmän informa-Hos hanteras
tion knyter till enskildes personliga förhållanden.dennärasom an
Många uppgifter till hälsotillstånd,exempel den enskildesrör so-
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ciala situation familjeförhållanden. uppgiftereller Detta är som
inom exempelvis socialtjänsten hälso- och sjukvårdenoch om-
fattas Sekretessregler med skaderekvisit.omväntav

inte ovanligt Handikappombuds-utredning hosDet är att en
initieras någon ärendet be-denänannanmannen av person som

kanvissa fall kan företräda den enskilde, detIrör. person menen
också anhörig eller närstående själv uppmärk-vara annanen som

Handikappom-problem berör den enskilde. Omsammat som
enskildesbudsmannen i utredningen inhämtar uppgifter denom

förhållanden exempelvis myndighet inom och sjuk-från hälso-
denvården och socialtjänsten kan dessa uppgifter således utan

enskildes medverkan omfattas sekretess.av en svagare
anförts finner jag sekretessbakgrund vadMot attav som ovan

bör gälla i verksamhet enligt lagen Handikappombudsmannenom
för uppgifter enskildas personliga ekonomiska för-ochrörsom
hållanden, det inte står klart uppgiften kan röjas attatt utanom

enskilde närstående till lider skadaden eller någon den enskilde
eller ändring tillgodosesGenom denna behovet ett star-men. av

uppgifterkare skydd för känsliga den enskilde. Vidarerörsom
uppnås fördelen med sekretess kommer gällatypatt attsamma av

liknadeför uppgifter hos andra myndigheter.som

information8.6 och kalla tillBegära
överläggningar

Skyldigheten lämna iMitt förslag: uppgifter och deltaatt
Handikappombudsmannenöverläggningar med utsträcks till att

gälla enskilda företag Handikappom-organisationer.ochäven
budsmannen skall ha uppgiftsskyldigeförelägga denrätt attatt

tillkomma överläggningar eller uppgifter. Föreläggan-lämna
det får kombineras med vite.

Handikappombudsmannen möjlighethar idag med stöd 3 §att av
lagen 1994:749 Handikappombudsmannen initiativ tilltaom
överläggningar med myndigheter, organisationer ochföretag,

iandra syfte motverka missgynnas eller påatt att annatpersoner
for kränkande behandling funktionshin-på grundsätt utsätts av

der.
Enligt 4 § lag har myndigheter, landsting och kommu-samma

skyldighet på uppmaning ombudsmannen lämnaattner av upp-
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gifter till ombudsmannen sin verksamhet. också skyl-De ärom
diga på ombudsmannens uppmaning i överläggningardeltaatt

gäller enligt tredjemed denne. den kap. §Detsamma 11 6som
regeringsforrnenstycket anförtrotts förvaltningsuppgift rörsom

funktionshinder bidragmed eller fått staten,personer som av
funktionshind-landsting eller kommun med skyldighet främjaatt

rades intressen.
Handikappombudsmannen har vid flertal tillfällen inhämtatett

uppgifter och haft överläggningar med myndigheter och företag.
Vid handläggningen anmälningsärenden begär ombudsmannenav
in informationyttrande eller från den anmäld. Privata fo-ärsom

emellertid ingen skyldighethar efterkomma ombuds-retag att
begäran. dock sällan någon nekatDet är attmannens som ge om-

uppgifterbudsmannen de denne begär.
finns meningar vilkendelade bland myndigheternaDet om

överläggningsskyldigheten majoritet dembetydelse har. En av
svarade på min enkät till myndigheter, denna skyl-attsom anser

dighet inte inom handikappområdet. Samtidigtstärkt deras ansvar
samarbetsklimatet inte påverkats negativt dede äratt attmenar av

skyldiga vidmedverka överläggningar. Vid mitt sammanträf-att
olika kri-fande med för myndigheter uttryckte tvårepresentanter

tik Handikappombudsmannens bemötande vid överlägg-över
ningama. övrigt fanns dock ingen kritik skyldighetenI mot att
delta.

naturligtvis svårt bedöma effekten de överlägg-Det är att av
Ävenningar Handikappombudsmannen kallat till. majoritetenom

inte överläggningamadem besvarade enkäten attav som anser
myndighetens handikappområdet,har stärkt den påegna ansvar

kan dessa ändå ha bidragit till myndigheterna blivitatt mer upp-
handikappfrågorna. svårtmärksamma det gäller harJagnär att tro

företrädare myndigheter inte ingå-för blivit påverkade deatt av
diskussioner vid överläggningar.ende förts ombudsmannenssom

Vissa myndigheter har dessutom framhållit överläggningarnaatt
lett till positiva tillresultat, bland gäller det tillgänglighetenannat
myndigheternas lokaler.

Från majoch med den gäller förbud diskrimine-1 1999 mot
ring i arbetslivet med funktionshinder. lagenAv 18 §av personer
1999:132 förbud diskriminering i arbetslivetmotom av perso-

med funktionshinder arbetsgivare skyldig påär attner en uppma-
ning Handikappombudsmannen för-lämna de uppgifterav om
hållandena i arbetsgivarens verksamhet bety-kansom vara av
delse för ombudsmannens tillsyn enligt Handikappom-lagen.
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föra talan i målbudsmannen får hos Arbetsdomstolenäven som
funktionshinder.arbetslivetdiskriminering i medrör av personer

således privata företag medOmbudsmannen kan inte ålägga
med dei eller inkommaflera i andra fall delta överläggningaratt

funk-uppgifter ombudsmannen i ärende,kan behöva närettsom
tionshindrade diskrimineras inom näringsverksamhet. Idag nekas
människor funktionshinder tillträde till eller på grundmed kan av

funktionshinder inte in affärer, biogra-sitt komma i restauranger,
fleras attityderfer kan affärsidkares medmed Skälen varamera.

myndigheter gällerbristande tillgänglighet till lokalen.eller För
serviceskyldighetbåde tillgänglighet ochregler gentemot en-om

skilda, for andra verksamheter.saknassom
lagstiftning förbjuder diskri-intekan lösasDetta utan en som

lagstiftningminering i näringsverksamhet. sådanJag somser en
stadgas inödvändig vårt land skall leva till de kravupp somom

mänskliga rättigheter och i standard-olika dokumentFN:s om
reglerna.

diskriminering männi-del den drabbarJag att somanser en av
skor funktionshinder bör kunna undanröjas upplys-med genom
ningar information till berörda verksamheter.och

jag in-det finns starka skälSom på vägen att attett steg anser
enskilda företag organisationerföra skyldighet för ochävenen

uppgifter sig tillmed de inställa demed flera inkomma ochatt
Handikappombudsmannen mitt for-överläggningar begär. Isom
Handikappombudsmannen sådanslag till införslag enny om

skyldighet.
uteslutetemellertid inte företag, organisationer ellerDet är att

finnaandra inom enskilda sektorn kan mindre angelägetden det
ibistå Handikappombudsmannen dennes hemställanatt attom

viduppgifter bakgrun-lämna eller delta överläggningar. denMot
den finns därför kombinerabehov undantagsfall kunnaiattav

iframställningar inkomma uppgifter eller deltamedatt attom
överläggningar "påtryckningsmedel".med ombudsmannen med

föreslår föreläggadärför ombudsmannen skallJag rätt attatt ges
företaget, organisationen uppgifterinkomma medmed flera att
eller i någondelta överläggningar. emellertid intefinnsDet an-
ledning införa i dettasärbestämmelser den enskilda sektornföratt
avseende, varför offentligaregeln bör gälla denäven gentemot
sektorn.

de fall skall åt-I det bedöms nödvändigt för föreläggandetatt
lydas vite.skall detta kunna kombineras utsättandemed Det ärav
inte troligt vite användning särskilt ofta.behöver komma tillatt
Redan möjligheten meddela fö-för ombudsmannen kunna ettatt
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vite preventiv ocksåreläggande med bör ha effekt. Jagen ser
möjligheten till vite viktig markeringföreläggande med som en

uppmaningingen enkelt kan negligera från ombudsmannenatt en
information ombudsmannen för sin utred-lämna behöveratt som

ning eller komma till överläggning.en
intevill myndigheter, företag berördapåpeka och andraJag att

skyldigheten uppgifter ellerfår onödigt lämnabetungas attgenom
i överläggningar. företag med liten omsättning ochdeltaga För ett

ligger långt Stockholm, kan det ekonomiskfrån storsom vara en
Handikappom-uppoffring komma till överläggning hosatt en

Vid tillfällen fårbudsmannen. sådana ombudsmannen över-noga
överläggningen och kanske själv till företa-medväga nyttan resa

get.
kap. § sekretesslagen 1980:100 framgår sekretessAv 14 1 att

till uppgifts-inte hindrar uppgift lämnas myndighetatt annan om
skyldigheten följer eller förordning. i avsnittlag har 8.5Jagav
föreslagit det i verksamhet hos Handikappombudsmannenatt
skall gälla sekretesskydd för uppgift enskildsstarkareett per-om
sonliga ekonomiska förhållanden. ändringoch Genom denna un-
danröj olikaolägenheten med sekretessnivåer gäller föratts upp-
gifter Handikappombudsmannen myndighe-hos bland ochannat

på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område.ter
organisatio-det gäller uppgifter från enskilda företag ochNär

bör ombudsmannen skälig hänsyn till uppgifterna ärtaner om
sådana de kan avslöja något företagets affärs- eller drift-att om
förhållanden, uppfinningar eller forskningsverksamhet. Finns det
särskilda skäl, med hänsyn till sådana förhållanden, inte lämnaatt

uppgiften be-skall den inte heller behöva lämnas Därmedut ut.
hövs inte heller någon särskild sekretessregel härom hos om-

gälla riketsbudsmannen. bör uppgifterDetsamma avsersom
säkerhet och det allmännas ekonomiska intresse.

Genom kunna överklaga föreläggande, med eller utanatt ett
vite, har myndigheter, företaget möjlighet få ioch andra prövatatt
allmän förvaltningsdomstol det föreligger skyldighet attom en
lämna uppgiften eller komma till överläggning. Dennaut över-
prövning viktigt skydd för den enskildes rättssäkerhet.är även ett
Att också statlig myndighet hos domstol kunnarätt atten ges
överklaga Handikappombudsmannens föreläggande jag inteser

konstitutionellt omöjligt uttryck förutan ettsom om-mer som
budsmannens i princip fristående ställning.
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8.7 Handikappombudsmannens
informationsverksamhet

Mitt förslag: lagen skall framgå Handikappom-Av det att
budsmannen varje år skyldig Dennaär ut rapport.att rap-ge en

skall ställas till regeringen ombudsmannen skallport ävenmen
tillse den spridningfår god till målgrupp.att störreen en

Allmänt informationenom

inforrnationsstudie jagDen Idé i uppdragTorget att ut-som gav
föra, mycket betyg Handikappombudsmannens in-ett gottger
forrnationsverksamhet. relativtMed små lyckas om-resurser
budsmannen media.nå väl i har också vid mina samtal medJagut
Handikappombudsmannen funnit förmycket övertänkt planen
informationsarbetet.

studienFörslagen i bör till Handikapp-läggs överlämnassom
ombudsmannens bedömning. berör områden grafiskDe pro-som
fil och administrativa rutiner i informationsverksamheten jagoch

effektivisera informationsarbetetde skulle kunnatror att ytter-
ligare.

informationsverksamhetHandikappombudsmannens fyller en
kan nåsmycket viktig uppgift. Härigenom speciella målgrupper

och villkorenkunskaper regler för människor medlagar,av om
funktionshinder. HandikappombudsmannendäremotJag attanser

med deltaskall försiktig i kampanjer syftarmycket attvara som
handikappolitiskatill lyfta fram olika viktigtkrav. Detatt är att

tydligt skilja mellan de ombudsmanuppgifter tillkommer ensom
och de tillkommer handikapporganisationema. Försom en om-
budsman boskill-står friare idag dennaregeringen än ärmotsom

Handi-nad särskilt viktig. får inte tvivelDet råda några attom
kappombudsmannen självständig ocksåinstitution,är åren som

påhandikapprörelsen. tvivel detta skulleEventuellagentemot om
menligt aukto-kunna påverka Handikappombudsmannensett sätt

ritet och status.
hindrar missförhål-Detta inte påtalaombudsmannen från att

landen och åtgärderlägga förslag på ellerlagändringar andra som
förhållandenaförbättrar för dettaför funktionshindrade. Forrnema

skall dock handi-gälla förformella vad behöveränvara mer som
kapporganisationema.
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Årsrapporterna

HandikappombudsmaninrättandetpropositionenI av enom
Handikappombudsmannensid1993/942239 16,prop. attanges

årsrapport.skall utge en

sin verksam-årligenOmbudsmannen bör överrapportav e en
lyftas fram fråregeringen.tillhet I örrapporten om-or som

kanbehöverbudsmannen överväga. et vararegeringenanser
åtgärder.lagstiftningen eller andra Iförslag ortenrör rapsom

andenprincipiellasammanställnin definnasbör över uttaen
Blandgjort verksamhetsåret.ombudsmannen annatun ersom

standard-behandlar FN:ssådana uttalandenbör tas upp som
handikappfrågomalångsiktiga bevakningendenregler och av

inom EU.

Handikappom-instruktionmed förförordningen 1994:949I
skall"Handikappombudsmanneni §budsmannen stadgas 3 att

sintill regeringenapril varje år lämnaden 1 rapportsenast omen
föregående året.".verksamhet under det närmast

läsvärde.årsrapporter harHandikappombudsmannens ett stort
sammanträffandenenkätundersökningar,framgår bådeDetta av

infonnationsuppgif-"Handikappombudsmannensoch rapporten
de fåttflera myndighetermyndighetsenkäten påpekarter". I att

Länsstyrel-infonnation standardregler dessa.FN:s genomom
infonna-haft betydelseårsrapportema haratt somserna uppger

årsrappor-framhåller ombudsmannenstionskälla. Landstingen att
delpolitiker tjänstemäninspiration och ochdem tarattter avger

hafthandikapporganisationer de harflestadem. De nyttaattanser
deårsrapporterHandikappombudsmannens även tror attomav

handikapporganisa-vill utanfördet sägaär störstnyttan externt,
tionemas skara.

riktar sig årsrapportemapropositionen och förordningenEnligt
redovisa ombudsmannensregeringen. blandtill skallDe annat

intervjuathartill ändringar i lagar och andra regler.förslag Jag
regeringskansliet få hur årsrap-sju tjänstemän på för belystatt

intervjuernaolikaanvänds på de departementen. Avportema
första handde iframgår dessa uppskattas attatt rapporter men

funktionshindradesbred infonnationläses för deatt omger en
användsvillkor. tjänsteman framhåller deEndast två att som un-

ochi propositionsskrivande. Skrivelserderlag samband med rap-
enligtbestämt ämnesområde gör störrerör nyttaporter ettsom

Handi-förintervjuer. inte heller främmandedessa Detta är
tillidag förslagkappombudsmannen. Redan lämnar denne rege-

skrivelser. regeringen, riksdagenringen i form särskilda Bådeav
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och enskilda myndigheter skrivelser från ombuds-har erhållit
Vidare undersök-har ombudsmannen redovisat sinamannen.

ningar i rad specialrapporter, till regeringen.säntsen som
tidskrävande HandikappombudsmannenDet arbete förär ett

framställa viktigtårsrapportema. bakgrunden detMot denatt är
syftet med dem Enligt propositionen skalluppnås.att se om rap-

regeringenlyfta fram frågor ombudsmannen"somporterna anser
lagstiftningenbehöver kan förslagöverväga." Det rörvara som

eller sid. i propositionen Handikappom-andra åtgärder 16 om
hänvisarbudsmannen. inte detta syfte uppnås ochJag attanser

till mina intervjuer med departementstjänstemän.
riskerarVarje enskilt förslag i årsrapportemapresenterassom

drunkna i Vidare intemängden. dessaatt rapporter utrymmeger
för den fördjupade bakgrundsbeskrivning,analys och ärsom
nödvändig för beredningen förslagen. Handikappombuds-Omav

redovisar sina förslag direkt till departemen-det berördamannen
kommer dessa få genomslag.tet störreatt
Årsrapportema emellertid informationvärdefullannan somger

både regering, riksdag, myndigheter, handikapporganisationer
intresserad har haroch allmänhet Dessanytta rapporteren av.

också, vilket förhållandevis intresseradframgår ochstorenovan,
viktigläsekrets. fyller funktion, det syfteDe därmed ävenen om

intefonnulerades propositionen tillgodoses.isom
Handikappombudsmannen bör därför varje år rapportutge en

ombudsmannensviktiga upplysningar arbete ochomsom ger om
"läget i handikappområdet.landet" på För att rapporten en merge

tillformell regeringen målgruppskall den lämnas dessstatus men
egentligen verksam handikappområdet.och inomärär var en som

avsnittframtiden tillI bör därför de exklusivt vänder sigsom mer
regeringen bort. och i deDe hör hemma i årsredovisningarnatas
förslag i särskild ordning till regeringen.lämnas Rapportensom
skall del i infonnations- och upplysningsverksam-ses som en
heten och ha sådan särställning i den lagenden reglerasatten nya

Handikappombudsman.om
Utgångspunkten för börHandikappombudsmannens årsrapport

de uppgifter för ombudsmannen i den föreslagnavara angessom
lagen. Handikappombudsmannens års-skyldighet lämnaatt en

skall också framgå ochdenna lag, liksom målgrupprapport av
syfte. viktigtEtt område redovisas vilketalltid bör ärsom ge-
nomslag FN:s standardregler fått i Sverige. övrigt detankommerI
på ombudsmannen skall ivadavgöraatt rapportentassom upp
och hur den skall utformas.närmare
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Handikappombudsmannens8.8

arbeteinternationella

inteHandikappombudsmannen skallMitt förslag: representera
i strid medsammanhang. ståri internationella Dettaregeringen

viktigaInternationella kontakter dockombudsmannarollen. är
betydelse i arbetetskall därförombudsmannen ochför storges

Handikappombudsman-redovisningavsnitt jagI 5.7 gör aven
redovisar synpunkter frånocksåinternationella arbete. Jagnens

ivissa avgränsningsfrågorregeringstjänstemän beträffande sam-
inomband med uppdrag EU.

internationella kontakterHandikappombudsmannens är
Naturligtvis hardenne bedriver.viktiga för det arbetemycket som

dignitet eftersomtill särskildanknytningfrågor med EU en
direktiv sig från denförslag och härrörmånga de europe-somav

politiken i vårt land.betydelse föriska gemenskapen har stor
medlem iSverige intejag i avsnittSom påpekade 5.7 ännuvar

inrättades. starka beto-Handikappombudsmannen DenEU när
Handikapp-propositionenningen EU-frågoma i och lagen omav

frågorperspektiv. dessadetta Idag harombudsmannen bör ses ur
anknytningnaturliggälldepå vad 1994sätt änett annat ensom

till regeringen.
inte HandikappombudsmannenMed detta vill jag säga att nu

Ombudsmannenifrån händer inom unionen.kan bortse vad som
handikapperspektiv.måste fortsättningsvis bevaka EUäven ettur

situationenFormuleringarna i propositionen dock prägladeär av
utanför unionen.rådde stod1994 och de förhållanden närsom

Handikappombudsmannen utsågsGenom representantatt som
myndighetenrådgivande kommitté fickför Sverige i HELIOS

fort-både varit betydelsefulla för detkunskap och kontakter som
Även jagarbetet. jag konstatera detta,kan attsatta en-menarom

i bör engångsföreteelse.HELIOS Jaggagemanget an-ses som en
inte skall till-Handikappombudsmannen i fortsättningenattser

delas uppgiften regeringen i internationellaatt representera sam-
manhang.

invänd-Min bedömning i första från principiellautgår hand de
ningar jag Handikappombudsmannen utförhar mot att represen-
tationsuppdrag räkning. i kapitel föresla-för regeringens har 7Jag
git självständigHandikappombudsmannen skall bliatt gen-mer

regeringen och utvecklas till renodlad ombudsman. Entemot en
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sådan institution intebör regering. står iheltDetrepresentera en
strid med de grundläggande för dess verksam-förutsättningarna
het, skall självständighetpräglas och oberoende.som av

Även uppgiftermed de Handikapp-och den verksamhet som
ombudsmannen idag,har redan jag det mycket tvek-ärattanser

låta denne ingå i regeringsdelegationer. inteJagsamt att attanser
det förenligt rollenmed bevaka och också, detdärmedär att om
behövs, kritisera fördaden handikappolitiken i vårt land. Med
regeringsuppdrag jagsyftar inte bara i påpå deltagande grupper
så kallad hög nivå. Hit räknar jag också olika former arbets-av

regeringen.representanter utsesgrupper, vars av
Som framgår avsnitt riktades5.7 också kritik från tjänste-av

vid regeringskansliet myndighet representerademän mot att en
Sverige i på hög nivå. Dessa praktiska skäl bör ocksågrupper mer

in i bedömningen.vägas
Internationella kontakter emellertid viktiga för Handikapp-är

ombudsmannen. integäller minstDet kunna följa den inter-att
nationella handikappområdetutvecklingen på och kunskaperge

denna till dem berörs. Ett exempel på vad jag ärom som menar
Handikappombudsmannens insatser för antidiskrimi-göraatt
neringslagstiftningar i länder kändaandra i Sverige. Efter mina
kontakter för handikapprörelsenmed och ävenrepresentanter
andra myndigheter jag förstått dessahar insatser varit viktigatt en
inspirationskälla. HandikappombudsmannenVidare bör upprätt-

länder.hålla kontakter i andramed ombudsmän
Handikappombudsmannenvill därmedJag slå fast iatt även

fortsättningen internationelladetmåste arbetet. Kort-värna om
fattat kan det fyra punkter:i följ andeanges

följa utvecklingen inom de områdenoch bevakaEU ärsom-
särskilt viktiga för funktionshindrade,.
följa den internationella inspirera denutvecklingen för att-
svenska handikappolitiken,
kontakter med ombudsmän i länder,andra-
allmänt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.-

Hur det internationella arbetet förhållande tillskall iprioriteras
andra insatser fråga måsteHandikappombudsmannenär en som
bedöma. Omfattningen och inriktningen variera medkommer att
tiden, beroende på vad händer i Sverige och internatio-bådesom
nellt.



SOU 1999:73HandikappombudsmannensFamtida...148

Handikappombudsmannens råd8.9

själv råd.HandikappombudsmannenMitt förslag: ettutser
i rådetantalet ledamöterbestämmerOmbudsmannen men

Öv-till handikapprörelsen.anknytningminst hälften skall ha
forskning,myndigheter,företrädariga ledamöter skall nä-

verksamheter uppgifter berörringsliv och andra personervars
detråd skall bistå med kunskapfunktionshinder.med Detta när

inriktning.verksamhet ochgäller Handikappombudsmannens
vilka problemi rådet bör gälladiskussioner försDe somsom

olika samhällssektorersfunktionshindrade i samhället,möter
intematio-forskningsresultat,arbete,på ombudsmannenssyn

erfarenheter mednella mera.

skallHandikappombudsmannenEnligt 1994:749§ lagen5 om
Handikappombudsmannenbiträdas särskilt råd.denne ärettav

Regeringendess verksamhet.ordförande i rådet och leder utser
tid.bestämdövriga ledamöter för Ioch rådetsombudsmannen en

instruktion for Handikappombudsmannenförordningen med§7
utöverfemton andra ledamöterregeringen högstatt utseranges

i rådet.rådets ordförande
bilda migmed sju ledamöter i rådet, förhar haft samtalJag att

entydigt miss-uppfattning fungerar. fannshur detta Det ettomen
någonintesin nuvarande form fyller rådetnöje med dess arbete. I

Sammanträdenafunktion, den allmänna kommentaren.större var
budgetmedlen.otillräckligahar dominerats diskussioner deomav

behovetframtidameningar detLedamöterna hade delade om
rådgivandemedrådet. Vissa ansåg det behövsatt ett enorganav

det kundesammansättning. Några ansågfunktion och bred atten
granskar ombudsmannensfinnas behov "styrgrupp",av en som

förvaltning.
väl ochinte särskiltRådet har, framgår fungeratovan,som
särskiltfrågan Handikappombudsmannen har behovär ettavom
Handi-värdefullt förråd. Min uppfattning dock det ärär att

till sig.rådgivandekappombudsmannen ha knutenatt en grupp
informellalternativ skulle då kunnaEtt ärgrupp somvara en mer

kontaktnät.uppbyggd utifrån Handikappombudsmannens eget
fonnellthar för- och nackdelar med rådJag ärvägt ett som

informellajämföra medreglerat i lagstiftningen och försökt att
Min blir Handikappombudsman-rådgivande slutsats attgrupper.

finns med rådbör ha det förstnämnda. fördelDet ett somnen en
kontinuitet uppgifter sammansättning.har i både och Dennaen
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kontinuitet jag mitt förslagviktig bakgrundextra motser som av
självständig ombudsman. inteRådet skall ombuds-styraom en

det kan viktig ivägledning arbetet. Genom attmannen men ge
Handikappombudsmannens råd regleras i lag får det också en
högre dignitet informell Sådana behövsän en grupp. grupper
också. Handikappombudsmannen skulle inte kunna sittklara ar-
bete på tillfredsställande väl utvecklade kontaktersättett utan
med olika samhällsintressenter. dessa skallHur grupper orga-
niseras och vilken sammansättning tillde skall ha överlåter jag
Handikappombudsmannen bestämma.att

tydligt rådetsFör markera roll i förhållande till ombuds-att
uppgifter framgå ibör dess lagen. Likaså sammansätt-mannen,

ningen ledamöterna.av
Huvuduppgiften för Handikappombudsmannens råd skall vara
bistå ombudsmannen viktig kunskapmed för arbetet. Diskus-att

sionen i rådet vilka problembör gälla funktionshind-mötersom
rade i samhället, olika samhällssektorers på ombudsmannenssyn
arbete, forskningsresultat, internationella erfarenheter med mera.

vill i fastsammanhanget slå rådet inte diskuteraJag skallatt
budget och ekonomiska frågorandra gäller Handikappom-som
budsmannen.

Idag regeringen.rådet Jag inte det fören-utses ärattav anser
jagligt villmed den självständighet Handikappombuds-som ge

Även rådet inte har någon innebärstyrande uppgift,mannen. om
det ialltför inskränkning ombudsmannens frihet dessstoren om
ledamöter regeringen. Enligt min uppfattning strider detutses av
också Parisprincipema, avsnitt 4.7, regeringen dennamot attse ge
uppgift.

sammansättningRådet skall ha skildaspeglar delarsomen av
samhällslivet. Ombudsmannen antalet leda-kan själv bestämma

i rådet. dock idag börJag ledamötermöter fler änattanser
komma från handikapprörelsen.. anknytningMinst hälften bör ha

Övrigatill den. ledamöter forsk-bör myndigheter,representera
ning, näringsliv och andra uppgifter berörverksamheter per-vars

med funktionshinder. rådet be-innebär kommerDet att attsoner
stå minst åtta ledamöter.av

Rådsledamötema skall inte framtiden direktaheller i vara re-
Ävenför sina organisationer. kommer fråndepresentanter om

bestämda samhällssektorer, sitta i rådet personligt.mandatetär att
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8.10 Några sammanfattande tillkommentarer
i förslagen

i kap. förslag, Handikappombuds-Jag har 8 lagt antalett som ger
.förutsättningarbåde för arbetet och arbetsupp-mannen nya nya

gifter.
principiella förändringen vad förutsättningarnaDen äravser

den självständiga ställningen i förhållande till regeringen,nya
jag föreslår. Som konsekvens Handi-detta skallsom en av

kappombudsmarmens verksamhet lag. uteslutetJagstyras genom
dock inte helt möjligheten för regeringen tilldela ombudsman-att

uppgifter via regleringsbrev.nen
lagstiftningen innebär också jag förtydligar Handi-Den attnya

kappombudsmannens för enskildahandläggningenansvar av
ärenden. styrdokument gäller idag, vill proposi-De det sägasom
tionen, lagen och instruktionen. inte tydliga fråga. Tilli dennaär
viss del de inkonsekventa. Vissa propositionenformuleringar iär

till exempel ombudsmannen uppgiften enskildasigatt tager an
ärenden, medan andra mycket kraftigt betonar denne skallatt

sig uppföljninggenerell och utvärdering.ägna
mitt lagförslag framhållsI handläggningen enskilda ärendenav

viktigt område. Till del innebär det bekräftelseettsom en en av
den praxis utvecklats hos Handikappombudsmannen. Samti-som
digt vill jag emellertid understryka dessa ärenden viktiga föräratt

ombudsman. villJag skäl för detta:treen ange

enskilda vill behöver hjälpoch ha och råd skall kunna fåsom-
detta,

handlägga anmälningar från enskilda ocksåkanattgenom ge--
nerella förbättringar tillgenomföras, för människor medgagn
funktionshinder. Myndigheter kan till tidi-exempel överse en

praxis, stått i strid med standardregler. PrivataFN:sgare som
företag kan verksamheter tillgängliga efter påpekandengöra
från Handikappombudsmannen,
enskilda ärenden fördjupad kunskap hos Handikappom-ger en-.
budsmarmen, inte kan enbart utvärderingar ochersättassom av
utredningar.

Jag räknar med antalet enskilda ärenden kommer öka hosatt att
ombudsmarmen under kommande år. Lagen 1999:132 för-om
bud diskriminering i arbetslivet med funktions-mot av personer
hinder leder förmodligen till fler anmälningar arbets-rörsom
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resurskrävandedel dessa anmälningar också bliEn kanrätten. av
organisationer ochförhandlingar fackligamedatt upptasgenom

iarbetsgivare. några fall leder förmodligen till Ar-deI processer
betsdomstolen.

kalla tillFörslaget information ochbegärarättenatt attom
kanöverläggningar skall omfatta privaträttslig verksamhetäven

anmälningsärenden.också resultera i fler
tydligaremitt förslag sektorsmyndigheternaGenom ettatt ge
ökningendet min förhoppningavsnitt dock8.4, är attansvar se-

skall kunna hållas nere.
mycketnaturligtvis mycket svårt idag uppskatta hurDet är att

beräk-allt detta kommer påverka mängden ärenden. Enatt grov
handläggningenning från min sida vad gällersäger att resurserna

hel-enskilda förstärkas med motsvarandeärenden behöver enav
Handi-tjänstertidstjänst. skulle innebära hosDet 3,5att ca

anslås för i framtiden.kappombudsmannen behöver området
ombuds-min uppgifterna för självständigMed påsyn en mer

medutveckling svår undvika. till ochdenna Den ärär attman,
måste frånönskvärd. följd blir omprioriterasEn att resurser gene-

individinriktade. anslåsinsatser till Medel måsterella ävenmer
i samband med i Arbetsdom-för juridisk konsultation processer

stolen.
Handikappombudsmannenförviktig uppgiftEn är attannan

verka förändringar i denna.brister i lagstiftningen och förpeka på
varit på dettainte framgångsrikombudsmannenJag att om-anser

föreslår i avsnitt årsrappor-råde. förändring jag 8.7Med den av
vill härarbetet kan effektiviseras.utformning jag Jagternas tror

Handikappombudsmannen bör minskaockså framhålla mäng-att
i stället på för-och lägga tidden förslag till regeringen merner

djupning bakgrundsbeskrivning, förslagenanalys och när pre-av
senteras.

medsammanträffandenmin myndighetsenkätI vidoch mina
önskanföreträdare för olika myndigheter, framkom ut-om enen

ochrådvecklad dialog Handikappombudsmannen ochmed mer
idéer handikappområdet.vad gäller åtgärder på

gränsdragningMina förslag i rollfördelning ochavsnitt 8.3 om
itilläggmellan Handikappombudsman myndigheter deoch samt

instruktion i avsnitt lederföreslås 8.4och verksförordning som
sannolikt till fler myndighetskontakter.

behöverPraktiken får omprioriteringarhuravgöra stora som
Handi-Vad beredskap hosviktigt finnsdetgöras. är är att ensom

de kravenkappombudsmannen vidta åtgärderdeatt nyasom
ställer.
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samordning ombudsmännensl 1 En av

arbete

sammanslagning tematiskabör ske deMitt förslag: Ingen av
samordning iföreslås geografiskombudsmännen. Däremot en

vilket skapar ökade möjligheter tilllokaler, sam-gemensamma
frågor. själva ii Ombudsmannen kanarbete gemensamma

ställning till vissa administrativa funktionersamverkan ta om
samordnas.kan

likheter olikheteringår kartlägga ochutredningens uppdragI att
Handikappombudsmannens verksamhet be-och denmellan som

ingår beskrivaombudsmän. uppdragetdrivs andra I även attav
arbetsuppgifteroklarheter i fördelningendet finns några avom

Handikappombudsmannen och andraoch ansvarsområden mellan
hindrenvidare beskriva möjligheterna ochombudsmän. skallJag

olika verksamhet.för samordning de ombudsmärmensaven
diskuterat fråganvid mina samtal med ombudsmannenharJag

arbetsuppgifter möjligheter finnaöverlappningar och attavom
samordning deras verksamheter.former för en av

informellt förekommer samarbete mellan dePå plan ettett
diskuterarolika ombudsmännen. erfarenheter ochMan tar upp

intresse vid träffar sker regelbundet.frågor gemensamtav som
Ombudsmannen samarbetar konkret och praktiskt medäven upp-

dem.gifter angår fler Som exempel kanän nämnas attsom en av
tillsammansDO, JämO och Handikappombudsmannen skall utge

handbok till företagare, berör rekryteringsfrågor; Dettasomen
lagarna diskriminering i arbets-sker bakgrund de motmot nyaav

livet.
finns likheter i olika arbete.Det de ombudsmärmensstora

talar för samarbetet mellan dem viktigt. Diskrimine-Detta äratt
ringslagarna i visararbetslivet också på behovet samarbete.ettav

avsnitt diskuterar jag möjligheternaI 8.2 inrätta "ombuds-att
rättsskydd" för handläggningen tvister rörande dis-männens av

kriminering i arbetslivet. avvisar i dagsläget sådan lösning,Jag en
vilket dock inte innebär jag negativ till samarbete på dettaäratt
område.

vi inteFrågan bör borde slå alla ombudsmänresas om samman
till ombudsmannainstitut för medborgarrättsfrågor.ett gemensamt

fråga har jag diskuterat vid olikaDenna tillfällen med berörda
intressenter. Lösningen har dock handi-samfállt avvisats. Från
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kapprörelsens sida mycket orolig förär attman en gemensam
ombudsman tillskulle leda handikappfrågoma ihamnade bak-att
grunden andra politiskt gångbara diskrimineringsfrågor.av mer
Även från ombudsmännens sida varit skeptiska tillhar man en
sammanslagning. inteDe arbetet skulle detta.tror att gagnas av
Istället skulle det administration.störretyngas av en

inte hellerJag de tematiska ombudsmannen skulletror att stär-
Ävenkas sammanslagning. deras arbetsuppgifter iblandav en om

överlappar varandra och de har frågor intresse, fö-gemensamtav
religger skillnader mellan dem. idag olikaDe har utvecklatstora
arbetsätt efter respektive område och jag detavpassat ärtror att
viktigt och får behålla sin Risken vik-att särart. är stor attvar en
tiga specialkunskaper förloradegår vid sammanslagning. Deten

skulle betonas på bekostnad det speciella i varjegemensamma av
funktion.

villJag däremot samarbetet utvecklas, i första hand påatt
handläggamivå. handlarDet kunna skapa naturliga infor-attom
mella kontaktytor mellan handläggarna. Vidare jag effek-tror att
tivitetsvinster vissakan nås administrativa uppgifter, tillom ex-
empel Vaktmästeri, telefon och personalfrågor sköts gemensamt

denna föreslår jagMot bakgrund ombudsmannenatt geogra-
ñskt slås isådan närhetEn lokaler kansamman. gemensamma
skapa möjligheter till kontakter mellan handläggarna,spontana
där inforrnellt delgermycket varandra sina kunskaper ochman
erfarenheter. Diskussioner kan uppkomma hur påom man ser
möjligheter diskrimineringdriva ärenden i arbetslivet.att om
Handläggare hos Barnombudsmannen och Handikappombuds-

diskuterakan till frågorexempel barn med funk-rörmannen som
tionshinder handläggareoch ämO:sDO:s och J kan samordna ar-
betet invandrarkvinnor. till ömsesidigrör Möjligheternasom
hjälp ökar. blir ocksåDet lättare fram tillkommaatt en samsyn
kring frågor mänskliga rättigheter. geografisk samordningEnom

ombudsmännen förutsättningaräven kunna olikaskapaattger
funktioner.gemensamma

Med mitt förslag sker ingen formell sammanslagning. Om-
budsmännens självständighet och Däremotsärart garanteras. un-
derlättas arbetet på de områden där det vinsterfinns medgöraatt
samarbete. Ingen ombudsmännen någonfår chefsbefattningav

de andra. Omöver de fördelar administrativmedser gemensam
chef, utgår jag ifrån ombudsmännen i samrådälva, bör kunnaatt
komma fram till bästa möjliga lösning.
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SamordningskommittéNationell12

ellerinteHandikappombudsmannen skallförslag: utgöraMitt
handikapp-Samordningskommittén föri Nationellaingå den

frågor.

ansvariga föri standardreglerEnligt regel FN:s17 är attstaterna
liknande inrättas,samordningskommittéer ellernationella organ

tillDirektivethandikappfrågoma samordnas.säkerställer attsom
nackdelarjag skall beskriva för- ochmin utredning föreskriver att

SverigesrollenHandikappombudsmannenmed att sam-ges som
enligthandikappfrågor regelordningskommitté för 17.

Handikapputredningens förslagi remissvarenRedan över
Handikapprådhandikapporganisationer Statensframhöll vissa att

samordningsorgan, eftersomfinnas kvar ochborde utgöra ett
Handikappombudsmannen. Frånligga påuppgift inte kandenna

uppfattningensida fanns från börjanHandikappombudsmannens
skulle fungera dettamyndigheten mycket väl kunnaatt sam-som

ordningsorgan.
avsnittet relationen mellan HandikappombudsmannenI om

handikapprörel-handikapprörelsen berör jag skrivelse frånoch en
Handi-handikapprörelsen intedär klargör attatt ansersen man

samordningskommitté.kappombudsmannen kan FN:sutgöra
kriterieravsnitt jag genomgång de FN5.3I gör som an-en av

kommittésamordningskommittén. dennaför Jag som enserger
handikapp-förverkliga de grundläggandeviktig institution för att

politi-finna fonner för hurpolitiska målen. roll börDess attvara
implementeras i samhället.ken skall kunna förankras och Kom-

myndig-mittén företrädare för handikapprörelsen,bör bestå av
dennaheter, båda kommunförbunden och regeringen. Medde

handikappfrågomasammansättning förutsättningar för attges
skall kunna samordnas brett fält i samhället.över ett

samordningskommitté initiativ tillbörEn också kunna ut-ta
fallredningar och uppföljningar inom handikappområdet. dessaI

bör samarbete ske med Handikappombudsmannen.ett
enskilda.ombudsman företräder enskilda ellerEn avgrupper

Till uppgifter sina åta-dennes hör bevaka samhället sköterhuratt
Ombuds-ganden dem ombudsmannen företräder.gentemot som

skall i den fri också medrollen kommaattmannen syn-vara
punkter på samordningskommttén sina åtaganden.hur klarar

bevakande uppgifter tillkommer ombudsmanDessa ärsom en
därför oförenliga med rollen nationell samordningskommitté.som
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Vid mitt på Irland diskuterade jag sociala pak-besök hur den
tillämpas på handikappområdet. for denna paktInomten ramen

sig sambandförbinder myndigheter genomföra olika insatser. Iatt
utreds,med formerna för den nationella kommittén närmareatt
gårjag det värdefullt dettastudera atttror att att systemvore om

tillämpa i Sverige. så fall nationella samord-I jag denäven ser
ningskommittén naturligt forum för sådana överenskom-ettsom
melser.
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Kostnader9

i utredning inga till kost-lägger min förslag, leder ökadeJag som
nader för Handikappombudsmannen. Förslagen skall kunna ge-

befintliganomföras inom förramen resurser.
myndig-Mitt förslag rörande tillägg i verksförordningen och i

ålig-heternas instruktioner, förtydligar redan idagett ansvar som
myndigheterna. Samtidigt det min mening detta förlagär attger

till med detskall leda praktiska resultat. Därmed räknar jag att
skall till från myndigheternas sida. in-leda ökade insatser Dessa

naturligt skall ingå åtaganden,dock sådana i derasärsatser som
inom befintligaoch skall därför anslag.rymmas

vissa åtgärder verksamheter tillgängliga, skulleOm for göraatt
kräva i ombyggnaderform lokaler, bör dettastörre resurser av av
genomföras insatserna tiden.på sådant planeras Ettsätt att över

prioriteraläggs på myndigheterna inomdessa åtgärder,attansvar
behöverför deras Dänned inte mina förslag tillanslag.ramen

instruktionerförändringar i myndigheters verksförordningenoch
leda till ökade kostnader för staten.

Mina hellerförslag innebär inte kostnader frånövervältrasatt
enskilda.till kommuner Denoch utvidgade för Han-rättenstaten

informationdikappombudsmannen tillbegära och kalla över-att
läggningar möjligheten omgärdadetill vitesföreläggande, ärsamt
med tydliga begränsningar vad kostnaderna.avser
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10 Generella direktiv

direktivhar i mitt utredningsarbete haft regeringensJag beaktaatt
till alla kommittéer särskildaoch utredare det gäller prövanär att

regionalpolitiskaoffentliga åtaganden dir. redovisa1994:23, att
konsekvenser jämställdhetspolitiskadir. 1992:50, redovisaatt
konsekvenser dir. redovisa för1994 :124 konsekvensersamt att
brottsligheten och brottsförebyggande dir. 1996:49.det arbetet

direktiv den januariDessa upphävdes 1 1999, for ersättasatt av
§ kommittéförordningen15 1998:1474

denna förslagen i betänkande harI paragraf stadgas att ettom
betydelse för kommunala självstyrelsen,den skall konsekven-

i det i betänkandet. förhållandeavseendet Sammaserna anges
gäller förslag betydelse för brottsligheten och detharnär ett
brottsförebyggande för sysselsättning offentligarbetet, och ser-
vice i olika små företags arbetsförutsättningar,delar landet, förav

i övrigt före-konkurrensfönnåga villkor i relation tilleller större
möjlig-för jämställdheten och kvinnor förmellan ellermäntags,

heterna integrationspolitiskanå de målen.att
in-inte mina förslag får betydelsefullJag har funnit någonatt

den bakgrunden inteverkan på jagdessa områden. Mot attanser
särskilddet motiverat redovisning förslagensmed någonär av

konsekvenser angivnaför de i § i kommittéförordningen15 om-
rådena.
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1 1 Författningskommentarer

till lagl 1.1 Förslag 1999:O0 om

Handikappombudsmannen

förstaAv stycket framgår målen med Handikappombudsmannens
verksamhet. fullskall delaktighet samhällslivet ochDessa ivara
jämlikhet i levnadsvillkor för funktionshinder.med In-personer
nehållet och principerna i standardregler ledandeFN:s skall vara
för Handikappombudsmannens verksamhet. sinMålen tar ut-
gångspunkt i standardregler, principerna människorsFN:s allaom
lika värde och lika samhället skall utformas så deträtt attsamt att
blir tillgängligt människor.för alla Målen Handikappom-for
budsmannens riktlinjernaverksamhet medöverensstämmer även
för handikappolitiken.den svenska

i samhällslivetMed begreppen delaktighet jämlikhet i lev-och
nadsvillkor med funktionshinder aktivt skallattmenas personer
kunna delta i samhällslivet och ha skyldig-rättigheter ochsamma
heter funktionshinder.människor Innebörden detta ärutansom av

funktionshinder skallmänniskor möjlighetermed beredasatt att
andra delta i ochfå god utbildning, arbetslivet, ha ett tryggtsom

värdigt iboende, i kulturaktiviteter ochdelta olika ochfritids-
övrigt leva aktivt och älvständigt liv.ett

Ombudsmannen samhällslivet.skall kunna i hela Här-verka
med verksamheter inom offentliga enskildaochbåde denavses
sektorn samhället. boendet,Som skolan,exempel kanav anges
hälso- och sjukvården, föreningslivet näringslivet.arbetslivet, och

I andra stycket huvudsak-Handikappombudsmannensanges
liga uppgifter. Handikappombudsmannen skall både på ett gene-
rellt och individuellt frågor angårplan medarbeta personersom
med funktionshinder. uppföljningförOmbudsmannens ansvar
och utvärdering frågor med funktionshinderrörav personersom
medför ingen inskränkning i myndigheters inomandra re-ansvar
spektive områden.
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2§
stycketmed förstai sak 2 §paragrafDenna överensstämmer

Handikappombuds-instruktion förmedförordningen 1994:949
dokumen-grundläggandestandardregler detFN:s utgörmannen.

arbete.Handikappombudsmannensförtet

3§
enskildauppgifter hörviktigasteTill ombudsmans att personeren

missgynnande be-foranmäla desig dit ochkan vända utsättsatt
skäl inteolikaeller debemötandekränkandehandling eller att av

Handikappombuds-eller intressen.rättighetertillvarata sinakan
funktions-kännedomfåpå andrakan attvägaräven ommannen

fall kansådanaintressen åsidosatts.eller Irättigheterhindrades
till vilkenupplysningfåfunktionshindrade behövaenskilda om

deeller hurvilka regler gällersig,skall vändamyndighet de som
rättig-sinatillvaratasina intressen ellerbevakai övrigt bäst kan

heter.
synpunktfrågan från allmänocksåkanOmbudsmannen ta upp
aktuell iorganisationmyndighet,och kontakta den äretc. som

någon formdet föreliggerfå klarlagtsammanhanget för att avom
åsidosät-kränkande bemötande ellerbehandling,missgynnande

intressen.rättigheter ellerfunktionshindradestande av
till-ellermyndighetsfrågan omfattasOm ansvars-av annan

enskildehänvisa denHandikappombudsmannensynsområde skall
Är prövningfor domstolsfrågan föremålmyndigheten.till den

ombudsmanneni domstol skallskulle den kunnaeller prövas
prövning. Itill avvakta sådanfunktionshindradehänvisa den att

avslutaHandikappombudsmannenkanandra fall än sagtsnu
förhållan-huruvida anmäldauttalande detärendet ett omgenom

åsi-rättigheter intressenfunktionshindrades ellerinnebärdet att
ibland ombudsmannenframgårdosatts. Av 4 § ären-ettannat att

myndig-överläggningar medinitiativ tillvid behov kande ta
missgynnasmotverkaföretaget i syfteheten, att attetc. personer

behandling.orättvis eller kränkandeföreller på sätt utsättsannat
Handikappom-enligt skallhandläggning ärenden 3 §Vid av

bestämmelser.förvaltningslagensbudsmannen iaktta

4§
med 3till delar i sakparagrafDenna överensstämmer stora

Handikappombudsmannen.1994:749första stycket lagen om
organisa-myndigheter, företag,medBeträffande vilka avsessom

riktar sig till allmänheten,tioner vilkas verksamhetoch andra se
kommentaren till ll
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5§
Handikappombudsmannen skall fullgöra de uppgifter fram-som
går lagen 1999:132 förbud diskriminering i arbetsli-motav om

med funktionshinder.vet av personer

6§
Paragrafen i sak med § första stycket för-2 2överensstämmer
ordningen 1994:949 med instruktion för Handikappombuds-
mannen.

7§
Paragrafen i sak med § lagen2 1994:749överensstämmer om
Handikappombudsmannen.

3§
stycket iFörsta sak med första2 § stycket 6överensstämmer

förordningen med instruktion1994:949 för Handikappombuds-
mannen.

andra framgår HandikappombudsmannenAv stycket årli-att
skall sin verksamhet det föregå-utge rapport närmastgen en om

ende året. betydelseDessa både för allmän-är storrapporter av
heten, handikapporganisationema och den offentliga förvalt-
ningen.

9§
iParagrafen sak med 3 § andra stycket lagenöverensstämmer

Handikappombudsmannen.1994:749 Informationen kanom
rikta sig till olika myndigheter,allmänheten, näringslivet m.fl.

10§
stycketFörsta i första stycket förord-§ 1överensstämmer sak 2

ningen l994:949 med instruktion Handikappombudsman-för

nen.
Andra stycket andra stycketi med 2 §överensstämmer sak

förordningen 1994:949 med instruktion för Handikappombuds-
mannen.

11§
Av första stycket framgår det föreligger skyldighet föratt en
myndigheter, företag, organisationer andra vilkas verksamhetoch
riktar sig till allmänheten lämna uppgifter delta iatt över-samt
läggningar med Handikappombudsmannen. skyldighetDenna
gäller, till skillnad från tidigare, enskilda privataelleräven rätts-
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enligtliga subjekt inte anförtrotts förvaltningsuppgift kap.llsom
bedrivertredje stycket regeringsforrnen, förutsatt de verk-6 att

skyldig-riktar sig till allmänheten. frånsamhet Undantagnasom
uppgifter i överläggningar exempel-heten lämna och delta äratt

bedriver riktar till sällskapvis den verksamhet sig slutnasom som
för tillställningar i privatlivet.eller

Uppgiftsskyldigheten enligt § omfattar uppgifter för-ll om
hållanden i myndighetens, företagens kan haverksamhetetc. som
betydelse för enligt lag.ombudsmannens verksamhet denna Det

naturligt uppgifter innefattaverksamheten kanär ävenatt om
uppgifter på enskildaeller Dessasätt rörett annatsom personer.

uppgiftsskyldigheten. skalluppgifter omfattas också Sekretessav
enskildsgälla i verksamhet enligt denna lag för uppgift per-om

sonliga ekonomiska förhållanden, inte står klarteller det attom
enskilde närståendeuppgiften kan röjas den eller någonutan att

enskildetill den lider skada eller men.
föreskriver myndigheten, inteAndra stycket företagetatt etc

får skyldigheten uppgifter tillbetungas onödigt lämnaattgenom
Handikappombudsmannen i överläggningar med den-eller delta

Handikappombudsmannen i varjeskall enskilt fall görane. en
avvägning mellan inhämta uppgifter kalla tillbehovet ellerattav
överläggningar och hur betungande det uppgifter el-lämnaär att
ler infinna sig till överläggningen.

tredje till uppgiftsskyldigheten förstycket undantagI anges
myndigheter, företag det finns särskilda skäl med hänsynOmetc.
till skyddet för affärs- driftförhållanden, uppfinningar ellereller
forskningsverksamhet till rikets ellereller med hänsyn säkerhet
det allmännas ekonomiska intresse inte skyldiga lämnadeär att

uppgifterna avseende denna del.ut

12 §
Av första stycket framgår Handikappombudsmannen får,att om

myndighet, företag inte före-sig efter uppmaning,rättaretcen
lägga dessa fullgöra sin viteskyldighet. föreläggandet fårIatt

Handikappombudsmannen nödvändigtbedömer detsättas ut om
för sigskall efter föreläggandet. Förfarandet hosrättaatt parten
Handikappombudsmannen följer i förvaltningslagenreglerna
1986:223.

Andra stycket föreskriver Handikappombudsmarmens be-att
slut föreläggande får överklagas hos allmän förvaltningsdom-om
stol. Prövningstillstånd vidkrävs överklagande till kammarrätten.
Bestämmelser utdömande vite framgår viteslagen.om av av
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13 §
Handikappombudsmannen biträds särskilt Rådetsråd.ett upp-av
gifter iskall forsta hand Handikappombudsmannen rådattvara ge

idéeroch hur ombudsmannen prioritera mellan olikabörom ar-
betsuppgifter. Rådet vilkabör kunna belysa problem mötersom
funktionshindrade i samhället, påolika samhällssektorers syn

internationella erfa-ombudsmannens arbete, forskningsresultat,
renheter Rådets uppgift inte diskutera budget ochär attm.m.

ekonomiska frågor.andra
Handikappombudsmannen Antalet le-rådets ledamöter.utser

själv, hälften leda-damöter bestämmer ombudsmannen men av
handikapporganisationema, någotbörmöterna representera som

kan föreskrivas i instruktionen för Handikappombudsmannen.
Övriga ledamöter myndigheter, forskning,närings-representerar
liv med uppgifteroch andra verksamheter berörsom personer
med funktionshinder.

ändringFörslag till lag11.2 om av

sekretesslagen 1980: 100

9 kap.

21 §
sekretessandra stycket föreskrivs gäller i verksamhet enligtI att

Handikappombudsmannenlagen uppgiftl999:00 för omom
ekonomiskaenskilds personliga eller förhållanden, det inteom

röjas någonstår klart uppgiften kan den enskilde ellerattatt utan
skadatill lider eller änd-närstående den enskilde Syftet medmen.

ringen för enskilds personliga ochskyddet uppgifterär att om
ekonomiska förhållanden skall blir starkare omväntettgenom
skaderekvisit.
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande sakkunniga Lisskar-Evaav

Dahlgren och StålMona

Handikappombudsmannen förvaltningsmyndighet harär en som
till uppgift föra regeringens handikappolitik samhället.i Ut-att ut
redaren föreslår Handikappombudsmannen i förstabl.a. attnu
hand skall för ombudsmannauppgifter bör fåoch därmed ensvara
självständigare ställning regeringen. utredningenI sägsgentemot

huvuduppgiften för handikappombudsman bevakaäratt atten
enskilda funktionshindrades och funktionshindradesgrupper av
intressen. kräver ombudsmannen så friståendeDetta äratt som
möjligt från regeringens verkställande Enligt förslagetmakt.
kommer i princip förändringar ialla Handikappombudsmannens
arbetsuppgifter behöva godkännas riksdagen i och medatt attav
det bliHandikappombudsmannens verksamhet föreslåsmesta av

visserligenreglerat i lag. utesluter inte möjlighetenUtredaren helt
Handikappombudsmannenför regeringen tilldela uppgifter viaatt

regeringenregleringsbrev, tilluttalar bör hänsynatt atttamen
ombudsmannens i första hand Tillverksamhet lagen.styrs genom
följd förslagen omprioriteras generella in-måste frånav resurser

till individinriktade.satser mer
Vidare skall Handikappombudsmannen, enligt utredarens för-

inteslag, regeringen i internationella sammanhangrepresentera
inom inte representation i högnivå-EU. gäller enbartDett.ex.

olika former arbetsgrupper,ävenutangrupper vars represen-av
regeringen. enligt i strid medstår utredarenDettanter utses av

ombudsmannarollen.
Vi har följande invändningar utredarens förslag. Rege-mot

ringen planerar för handikappolitisk satsningnärvarande ge-en
på olika aktivt handikappfrågoma påföraatt sättnom mer upp

den politiska dagordningen. gäller såväl attitydfrågorDet som
konkreta åtgärder tillgängligt förför samhälletgöraatt mer per-

med funktionshinder. i år kommer regeringenSenare attsoner
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proposition bl. nationell handlingsplan förlämna meden a. en
handikappolitiken.

viktiga förverkligan-Förvaltningsmyndigheter instrument iär
förregeringens politik. statliga myndigheternadet De tar varav

handikappområdet.sig för sina särskilda frågor inomett ansvar
samlatHandikappombudsmannen den myndighet harär ettsom

för i alla samhällssektorer och har därförstort sett enansvar
funktion situationen förviktig det gäller Förbättramycket när att
funktionshinder i natio-med samhället i denNärstort.personer

regeringen inella handlingsplanen formulerad behöverär nära
konkre-med myndigheten Handikappombudsmannensamarbete

i handlingsplanen.tisera och föra innehålletut
aktuellaRegeringen för handlingsplanen och denhar ansvar
i förstahandikappolitiken. faller sig därför naturligt detDet att

regeringen inte riksdagen utvecklahand och skall kunnaär som
ViHandikappombudsmannens verksamhetsområde.och anpassa

inte regeringens inflytande den delkan därför överacceptera att
Handikappombudsmannen förvaltningsmyndighetutgörav som

i enlighetinskränks med förslaget.
tillVi det mycket viktigt tillgång denhaäräven att attanser

inom inom olikasärskilda kompetens sakområdet, finnssom
i internationella arbetet.myndigheter, det gäller delta detnär att

inteavvisas förslaget HandikappombudsmannenDärför även att
regeringenskall i något sammanhangkunna representera som re-

geringen inom det internationella arbetet.beslutar Det är sär-om
viktigt Sverige förbereder ordförandeskapet iskilt EU.närnu

Särskilt yttrande sakkunniga SandströmLenaav

och LiljeqvistMargareta

Den processförande rollen

föreslår minst tjänst jurist in-Utredaren arbetsrättsligatt en som
hos Handikappombudsmannen börHO och dessutomrättas me-

del för upphandling kompetens det gälleravsättas när att ut-av
diskriminering i arbetslivetreda och föra i Arbets-att processer

domstolen. arbetsuppgifter blir special-De aktuella kräversom
kompetens. utveckla och behållaFör sådan kompetens krävsatt
dels tillgång till kollegor med likartade uppgifter delsnära att
ärendeantalet så kunskapen kan hållas vid liv. Efter-är stort att

lagarna diskriminering i arbetslivet ytterst att mot-som om avser
verka negativa attityder enskilda individer vimot att enanser
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detför samtliga berörda ombudsmän är somgemensam resurs
frånintressen. Vi till skillnadbäst tillvaratar målgruppens anser,

anställningattityder vidarbetsgivarens avgörandeutredaren, äratt
anpassningenfunktionshinder. tekniskamed Den avav personer

mindrejämförelsevis problemarbetsplats ett avvaraen synes
omfattning.

Enskilda ärenden

avsevärd tidegentligt författningsstödHO har ägnatutan en-
för varje år. Utredarenskilda ärenden. Antalet ärenden har ökat

i riktning insatserföreslår HOs verksamhet förändras mot attatt
innebär, medtill enskilda får ytterligare ökat Dettaett utrymme.

inriktade riskeraroförändrade generellt åtgärder attattresurser,
försummas vilket vi inte kan acceptera.

bemötandei frågor tillgänglighet ochUtredaren attanser om
auktoritativt i övrigt."kunna på Närbör HO sätt" änett meragera

förtroende-/pa-finnsdet gäller bemötande sedan länge etablerade
hand-tientnämnder inom och sjukvårdsområdet bl.a.hälso- som

Bemötandeutredningens slutbetän-lägger denna frågor. Ityp av
tillföreslås motsvarighetenkande SOU 1999:21 dessutom att

dessa inom alla offentliga myndigheternämnder etableras som
förvå-insatser till med funktionshinder. Vi har medger personer

ning väljer inte hänvisa till de i dettautredaren attnoterat att av-
närliggande Bemötandeutredningenseende förslag presente-som

rar.
enskilda ärendenfinns instanser arbetar medradDet somen

rådgiv-finns i den enskildes närmiljö.och dessutom I ensom
närhetsprincipen då detta för-ningssituation ska vägledandevara

enskildesfaringssätt effektivitet såväl denstörst sam-ur somger
rådgiv-synvinkel. dessutom denhällets Utredaren konstaterar att

handikap-ning karaktär denHO är samma som somsom ger av
porganisationema erbjuder. Vi ifrågasätter centraltHOatt som
placerad myndighet så rådgivning tillförstortett en-ges ansvar
skilda personer.

Förändrad myndighetsstatus

föreslår får myndighetsstatusUtredaren HO förändradatt ge-en
regeringen.denne självständighetstörreatt gentemotnom ges en

Därigenom i förening tyngdpunktsförskjutningenoch med mot
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enskilda ärenden riskerar HO bli enbart rådgivningsinstansatt en
för enskilda Såsom framgår befararvi HOäven attpersoner. ovan

få otillräcklig tid för övergripande uppgifter ochkommer att
förändrad sakna fullgott föradessutom mandatstatus attgenom

dialogkraftfull och kontinuerlig med regeringen. Vi intetroren
handikappombudsmannainstitutionendenna utvecklingatt av

människor funktionshinder.medgagnar

Uppgiftsskyldighet föreläggande viteoch av

utvidgade uppgiftsskyldigheten skyldighetenMot den och att
i överläggningar vi inga invändningar.delta har Utvärderingen av

inte visatHOs arbetsuppgifter har HO haft svårigheter få inatt att
uppgifter eller få berörda komma till överläggningar. För-att att
slaget HO ska kunna utfärda föreläggande också kunnaatt samt

vite kan bakgrund detta intesätta ut mot accepteras.av
det gäller frågan utsättande viteNär för kommuner ochom av

landsting vill vi dra parallell med frågan utfárdandeen om av
sanktioner kommuner och landsting vid domstolstrots. Fleramot
utredningar har funnit frågan så juridiskt komplicerad någonatt
lösning inte gått finna. bakgrund frå-Mot dettaatt attav anser

vite för kommunerutsättande och landsting krävergan om av en
djupgående analys vad åstadkommits inom föränmer som ramen

denna utredning.
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Kommittédirektiv

Översyn Handikappombudsmannenav

Dir. 1997:131

november 1997.regeringssammanträde den 6vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

uppgift ochmed utvär-tillkallasutredare översärskild attEn se
skallverksamhet. UtredarenHandikappombudsmannensdera

utvecklingenförombudsmannen haftbetydelsevilkenpröva
så fall hur,bedöma och iihandikappområdetinom stort samt om,

arbetsuppgifter i någotförändrasbörroll ochombudsmannens
skallUtredarenavseende.

ef-direkta indirektavilka respektiveoch bedömautvärdera-
fekter

funk-övervakamedHandikappombudsmannens arbete att-
haft förharoch intressentionshindrade rättigheterpersoners

arbetei deraslandstingkommunermyndigheter, ochandra
ochfölja detta,med utvärderaatt upp

fönnedlamedarbeteHandikappombudsmannensutvärdera att-
uppfölj-ochbevaknings-kunskapen sittden samlade från

ningsarbete,
Handikappombudsmannenprioriteringarbelysa dels de som-

för-myndighetendels hurgjort olika arbetsuppgifter,mellan
ochverksamhetsområdensina mellandelat olika ar-resurser

betsuppgifter,
ochrådgivningjuridiskaHandikappombudsmannensutvärdera-

infonnationsverksamhet,
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kartlägga likheter och olikheter mellan Handikappombuds--
verksamhet och den verksamhet bedrivsmannens som av

andra ombudsmän och det finns några oklarheter i fördel-om
ningen arbetsuppgifter och ansvarsområden mellan Handi-av
kappombudsmannen och andra ombudsmän.

bakgrund sinaMot slutsatser i fråga Handikappombuds-av om
verksamhet sedan den juli1 1994 skall utredarenstartenmannens

Handikappombudsmannen fortsättningsvisöverväga ävenom-
skall ha övervakande roll i första hand uppföljningen genom-
och utvärdering det gäller funktionshindradenär personers-
rättigheter och intressen,

hur Handikappombudsmannen i framtiden skallöverväga-
verka för brister i lagar och andra författningar i frågaatt om

funktionshindermed avhj älps,personer
Handikappombudsmannen skall ha någon roll ipröva EU-om-

samarbetet och hur avgränsningama i så fall skall ut gente-se
dels Regeringskansliet, dels andra myndigheter i sådantmot ett

samarbete,
beskriva för- och nackdelar med Handikappombudsmannenatt-

rollen Sveriges samordningsorgan handikappfrå-förges som
enligt iregel nationernas17 Förenta standardreglerFNgor nr

för tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delak-att
tighet och jämlikhet FN:s standardregler för funktionshind-
rade.

Bakgrund

Handikappombudsmannen inrättades den juli Ombuds-1 1994.
verksamhet regleras i lagen 1994:749 Handi-mannens om

kappombudsmannen. Myndighetens arbetsuppgifter och organi-
sation framgår förordningen 1994:949 med instruktion förav
Handikappombudsmannen.

propositionenI 1993/94:219 Handikappombudsmannenom
ombudsmannens verksamhet efter treårsperiod börattanges en

och utvärderas. Bl.a. skall ombudsmannensöver betydelse förses
utvecklingen inom handikappområdet liksom frågan och i såom,
fall hur, ombudsmannens funktion bör förändras i eller fleraett
avseenden prövas.
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Utgångspunkter Handikappombudsmannens arbeteför

inrättades samband med StatensHandikappombudsmannen i att
iförhållande till rådetavvecklades ihandikappråd SHR harmen

Handikappombudsmannenväsentligt arbetsuppgifter.allt andra
funk-sektorsövergripande frågorbevakaskall på rörsättett som

olikainomrättigheter intressentionshindrade och sam-personers
viktigaste uppgifternahällsområden. De är:

rättig-funktionshindradebevaka frågorAtt rör personerssom-
utgångs-samhällsområden medpå olikaheter och intressen

ihandikappolitiska delaktigheti målen fullpunkt de sam-om
medi levnadsvillkor förhällslivet jämlikhetoch personer

funktionshinder.
författningarbrister iavhjälpa lagar och andraAtt verka för att-

funktionshinder.i fråga medom personer
i arbetetövervakande roll, där tyngdpunktenAtt ha allmänten-

uppföljning utvärdering.nationell ochligger på
överläggningarinforrnationsverksamhet ochAtt t.ex.genom-

förorganisationer verkaoch andramyndigheter, företag,med
orättvis ellerpå föringen missgynnas eller sätt utsättsannatatt

Handi-grund funktionshinder.behandlingkränkande av
tillsyn myndig-dock inte andrakappombudsmannen har över

arbete.heters
till allmänhetenråd upplysningarinformation ochAtt samtge-

funktionshinder bevaka sinatill hur de kanmed ompersoner
Ombudsmannensin skall däremotintressen och till rätt.ta vara

eller enskildaadvokat förinte fungera ombudett per-som en
i juridiska processer.soner

systematiskt följa tillämpningen FN:sAtt och bevaka avupp-
beskriva effekternastandardregler för funktionshindrade samt

långsiktigt följadessa regler. uppgiftviktigEn är attav annan
olika områ-Europeiska påoch bevaka insatserunionens EU

den och dessa kananalysera beskriva konsekvenservilkasamt
få för med funktionshinder.personer

Handikappombudsmannen ochsin verksamhetredovisar årligen
utvecklingen i tillpå handikappornrådet i särskildstort rapporten
regeringen. frågor inom bedömsDe handikappornrådet varasom
viktiga för regeringen känna regeringen behövertill elleratt som

skall då lyftas fram.överväga
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Handikappombudsmannens och verksamhetorganisation

Handikappombudsmannen regeringen periodförutses av en av
år och chef för myndigheten med Myndig-ärsex samma namn.

hetens kansli består under år ombudsmannen1997 utöver av en
kanslichef, administratör,fyra utredare, informatör ochen enen
ekonomiansvarig halvtid.på myndigheten finns kompetensInom
för bl.a. juridiska råd, bevaka rättstillämpningen, följa EU-att ge
frågoma, infonnera, utreda och utvärdera. bi-Ombudsmannen
träds särskilt råd. består för ledamöternärvarande 12Detettav av

olikamed erfarenheter från samhällsområden. Handikappom-
budsmannen rådets ordförande.är

Handikappombudsmannen har under de första verksamhets-
åren successivt sinbyggt kompetens för de kravatt motupp svara

ställs på myndigheten. insatser gjortsStora har också för attsom
etablera omfattande myndigheter,kontaktnät med bl.a. andraett
kommuner, landsting, länshandikappråd, kommunala handi-
kappråd, länsstyrelser och handikapporganisationer inomsamt
forskningsområdet och EU.

del myndighetensEn arbete under första verksam-destor av
hetsåren har gällt ärendehandläggning för vägleda och rådatt ge
till enskilda handläggning anmälningsären-s.k.samtpersoner av
den. del ombudsmannensDenna verksamhet har stadigt ökat iav
omfattning.

Ombudsmannen har initierat kartläggningar kunskapsin-och
venteringar på områden viktiga för med funk-ärsom personer
tionshinder. varitarbete har särskilt betydelsefullt då statis-Detta
tik inom handikappområdet ofta saknas bristfällig. Handi-eller är
kappombudsmannen har dessutom anordnat deltagit i konfe-och

och seminarier olika slag vilket krävt omfattanderenser av resur-
ser.

Uppdraget

Handikappombudsmannen har varit verksam i år.drygt Itre en-
lighet riksdagensmed beslut till följd propositionenav
1993/94:2l9 Handikappombudsmannen skall verksamhetenom

särskild utredare tillkallasEn bör for översynsarbetet.över.nu ses
Översynen skall ske med utgångspunkt i riktlinjer förde om-
budsmannens verksamhet lagts fast i lagen respektivesom om
förordningen med instruktion för Handikappombudsmannen, i
regleringsbreven för myndigheten och i propositionen Handi-om
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betydelsevilkenSyftet belysakappombudsmannen. är att om-
handikappområdetinomhaft för utvecklingenbudsmannen har

roll ochombudsmannensi såbedöma och fall hur,samt att om,
Förhållandetavseende.förändras i någotarbetsuppgifter bör

Handikappombuds-roll enligtombudsmannens lagenmellan om
in-enligtuppgiftersidan, och ombudsmannensåmannen ena

Utredarenuppmärksammas.skall särskiltstruktionen den andra,å
respektive ii lagenbestämmelsernaanalysera vadskall även om

in-Handikappombudsmanneninstruktion förförordningen med
bedömamyndigheten ochstyrninglöpandenebär för statens av

verksamhet. Omombudsmannensreglerarde styrdokument som
arbetsupp-i roll ellerslag ombudsmannensförändringar någotav

förändringar läm-till sådanaskall förslaggifter önskvärdaanses
sina förslagredovisa konsekvensernaUtredaren skall näravnas.

in-ochorganisationHandikappombudsmannensdet gäller bl.a.
ochmyndighetens verksamhetavgränsningenriktning samt av

dess resursbehov.
uppföljningnationellarbete medHandikappombudsmannens

inskränkning iområden innebär ingenolikautvärdering inomoch
förlandstingsellermyndigheters, kommunersandra attansvar

respektive områ-inom sinaförhållandenafölja och utvärderaupp
indirektavilka direkta respektiveskall bedömaden. Utredaren

arbete haft i dessaeffekter Handikappombudsmannens avseen-
ombudsman-gränsdragningar mellanden. oklaraOm det skapat

ansvarsområdenmyndighetersandraansvarsområde ochnens
skall detta belysas.

till upplys-har uppgiftHandikappombudsmannen att genom
opinionsbildandeellerinformationsverksamhet andranings- och

fårkunskap ombudsmannensamladeinsatser förmedla den som
medAvsiktenuppföljningsarbete.sitt bevaknings- ochgenom

inteområdedettaHandikappombudsmannens uppgifter på är att
opinionsbildande arbete. Ut-handikapporganisationernasersätta

upplysnings-,Handikappombudsmannensredaren skall utvärdera
för-verksamhet och lämnainformations- och opinionsbildande

framtiden.slag till hur detta arbete bör bedrivas i
hela samhälls-omfattarHandikappombudsmannens arbetsfält

verksamhetsområ-vilkalivet. väljaOmbudsmannen måste därför
skall be-Utredarenprioriteras.den och arbetsuppgifter skallsom

mellangjortHandikappombudsmannenlysa de prioriteringar som
hurhaft förhardettaolika arbetsuppgifter vilka konsekvenseroch

utifrån deskall,Utredarenmyndigheten fördelat sina resurser.
verksamhet, bedömadokument myndighetens än-reglerarsom
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damålsenligheten kostnadseffektivitetenoch i prioriteringarde
gjortombudsmannen sedan den juli1 1994.starten

Handikappombudsmannens arbete ärendehandläggningmed
vägledning och råd till enskilda och han-attgenom ge personer

s.k. anmälningsärenden har stadigt omfattning.ökat i Entera stor
del rådgivningen juridisk karaktär. Utredaren skallär utvär-av av
dera dels Handikappombudsmannens juridiska rådgivning, dels
den inforrnationsverksamhet har till syfte verka föratt attsom
ingen missgynnas påeller för kränkande be-sätt utsättsannat
handling funktionshinder.på grund Utvärderingen främstskallav

direkta myndighetensbelysa de effekterna insatser på området.av
HandikappombudsmannenInrättandet föregicks diskus-av av

sioner ombudsmannafunktionen sådan riskerar att tunnasom som
blioch mindre verkningsfull allt fler fårmedborgargrupperut om

sin Förutsättningarnaombudsman. för eventuellt slåattegen
flera dagens ombudsmän till fåtaleller ettsamman av om-en

budsmän för på så dels förstärka infly-ombudsmännenssättatt
tande, administrationdels samordna behöver kartläggas.m.m.

särskilde skall därförDen utredaren beskriva likheter och olikhe-
mellan Handikappombudsmannens roll arbetssätt ochochter

statligaandra ombudsmäns. Om det finns överlappningar mellan
Handikappombudsmannens och andra ombudsmäns roller och
ansvarsområden skall utredaren beskriva skalldessa. Utredaren

analysera möjligheterna respektive hindren samordnaföräven att
Handikappombudsmannen övrigamed någon eller några deav
ombudsmannafunktioner för finns.närvarandesom

Förslaget inrätta Handikappombudsman for be-att attom eni
funktionshindradevaka rättigheter i samhället presente-personers

rades urspungligen års handikapputredning i1989 S 1988:03av
slutbetänkandet samhälle för Handi-Ett alla SOU 1992:52.
kapputredningen föreslog rådgi-ombudsmannen, sinatt utöver
vande och upplysande roll skulle kunna drivaäven processer
inom prioriterade Enligtområden. handikapputredningen for-var
utsättningen för finnsdetta det sanktionerade förbudsbestäm-att
melser inom de aktuella områdena. Utredningen be-föreslog att
stämmelser förbud diskriminering sanktioner skulleochmotom
införas inom områdena arbetsliv näringsverksamhetoch förut--
sättningar inte gällde Handikappombudsmannen inrätta-närsom
des. Utredningen A 1997:01 förbud diskriminering imotom
arbetslivet med funktionshinder förFUDA utrederav personer
närvarande frågan lagstiftning diskriminering i arbets-motom en
livet. FUDA skall enligt sina direktiv l997:8 bl.a. utreda och
lämna förslag på vilka förfaranderegler tillämpligaskallsom vara
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diskrimi-lagstiftningHandikappombudsmannen mothos om en
införs.arbetslivetifunktionshindermednering personerav

nämnddet behövs motutredai uppdragharFUDA även att enom
motsvarandefunktionshindermeddiskriminering personerav

diskriminering,etniskoch NämndenJämställdhetsnämnden mot
utföraskannämndsådanföruppgiftereventuellaeller avenom

direktivsinaEnligtdomstolar.ellermyndigheterbefintligaredan
Handi-b1.a.medsamrådaarbetesittiFUDAskall

uppgiftmedsärskilde utredaren attDenkappombudsmannen. se
skallarbetsuppgifterroll ochHandikappombudsmannensöver

beaktadetalj böri eventu-frågadennabehandladärför inte men
principi-emellertidskallUtredarenfrån FUDA.förslagella mer

arbets-ochrollHandikappombudsmannensfråganbelysaellt om
ihuruvida ombudsmanneni ävenutgångspunktmeduppgifter

arbetsuppgif-generellautföraskallhuvudsakligenframtiden mer
utvärdering.ning ochuppföljter som

årsrapporterhittills lämnatharHandikappombudsmannen tre
inne-b1.a.regeringen. hartill Deflertal andraoch rapporterett

författningarandrai lagar ochändringartillförslaghållit raden
skallUtredarenlivsvillkor.funktionshindraderör personerssom

tillrapporteringHandikappombudsmannenstill hurförslagge
ombuds-framtiden på vilketochi sättutformasregeringen kan

författningari andralagar ochbristerförkan verka attmannen
Handikappom-därvidskall övervägaavhjälps. Utredaren om

särskildårligen skall lämnafortsättningenibudsmannen även en
skallfalluppgifter i sådanavilkaregeringen ochtillrapport som

iredovisasuppgifter skallvilkaochredovisas i denna myn-som
årsredovisning.dighetens

långsiktigtuppgifterHandikappombudsmannens är attEn av
ochsamhällsområdenolikainsatser påbevakafölja och EU:s

få förkandessavilkabeskriva konsekvenseranalysera och perso-
ocksåskallHandikappombudsmannenfunktionshinder.medner
tillsyftaråtgärder atttillregeringen underlag och förslag somge

skettharEU-samarbetet. Dettaihandikappfrågornastärka genom
EU-myndighetensstrategin förlångsiktigaplan för dendels en

förslagmed1996decemberskrivelse ii juni delsarbete 1995, en
skulleEU-samarbetetirollHandikappombudsmannenshurom

Handikappombuds-skallkunna utformas. Utredaren pröva om
avgränsning-och hurEU-samarbetetiskall ha någon rollmannen

andraRegeringskansliet ochi så fall skall gentemotutarna se
myndigheter i samarbete.detta

människortillförsäkraförstandardregleriRegel 17 FNzs attnr
jämlikhet FN:sochdelaktighet stan-med funktionsnedsättning
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dardregler for funktionshindrade ställer krav på inomdetatt
varje land skall finnas nationella samordningskommittéer for
handikappfrågorna. Samordningskommittéema skall själv-vara
ständiga underställda respektive regering. propositionenImen om
Handikappombudsmannen framhölls ombudsmannen, medatt
den inriktning där föreslogs, skulle inväl i den be-som passa
skrivning nationell samordningskommitté i FN:sav en som ges
standardregler for funktionshindrade. Regeringen fick under

1996 dels skrivelse från Handikappombudsmannen,sommaren en
dels skrivelse från Handikappförbundensen gemensam samar-
betsorgan HSO, handikappadesDe riksförbund DHR, Sveri-

dövas riksförbund SDR och Synskadades riksförbund SRFges
i vilka frågan behovet svensk samordningskommitté tasom av en

Skrivelsema behandlar Handikappombudsmannensäven rollupp.
i sådan samordningskommitté. Utredaren skall beskriva för-en
och nackdelar med eventuell roll för Handikappombudsman-en

Sveriges nationella samordningsorgan för handikappfrå-nen som
enligt regel i17 FN:s standardregler för funktionshindrade.gor nr
fleraI motioner till riksdagen har under hösten 1997 förslag

framförts stärka och effektivisera ombudsmannafunktionenattom
bl.a. samordna alla eller några de befintligaattgenom av om-
budsmännen. Motionärerna har framfört. myndigheteräven att
med ombudsmannaansvar lämpligen bör under riksdagen isortera
stället för myndigheter under regeringen.att Densom nu vara
särskilde utredarens arbete med Handikappom-översynen av
budsmannens roll och arbetsuppgifter kan komma påverkasatt av
resultatet riksdagens behandling dessa motioner.av av

Utredaren skall i sitt arbete ha kontakter med Handikappom-
budsmannen, andra berörda myndigheter och medsamtorgan
handikapporganisationema.

Utredaren skall beakta regeringens samtliga direktivgenerella
till kommittéer och särskilda utredare dir. dir.1992:50, 1994:23,
dir. 1994:124 och dir. 1996:49.

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag den oktober1senast
1998.

Socialdepartementet
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viddiskussionsfrågorEnkäter och
sammanträffanden

till myndigheterEnkät

Handi-uppdragSocialdepartementetsfått överharJag att se
vilkenbelysamed uppdragetSyftetkappombudsmannen. är att

inomutvecklingenhaft förHandikappombudsmannenbetydelse
roll ochframtidatillställning denneshandikappområdet och ta

arbetsuppgifter.
Handikappombudsman-betydelsevilkenjag bedömaBl.a. ska

hatt förutvärderinguppföljning .ochnationellmedarbetenens
Hithandikappområdet.inomhärförmyndighetersandra ansvar

gränsdragningarföreligger oklaradethör också belysaatt om
ochhandikappområdetinomuppgiftermyndigheter medmellan

vilka konsekvenser dettaochHandikappombudsmannen eventu-
myndigheten.ellt medfört för

följ andepåmyndighetens synpunkterviljadärför haskulleJag
frågeställningar.

ioklarheterarbete uppstått gräns-i myndighetensdetHar
myndighet,Handikappombudsman ochdragningen mellan genom

att
följdtilluppgifter,tilldelatsHandikappombudsmannen hara.

tidigareuppföljning,utvärderingförsitt och an-somav ansvar
myndigheten,påsågs ankomma

utförtavseende harHandikappombudsmannen i något upp-
författningsmässigtdetpågifter inom eller verkat områdeett som

myndigheten för,ankommer på att svara
för-myndighetensmellangränsdragningardet finns oklarac.

Handikappombudsmannensuppgifterfattningsmässiga och om-
rådesansvar

vivilldessa frågornågra gärnani på någon ellerOm avsvarar
ni något exempel.att ger
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HandikappombudsmannensHar arbete lett till myndig-att
heten fått medvetenhet och kunskapstörre viktiga förhållan-om
den inom handikappområdet

HandikappombudsmannensHar arbete resulterat i ni iatt
framtiden kommer för vissa uppgifteratt störreta ett änansvar
vad ni tidigare gjort Om så fallet vill vi niär exempel.att ger

HandikappombudsmannensHar verksamhet i övrigt haft
någon betydelse för myndighetens arbete eller för utformningen

myndighetens lokaler med avseende på tillgängligheten forav
med funktionshinder Om så fallet vill vi niär attpersoner ger

exempel.
myndighetenHar tagit del Handikappombudsmannensav

information FN:s standardreglerom
Har dessa standardregler implementerats i myndighetens ar-

bete Om så fallet vill vi niär exempel.att ger
"lagI Handikappombudsman" stadgas myndigheterattom

på Handikappombudsmannens uppmaning skall lämna uppgifter
sin verksamhet. De också skyldiga påär ombudsmannensattom

uppmaning komma till överläggning med denne.
Har denna skyldighet Handikappombudsmannengentemot

varit instrument för stärka myndighetens inomett att ansvara.
handikappområdet,

påverkat samarbetsklimatet mellan myndigheten och om-
budsman.

Har myndigheten i något avseende samarbetat med Han-
dikappombudsmannen

nej.Ja
Om ni på denna fråga vill ni beskriveratt närmaresvarar
form och innehåll i detta samarbete.

Har myndigheten i övrigt några synpunkter på funktionen
Handikappombudsman och vilka dess uppgifter skall vara

Det värdefullt for mig kunna få myndighetens synpunkterattvore
på dessa frågor den 30 september. Om myndighetensenast anser
det viktigt få diskutera dessa frågor vidatt Sammanträffandeett är
jag eller min sekreterare for kommaöppen till myndighetenatt
eller inbjuda till Stockholm.er
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Enkät till länsstyrelser

Handi-fått Socialdepartementets uppdragharJag överatt se
vilkenbelysakappombudsmannen. Syftet med uppdraget är att

inomutvecklingenHandikappombudsmannen haft förbetydelse
framtida roll ochställning till denneshandikappområdet och ta

arbetsuppgifter.
Handikappombudsman-betydelsejag bedöma vilkenBl.a. ska

utvärdering haft föruppföljning ochmed nationellarbetenens
Hithandikappområdet.härför inomandra myndigheters ansvar

gränsdragningardet föreligger oklarahör också belysaatt om
ochinom handikappområdetmyndigheter med uppgiftermellan

och vilka konsekvenser dettaHandikappombudsmannen eventu-
ellt medfört för myndigheten.

följ andesynpunkter påvilja ha länsstyrelsensskulle därförJag
frågeställningar.

natio-HandikappombudsmannensVilken betydelse har
utvärdering haft för länsstyrelsensnella uppföljning och ansvar

inom länetutvärdering handikappfrågorför uppföljning och av
inforrna-Handikappombudsmannens upplysnings-,Har

förbetydelsetions- opinionsbildande verksamhet haft någonoch
uppgifterlandstingstillsyn kommuners ochlänsstyrelsemas av

Handikappombudsmannensenligt LSS, SoL och andra lagar Har
länsstyrelsemasnågon betydelse förverksamhet i övrigt haft

verksamhet eller milj i lokalernaön
enligti något avseendeHandikappombudsmannenHar
påuppgifter inom eller verkatlänsstyrelsens mening utfört ett

länsstyrelsenpåförfattningsmässigt ankommerområde detsom
föratt svara

länsstyrel-gränsdragningar mellanFinns det några oklara
Handikappombudsman-författningsmässiga uppgifter ochsemas

områdesansvarnens
funktioneni övrigt pålänsstyrelsen några synpunkterHar

vilka uppgifter bör varaHandikappombudsman och dess

synpunktermig få länsstyrelsensvärdefullt för kunnaDet attvore
skullelänsstyrelsenpå dessa frågor den september. Om30senast

vidfå diskutera dessa frågordet värdefullt ettatt samman-anse
in-ellertill länsstyrelsenträffande jag för kommaär öppen att

bjuda till Stockholm.er
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Enkät till landsting

fått Socialdepartementets Handi-Jag har uppdrag överatt se
kappombudsmannen. Syftet med uppdraget vilkenbelysaär att
betydelse Handikappombudsmannen utvecklingen inomhaft för
handikappområdet ställning till framtidaoch dennes roll ochta
arbetsuppgifter.

vilkenB1.a. ska jag bedöma betydelse Handikappombudsman-
uppföljningarbete med nationell och utvärdering haft förnens

myndigheters landstings härför inom handikappområ-och ansvar
föreliggerdet. Hit hör också belysa det oklara gränsdrag-att om

ningar mellan myndigheter med uppgifter inom handikappområ-
det landsting å sidan och Handikappombudsmannen åoch ena
den vilka konsekvenser detta medfört förandra eventuelltsamt
myndigheterna landstingen.och

få på antal frågor Handikappom-För beröratt ettsvar som
budsmannens jagarbete, sänder enkäter till olika intressenter.ut

landstingen skickas till myndigheter,Förutom enkäter statliga
kulturinstitutioner, företag handikapporganisationer.och

skulle därför vilja ha landstingets synpunkter på följandeJag
frågeställningar.

Handikappombudsmannen tilldelats förhar ett ut-ansvar
handikappområdet.värdering och uppföljning på ni detAnser att

behövs statligt med denna uppgift.ett organ
ni finnas svårigheter i gränsdragningenAnser det kanatt

mellan Handikappombudsmannens och det somansvar ansvar
åvilar andra myndigheter Socialstyrelsent.ex.som

ni HandikappombudsmannensAnser föratt ansvar upp-
följning utvärdering positivoch har haft betydelse för lands-en
tingets för handikappfrågoransvar

Om ja, något exempel.gärnage
ni finner svårt idag Handi-Om det betydelsenatt ange av

kappombudsmannens enligtarbete, ni dennesattanser ansvar
kan få positiv betydelse för landstingets för han-ovan en ansvar

dikappfrågor
ja,Om på vilketgärna sätt.ange ge

politiska beslutsfattare och/eller inom lands-Har personal
tinget deltagit i konferenser Handikappom-arrangeratssom av
budsmannen

politiska beslutsfattareHar och/eller personal inom lands-
tinget tagit del kunskapsöverföring/information frånav annan
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medvarit i kontaktHandikappombudsmannen eller på sättannat
denne

tilllettkunskapsöverföringarhar dessaOm attärsvaret
landstinget

i lands-tillgänglighetenför förbättravidtagit åtgärder atta.
anläggningar,tingets lokaler och

utbildningar/inionnations-attidtydpåverkandegenomfört
anställdariktade tillinsatser

insatser.ni exempel påkanOm ärsvaret ge
genomfört åt-åren,under delandstingetHar senaste tre

till in-hänföraskandetdemgärder attutanmotsvarar ovan,som
Handikappombudsmannenfrånsatser

exempelOm gärnaärsvaret ge
tagit del Han-landstingetanställda iochpolitikerll. Har av

standardreglerinformation rörande FN:sdikappombudsmarmens
infonnationexempel pånikanOm ärsvaret ge

landstingetsiimplementeratsstandardregler12. Har FN:s ar-
handikappfrågormedbete

implemente-exempel på hur de harja,Om gärnaärsvaret ge
rats

iHandikappombudsmannenVilka frågor13. attanser
medförsta hand skall arbeta

frå-prioriterarHandikappombudsmannenni rätt14. Anser att
gor

ochstandardreglerfrånutgått FN:sHittills ombudsmannenhar
lagstiftning ochutbildning, arbete,tillgänglighet,där prioriterat

handikapporganisationer.
Handikappombudsmannen.rörandeOvriga kommentarer15.

synpunkterlandstingetsför mig kunnavärdefulltDet attvore
detlandstingetOmdenpå dessa frågor oktober.12senast anser
jagSammanträffandeviktigt få diskutera dessa frågor vid ärettatt

ellerlandstingettillmineller sekreterare för kommaöppen att
inbjuda till Stockholm.er



184 Bilaga 2 SOU 1999:73

Enkät till handikapporganisationerna

harJag fått Socialdepartementets uppdrag Handi-överatt se
kappombudsmannen. Syftet med uppdraget belysa vilkenär att
betydelse Handikappombudsmannen haft för utvecklingen inom
handikappområdet och ställning till dennes framtida roll ochta
arbetsuppgifter.

detta ingårI bl.a. del handikapprörelsens synpunkteratt ta av
på Handikappombudsmannens arbete. skulle därför viljaJag ha

från på frågorantal jag ställer nedan. Enkätenettsvar er som
kommer kompletteras med hearing den oktober.16 Jagatt en
återkommer med ytterligare information rörande hearingen men

redan förmiddagen den oktober16 denna.gärnareservera nu

Anser ni Handikappombudsmannen prioriteratharatt
handikappolitiska frågor viktiga för organisation Omärsom er
inte påexempel frågor Handikappombudsmannengärnage som
borde prioritera.

skulle ni viljHur karaktärisera relationen mellana er orga-
nisation och Handikappombudsmannen vi till begreppom ser

samverkan och möjlighet till påverkansom er
Ringa in det alternativ bäst.stämmersom

Utmärkt god neutral dålig

Hur skulle ni vilja karaktärisera relationen vi till kvan-om ser
titet, dvs. antal träffar med Handikappombudsmannen. Ringa in
det alternativ bäst.stämmersom

klart tillräckliga knappast tillräckliga otillräckliga obefintliga

Varje år producerar Handikappombudsmannen årsrap-en
organisation,Harport. er

stor nytta rapporten,a. av
liten nytta rapporten,av
ingen nytta rapporten.c. av

Ringa in det alternativ bäst.stämmersom

4.a Hur organisation på Handikappombudsmannens in-ser er
fonnationsverksarnhet På vilket ni den har påver-sätt attanser
kat motsvarande verksamhet hos organisation Ringa in deter
alternativ bäst.stämmersom
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påverkannegativingenpositiv påverkan påverkan

kunde kommenterani utförligtbraDet ert svar.om mervore
Handikappombudsmannensorganisation på4.b Hur ser er

den harniverksamhet På vilketopinionsbildande sätt attanser
organisationverksamhetmotsvarande hospåverkat er

negativ påverkaningen påverkanpositiv påverkan

kommenterani utförligt kundebraDet ert svar.mervore om

nationellskall det finnasstandardregler, regelEnligt 17FN:s en
land. Kanhandikappfrågor i varjesamordningskommitté för

uppgiftdennaåläggasHandikappombudsmannen

nejJa

dennarådHandikappombudsmannens kunnaSkulle utgöra
kommitté

nejJa

Handikappom-utförligt kommentera varförNi får gärna mer
respektiveHandikappombudsmarmens råd börbudsmannen eller

organisationsamarbetskommittén. Vilkeninte bör utgöra
denkunna tilldelas uppgiftenskullebefintlig nybildadeller om

rådHandikappombudsmannen eller dennespåinte bör läggas

synpunkter dessapåkunnamigvärdefullt förDet att eravore
disku-fådet viktigtfrågor den oktober. ni9 Om attsenast anser

min sekreterarejag eller öp-vid Sammanträffandedem ärtera ett
för tillkommaatt er.pen
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Enkät till näringsliv, serviceorganisationer,
kulturinstitutioner och samfund

Jag har fått Socialdepartementets uppdrag Handi-överatt se
kappombudsmannen. Syftet med uppdraget belysa vilkenär att
betydelse Handikappombudsmannen haft för utvecklingen inom
handikappområdet och ställning till ombudsmannens framtidata
roll arbetsuppgifter.och

Handikappombudsmannen har mycket brett verksamhets-ett
fält, omfattar delar samhällsområdet. fåFörstora attsom av svar
på frågor Handikappombudsmannensantal arbete sänderett om
jag till intressenter på olikaenkäter berörs eller kanut sättsom
beröras detta arbete. nämnda på sändlistan skickasFörutomav
enkäter till statliga myndigheter, landstingen handikapp-och
organisationer.

skulle därför viljaJag ha synpunkter på följ frågor.andeera

ni vidtagit åtgärderHar för möjligt för funk-detgöraatt
tionshindrade tjänsterdel Vad har i så fall utgjortatt ta av era
anledningen till åtgärder Stryk under det är mestera svar som
relevant.

Egen kunskap Information från Handikappombudsmannen

Information från handikapporganisationer Annat

Ge exempel på åtgärder möjligt funktions-det förgärna görsom
hindrade tjänster.delatt ta av era .ni uppfattat föreliggerHar det några oklara gränsdrag-om
ningar mellan Handikappombudsmannens verksamhet och annan
myndighets verksamhet och för handikappfrågoransvar

Har tagit del FN:s standardregler för tillförsäkraattav
människor med funktionshinder delaktighet jämlikhetoch På
vilket har ni i så fall fått kunskap dessa reglersätt om

skulle niHur ställa till lagstiftning förbud dis-moter en om
kriminering funktionshindrade i samhället Vilken roll skulleav
Handikappombudsmannen spela inom för sådan lag-ramen en
stiftning

Finns det andra, enligt uppfattning, alternativbättre atter
komma tillrätta med diskrimineringeventuell funktions-en av
hindrade i samhället Vilken roll skulle Handikappombudsman-

spela inom för detta alternativnen ramen
Ge exempel på alternativ.gärna
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Handikappombuds-synpunkter övrigt påni några iHar
enligtVilka dennemyndighet frågor bör upp-ermannen som

fattning prioritera

frågorpå dessamig få synpunktervärdefull förDet att eravore
vi kon-utredningens sida kommeroktober. Frånden 9 attsenast

ni påinformation hurfå ytterligaretakta några för att seromav er
delak-möjligheter till fullfunktionshindradesfrågor gällersom

ni idärför brajämlikhet i samhället.tighet och Det sva-omvore
i så fall kontaktman.migtill kunde ärret ange vem som er
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Frågor till kommunerna

skulle viljaJag ha kommunens synpunkter på följande frågeställ-
ningar.

Handikappombudsmannen har tilldelats förett ut-ansvar
värdering och uppföljning på handikappområdet. Anser detatt
behövs statligt med denna uppgift.ett organ

Anser ni det kan finnas svårigheter i gränsdragningenatt
mellan Handikappombudsmannens och detansvar ansvar som
åvilar andra myndigheter

Anser ni det finnaskan svårigheter i gränsdragningenatt
mellan Handikappombudsmannens och detansvar ansvar som
åvilar kommunen

ni4. Anser Handikappombudsmannens föratt ansvar upp-
följning och utvärdering har haft positiv betydelse för kommu-en

för handikappfrågornens ansvar
ja,Om något exempel.gärnage

Om ni finner det svårt idag betydelsen Handi-att ange av
kappombudsmannens arbete, ni dennes enligtattanser ansvar

kan få positiv betydelse för kommunens för han-ovan en ansvar
dikappfrågor

politiskaHar beslutsfattare och/eller personal inom kommu-
deltagit i konferenser Handikappom-arrangeratsnen som av

budsmannen
politiskaHar beslutsfattare och/eller personal inom kom-

tagit del kunskapsöverföring/ information frånmunen av annan
Handikappombudsmannen eller på varit i kontakt medsättannat
denne

Om har dessa kunskapsöverföringar lett tillsvaret är att
kommunen

vidtagit åtgärder för förbättra tillgängligheten i kom-atta.
lokaler och anläggningar,munens

b. genomfört attidtydpåverkande utbildningar/infonnati0ns-
insatser riktade till anställda

Om kan ni exempel på insatser.ärsvaret ge
Har kommunen under de åren, genomfört åt-senaste tre

gärder dem det kan hänföras till in-motsvarar utan attsom ovan,
från Handikappombudsmannensatser

Om exempelärsvaret gärnage
10. Har privata näringsidkare i kommunen under de senaste
åren ökat sin tillgänglighettre Kan det hänföras till Handi-

kappombudsmannen eller annan
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tagit delpolitiker och anställda i kommunen Han-ll. Har av
standardreglerdikappombudsmannens information rörande FN:s

ni informationkan exempel påOm ärsvaret ge
istandardregler implementerats kommunens12. Har FN:s ar-

bete med handikappfrågor
ini HandikappombudsmannenVilka frågor13. attanser

medforsta hand skall arbeta
frå-prioriterarHandikappombudsmannenni14. Anser rättatt

gor
Övriga Handikappombudsmannen.rörandekommentarer15.

synpunktermig kunna få kommunensvärdefullt forDet attvore
detoktober. Om kommunensden 12på dessa frågor senast anser
jagvid Sammanträffandefrågorviktigt få diskutera dessa ärettatt

ellerfor komma till kommuneneller min sekreterare öppen att
inbjuda till Stockholm.er
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Frågor till ledamöter i Handikappombudsmannens råd.

utvärdera effekterna HO:s arbete övervaka rättigheteratt0 av
för funktionshindrade i relation till andra myndigheters an-

för frågorna.svar
utvärdera arbetet med förmedla den samlade kunskapenatt0
på området
bedöma dels hur ombudsmannen har prioriterat mellan0
olika arbetsuppgifter och dels fördelat sina mellanresurser
olika uppgifterområden och
utvärdera den juridiska rådgivningen informationsverk-och0
samheten
kartlägga likheter och olikheter mellan och övrigaHOs0

Finns fördelningombudsmäns verksamhet. oklarheter i av
arbetsuppgifter ansvarsområdenoch mellan ombudsmännen
och finns det möjligheter samordna verksamheternaatt

Fråga 1
följ uppgifter,Kortfattat har ombudsmannen ande huvudsakliga

enligt instruktionen..
upprätthålla kontakter med funktionshindrade ochpersoner0

organisationer, företag, myndigheter verk-med och andra vars
funktionshindradesamhet rör

följa FOU på området0
tillämpning författningarfölja lagar och föreslå ändringar i0 av

för funktionshindrades rättigheter tillgodosesskallatt
regelbundet utvärdera åtgärder vidtas för förverkligaatt0 som

standardreglerFN:s
följa internationelladen utvecklingen särskilt vadoch0 som
händer inom EU

informations- opionsbildnings-upplysnings- och och0 genom
verksamhet förmedla kunskap

utifrån Din erfarenhet ledamot i rådet bedöma hurKan Duo som
väl instruktionen uppgifterombudsmannensöverensstämmer

Fråga 2
Vilka frågor har dominerat diskussionen inom rådet

Fråga 3
Vilka frågor ombudsmannenDu bör prioriteraattanser

Fråga 4
Finns det uppgifter Du borde ligga på ombudsman-ansersom

ansvarsområde inte det idaggörnens men som
Fråga 5

Har upplevt det råderDu oklarheter och gränstvister mellanatt
ombudsmannen och andra myndigheter och samhällsorgan när
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Samhällsor-ansvarsuppdelning myndigheter ochdet gäller Med
inkluderas regering och departement.gan

Fråga 6
gränstvister mel-ochupplevt nämnda oklarheterHar Du ovan

handikapprörelselan ombudsman och
Fråga 7

ombuds-styrningenpå ombudsmannen HarHur Duser av
regeringentillräcklig fri ställning harellerattmannen en agera

arbeteför möjligheter ombudsmannensstora att styra
Fråga 8

underlämpligast, liggerombudsmannenVad Du attanser vore
regeringen riksdageneller
Fråga 9

Handikappombuds-sammanslagning mellanTror Du att en
inte Han-övriga ombudsmän dock JO skulleoch gagnamannen

arbetedikappombudsmannens
Fråga 10

minstinfonnationsinsatser, inteombudsmannensTror Du att
för nårriktat sig till företrädare näringslivet,den har rätt per-som

och fár önskad effektsoner
Fråga 11

för mellanbra kommunikationrådetAnser Du sättär ettatt
för olikaföreträdare delar samhället Detombudsmannen och av
och sammansättningenbåde formerna för arbetetgäller

Fråga 12
skulle framFinns övrigt Du vilja lyftadet något i som som

arbetegäller ombudsmannens
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Frågor till LO, SAF, TCO

ni haft kontakt medHar HO och på vilket i så fallsätt
ni på sådantHur HO. ni detAnserett attser organ som

behövs nieller andra myndigheter och handikapporgani-attser
sationer kan åta sig den uppgiften

Märks i den allmännaHO debatten
attityder,HO påverkat vad funktionshind-Har gällerera

rade arbetsmarknadenoch
ni på 1997/982197 diskriminering"Lag iHur motse prop

arbetslivet i arbetslivet med funktionshinder Be-av personer
hövs sådan lagen

ni på HO skall kunna driva diskri-Hur frågorattser om
i Vilkenminering arbetslivet kompetens behövs på HO för att

drivakunna sådana frågor
konflikterdet uppstå mellanKan och HO detnärparterna

gäller diskriminering
på lag allmänt förbjuder diskrimineringHur ser en som

i samhället
ni tillKänner standardreglerFN:s

ni uppfattninglO. någon i frågan vilken ställningHar HO
skall ha i förhållande till regeringen
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enkäterMottagare av

Centrala myndigheter

Arbetarskyddsstyrelsen
Arbetsgivarverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Boverket
Centrala studiestödsnämnden
Chalmers tekniska högskola
Folkhälsoinstitutet
Högskoleverket
Karolinska institutet
Konsumentverket
Kriminalvårdsstyrelsen
Luftfartsverket
Post- och Telestyrelsen
Riksförsäkringsverket
Riksskatteverket
Sjöfartsverket
Socialstyrelsen
Statens Institutionsstyrelse
Statens Invandrarverk
Statens Kulturråd
Statens Skolverk
Statistiska Centralbyrån
Umeå Universitet
Ungdomsstyrelsen
Vägverket
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Privata företag, kulturinstitutioner samfundoch

LokaltrañkAB Stockholms SL
Arbetarnas Bildningsforbund ABF
Dalatrafik AB
Föreningssparbanken
Hemköp AB

MauritzHennes AB
Kolmårdens djurpark

iKulturen Lund
Kungliga Dramatiska Teatem
Länstrafiken i Jämtlands Län AB
Länstrafiken i Västerbotten AB

RiksorganisationMedborgarskolans
Nordiska Kompaniet NK
Nordiska Museet
Posten AB

iSandrews AB

iSAS
Skansen
Skaraborgs TrafikLäns AB
Statens Järnvägar
Svenska Kyrkan l

lMissionsförbundetSvenska
lTelia AB
iTrafikkontoret Göteborgs Stad
lVästerbottensmusiken.
IÄlvsborgstrañken AB

I

llHandikapporganisationer
1

Astma- och allergiförbundet
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation

Handikappades RiksförbundDe
Demensförbundet
Förbundet blödarsjuka i Sverige

,Förbundet skrivsvårigheterläs- ochmot g
Föreningen för bildskärrnsskadadeEl- och
Föreningen JAG: ämlikhet, AssistansJ och Gemenskap
Föreningen Sveriges Dövblinda

,
Föräldraföreningen för dyslektiska barn
Handikappförbundens Samarbetsorgan
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ärtebamsföreningen
Hjärt- lungsjukas riksförbundoch
Hörselskadades Riksförbund
Infertilas Riksförening i Sverige
Neurologiskt Handikappades Riksförbund
Reumatikerförbundet
Riksförbundet Autism

schizofreniIntresseförbundet för
Riksförbundet Cystisk ñbros

ochRiksförbundet för Utvecklingsstörda Ungdomar VuxnaBarn,
Riksförbundet blodsjukaför

hörselskadade och språkstörda barnRiksförbundet för döva,
HIV-positivaRiksförbundet för

TannsjukaRiksförbundet ochför Mag-
Rörelsehindrade UngdomarRiksförbundet för Barn och

Independent Living STILStockholmskooperativet för
STROKE

PsoriasisförbundetSvenska
CeliakiförbundetSvenska
DiabetesförbundetSvenska
EpilepsiförbundetSvenska

Svenska Mi gränförbundet
ParkinsonförbundetSvenska

stomiopereradeSvenskt förbund för
Sveriges RiksförbundDövas

riksförbundSveriges stamningsföreningars
Synskadades Riksförbund

RiksföreningTalhandikappades
Tandvårdsskadeförbundet
Överviktigas Riksförbund
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