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Remiss – Belastningskontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd (SOU
2019:19).
Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med
utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 500 medlemmar i 150 lokalföreningar
runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom
många andra som delar vår grundsyn.
Sammanfattning
Riksförbundet FUB välkomnar och ställer sig bakom utredningen om belastningsregisterkontroll i
arbetslivets betänkande i stort men vill kommentera följande:
Riksförbundet FUB anser till bakgrund av att målgruppen personer med intellektuell
funktionsnedsättning är överrepresenterade vad gäller att vara offer för övergrepp både på nätet och
i verkliga livet1 att den föreslagna 2 § i den föreslagna nya lagen om registerkontroll av personal
som utför vissa insatser i hemmet åt bl.a. personer med funktionsnedsättning ska ange att den som
bedriver verksamhet ska begära ett utdrag ur belastningsregistret istället för förslaget som anger att
verksamheten får begära ett utdrag ur belastningsregistret.
På sidan 244 görs en distinktionsdefiniering av bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen
jämfört med LSS. Utredning skriver att bostad med särskild service i form av bistånd enligt
socialtjänstlagen förutsätter att den enskilde inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem
tillgodosedda på annat sätt och att sådant krav inte gäller enligt LSS eftersom LSS inte innebär
någon inskränkning i de rättigheter som den enskilde kan ha enligt någon annan lag. Riksförbundet
FUB anser att denna definiering kan vara något missvisande och att ett sådant krav inte bara gäller
enligt LSS utan även i ännu högre än vad som gäller bostad med särskild service enligt
socialtjänstlagen, dvs. det räcker inte med att en person själv kan tillgodose sina behov eller få dem
tillgodosedda på annat sätt utan de ska vara rent faktiskt tillgodosedda på annat sätt. Att behoven
rent faktiskt ska vara tillgodosedda innebär att den enskilde eller hjälp på annat sätt verkligen rent
faktiskt på konkret nivå ska tillgodose den enskildes behov. Det räcker alltså inte att säga att
behovet kan tillgodoses på annat sätt eller av den enskilde själv.
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Utredningen skriver ”en person med funktionshinder” när de beskriver en person med
funktionsnedsättning vilket bör korrigeras då Socialstyrelsen fastställde byte av termen till
funktionsnedsättning 2011.
Utredningen skriver därutöver att insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS avser
en bostad som har tillgång till gemensam service och ”vårdpersonal”. Det är viktigt att utredningen
har klart för sig att LSS bygger på mänskliga rättigheter som syftar till att personer som tillhör
personkretsen i LSS får insatser för att kunna leva som alla andra i samhället. En distinktion ska
göras mellan begreppet vård och omvårdnad. I en LSS-bostad får man omvårdnad men inte vård
eftersom det anses vara en hälso- och sjukvårdsåtgärd. Däremot ingår egenvård i
omvårdnadsansvaret.
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