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Remiss – Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47)

Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna
med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 000 medlemmar i 150
lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras närstående är
medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Tillit grundläggande vid ojämlika möten
Riksförbundet FUB instämmer i att tillit är grundläggande och av stor vikt för att skapa
förutsättningar för flexibilitet, kvalitet och service i mötet med medborgarna. Att sträva efter tillit
är av största betydelse, inte minst då det råder en maktobalans t.ex. i mötet mellan en
handläggare på Försäkringskassan eller i socialtjänsten och den enskilde som ansöker om stöd. I
dessa möten har de professionella så gott som alltid ett kunskapsövertag när det gäller
specialistkunskaper och kunskap om rutiner, lagar och förordningar som gäller för mötet.
Stort behov av verksamhetsnära forskning
FUB instämmer i Tillitsdelegationens rekommendation om att lärosätena bör skapa
förutsättningar för verksamhetsnära forskning genom att samverka med verksamheter inom
bland annat omsorg och skola. Det råder en stor brist på forskning inom vård och omsorg, inte
minst vad gäller den största LSS-insatsen daglig verksamhet. Eva Flygare Wallén konstaterar
exempelvis i rapporten Best Practice inom daglig verksamhet – en litteraturstudie (rapport
Mälardalens högskola, 2016), att det finns få metoder och modeller för hur daglig verksamhet
bäst kan utformas publicerade i den vetenskapliga litteraturen.
När det gäller hälso- och sjukvård för personer med intellektuell funktionsnedsättning råder stor
brist på forskning. Detta är mycket anmärkningsvärt, då ohälsotalen både vad gäller fysisk och
psykisk sjukdom är betydligt högre än för den övriga befolkningen.
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Det finns även stort behov av forskning som rör utbildningen av elever som läser i grund- och
gymnasiesärskolan, särskild utbildning för vuxna och annan vuxenutbildning som erbjuds
personer med intellektuell funktionsnedsättning. Inte minst gäller det elever som läser
ämnesområden och individuella programmet (tidigare träningsskolan). Komvuxutredningen, som
presenterade sitt slutbetänkande i början av september 2018, konstaterar bl.a. att utbildning inom
särskild utbildning för vuxna (särvux) ska präglas av vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet, enligt Skollagen. Men forskning och beprövad erfarenhet inom området saknas i hög
utsträckning. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentligautredningar/2018/09/sou-201871/
Detsamma gäller övrig utbildning för elever med en intellektuell funktionsnedsättning, där det
också råder stor brist på forskning och beprövad erfarenhet. Verksamhetsnära forskning som
uppmärksammar elevgruppen inom särskolan behöver därför premieras, det gäller i synnerhet
elevgruppen med mer omfattande funktionsnedsättningar eller flerfunktionsnedsättning.

För Riksförbundet FUB

Harald Strand
Förbundsordförande
Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

