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Yttrande över departementspromemorian Bortom
fagert tal – Om bristande tillgänglighet som
diskriminering (Ds 2010:20)
Ärendebeskrivning
Stockholms läns landsting har inbjudits att lämna synpunkter på
promemorian Bortom fagert tal – Om bristande tillgänglighet som
diskriminering, Ds 2010:20.
Beslutsunderlag
Sammanfattning Ds 2010:20 Bortom fagert tal – om bristande
tillgänglighet som diskriminering
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kansliavdelningen inom landstingsstyrelsens
förvaltning.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att som yttrande till Integrations- och Jämställdhetsdepartementet
överlämna landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
I promemorian föreslås att det i diskrimineringslagen (2008:567) ska
införas en ny bestämmelse om förbud mot diskriminering i form av
bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Förslaget
innebär att personer med funktionsnedsättning får större möjlighet att vara
delaktiga på samhällets olika områden. Stockholms läns landsting
tillstyrker förslaget.
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Bakgrund
I promemorian föreslås att det i diskrimineringslagen (2008:567) ska
införas en ny bestämmelse om förbud mot diskriminering i form av
bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Diskrimineringsförbudet mot bristande tillgänglighet föreslås gälla för alla
samhällsområden, där diskrimineringslagens övriga regler gäller idag.
Promemorian föreslår att begreppet funktionshinder ersätts av
funktionsnedsättning i regeringsformen, diskrimineringslagen, lagen om
Diskrimineringsombudsmannen och högskolelagen. Ändringen är rent
språklig och innebär inte någon ändring i sak. I andra författningar föreslås
att motsvarande ändring, där så är påkallat, görs i samband med att någon
annan ändring ändå görs i respektive författning.
Utredaren föreslår att det inte bör införas någon enhetlig legaldefinition i
svenska författningar av vad som avses med begreppen funktionshinder,
funktionsnedsättning eller tillgänglighet. Uttrycket tillgänglighet används i
betydelsen att vara både tillgänglig och användbar.
För arbetsgivare finns redan i diskrimineringslagen i dag föreskrivet en
skyldighet att vidta stöd- och anpassningsåtgärder för att personer med
funktionsnedsättning ska komma i en situation som är jämförbar med
andras. För arbetsgivare innebär den nya bestämmelsen att den
skyldigheten nu utvidgas till att gälla också i förhållande till inhyrd eller
inlånad arbetskraft, PRAO-elever och praktikanter, som inte enligt
nuvarande regler betraktas som yrkespraktikanter.
Förslaget till ny diskrimineringsbestämmelse omfattar bara sådana
åtgärder för tillgänglighet som är ”skäliga”. Direkt i författningstexten
anges ett antal faktorer som särskilt ska beaktas vid prövningen om en
åtgärd är skälig eller inte. Här nämns särskilt om åtgärden är av det slaget
att den behöver vidtas redan enligt andra bestämmelser, nyttan särskilt för
personer med funktionsnedsättning av att åtgärden vidtas, en verksamhets
möjligheter att bära kostnaderna för åtgärden, den verksamhetsansvariges
möjligheter att förutse behovet av åtgärden, åtgärdens inverkan på
verksamhetens innehåll, funktion eller organisation samt åtgärdens
inverkan på hälsa, säkerhet eller kulturmiljö. Förteckningen är inte
uttömmande, utan även andra faktorer kan vägas in i den
helhetsbedömning av skäligheten, som måste göras i varje enskilt fall.
På samma sätt som gäller för de övriga diskrimineringsförbuden i
diskrimineringslagen är det den som ansvarar för verksamheten, som också
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ansvarar för att den är tillgänglig även för personer med
funktionsnedsättning. Den som bryter mot förbudet mot diskriminering i
form av bristande tillgänglighet kan åläggas att betala
diskrimineringsersättning till den som därigenom missgynnats. Det är
samma sanktion som gäller för brott mot övriga diskrimineringsförbud i
diskrimineringslagen.
En nyhet enligt förslaget är att en fastighetsägare eller någon annan som
har ett bestämmande inflytande över möjligheten att vidta tillgänglighetsåtgärder, i vissa fall kan åläggas att betala diskrimineringsersättningen i
stället för den verksamhetsansvarige. Så kan bli fallet om fastighetsägaren
eller någon annan, med stöd av sin äganderätt eller annan liknande
rättighet, hindrar eller påtagligt försvårar att tillgänglighetsåtgärder kan
komma till stånd.
Promemorian föreslår att ett förbud införs mot diskriminering i form av
underlåtenhet att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet i fråga om hälsooch sjukvård samt socialtjänst. Åtgärderna kan i huvudsak hänföras till
byggd miljö, information, kommunikation, transporter samt råd och
service.
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL, innehåller inte några
uttryckliga bestämmelser om tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning. Av 2 § HSL framgår dock att sjukvården ska erbjuda
en god vård. Med detta får anses att vården också ska vara tillgänglig för
personer med funktionsnedsättning. Enligt 2 b § HSL ska patienten ges
individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder
för undersökning, vård och behandling som finns. Patienter med
funktionsnedsättning har rätt att få informationen på ett sådant sätt att de
kan ta del av den.
Av 1-2 §§ tandvårdslagen (1985:125) framgår att målet för tandvården är
en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen.
Detta innebär bland annat att tandvården ska vara av god kvalitet, vara
lättillgänglig och bygga på respekt för patientens självbestämmande och
integritet. På samma sätt som när det gäller hälso- och sjukvårdslagen
måste det av dessa kriterier anses följa att tandvården ska vara tillgänglig
och användbar också för personer med funktionsnedsättning.
Vid beredning av förslag som har ekonomiska konsekvenser för kommuner
och landsting ska en bedömning göras av de kommunalekonomiska
effekterna och om den kommunala finansieringsprincipen ska tillämpas.
Den innebär i korthet att kommuner och landsting inte ska åläggas nya
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uppgifter utan att de samtidigt får möjlighet att finansiera dessa med annat
än höjda skatter; t ex med höjda statsbidrag. Genom de förslag som läggs i
promemorian läggs inte kommuner och landsting på några nya uppgifter.
Förslagen syftar endast till att förstärka drivkrafterna för att kommuner och
landsting, liksom övriga aktörer som berörs, säkerställer att den
verksamhet som de redan har ansvar för görs tillgänglig för alla
samhällsmedborgare på likvärdiga villkor.
Istället för den kommunala finansieringsprincipen ska ansvars- och
finansieringsprincipen tillämpas, vilken innebär att miljöer och verksamheter ska utformas och bedrivas så att de blir tillgängliga för alla
människor, samtidigt som kostnaderna för anpassningsåtgärderna ses som
en självklar del av de totala kostnaderna för verksamheten.
I promemorian förs avslutningsvis ett resonemang om behovet av ett
perspektivskifte – bort från speciella åtgärder och till ett universellt
utformat samhälle för alla. Promemorian presenterar också en relativt
omfattande konsekvens- och kostnadsanalys. Enligt Integrations- och
jämställdhetsdepartementet är effekterna av förslagen inte tillräckligt
belysta. Regeringen har därför parallellt med remitteringen av
promemorian givit Statskontoret i uppdrag att genomföra en
samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys, som bland annat ska omfatta
bedömningen av kostnader för företag och andra privata aktörer, samt att
analysera effekterna på de offentliga finanserna.
De lagförslag som läggs fram i promemorian föreslås träda i kraft den 1 juli
2012 med undantag för den terminologiska ändringen i 1 kap 2§
regeringsformen som, av konstitutionella skäl, föreslås träda i kraft den 1
januari 2015.
Överväganden
Inga argument kan försvara att en person med funktionsnedsättning inte
skulle ha samma möjlighet att kunna ta del av Stockholms läns landstings
verksamhet och tjänster i samma utsträckning som en person utan
funktionsnedsättning.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Lagförslagets konsekvenser för Stockholms läns landsting i form av om-,
till- och nybyggnationer samt investeringar i kommunikationshjälpmedel
kan medföra kostnadsökningar för Stockholms läns landsting.
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Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn
till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med
miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Mona Boström
Landstingsdirektör
Anders Nyström
Administrativ direktör
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