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Socialstyrelsens uppföljning av 
handikappreformen 
I samband med riksdagens beslut om Handikappreformen fick 
Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och utvärdera reformen samt att 
årligen återkomma till regeringen med en rapport. Årsrapporten för 1995 har 
nu avlämnats. 

Socialstyrelsen konstaterar att det är för tidigt att dra några slutsatser om 
reformens effekter men att den otvetydigt stimulerat till en rad aktiviteter av 
betydelse för personer med funktionshinder. Inom flera områden finns det 
dock brister och Socialstyrelsen lyfter då fram planering, information, 
uppsökande verksamhet samt samverkan som områden där ytterligare 
satsningar bör göras. 

En förutsättning för den enskildes inflytande och valfrihet är kunskap om 
vilka insatser som finns, vart man skall vända sig etc. Det är därför viktigt att 
huvudmännen utarbetar former för såväl information som den uppsökande 
verksamheten. Socialstyrelsen framhåller också vikten av att metoder för 
behovsbedömningar utvecklas. Insatser bör också göras för att utveckla 
arbetet med och rutinerna för den individuella planen. 

Socialstyrelsen konstaterar också att samverkansformer hos respektive 
huvudman, mellan huvudmän samt mellan huvudmännen och 
intresseorganisationerna sällan finns och att samverkansfrågorna måste ges 
en mer central roll hos huvudmännen och intresseorganisationerna. 

Vår uppfattning är att det hos många huvudmän pågår diskussioner för att 
hitta fungerande former för samverkan med olika parter. I dessa diskussioner 
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kan företrädare för handikapprörelsen utgöra en viktig resurs. Den 
utvidgade lagstiftningen och en ökad decentralisering av verksamheten 
innebär att huvudmännen måste hitta olika och flera alternativa 
samverkansformer. Genom att intensifiera arbetet med individuella planer 
följer också automatiskt frågan hur olika former av samverkan skall byggas 
upp. 

Två ytterligare områden som Socialstyrelsen tar upp i sin utvärdering är 
vikten av uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten på lokal 
nivå samt rättighetslagarnas särskilda ställning. En rättighetslag anger 
verksamheter som prioriterats av riksdagen. Beslut måste verkställas och 
resursbrist är inget skäl för att fördröja en verkställighet. 

Svenska Kommunförbundet har i cirkulär 1995:179 redovisat exempel på 
metoder för behovsbedömning och kommer även fortsättningsvis att följa 
utvecklingen på detta område. Kommunförbundet planerar dessutom en 
handläggarutbildning avseende LSS under nästa år. Vi återkommer med 
ytterligare information längre fram. 

Planering pågår för en konferens hösten 1996 tillsammans med 
Handikappförbundens samarbetsorgan, Landstingsförbundet och 
Socialstyrelsen kring samverkan och inflytande. 

Många kommuner efterfrågar modeller för den uppsökande verksamheten. 
Vi vore därför tacksamma om de kommuner som hittat bra modeller för 
detta arbete ville höra av sig till oss. Vi har då möjlighet att sprida de goda 
exemplen och på så sätt hjälpas åt i det svåra uppbyggnadsarbetet. 

Närmare upplysningar lämnas av Ingrid Söderström tfn 08-772 43 42 eller fax 
08-643 4752. 
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