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F yra	män	bor	tillsammans	i	en	gruppbostad	i	ett	
flerfamiljshus	i	Uppsala.	Personalen	använder	sig	

av	olika	former	för	beteendeterapi.
Gruppbostaden	drivs	av	SRK (Stimulans Reform 

Kompetens) Konsultation AB.	Den	har	sitt	gemen-
samhetsurymme	i	ett	intilliggande	hus.		Alla	fyra	bo-
ende	går	till	en	daglig	verksamhet.

Gruppbostaden	har	fem	anställda,	men	endast	en	
av	dem	hade	en	formell	utbildning.	

Några	av	brukarna	har	ett	utagerande	–	eller	ett	för	
dem	på	annat	sätt	problematiskt	–	beteende.	 	Den	
vanligaste	 formen	 av	 händelse	 är	 verbala	 hot	 som	
dock	mycket	sällan	 leder	till	handgripligheter.	Per-
sonalen	arbetar	systematiskt	med	att	minska	tillfällen	
till	sammandrabbningar	genom	att	strukturera	käns-
liga	tidpunkter,	t.ex.	morgnar.	Man	arbetar	också	sys-
tematiskt	med	att	ge	mycket	positiv	feedback.	Men	av	
incidensrapporterna	framgår	att	personalen	använt	
sig	av	begränsande	åtgärder	och	så	kallade	nedlägg-
ningar	(den	enskilde	tvingas	ner	på	golvet	och	hålls	
fast	där).

Det	tillämpas	olika	överenskommelser	mellan	per-
sonal	och	de	enskilda	som	bl	a	 innebär	att	 inte	ha	
tillgång	till	sin	mobiltelefon,	utom	när	personal	kon-
trollerar	hur	den	används,	att	inte	handla	läskedryck	
eller	godis	när	man	vill,	eller	att	 inte	ha	rätt	att	 få	
röra	sig	fritt.

Man	använder	sig	av	begrepp	som	avvikelse	och	fri-
gång.	Om	en	brukare	lämnar	sin	bostad	utan	att	det	
är	godkänt	eller	vid	 fel	 tidpunkt	sägs	den	enskilde	
ha	avvikit.

Grannar	har	vid	några	tillfällen	kontaktat	personal	
då	de	noterat	att	vissa	brukare	inte	verkar	må	så	bra	
och	att	deras	liv	verkar	vara	kringskuret.	Grannar	har	
också	haft	besök	av	vissa	brukare,	som	ibland	har	ve-
lat	 låna	grannens	telefon	eller	beklagat	sig	över	att	
det	finns	regler	 i	gruppbostaden	som	inte	finns	på	
andra	gruppbostäder.

Länsstyrelsen	konstaterar	att	den	enskildes	 frihet	
begränsas	utan	rättslig	grund	då	verksamheten	till-
lämpar	regler	som	är	oförenliga	med	LSS.	Begräns-
ningar	sker	genom	att	enskilda	har	utsatts	för	fysisk	
nedläggning,	inte	får	tillgång	till	sin	egen	mobiltele-
fon	och	utsätts	för	kontroll	och	inskränkningar	avse-
ende	bland	annat	fysisk	rörlighet.

Länsstyrelsen	inspekterade	verksamheten	i	oktober	
2008	och	publicerade	sitt	beslut	i	somras.	

Ägaren	 meddelade	 	 Länsstyrelsen	 i	 januari	 2009	
att	företaget	tar	avstånd	från	de	tvångs-	och	begräns-
ningsåtgärder	som	använts	i	verksamheten.

Länsstyrelsen	kommer	att	följa	upp	att	åtgärder	vid-
tagits	i	enlighet	med	rapporten.
Länsstyrelsen i Uppsala. Dnr 701-13835-08.

Övergrepp i det tysta
Inspektionsrapporter från Uppsala

Under 2008 inspekterade Länsstyrelsen i Uppsala län ett antal gruppbostä-
der. Man tittade framför allt på hur man använde tvångsåtgärder. 
Resultatet pekade på en verksamhet som spårat ur och frågorna är många:
Hur kan det komma sig att bruket av olika tvångsmetoder kunnat pågå utan 
att personal eller arbetsledning reagerat?  
Är Uppsala ett extremfall eller är det ett tecken på en allmän trend?
Och hur kommer det sig att Socialstyrelsen inte tar avstånd från metoder som 
strider mot LSS (se sid 24)? 

Länsstyrelsen konstaterar att 
den enskildes frihet begränsas 
utan rättslig grund. Verksam-
heten tillämpar regler som är 
oförenliga med LSS.

RAPPORT 1
Länsstyrelsens rapporter 
har skrivits av Maria Knight 
och Thomas Karlsson, refe-
ratet av Karl Grunewald. 
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Övergrepp i det tysta
Inspektionsrapporter från Uppsala

I	en	gruppbostad	 i	ett	flerplanshus	 i	Uppsala	bor	
det	fem	unga	vuxna.	Fyra	av	dem	går	i	särvux	och	

en	i	daglig	verksamhet.	Flertalet	av	dem	har	ett	utage-
rande	eller	ett	destruktivt	beteende.	Verksamheten	
ägs	och	drivs	av	SRK (Stimulans Reform Kompetens) 
Konsultation AB.	

I	gruppbostaden	 tillämpas	olika	överenskommel-
ser	mellan	personal	och	brukare.	Det	kan	t.ex.	hand-
la	om	att	inte	ha	tillgång	till	sin	mobiltelefon	utom	
när	personal	kontrollerar	hur	den	används,	att	vara	
hemma	i	sin	lägenhet	vid	vissa	bestämda	tidpunkter	
på	kvällarna,	att	 inte	åka	till	centrala	Uppsala	utan	
att	först	ha	gjort	upp	om	detta	med	personal,	att	inte	
träffa	människor	 som	 först	har	godkänts	 av	perso-
nal	etc.	Telefontid	tillämpas	 i	gruppbostaden	så	att	
anhöriga	kan	ringa	till	gemensamhetslokalens	fasta	
telefon	en	begränsad	tid	varje	kväll.	Samtalstiden	får	
inte	överstiga	15	minuter.	Vidare	ransoneras	cigaret-
ter	och	pengar.

	Varje	veckoslut	gör	personalen,	tillsammans	med	
brukare,	 upp	 en	 planering	 för	 kommande	 vecka.	
Varje	dag	innehåller	olika	mål	som	kan	handla	om	
praktiska	göromål	eller	om	hur	man	ska	uppföra	sig.		
Exempel	kan	vara	att	genomföra	veckans	uppgifter,	
att	inte	hota	personal	eller	att	använda	ett	språkbruk	
som	kan	upplevas	 som	kränkande	 för	personal	 el-
ler	övriga	brukare.	Om	brukaren	lyckas	genomföra	
planeringen	ges	en	belöning.	För	någon	person	är	
belöning	pengar,	för	en	annan	att	få	tillgång	till	sin	
mobiltelefon	eller	att	få	köpa	något	i	den	kiosk	som	
finns	i	gemensamhetslokalen.

I	gruppbostaden	har	man	varje	kväll	klockan	21.00	
en	stund	där	personal	och	brukare	samlas	för	att	ha	
spegling.		Där	ska	brukarna	ange	vad	de	gjort	under	
dagen	som	varit	bra	och	hur	det	kändes	och	om	de	
gjort	något	som	inte	var	så	bra	och	hur	man	i	så	fall	
skulle	ha	kunnat	göra	annorlunda.	Att	inte	vilja	delta	
i	speglingen	kan	innebära	att	brukaren	mister	sin	be-
löning	i	slutet	på	veckan.	

Vidare	används	begrepp	som	avvikelse.	Det	innebär	
att	när	en	brukare	lämnar	sin	bostad	utan	att	det	är	

godkänt	eller	vid	 fel	 tidpunkt	har	den	enskilde	av-
vikit.	Detta	resulterar	i	att	belöningen	uteblir.	Gode	
män	och	anhöriga	kontaktas	av	personal	och	infor-
meras	om	att	den	enskilde	har	avvikit.

Grannar	har	vid	några	tillfällen	kontaktat	personal	
då	de	noterat	att	vissa	brukare	inte	verkar	må	så	bra.

När	Länsstyrelsen	granskade	akter	i	verksamheten	
framkom	att	det	för	några	brukare	fanns	ett	flertal	
så	 kallade	 incidentrapporteringar.	 En	 del	 av	 dem	
beskriver	konflikter	som	urartar	tumultartat.	För	en	
brukare	uppstår	konflikter	då	användningen	av	den	
egna	mobiltelefonen	är	mycket	begränsad.	

Vid	ett	flertal	tillfällen	släpas	eller	dras	den	enskilde	
ut	ur	den	gemensamma	baslägenheten.	Vid	andra	
tillfällen	hindras	den	enskilde	att	 få	 tillgång	till	 sin	
mobiltelefon.	För	en	annan	brukare	uppstår	konflikt	
när	denne	inte	vill	gå	till	den	dagliga	verksamheten.		

Personalen	har	genom	att	kräva	efterlevnad	av	reg-
ler	provocerat	fram	våldsamma	situationer	som	har	
lett	till	tumult	och	i	vissa	fall	nedläggningar.	Det	har	
varit	fråga	om	att	skydda	personal	och	i	viss	mån	den	
enskilde	från	allvarlig	skada,	men	Länsstyrelsens	be-
dömning	är	att	dessa	situationer	aldrig	hade	behövt	
uppstå.	Den	disciplin	som	råder	är	 inte	 i	något	av-
seende	 i	överensstämmelse	med	lagstiftningen	och	
ska	inte	förekomma	inom	LSS-verksamhet.		Sådana	
begränsningar	som	att	besök	och	s.k.	hemresor	ska	
planeras	och	godkännas	av	personal,	står	i	strid	mot	
gällande	lag.

Länsstyrelsen	inspekterade	verksamheten	i	septem-
ber	2008	och	publicerade	sin	rapport	i	juni	året	efter.

Ägaren	av	verksamheten	meddelade	Länsstyrelsen	
i	januari	2009	att	man	tar	avstånd	från	de	tvångs-	och	
begränsningsåtgärder	 som	 använts	 i	 verksamheten	
och	kommer	att	fokusera	på	förebyggande	arbete	så	
att	hot	och	våldsituationer	inte	ska	behöva	uppstå.
I	sitt	beslut	fastslår	Länsstyrelsen	att	bolaget	inte	upp-
fyller	 lagstiftningen	och	dess	 intentioner	 i	de	delar	
som	tillsynen	avser.	Den	kommer	att	följa	upp	att	åt-
gärder	vidtagits	i	enlighet	med	rapporten.
Länsstyrelsen i Uppsala.  Dnr  701-13183-08.

RAPPORT 2
Personalen har genom att 
kräva efterlevnad av regler 
provocerat fram våldsamma 
situationer. Detta har lett till 
tumultartade situationer och i 
vissa fall nedläggningar.

Frihetsberövande 
och tvång
Länsstyrelsen i  Uppsala län 
genomförde 2008 en enkät 
om tvång och frihetsberövande 
inom LSS-verksamheterna under 
2006 och 2007. Man fick 151 
fullständiga svar. Det framgick 
att sådana hade förekommit i 
enstaka tillfällen i 60 verksam-
heter och i 30 ofta. Länssty-
relsen genomförde en särskild 
tillsyn av de senare och skrev 
rapporter om sex av dem. Fem 
av dessa rapporter refereras här.
Länsstyrelsen har även publice-
rat en sammanfattande redovis-
ning (sex sidor) i sin meddelan-
deserie 2009: 15. 
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I	ett	villaområde	 i	Uppsala	 ligger	en	gruppbostad	
för	fem	vuxna.	Den	drivs	av	kommunens	nämnd	

för	vuxna	med	funktionshinder.
En	nyanställd	enhetschef	kontaktade	Länsstyrelsen	

i	augusti	2009	då	man	sedan	tio	år	tillbaka	använde	
sig	av	timeout	(avskiljning)	för	en	av	de	boende,	när	
denne	slagit	personal	eller	någon	av	de	boende.	

Varje	avskiljning	registrerades	och	där	framgår	det	
hur	många	slag	som	utdelats,	vem	som	blivit	slagen,	
styrkan	i	slagen,	konsekvensen	och	anledningen	till	

RAPPORT 3
Länsstyrelsen bedömer att det 
är mycket allvarligt att en verk-
samhet under tio års tid regel-
mässigt och utan något stöd 
i lag använt tvångs- och be-
gränsningsåtgärder gentemot 
en enskild i form av avskiljning 

Tre begrepp:
Genomförandeplan
Det viktigaste syftet med en genomförandeplan  (SOSFS 2006:5) är att säkerställa den enskildes inflytande 
över sitt fortsatta liv. Vid upprättandet av planen bör man därför uppmärksamma önskemålen av och behoven 
hos den enskilde och /eller dess företrädare av insatser i den dagliga livsföringen. Tillsammans med en kopia 
på aktuellt biståndsbeslut bör planen finnas tillgänglig i den enskildes pärm. Tillsvidareanställd personal, ny-
anställda och vikarier bör informeras om genomförandeplanen. Det minskar risken för variation i bemötande 
av  den enskilde och i det praktiska arbetet. 

Nödvärn
Man får handla i nödvärn vid ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. 
Nödrätten får inte ligga till grund för rutinmässiga ingripanden.

Tvång
Tvång bör definieras som någon form av kroppsligt betvingande eller hot om det. Angelägenheten är av un-
derordnad betydelse. Det är tvång så snart patienten på något sätt motsätter sig åtgärden även om det inte 
tar sig fysiska former. Frihetsberövande är ett slags tvång liksom s. k. smygmedicinering eller andra åtgärder 
som vilseleder patienten för att utan protest underkasta sig något (SOU 2004:112, s. 625).

Länsstyrelserna inventerar
År 2008 inventerade alla länsstyrelser användandet av tvång och frihetsberövande i LSS-verksamheter under 
åren 2006 och 2007. Flera av dem har publicerat resultatet och Socialstyrelsen har gjort en landsomfattande 
sammanställning i en PM (dnr 72-1129/2008, 15 sid.). I den beskrivs vad man menar med tvångsåtgärder och 
reglerna för nödvärn. Man visar på att de grundläggande principerna för  insatser med stöd av LSS utesluter 
varje form av tvång eller frihetsberövande. Man framhåller socialnämndens ansvar för kvalitet i verksamheter-
na genom bl a att inrätta ett ledningssystem och fortlöpande kontrollera personalens kompetens och rutinerna 
i omsorgen. Lex Sarah tas upp liksom betydelsen av en genomförandeplan för insatserna för den enskilde.
Socialstyrelsens PM avslutas med exempel på nedläggning rapporterat från fem län, exempel på inlåsning från 
nio län och exempel på andra tvångsåtgärder inklusive frihetsinskränkning från åtta län. 

att	den	enskilde	började	slåss.	Från	början	användes	
avskiljning	också	i	situationer	där	den	boende	bara	
rörde	vid	personal,	men	personalen	upplevde	att	den	
avskiljningen	inte	var	etiskt	godtagbar.

Avskiljningen	har	gått	till	så	att	den	boende	stängs	
in	i	sitt	sovrum.		Dörren	till	sovrummet	blockeras	av	
personal	 med	 foten	 och/eller	 händerna.	 När	 den	
boende	är	 inne	i	rummet	kan	denne	skrika,	banka	
på	 väggar	 och	 dörr	 eller	 rycka	 i	 dörrens	 handtag.	
Personalen	talar	inte	med	honom	under	tiden.	Den	
boende	ska	vara	lugn	innan	avskiljningen	avslutas.	

Arbetsanteckningar/daganteckningar	saknas	helt.		
Hur	den	enskilde	har	mått,	händelser	av	betydelse	
och	övriga	uppgifter	 saknas	även.	Det	 saknas	även	
uppgifter	 om	 vem	 som	 introducerat	 arbetssättet,		
handledning,	utvärdering	och	uppföljning	av	arbets-
sättet.

Länsstyrelsen	bedömer	att	det	är	mycket	allvarligt	
att	en	verksamhet	under	tio	års	tid	regelmässigt	an-
vänt	tvångs-	och	begränsningsåtgärder	gentemot	en	
enskild	i	form	av	avskiljning	utan	något	stöd	i	lag.	

Det	är	vidare	särskilt	allvarligt	att	det	saknas	löpan-
de	arbetsanteckningar	och	social	journal.		
Länsstyrelsen i Uppsla.  Dnr 701-9761-09.
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Varför använde man dessa metoder?
Produktionsnämnden för vård och bildning (NVB) i Uppsala kommun redogjorde den 15 oktober 2009 för 
hur så kallade beteendeförändrande metoder kom att introduceras och användas.

• Det saknades vid tiden för psykiatrireformen och handikappreformen kompetens inom kommunen 
att arbeta med målgrupperna.

• Tendensen var vid den tiden (1994) att personer som tidigare fått medicinsk behandling för sitt bete-
ende skulle slippa att ”drogas ned”.

• Behovet att hitta en verksam metod var stort och KBT (kognitiv beteendeterap) kom att svara mot 
detta behov då det fanns praktiska exempel i vissa verksamheter samt att det förordades av vissa ex-
perter, såsom psykologer och psykiatriker.  Dessa kunde ”ordinera” t ex ”timeout”.  Det anges att dessa 
metoder bara skulle användas under kortare perioder.

• Enhetschefer skrev under ”ordinationen” och personalen fick handledning i arbetssättet. Det ”yt-
tersta” steget som kunde bestå av ”kontrolltagning”, timeout, ”stolning” och ”dörrning” skulle användas 
när inte något annat hjälpte.  NVB konstaterar att det i vissa fall varit så att personal varit lågt utbildad 
och handledning brustit varför man hoppat över flera steg och använt sig av det yttersta steget direkt. 
Det har inte uppmärksammats att metoden haft olagliga inslag eller att behandling inte ingår i LSS.

• Medarbetarna själva kan ha tagit initiativet till att använda metoderna ”då de givit resultat” samt att 
anhöriga och gode män ibland förordat dessa metoder.

Nämnden för vuxna med funktionshinder i Uppsala följer årligen upp verksamheterna via ett förfrågningsun-
derlag. Den har dock inte uppmärksammat att otillåtna tvångs- eller begränsningsåtgärder kan förekomma. 

RAPPORT 4
”vi får inte tala om för någon 
utanför arbetet hur vi jobbar”

L änsstyrelsen	inspekterade	gruppbostäderna	Häl-
leby	och	Lillgården	hösten	2008,	båda	belägna	i	

lantlig	miljö	söder	om	Uppsala.	Ur	länsstyrelsen	be-
slut	december	2009,	 likalydande	för	båda,	 framgår	
följande.

Verksamheterna	drivs	av	Habiliteringsinsats i Upp-
sala AB	för	vuxna	personer	som	har	en	självskadande	
och	/eller	utagerande	problematik.	Det	bor	tre	i	den	
ena	och	två	i	den	andra	gruppbostaden.	Grunden	för	
insatserna	är	allmänna	beteendeterapeutiska	princi-
per	(TBA,	tillämpade	beteendeanalys).	Det	innebär	
bl.	a.	positiv	förstärkning,		men	även	avskiljning,	s.	k.	
timeout,	i	ett	mycket	litet	rum	i	den	ena	gruppbosta-
den	och	i	ett	något	större	i	den	andra.	Rummen	har	
inga	fönster	och	är	helt	tomma.	Strömbrytaren	sitter	
utanför.	Avskiljningen	sker	på	ordination	av	leg.	psy-
kolog	som	anser	det	vara	en	behandling	enligt	Hälso-	

och	 sjukvårdslagen.	Varje	händelse	 registreras	och	
följs	upp	av	psykologen	 tillsammans	med	personal	
och	företrädare.	I	ett	dokument	riktat	 till	persona-
len	för	underskrift	står	det	att	”om	den	enskilde	inte	
lugnar	ner	 sig,	bankar/sparkar	våldsamt	så	 släcker	
man	lampan	och	det	är	släckt	tills	man	öppnar.”	Och	
vidare	att	”vi	 får	 inte	tala	om	för	någon	utanför	ar-
betet	hur	vi	jobbar”.	Anhöriga	får	komma	på	besök	
endast	efter	överrenskommelse	minst	en	dag	i	förväg.			
Verksamheterna	har	pågått	i	många	år.

Föreståndaren	 är	 fritidspedagog	 och	 även	 den	
övriga	fast	anställda	personalen	har	viss	utbildning.	
Ägaren	anger	att	 livskvaliteten	 för	de	enskilda	har	
blivit	mycket	god	genom	det	strukturerade	stöd	de	
erbjuds.

Länsstyrelsen	riktar	allvarlig	kritik	mot	ägaren	då	
enskilds	frihet	har	begränsats	utan	rättslig	grund	och	
då	det	saknas	rutiner	för	anmälan	av	missförhållan-
den	och	klagomålshantering.	De	anställda	måste	få		
möjlighet	till	reflektion	om	etiska	frågor	och	extern	
handledning.	
Länsstyrelsen i Uppsala. Dnr  701-14691-08 och 701-
13183-08.
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B ehandlingen	av	barnet	G,	inspekterades	i	okto-
ber	2008.	Nu	har	länsstyrelsen	och	Socialstyrel-

sen	skrivit	sina	rapporter.	Det	följande	är	ett	samman-
drag.

G.	hade	diagnosen	autism	med	beteendeproblem,	
vilket	innebar	att	han	skadade	både	sig	själv	och	and-
ra.	Föräldrarna	hade	haft	kontakt	med	psykologen	
Örjan	Swahn	i	många	år.	I		december	2007	flyttade	
deras	barn,	11	år	gammal,	in	i	ett	LSS-boende	tillsam-
mans	med	ett	annat	barn.	Det	kombinerades	med	
särskoleundervisning.	Boendet	anordnades	med	sär-
skild	hänsyn	till	hans	behov	i	samarbete	med	psykolo-
gen	bl.	a.	med	ett	fönsterlöst	”time-out-rum”,	som	var	
2	x	2	m	stort,	alltså	en	cell	på	fyra	kvm.	I	dörren	fanns	
ett	titthål;	den	gick	inte	att	öppna	inifrån.	Personalen	
var	i	åldern	20–30	år	utan	grundläggande	utbildning	
om	funktionshinder.	

Varje	gång	G.	blev	aggressiv	fördes	han	in	i	cellen	
tills	han	lugnat	sig.	Efter	minst	15	sekunder	öppna-
de	personalen	dörren.	De	samtalade	varken	under	
”proceduren”	 eller	 efter	 denna	 med	 honom.	 Han	
återgick	 till	 samma	sysselsättning	som	innan.	 	Utö-
ver	denna	behandling	fick	G.	även	olika	mediciner	
mot	sitt	beteende.	Behandingen	pågick	i	över	ett	år.	
Personalen	beskrev	att	toleransnivån	för	hot	och	våld	
blev	hög,	”man	blir	konstigt	härdad”.

Av	hans	journal	framgår	varken	anamnes	eller	psy-
kiskt	status.	Inte	heller	om	psykologen	Ö.	S.	träffat	
pojken	för	bedömning.	All	information	förefaller	ha	
inhämtats	indirekt	från	personal	och	föräldrar,	skri-
ver	Socialstyrelsen.	Det	förekom	även	brister	i	sam-
verkan	mellan	psykologen	och	den	behandlande	lä-
karen.	Man	hade	inga	gemensamma	möten	där	alla	
träffades,	ingen	gemensam	vårdplan.	

Föräldrarna	ansåg	 i	oktober	2008	att	arbetsmeto-
derna	på	boendet/skolan	har	gett	dem	trygghet.	De-
ras	son	har	utvecklats	och	kan	nu,	till	skillnad	från	
tidigare,	kommunicera	med	omgivningen	efter	att	
ha	lärt	sig	skriva	ett	antal	ord.

I	mars	2009	fick	G.	–	nu	12–13	år	gammal	–	som	
en	konsekvens	av	inspektionen	ett	eget	boende	med	
två	assistenter	dagtid.	De	har	hittat	andra	sätt	att	ar-
beta	på	utan	att	isolera	pojken.	Man	analyserar	varje	
situation	som	uppstår,	vilket	har	gjort	det	lättare	att	
identifiera	orsaken.	G.	har	avsevärt	minskat	sitt	utåt-
agerande	beteende.

Socialstyrelsen	skriver	i	sin	slutliga	bedömning	att	
då	G.	under	samma	tidsperiod	gavs	mediciner	och	
kommunikationsträning	går	det	inte	att	med	säker-
het	uttala	sig	om	vilken	eller	vilka	insatser	som	lett	till	
den	gynnsamma	utvecklingen.	Och	vidare:	Behand-
lingsupplägget	(med	time-out-rum)	följdes	noggrant	

och	var	väldokumenterat.	Det	har	varit	professionellt	
och	genomförandet	har	varit	invändningfritt.	

Men,	 skriver	 Socialstyrelsen,	 då	 frivilligheten	 är	
grunden	för	insatser	inom	LSS-verksamheten	och	då	
G.	försattes	i	en	tvångssituation	och	berövades	frihe-
ten,	har	den	aktuella	behandlingen	inte	varit	tillåten.	

Länsstyrelsen	skriver	att	den	metod	med	så	kallad	
timeout	som	använts	(TBA,	tillämpad	beteendeana-
lys)	inte	i	något	avseende	överrensstämmer	med	gäl-
lande	lag	och	föreskrifter.

Till	sist	skriver	Socialstyrelsen	att	för	att	belysa	den	
konflikt	som	ligger	 i	det	 faktum	att	nuvarande	lag-
stiftning	inte	medger	användning	av	en	del	behand-
lingsmetoder,	 som	kan	vara	värdefulla	vid	behand-
ling	av	vissa	 tillstånd,	avser	 styrelsen	att	överlämna	
det	fattade	beslutet	till	utredningen	om	en	översyn	
av	den	psykiatriska	tvångsvårdslagstiftningen	och	till	
Socialdepartementet.
Länsstyrelsen i Uppsala.  2009-12-08. Dnr 701-12692-08. 
Socialstyrelsen 2009-12-04. Dnr 44-6504/08.

Kommentar
Socialstyrelsens bedömning är mycket motsägelse-
full. Den är helt enkelt inte trovärdig. Å ena sidan 
säger man klart att G. olagligt försattes i en tvångssi-
tuation och berövades friheten. Men samtidigt säger 
man att behandlingsupplägget (med time-out-rum) 
har varit professionellt och genomförandet har varit 
invändningfritt! 
  Det var ju just det det inte var, vilket även länssty-
relsen skriver. För inte var det invändningsfritt med 
inlåsningen? Och inte var det professionellt att inte 
besöka sin klient? 
  Till slut vill man göra det till en konflikt att LSS 
inte tillåter tvång, men att det å andra sidan finns 
behandlingsmetoder som kan kräva tvång. Social-
styrelsen vill alltså att rätten att tillämpa tvång ska 
utredas med utgångspunkt från ett enstaka fall med 
fruktansvärda övergrepp mot ett barn under lång 
tid. Där man dessutom redovisar en alternativ fram-
gångsrik behandlingsmetod. 
  Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot Barn- och 
ungdomsnämnden i Uppsala kommun för att G.s fri-
het har begränsats genom timeout, men den skriver 
inget om att nämnden avsiktligt har byggt en cell 
därför. Det borde den klandrats för.
    Karl Grunewald

Får man låsa in en aggressiv 
11-åring? LSS medger inga 
sådana tvångsåtgärder, men 
Socialstyrelsen svävar på 
målet
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