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Grymhetens ideologi fanns även hos oss

V i som är engagerade i funktionshindrades situation har särskild anledning att minnas 
befrielsen av fångarna i koncentrationslägren för 60 år sedan. Det var slutpunkten på 
nazisternas program för förintelse. Förutom miljoner judar, zigenare, homosexuella m fl 

så mördades också över 70 000 funktionshindrade barn och vuxna. De tillhörde de medborgare 
som officiellt definierades som mindervärdiga och som först av alla togs av daga. Många anställda 
– personal, specialpedagoger, läkare – blev medskyldiga, en del genom att aktivt verka för den nya 
ideologin, andra genom sin tysta medverkan.
Även i vårt land blev personer med utvecklingsstörning stämplade som mindervärdiga. De utmå-
lades som det stora hotet mot samhällets framsteg. En statlig kommission betecknade dem – utan 
protester – som avfallsprodukter som oavbrutet alstras enligt ärftlighetslagarna (SOU 1936:59). 
Tvångssterilisering och anstaltsförvaring blev konsekvensen.
Även om attityderna har svängt sedan dess, är det långt kvar tills personer med funktionshinder 
i praktiken tillerkänns ett fullt människovärde och full delaktighet. Honnörsord som dessa har 
blivit så självklara i politiska program och proklamationer att de skyler bristerna. Allmänheten 
börjar tro att tillståndet är gott. I verkligheten ifrågasätter allt fler politiker den befintliga lagstift-
ningen, kommuner saboterar rätten till insatser och den normala arbetsmarknaden är i praktiken 
stängd för personer med utvecklingsstörning. Till och med den ringa habiliteringsersättningen 
ifrågasätts i kommun efter kommun. 
Det är svek av detta slag som gör det nödvändigt att hålla de historiska sambanden levande. 
           KG

I ntra publicerar i detta nummer ett sammandrag av några inspektionsrapporter om hälso- och 
sjukvården på gruppbostäder (sidan 13). I dem avslöjas allvarliga underlåtenheter: Det finns 
inget samlat ansvar för sjukvårdsinsatserna. Det saknas vårdplaner för att uppnå kvalitet i vår-

den och det saknas rutiner för hur man ska gå till väga vid personskada. Det finns inga instruktioner 
för läkemedelshanteringen. Man följer inte patientjournallagen och det görs inga hälsokontroller. 
Därtill kommer att personalen har otillräckliga kunskaper om utvecklingsstörning och om hälso- 
och sjukvård. Inte heller har sjuksköterskor eller distriktsläkare fått någon fortbildning om utveck-
lingsstörning.
Skiftet från landsting till kommuner 1994 var illa förberett och steget från landstingens inarbetade 
sjukvård med omsorgsöverläkare och omsorgssjuksköterskor till distriktssjukvården var stort. Från 
det att man tidigare på sina håll klagade över att sjukvården tog för mycket plats i gruppbostäderna 
är situationen nu den motsatta. Och från det att varje gruppbostad hade ”sitt team”, som stödde och 
handledde personalen, har ofta vuxenhabiliteringens relation till gruppbostäderna upphört. 
 

I detta skifte borde Socialstyrelsen ha utfärdat allmänna råd om ansvarsfördelning och samverkan 
med särskild hänsyn till den kommunalt anställda sjuksköterskan och distriktsläkaren, om tillgång-
en till psykiater och andra specialister, som utvecklingsstörda personer så ofta har  behov av, om 
program för hälsoundersökningar med mera. 
Socialstyrelsen skall enligt lag följa, stödja och utvärdera LSS-verksamheten, samt informera om den 
och stimulera till vidareutveckling. Vad gäller hälso- och sjukvården har styrelsen sex kontor till sitt 
förfogande. Men först sex år efter det lagen trätt i kraft inspekterade ett av kontoren gruppbostä-
derna i några  kommuner och i fjol inspekterade ett annat kontor ett antal  kommuner. De övriga 
fyra kontoren har endast gjort nerslag efter anmälan. – Det är allt.
Med särskild hänsyn till frågorna om organisation och kompetens inom hälso- och sjukvården på 
gruppbostäderna vände Jönköpingskontoret sig till Socialstyrelsens centrala ledning för tillsynen 
”för ett övergripande initiativ”. Men chefen för denna meddelar Intra att några sådana initiativ har 
inte tagits. Hon säger sig vara medveten om vikten av tillsyn för denna grupp med  hänsyn till deras 
bristande autonomi. Likväl har hon ”prioriterat bort” den.
Reultatet av kontorens tillsyn skall den centrala enheten vidarebefordra till styrelsens avdelning för 
hälso- och sjukvård. Där skall man skriva allmänna råd och föreskrifter som grund för tillsynen. Men 
inga som helst sådana har skrivits på tio år. Man har inte ens skrivit något om  hälsoundersökningar, 
trots att behovet påtalats för flera år sedan.
Så går det när man splittrar ansvaret och reglerna för samverkan inte följs.
Skärpning, Socialstyrelsen! Samverka och prioritera rätt!

         

Skärpning Socialstyrelsen!
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Brister i hälso- och sjukvård
Det finns stora brister i hälso- och sjukvården på 

gruppbostäderna!     Sid 14

Det behövs en samordnare!
LSS-stödet är ofta ineffektivt och fyrkantigt. Det tycker Lena Hägglöf 

som är mamma till två funktionshindrade pojkar.   Sid 20

Beviljats men inte fått
Nu blir det dyrt för de kommuner som inte följer LSS.    Sid 22

Bra framförhållning
Man måste ha en bra planering inför framtidens behov. Det anser 

LSS-handläggarna i Örnsköldsvik.   Sid 26

En doldis!
Carl Leczinsky vet hur man driver handikappfrågor.   Sid 32

Downs syndrom    sid 9
Falkenberg sparar    sid 9
JO kritiserar Töreboda   sid 9
Folkhögskola som LSS-bostad  sid 9
Assistans i daglig verksamhet   sid 9
Två böcker     sid 9
Medicinering i Norge    sid 18
Vilken roll spelar medicineringen?  sid 19
Föräldrarna och LSS    sid 27
Sexuella övergrepp    sid 29
SHIAs verksamhet    sid 30
Kritik mot Europas institutioner  sid 31
Omslagets konstnär     sid 35

Dessutom

Rolf Nyberg och Lennart Lundberg 
har känt varann sedan 60-talet. Rolf 
är Lennarts gode man och bevakar 
hans rättigheter. Läs mer om Rolf 

och Lennart på sid 4.
Nu finns ett nytt förslag om  be-

stämmelser för god man. Läs om 
det på sid 6.

Vägen bort från självdestruktivitet

Agneta Nässlin slog 
sönder sig själv. 

Därför satt hon helt 
fastbunden i flera år. 

Men nu har hon börjat 
hitta nya vägar i livet. 

Sid 10

God Man
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När Lennarts Lundbergs kostnader för att ha 
en god man riskerade att allvarligt försämra 
hans ekonomi blev Rolf Nyberg arg. 

”Det kändes ju helt fel att Lennart, som har så lite 
pengar, skulle behöva betala mig över 300 kr i må-
naden för att han, på grund av sitt funktionshinder, 
behöver hjälp med sin ekonomi. Det kan ju inte 
vara förenligt med principerna i svensk handikap-
politik.” 

Rolf överklagade överförmyndarens beslut till 
tingsrätten. Då ändrade överförmyndarnämnden 
sitt beslut!

Träffades på 60-talet
Lennart Lundberg och Rolf Nyberg träffades på 
60-talet. Lennart bodde då på Carlslunds vårdhem 
men på sommaren fick han åka till en koloni där 
Rolf arbetade. Dom blev goda vänner och när Len-
nart flyttade till en gruppbostad i Vårberg, i södra 
Stockholm, så blev det naturligt att Rolf, som var 
Lennarts enda kontakt utanför omsorgerna, blev 
hans gode man. 

– Förut var det så att mitt arvode skulle betalas till 
hälften av staden och till hälften av Lennart, berät-
tar Rolf. Då brukade jag bara ta ut den delen som 
staden betalade. Lennart har ingen förmögenhet 
och hans inkomster räcker ju inte så långt. Så det 
kändes inte riktigt att han skulle betala.

Blev arg
I 14 år fungerade det så. Men sedan hände något 
som fick Rolf att bli riktigt arg.

– I och med att Lennarts pension ökade något 
hamnade han över två basbelopp* i årsinkomst. Då 
beslöt överförmyndaren att Lennart ensam skulle 
betala mitt arvode, d v s 321 kr i månaden. Men det 
har han inte råd med!

Fredagsdansen varannan vecka
Lennart är 47 år. Det är en ålder då de flesta har 
skapat sig en någorlunda ekonomisk stabilitet i sina 
liv och kan unna sig lite extra. Men för den som 
enbart har pensionen, det kommunala bostadstil-

En god man
kan bli för dyr!

Rolf Nyberg och Lennart Lundberg har känt varann sedan 60-
talet. Rolf är Lennarts gode man och bevakar hans rättigheter. 
När kommunen beslöt att Lennart skulle betala Rolf Nybergs 
arvode överklagade Rolf till tingsrätten.
”Människor med funktionshinder ska inte ha merkostnader på 
grund av sitt funktionshinder”, skrev han.
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En god man
kan bli för dyr!

lägget och habiliteringsersättningen att leva på, blir 
det magert. När de fasta utgifterna är betalda blir 
det inte mycket kvar till nöjen och fritid. 

– 300 kr/mån är inte mycket pengar för de flesta, 
säger Rolf. Men för Lennart är det det. Han har ca 
7 000 kr/mån i inkomst efter skatt. Hyran är 1 381 
kr/mån, maten i gruppbostaden 1 850 kr/mån, 
maten på dagcentret ca 1 000 kr/mån, färdtjänsten 
ca 380 kr/mån. Kvar blir ca 3 000 kr/mån som ska 
räcka till kläder, mediciner och annat nödvändigt. 
När det är betalt så finns inte mycket utrymme kvar 
till fritid och nöjen. Det är fredagsdansen varannan 
vecka på Fryshuset som gäller. Han har inte råd att 
betala mitt arvode.

Inte ha merkostnader
Rolf Nyberg är själv verksam inom handikapp-
omsorgen. Han arbetar som inspektör för LSS-
verksamheten i Södertälje och har lång erfarenhet 
av denna verksamhet. Han tyckte att överförmyn-
darens beslut rimmade illa med den handikappoli-
tiska målsättning som ska styra stödet till funktions-
hindrade.

”Människor med funktionshinder ska inte ha 
merkostnader på grund av sitt funktionshinder”, 
skrev han i sitt överklagande till Stockholms tings-
rätt. 

Han hänvisade också till LSS §5 och skrev: ”Detta 
är inte att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhällslivet eller att ge möjlighet att 
leva som andra”. 

När överklagandet gick till Överförmyndaren för 
yttrande omprövades beslutet. Man skrev att visser-
ligen hade Lennart Lundbergs inkomster ökat till 
över två basbelopp, men eftersom inkomstökningen 
berodde på förändringen av pensionssystemet och 
ökningen inte innebar ökad betalningsförmåga, så 
skulle staden betala godemansarvodet.

Många som inte reagerat
Överförmyndare i Stockholm är Iris Birath. Hon 
säger att det är många som hamnat i Lennart Lund-
bergs situation. 

– I de fall som man har reagerat har besluten änd-
rats, men det är flera som inte har reagerat och då 
har huvudmannen själv fått betala sitt arvode. Det 
är otillfredsställande och vi håller på och tittar på 
detta.

Kommunicerar på sitt eget sätt
Lennart Lundberg skulle inte själv ha kunnat över-
klaga beslutet. Han kan inte skriva och kommu-
nicerar med omgivningen på sitt eget sätt. Perso-
nalen på gruppbostaden tolkar hans uttryck och 
översätter för den som, liksom jag, ibland har svårt 
att förstå. 

Lennart gillar musik, förr spelade han trummor i 
Liljeholmsrocken – ett band som i många år förgyll-
de allehanda sammankomster med slitstark rock-
musik. Men sedan bandet lades ner blir det mest att 
Lennart lyssnar på kasetter och CD-skivor. Förutom 
fredagsdanserna så tycker han om att gå på museer 
med sin kontaktperson, Emma. 

Text och bild: Hans Hallerfors

*Huvudregel när överförmyndaren bestämmer 
vem som ska betala den gode mannens arvode är 
att den som tjänar över 2 basbelopp om året själv 
ska stå för sina kostnader. Det är regeringen som 
beslutar om basbeloppet. För 2005 är det 39 400 kr. 
Den som således tjänar mer än 78 800 i år får själv 
betala sin gode man. 

Rolf Nyberg och Lennart Lundberg träffas en gång i 
månaden.



6                       INTRA 1 • 056                       INTRA 1 • 05

Har den gode mannen överlevt sig själv?, frågade sig Karl Grunewald i 
Intra nr 2/1998 och i en debattartikel i Dagens Nyheter. Det blev en livlig 
debatt i radio och TV. Regeringen tillsatte slutligen en utredning och den-
na har nu kommit med sitt betänkande. Där föreslås ökade krav på gode 
män, överförmyndare och länsstyrelser. Karl Grunewald recenserar:

Överförmyndaren 
Åtskilliga överförmyndare anser sig ha för små re-
surser för att klara sin verksamhet tillfredsställande. 
Det anser även utredningen. Kommunerna måste 
ge dem större stöd och bättre utbildning. Fler kom-
muner bör tillsätta en överförmyndarnämnd. Idag 
är det bara halva antalet kommuner som har en 
sådan. Två kommuner ska, om man vill, kunna ha 
en gemensam överförmyndarnämnd.

Överförmyndaren skall kontrollera att en person 
som föreslås bli god man eller 
förvaltare inte har en oroväck-
ande svag ekonomi och att 
vederbörande inte förekom-
mer hos kronofogden eller är 
kriminellt belastad.

Gode män och förvaltare 
skall få behövlig utbildning 
av överförmyndaren. Länssty-
relsen skall se till att så sker. 
Utbildningen bör delas upp i 
grundutbildning och påbygg-
nadsutbildning, det senare 
inom det smalare område som 
vederbörande har ansvar. Kommunen skall bekos-
ta utbildningen. Den ska vara obligatorisk för god 
man och förvaltare.

God man och förvaltare
God man ska utses med den enskildes samtycke. 
Men om det är uppenbart att denne saknar för-
måga att själv ta ställning i frågan eller meddela sin 
mening får man tillsätta en god man ändå.

Den gode mannens uppdrag ska omfatta att be-
vaka den enskildes rätt, att förvalta hans egendom 
och att ansvara för hans personliga angelägenhe-
ter. 

Att bevaka den enskildes rätt ska i framtiden 
alltid ingå i uppdraget. Men 
i övrigt bör uppdraget kunna 
anpassas till den enskildes be-
hov på ett sätt som tidigare inte 
varit möjligt. 

Ansvaret för personliga an-
gelägenheter föreslås i princip 
bli heltäckande, men en gräns 
sätts dock vid vissa frågor av 
utpräglad personlig karaktär. 
Som exempel nämns abort. 
Inte heller skall den gode 
mannen kunna medge åtgär-
der som innebär tvång eller 

frihetsberövande av den enskilde.
En förvaltare skall enbart ansvara för den enskil-

des ekonomi. Därför kan den enskilde även få stöd 

SOU 2004:112. Frågor om för-
myndare och ställföreträdare för 
vuxna. Slutbetänkande.  Band 
I, 321 sidor, 297 kr. Band II, 
596 sidor, 382 kr. Band III, 564 
sidor, 382 kr. Kan beställas från 
Fritzes kundservice, tel 08-690 
91 90. Kan också laddas ner 
gratis från regeringens hem-
sida: www.regeringen.se

gode män!
Nya regler för 
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av en god man. De två typerna av ställföreträdare 
kan alltså kombineras. 

Vem kan bli god man?
Till god man skall förordnas den som har bäst för-
måga att befrämja den enskildes bästa. Uppdraget 

skall även i fortsättningen ha 
ideell karaktär. Drivkraften för 
att åta sig uppdraget ska vara 
att man vill göra en insats för en 
medmänniska, anser utredning-
en. 

Utredningen anger ingen 
norm för antalet uppdrag per 
person. Men den tydliga inrikt-
ningen mot att godmansuppdra-
get ska vara en ideell insats kan 

tolkas som en begränsning gentemot dem som 
bara ser det som en födkrok.

Anhöriga bör inte automatiskt ges företräde 
utom då det gäller en beslutsinkompetent person. 
I sådana fall kan det tänkas att den anhöriges för-
ordnande begränsas till att gälla den enskildes per-
sonliga angelägenheter. Då kan en annan god man 
förordnas för den enskildes ekonomi, särskilt om 
den är av komplicerad natur. 

Förälder anställd av den enskilde som personlig 
assistent bör ej vara god man, säger utredningen. 
Stor restriktivitet bör gälla även för andra föräldrar 
som är personliga assistenter. Detsamma gäller för 
vårdpersonal som är anställd på den enhet där den 
enskilde är vårdtagare (men alltså inte för annan 
personal). Däremot finns inget hinder för att den 
gode mannen även är personligt ombud eller kon-
taktperson.  

Uppdraget i praktiken
Den gode mannen bör förhöra sig om den enskil-
des situation genom att kommunicera med vård-
personal och samråda med stöd- och kontaktper-
son. Dessutom bör den gode mannen träffa den 
enskilde, som t ex bor i ett särskilt boende, med 
jämna mellanrum. 

Om den gode mannen inte är förälder bör denne 
samråda med de anhöriga. 

Utredningen gör inga änd-
ringar i reglerna för byte av 
god man, men gör ett förtyd-
ligande som sannolikt leder 
till förbättringar. Man anger 
att byte skall kunna ske om det 
föreligger samarbetssvårighe-
ter och djupgående menings-
skiljaktigheter. Ansökan ställs 
till rätten och kan göras av den 
enskilde, anhöriga och över-
förmyndaren.

Av detta förstår man att per-
sonal som iakttar att den gode 
mannen inte fullgör sin upp-

gift liksom tidigare i första hand måste vända sig 
överförmyndaren. I andra hand kan man nu också 

vända sig till länsstyrelsen. Förstår den enskilde vad 
saken gäller kan personalen hjälpa denne att skriva 
till rätten. 

Länsstyrelsen får nya arbetsuppgifter
Länsstyrelsen skall verkar för att förmyndarverk-
samheten anordnas på ett ändamålsenligt sätt. Den 
skall även se till att överförmyndaren och ledamö-
terna i nämnden får en tillfredsställande utbildning 
bekostad av kommunen.

Länsstyrelsen bör inspektera överförmyndaren 
en gång om året och dessutom vid klagomål. Den 
bör informera överförmyndarna om nya lagar, 
rättsfall, JO-utlåtanden m.m. Den skall även utfärda 
allmänna råd om tillämpningen av bestämmelser, 
administrativa rutiner etc. För det krävs att läns-
styrelsen samarbetar med de andra länsstyrelserna 
över hela landet. 

Arvoderingen
Ersättningen till god man och förvaltare beslutas 
idag av kommunen som kan följa rekommenda-
tioner från Kommunförbundet. 
Utredningen föreslår att sådana 
rekommendationer istället skall ut-
färdas av länsstyrelsen. De ska göras 
utförliga och tydliga och utfärdas 
som allmänna råd.

Den enskilde måste betala sin 
gode man eller förvaltare om hans 
eller hennes tillgångar överstiger två 
prisbasbelopp under ett år. Under 
senare år har detta inneburit att allt-
fler hamnat just över den angivna nivån p g a skatte-
regler, pensionssystem med mera. Utredningen fö-
reslår nu att beloppsgränsen skall gälla efter skatt. 
Man undviker då flera negativa tröskeleffekter och 
färre behöver ersätta sin ställföreträdare. 

Nya former för ställföreträdare
Många personer är i behov av ett bättre rättsligt 
skydd än vad samhället kan ge idag. Utredningen 
föreslår därför att riksdagen inför en rad nya stöd-
former som komplement till god man och förvalta-
re i situationer då en person inte kan eller beräknas 
kunna var beslutskompetent. 

Var och en av oss föreslås kunna utse en ställ-
företrädare för en kommande situation, t ex för  
vissa ekonomiska angelägenheter då man blir fö-
remål för hälso- och sjukvård, forskning och social 
välfärd. Det kallas för framtidsfullmakt. För detta 
stiftas särskilda lagar. Allmänt gäller att sådan  ställ-
företrädare skall utses istället för god man om det 
motsvarar behovet. Därigenom beräknar man att 
behovet av gode män skall minska. Det är anhöriga 
som med fast rangordning skall tillfrågas om de vill 
bli sådan ställföreträdare.

Men det gäller inte för personer som p g a en be-
stånde funktionsnedsättning saknar beslutsförmå-
ga när de fyller 18 år. Utvecklingsstörda personer 
skall alltså även i fortsättningen företrädas av god 
man eller förvaltare.

Utredningen 
föreslår nu att 
beloppsgränsen 
skall gälla 
efter skatt.

Uppdraget 
skall även i 
fortsättningen 
ha ideell 
karaktär.

Byte skall 
kunna ske om 
det föreligger 
samarbets-
svårigheter och 
djupgående 
menings-
skiljaktigheter.
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Min sammanfattning 
av godmansutredningen

Kommer utredningens förslag att leda till att de brister som har på-
talats försvinner? Jag tror så här:
1. Många gode män engagerar sig för lite, besöker för sällan, stöder 
inte personalen tillräckligt. – Blir säkert bättre.
2. Det är för svårt byta god man som man inte är tillfreds med. – Blir 
nog bättre. 
3. En del gode män har för många uppdrag. – Osäkert om det kom-
mer att minska.
 

4. Kontrollen av gode män är för dålig, både när det gäller hur de 
sköter ekonomin och hur de stöder den enskilde i dennes personliga 

angelägenheter. – Blir säkert bättre.
5. Arvoderingen är för låg. – Blir bättre.
6. Det är svårt rekrytera god man och det får till följd att inte alltid ”de bästa” utses. 
– Blir bättre på lång sikt.
7. Det finns ingen samlad statistik. Man vet inte vilka som har och vilka som är gode 
män. – Tas inte upp i utredningen. Dåligt!
8. Det finns inga krav på utbildning. – Blir bättre.
9. Bortsett från den ekonomiska förvaltningen är uppdraget diffust formulerat sär-
skilt när huvudmannen har en nedsatt beslutsförmåga. – Blir bättre.
10. Det finns inga riktlinjer, anvisningar eller allmänna råd utfärdade av myndig-
heter om den gode mannens uppdrag. – Blir bättre.
11. Rollfördelningen mellan den gode mannen och  personalen är obearbetad, 
särskilt när den gode mannen inte är anhörig. – Blir kanske något bättre.
12. Den gode mannen är ofta alltför restriktiv när det gäller att använda huvud-
mannens pengar för dennes nytta och glädje. – Blir bättre.
13. För många överförmyndare tillsätts på politiska meriter på ålderns höst och är 
ensamarbetare. – Blir kanske bättre, men bara på lång sikt.
14. Länsstyrelsen engagerar sig alldeles för lite som rådgivare och kontrollant. 
– Blir betydligt bättre.

Karl Grunewald

Den enskildes rättigheter preciseras
Som bekant har den enskilde rätt att själv bestäm-
ma även om han eller hon har en god man. I prak-
tiken har dock den gode mannen fattat beslut åt 
den enskilde om han eller hon uppenbart saknat 
förmåga att själv ta ställning, eller inte kunnat med-
dela sig. Detta förhållande blir nu lagfäst. För att så 
ska kunna ske krävs ett läkarintyg. 

Men den  gode mannen och förvaltare skall all-
tid beakta den enskildes uttryckta eller förmodade 
inställning. 

Den enskildes pengar skall användas till dennes 
välbefinnande, skriver utredningen. Inte bara till 
hans eller hennes nytta, som det heter idag. Det 
kan gälla att fara på rekreationsresor, att samla på 
saker och ting, att köpa blommor med mera. Peng-
ar får inte ”läggas på hög”. 

Ingen tystnadsplikt
Utredningen har prövat frågan om tystnadsplikt 
för förvaltare och gode män och stannat för att så-
dan inte skall gälla. Det innebär att den gode man-
nen själv – med hänsyn till den enskildes bästa – får 
bedöma vad de man meddela till andra, t ex till 
personal. Det förelås ett särskilt stadgande om att 
det inte heller ska råda någon sekretess vad avser 
handlingar mellan den enskilde och dennes före-
trädare. 

Överförmyndaren skall få en särskild rätt att be-
gära in handlingar om förvaltarens och den gode 
mannens verksamhet.

Juli 2007
Utredningen föreslår att förslaget, efter sedvan-
lig remissbehandling, skall träda i kraft den 1 juli 
2007. Vissa övergångsbestämmelser skall kunna 
meddelas tidigare.
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Downs syndrom 
och högskolestudier

”Det är en utmaning att kämpa mot alla odds för att försöka nå sina 
uppsatta mål”, det skriver Ida Barthelson. Efter studentexamen 
har hon pluggat vidare och bl a läst psykologi på högskolan. 

”Jag hoppas att opinionsbildare och beslutsfattare i samhället 
skall hjälpa mig att öka prestigen och statusen för alla som har 
Downs syndrom”, skriver hon på sin egna hemsida. 
Läs mer på: www.ida-barthelson.net

Monica Persson, Åsa Karlsson. ”I huvudet på en ar-
betsterapeut” är namnet på en liten 35-sidig skrift 
som ger tips och idéer för arbetsterapeuter, föräld-
rar och andra i arbetet med barn med autism. Den 
kan köpas för 100 kr per tel 0521-276 070.

Karina Scheibenpflug, Anette Schön. Hjärnskadad! 
En bok om hjärnskaderehabilitering. 106 sid. Studie-
handledning 5 sid. 2004. 2:a upplagan. 250:- plus 
porto. Tel 019-602 93 40, fax 019-602 93 60.
En av de få böckerna specialinriktad på vuxenska-
dade. Allsidig, systematisk och vackert utformad.

Folkhögskola 
som LSS-bostad

En 30-årig man med autism och hörselskada kom 
till vårt land från Irak för några år sedan. Han an-

sökte om att få gå på Mo Gård folkhögskola utanför 
Finspång och få bo på elevhemmet där och att detta 
boende skulle anses som bostad med särskild service 
enligt LSS. Men hans kommun – Eskilstuna – avslog 
ansökan, eftersom man inte ansåg att elevhemmet 
kunde anses vara en sådan bostad.

Länsrätten ansåg att en bostad på folkhögskola-
normalt sett inte faller under LSS, men i det här 
fallet påminner boendet om en servicebostad eller 
gruppbostad. Och eftersom han hade behov av just  
sådan undervisning som ges på Mo Gård borde hans 
ansökan beviljas. – Kammarrätten instämde.

Fick assistans 
i daglig verksamhet

En 31-årig kvinna med Downs syndrom deltog i 
den dagliga verksamheten i flera år. När hennes 

talförmåga avtog hade hon svårt att vara med och 
när den till slut upphörde slutade hon gå dit.

Hon ansökte om att få en personlig assistent un-
der tiden på daglig verksamhet, men fick avslag av 
kassan – det stödet borde hon få inom ramen för 
verksamheten, ansåg man. Det ansåg även länsrät-
ten, men inte kammarrätten. 

En läkare intygade att hon blivit alltmer isolerad 
och deprimerad och kammarrätten beslöt att det 
förelåg särskilda skäl att få  assistans enlig 4§ LASS 
med hänsyn till hennes svårigheter att kommunicera 
med andra. 

Två böcker

I Töreboda 
fick man bakläxa

Socialnämnden i Töreboda beslöt i september i 
fjol att inte verkställa fattade LSS-beslut. Därige-

nom ville man minska årets budgetunderskott. Men 
JO skrev till kommunen att det är inte tillåtet att fatta 
ett beslut som får olagliga konsekvenser. 

Överhuvudtaget kan kommunfullmäktige aldrig 
ålägga en nämnd att åsidosätta en gällande lagstift-
ning. 

Socialnämnden ändrade kort tid därefter sitt be-
slut.

Falkenbergs kommun 
vill försämra den 

dagliga verksamheten

Förra året försökte den borgerliga majoriteten i 
Falkenbergs kommun att dra in habiliteringser-

sättningen för dem som har daglig verksamhet en-
ligt LSS. Efter en massiv opinionsstorm stoppades 
detta förslag.

Nu återkommer man med nya besparingsför-
slag. Ett av förslagen innebär nedläggning av tre 
verksamheter: Murarevägen, Keramiken och Väv-
stugan. Man har räknat ut att antalet kvadratmeter 
per person är för hög där. På Murarevägen har man 
bland annat byggt upp ett aktivitetscenter för per-
soner med grav utvecklingsstörning.

– Däremot vill man inte förändra de dagliga verk-
samheter som ligger i för trånga, slitna och under-
måliga lokaler, säger Willy Engebrethsen som sitter 
i styrelsen för FUB Falkenberg. 

–Att lokalhyran på Murarvägen är för hög är möj-
ligt men det är kommunen själv som sätter den hy-
ran. Nu har man vikande elevunderlag i skolorna 
för några år framöver och då föreslår man att vissa 
verksamheter ska flytta dit. 

Framför allt är det centerpartiet i Falkenberg som 
driver kraven på att försämra den dagliga verksam-
heten.

– Men jag tror inte att detta har med centerpoli-
tik att göra, säger Willy Engebrethsen. Det handlar 
nog mer om enskilda politiker.
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F ram till tre års ålder utvecklades Agneta 
Nässlin normalt. Men en söndag ramlade 
hon omkull, blev blå om läpparna, och kun-

de inte resa sig upp. Hon hamnade på utredning 
hos olika läkare och specialister men ingen kunde 
förklara vad som hänt.

En gåta
Naimi Nässlin, Agnetas mamma, vet fortfarande 
inte vad som hände. 28 tunga och svåra år har gått 
och gåtan har inte blivit mindre. 

– Agneta blev sängliggande i ett år. Hon åt ingen-
ting i början, hon kissade på sig och hon började 
dra sig själv i håret, berättar hon. 

Agneta började gå igen men hennes självdestruk-
tivitet blev allt värre. 

– Hon är så tuff, min Agneta. Men det var svårt att 
klara av hennes utbrott. Det blev ett dygnet-runt-ar-

bete. Min man och jag måste ju ta hand om Agnetas 
storasyster Anna-Lena också. Och så hade vi ju vår 
färghandel som krävde mycket arbete.

 

Band fast henne
När Agneta var 6 år fick hon komma till ett korttids-
hem ibland och Naimi fick lite avlastning. Samtidigt 
tilltog hennes självdestruktivitet. Hon fick sitt ena 
öga sönderslaget, hon bankade huvudet blodigt 
och ibland bet hon den som kom henne nära. För 
att förhindra att hon skadade sig själv ansåg man 
sig nödsakad att binda fast henne. Till en början 
vid biltransporter för att de skulle gå att genomföra 
men sedan allt oftare. Remmarna blev de gränser 
hon sökte. 

Till slut satt hon hela dagarna i en rullstol med 
läderremmar runt handlederna och huvudet i en 
hjälm som var fastbunden i nackstödet. Hon bör-

Agneta Nässlin har en vilja av stål. Un-
der många år var den viljan inriktad 
på att skada sig själv. Hon slog sönder 
sin egen syn och tvingade in omgiv-
ningen i en ständig kamp mot hennes 
självdestruktivitet. Men nu har hennes 
vilja långsamt börjat hitta andra mål 
i livet. 

Vägen 
bort 
från
själv-

destruktivitet
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jade tillverka ett dovt obeskrivligt ljud som blev näs-
tan outhärdligt för omgivningen. 

Det var en kamp för mamma Naimi. Hennes make 
dog och hon blev ensam med Agneta och hennes 
syster. När hon berättar om den tiden spricker rös-
ten lite grann.

– Ibland blev hon så våldsam. Jag fick inre blöd-
ningar av smällarna mot min mage. Det kunde vara 
två lugna veckor som följdes av tre när det var full 
fart. Då fick man ligga i dygnet runt. 

Till slut orkade inte Naimi. 1998, när Agneta var 
26 år, flyttades hon till ett eget boende där hon 
skulle bo med stöd av personliga assistenter. 

– Jag kände så stor bävan när jag skulle lämna 
bort henne. För trots att hon var jobbig så har hon 
också gett mig så mycket, säger hon.

Varför slår hon sig själv?
Även personalen kände bävan. Hur skulle man 
klara av att hantera Agnetas självdestruktivitet? Hur 
skulle man skydda sig själv mot hennes bett? Hur 
skulle man kunna stå ut med hennes oljud? Måste 
hon verkligen sitta fjättrad hela dagen? Och hur 
skulle man klara av duschning, toalettbesök och 
mat? 

Många gick bet och det blev stor personalomsätt-
ning. Självdestruktivitet skapar ångest och osäker-
het. Varför slår hon sig själv intill självutplåningens 

gräns? Varför vill hon sitta fjättrad? Frågor som har 
många möjliga svar. Men inga som är tillfredsstäl-
lande.

Agneta Johansson
Britt Persson är arbetsterapeut på vuxenhabilite-
ringen i Örnsköldsvik. Hon hade läst en intressant 
artikel om Agneta Johanssons arbete med svåra be-
teendestörningar i Luleå. Hon skrev ett brev och 
frågade om hon ville hjälpa dem. Det ville hon. 
Kommunen och landstinget gick ihop för att betala 
Agneta Johanssons resor och handledning. 

Här börjar, kan man säga, Agneta Nässlins långa 
och krångliga väg tillbaka. 

Agneta Johanssons metod är enkel att förstå, men 
den kräver mycket av den personal som involveras. 
Man sitter ner, man lossar läderremmarna runt 
handlederna, man skapar kontakt och man försö-
ker förhindra att Agneta slår sig själv. 

Kommunikation och tillit
Till en början var det Britt Persson som satt där, en 
halvtimma en gång i veckan. Så småningom kom 
sjukgymnasten Anneli Persson in i bilden. Hon tog 
också en halvtimma i veckan och satt där med Ag-
neta. Skapade kommunikation och tillit. Också de 
personliga assistenterna involverades. De turades 
om med 10-minuterspass.

Under allt längre stunder varje dag kan Agneta Nässlin klara sig utan den fastsatta hjälmen och remmarna runt handlederna. 
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ett järngäng som stannade kvar, som fanns där runt 
Agneta, dag och natt.

– Det fina med Agneta Johanssons metod är att 
den i så hög grad utgår från personalens kunnan-
de, säger Anneli Persson. Dom hade ju kunskapen 
men dom visste inte riktigt hur dom skulle använda 
den. Det var där Agneta Johansson kom in.

– Men det var inte enkelt. 2002 var vi färdiga att 
ge upp. Ingenting verkade hända. Vi tappade su-
gen. Men då kom Agneta Johansson ner och pep-
pade oss. Hon fick med alla. Vi hade inte orkat om 
inte hon funnits.

Nya känslouttryck
I oktober 2003 kunde Agneta Nässlin sitta en längre 
stund utan remmar och utan att slå sig själv. Känslo-
uttryck som inte funnits där tidigare dök upp. Hon 
började intressera sig för nya saker. Britt Persson 
fick henne att börja använda en tryckkontakt för att 
starta en bandspelare. Hon visade vilken musik hon 
tyckte om. Gnolade med och skrattade. Hon fick 
börja träna på att sitta i en ny rullstol utan nackstöd 
och remmar. Och de hemska ljud som hon terrori-
serat omgivningen med började försvinna. Nu kom 
andra ljud istället. Ljud som kunde uttrycka glädje 
och tillfredsställelse. 

– Ibland gick det för fort. Det blev bakslag och vi 
fick lugna ner oss. Men ändå har det hänt så otro-
ligt mycket.

Naimi håller med:
– Jag har fått en helt ny dotter. Hon kan visa gläd-

je nu. Och jag tänker att detta nog var sista utvägen. 
Tack och lov för att hon inte lyckades slå sig helt 
blind på båda ögonen innan det vände.

Det har varit en lärorik tid för personalen. 
– Jag har lärt mig tålamod, säger Brittmarie Karl-

ström. Att kunna sitta tillsammans med Agneta 
utan att göra någonting. Det var jobbigt i början. 

Styrka och envishet
Jag besöker Agneta i hennes lägenhet. Till en bör-
jan sitter hon där med en ful blå hjälm som fix-
erar hennes huvud mot nackstödet. Hon ser ut 
att undra vem jag är och jag presenterar mig. Det 
finns mycket styrka och envishet i hennes blick. 

Agneta Nässlin bodde hemma hos mamma Naimi tills hon var 26 år. Sedan flyttade hon till en egen 
lägenhet där hon får stöd av personliga assistenter. På dagtid är man två personer i tjänst och på nät-
terna sover en person jour i lägenheten. Här är Naimi tillsammans med dotterns personliga assistenter. 
Från vänster: Monika Westman, Jeanette Sjöberg, Naimi Nässlin, Carolina Nilsson, Jennie Ölund och 
Brittmarie Karlström.

Agneta Johansson kom ner varje höst och gick 
igenom vad som hänt. Alla var med. Saker började 
hända. Långsamt. För det är själva vitsen med detta 
arbetssätt. Inga snabba segrar, inga patentlösning-
ar. Bara ett långsamt och tålmodigt arbete med att 
skapa kommunikation och tillit. Personalen blev 

I många år satt Agneta Nässlin helt fastspänd i sin rullstol. Sedan ett halvår 
tillbaka kan hon nu gå fram och tillbaka i korridoren på Kroksta dagcenter 
där hon vistas fyra dagar i veckan. Bakom Agneta går Sonja Dahlberg.
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Personer med grav utvecklingsstörning har ofta svårt att samspela 
med omgivningen. Det kan leda till passivitet och olika beteende-
störningar. Agneta Johansson är arbetsterapeut i Luleå. Hon har ut-
arbetat en metod som förbättrar förmågan till samspel och aktivitet 
hos dessa personer.
Metoden bygger på några viktiga punkter:
• Man måste arbeta långsiktigt. Ofta handlar det om flera års med-
vetet arbete. Det finns inga genvägar.
• Man måste skapa tillit. Utan ett förtroendefullt förhållande kan 
man inte nå några resultat.
• Det är viktigt att personen verkligen känner att det är han/hon 
som styr.
• Man måste försöka hitta personens förmåga som den är nu. Det är 
därifrån man kan börja arbetet.
• Metoden bygger på kommunikation. Att man hittar fram till ett sätt 
att kommunicera som båda förstår.
• Kommunikationen leder till en relation och till ett samspel.
• När personen upplever sig förstådd utvecklas förmågan att själv ta 
initiativ och påverka omgivningen.
• Det är viktigt att all personal runt personen involveras i arbetet.
Denna metod kallar Agneta Johansson för RESA-metoden, vilket 
står för relation, ömsesidigt samspel och aktivitet.
Läs mer om Agneta Johanssons arbete i Intra 1/02 och 1/03. 
Hon har e-post: agneta.b.johansson@nll.se

Läderremmarna runt armarna är 
fastbundna i nylonrep som går att 
justera i längd så att hon har viss rör-
lighet. Hon har dragit och slitit i de 
där repen så mycket att hon fått en 
kroppsbyggares överkropp. När jag 
fotograferar blir hon först lite orolig. 
Sedan ser hon plötsligt alldeles strå-
lande glad ut.

Ett tag kan hon sitta utan varken 
hjälm eller handledsbojor. Hon har 
långt vackert hår som alltid borde få 
vara framme. Då och då måttar hon 
med knytnävarna mot sina ögon 
men slår inte hårt. Hon kan också 
resa sig upp från rullstolen och gå 
några steg. Det började hon med så 
sent som för bara tre månader sedan 
och jag ser på Brittmarie Karlström 
och Monika Westman att dom är 
stolta och glada över det. För dom är 
det ett smärre mirakel som de nästan 
inte verkar vilja tro på.

En metod som fungerar

Agneta Johansson har lång erfarenhet av arbete med 
grav utvecklingsstörning och självdestruktivitet. Karl 
Nilsson i Luleå är en av dem som hon hjälpt att hitta 
nya sätt att kommunicera med omgivningen.

Karlström och Sonja Dahlberg går bakom Agneta och upp-
muntrar henne. Plötsligt faller hon bakåt och de stöttar 
upp. Hon testar att de finns där. Tränar sin tillit. Så går 
hon, långsamt och målmedvetet, steg för steg nerför hela 
korridoren. Väl där slår hon igen två dörrar som står öppna 
– det hör till – och så går hon tillbaka. Hennes steg är korta 
men målmedvetna. Hon är på väg.

Text och bild: Hans Hallerfors.

Dagen därpå möts vi på Kroksta dagcenter där 
Agneta är fyra dagar i veckan. Vi börjar med att 
dricka kaffe och äta mackor. Brittmarie Karlström 
låter Agneta välja mellan ost och kaviar på mackan. 
Hon ser missnöjd ut och trots flera uppmaningar 
vägrar hon. Inte förrän tuben med räkost kommer 
fram. Den vill hon ha. 

Efter kaffet är det dags för dagens korridorpro-
menad. Även den betraktad som ett underverk 
eftersom den är en så ny företeelse. Brittmarie 
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Hälso- och sjukvård 
i gruppbostäder

Av Karl Grunewald

Det föreligger betydande brister i hälso- och sjukvården på 
gruppbostäderna ända sedan kommunaliseringen 1994. 
Det avslöjas först nu när två av Socialstyrelsens lokalkon-
tor inspekterat några kommuner. De övriga 280 kommu-
nerna har inte informerats  om de allvarliga underlåtenhe-
terna och Socialstyrelsen har inte prioriterat tillsynen.

 Läs också ledaren på sid 2!
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Hälso- och sjukvård 
i gruppbostäder

Det är Socialstyrelsens regionkontor som har 
ansvar för tillsynen över hälso- och sjukvår-
den i bostäder med särskild service och i 

den dagliga verksamheten enligt LSS. 
Tyvärr är det inte många av kontoren som har 

praktiserat sin tillsyn. Stockholmskontoret har be-
sökt sju enheter och kontoret i Jönköping besökte 
enheterna i tre städer. De övriga kontoren har i var-
je fall under de senare åren inte gjort någon över-
gripande inspektion. Av de tillsynsrapporter som 
Intra har tagit del av framkommer att det i samtliga 
fall förelåg betydande och ibland allvarliga brister.

Förhållandena i Stockholms län
För något år sedan granskade Socialstyrelsen hälso- 
och sjukvården vid sju särskilda boenden i länet, 
varav två enskilda (dnr 44-1813/2004). I dessa två 
hade inte någon verksamhetschef utsetts av vårdgi-
varen. Alla boenden hade en fast läkare- och tand-
läkarekontakt, liksom en omvårdnadsansvarig sjuk-
sköterska, men i två enheter fick personalen ingen 
regelbunden handledning. I endast tre av de sju 
besökte en sjuksköterska enheterna regelbundet. 
Detta trots att de ansåg att personalen saknade 

Ur ”Der Struwelpeter” av Dr Heinrich Hoffman.
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kompetens att vårda svårt sjuka. Personalen å andra 
sidan efterlyste mer kontakt med sjuksköterskan. 
I några enheter saknade en del personal relevant 
utbildning. 

Socialstyrelsen har skrivit både föreskrifter och 
allmänna råd om hur kvaliteten i hälso- och sjuk-
vård skall kunna upprätthållas och utvecklas. De är 
både omfattande och viktiga, men inte i någon av 
de aktuella enheterna hade verksamhetschefen ta-
git fram ett systematiskt kvalitetssystem enligt före-
skrifterna. Och rutiner för hur man ska gå till väga 
vid personskada saknades i fem verksamheter.

Allvarligt är det att i tre enheter saknades lokala 
instruktioner för läkemedelshantering. Lika allvar-
ligt är att inte någon av enheterna uppfyllde kraven 
i patientjournallagen, dvs att den som har en legiti-
mation för ett yrke inom hälso- och sjukvården skall 
föra journal över sina iakktagelser. 

I förebyggande hälso-och sjukvård ingår hälso-
kontroller. I stort sett samtliga intervjuade läkare 
ansåg att de inneboende var i behov av sådana och 
att det är särskilt angeläget när det gäller livslångt 
funktionshindrade personer. Men något program 
för sådana finns inte.

Viktiga föreskrifter
Föreskrifterna om kvalitetssystem inom hälso- och sjukvården gäller både verksam-
hetschefen och hälso- och sjukvårdspersonal. Kvalitetssystemet skall bl a omfatta 
säkerheten i den enskildes vård och omhändertagande, att denne och de närstående 
visas omtanke och respekt och att den enskildes värdighet och integritet tillgodoses. 
De närstående skall informeras och göras delaktiga. Förslag och klagomål från enskil-
da och närstående skall tas om hand och beaktas. (SOSFS 1996:24). 

Det finns särskilda föreskrifter om anmälan av personskada inom omsorgerna enligt 
LSS (SOSFS 1996:17). Den gäller om en person råkar ut för en allvarlig skada eller 
risk för skada i samband med verksamheten, oavsett om det är en följd av avsiktligt 
handlande eller genom olyckshändelse.

I SOSFS 1993:20  anges vem som skall föra en patientjournal, vad den ska innehålla, 
var den skall förvaras m.m. I bostäder med särskild service är det i första hand sjuk-
sköterskan som skall föra journal om den omvårdnad en person får.

Dessvärre har Socialstyrelsen inte skrivit några allmänna råd eller anvisningar om hur 
hälso- och sjukvården i kommunernas LSS-verksamhet bör utformas. Detta trots vad 
departementschefen skrev i propositionen till LSS: ”Det är enligt min mening ange-
läget att huvudmännen finner former för att underlätta att medicinska insatser når 
personer som nu tillhör omsorgslagens personkrets och att kunskaper om metoder 
och rutiner för hälsoundersökningar, diagnostik samt behandling av dessa personer 
kan bibehållas och utvecklas.”

Rätten till hälso- och sjukvård
Personer med utvecklingsstörning har rätt till hälso- och sjukvård på lika villkor som 
övriga medborgare. Men ofta förbiser man att personer med utvecklingsstörning har 
behov av specialanpassad information, förlängda undersöknings- och behandlingstider 
och att det behövs särskild kompetens hos sjukvårdspersonalen. 

”Det är särskilt angeläget att samhället värnar om vissa grupper som är särskilt 
utsatta, till exempel äldre och handikappade” skrev regeringen i propositionen till 
hälso- och sjukvårdslagen 1981/82. Och då lagen reviderades 1997 skrev man att 
”det relevanta vid prioriteringar är att människovärdet inte är knutet till människors 
personliga egenskaper eller funktioner i samhället utan till själva existensen”.  
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Vem har ansvaret för god hälso- och sjukvård?
Då ansvaret för bostäder och daglig verksamhet överfördes från landsting till kommunerna 
bröts de  etablerade kontakterna med hälso- och sjukvården och med habiliteringsteamen. Det 
dåvarande enhetliga ansvaret underlättade samordningen av insatser och det fanns bl. a. läka-
re och sjuksköterskor med särskilda kunskaper om utvecklingsstörda personer i varje landsting.

Sedan 1944 är det kommunen som har detta ansvar. Det är endast läkar- och tandläkarinsat-
sen som landstinget ska stå för. Undantag är kommunerna i Stockholms län där landstinget har 
kvar hela ansvaret för hälso- och sjukvård.

   

Gruppbostäder och dagcenter skall enligt Hälso- och sjukvårdslagen ha en verksamhetschef 
som ansvarar för hälso- och sjukvården. 
Föreståndare/enhetschef kan också vara verksamhetschef, utan att vara medicinskt kom-
petent. Det skall framgå av kvalitetsrutinerna. I sådana fall får hon eller han inte bestämma 
över den medicinska vården av enskilda personer, men skall se till att den sjuksköterska som 
är knuten till enheten har tillgång till de resurser som krävs för att hon eller han skall kunna 
fullgöra sina uppgifter. Föreståndaren/enhetschefen skall även fastställa former för fortlöpande 
samråd med denna om kvalitet och säkerhet och resursanvändning inom hälso- och sjukvården 
på enheten.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, ansvarar för patientsäkerheten och för 
en god kvalitet i vården för all kommunal hälso- och sjukvård. Hon är inte underställd verksam-
hetschefen utan har ett sjävständigt ansvar.

Rapporten tar inte upp om det fanns vårdplaner 
för den enskilde. 

På Intras särskilda förfrågan meddelades att det  
inte heller gjorts någon utvärdering av eventuell 
övermedicinering eller av hur ofta den föreskrivna 
omprövningen av läkemedel sker.  

Rapporten skickades till ansvariga för kännedom. 
– Det kan man ju tycka var vänligt och förtroende-
fullt, men underlåtenheterna framstår som så all-
varliga att man borde krävt åtgärder och återrap-
portering. 

Förhållandena i Motala
Socialstyrelsen i Jönköping inspekterade hälso- och 
sjukvården för vuxna utvecklingsstörda som bodde 
i bostäder med särskild service i Motala kommun 
år 2000 (d.nr 44-1746/00). Av rapporten framgår 
att Socialstyrelsen ifrågasätter det lämpliga i att 
personalen, som ofta har ringa medicinsk kompe-
tens, ensamma är bärare av information avseende 
medicinska förhållanden mellan olika instanser, 
framförallt till anhöriga och gode män. Man me-
nar att den kommunala sjuksköterskans roll i detta 
sammanhang bör klargöras. Personalen bör få mer 
information om kommunens ansvar för hälso- och 
sjukvård. Det bör tydlliggöras vem som ansvarar för 
den mer specialiserade omvårdnaden.  

Varje person får för det mesta komma till samma 
läkare/tandläkare då behov föreligger. Däremot 
ansåg man att samordningen mellan olika behand-
lare måste förbättras. Det är inte acceptabelt att be-
handlare runt en och samma patient inte känner 

till varandras insatser. Det är allvarligt att det saknas 
vårdplaner med dokumenterade anteckningar om 
ansvarsfördelning och planerade uppföljningar i 
journalerna. Särskilt bör den patientansvarige lä-
karens ställning som ”spindeln i nätet” förtydligas. 
Likaså måste den kommunala sjuksköterskan invol-
veras i den totala planeringen av patientens vård 
och omhändertagande.

Primärvårdsdirektören i landstinget ansåg att 
det brast i omhändertagandet av utvecklingsstörda 
med psykisk ohälsa. Det kan vara svårt för en di-
striktsläkare att konstatera om en patient har en 
psykisk sjukdom utöver utvecklingsstörningen. En 
ev. avsaknad av diagnos innebär med stor sanno-
likhet också att personen i fråga inte genomgår en 
adekvat utredning och behandling, skrev han. 

Men rapporten tar inte upp frågan om ev. över-
medicinering med psykofarmaka eller om föreskri-
ven omprövning av ordination av läkemedel. 

Varken personalen inom primärvården eller 
inom boendet hade tillräcklig kompetens för att ge 
en optimal vård för utvecklingsstörda. Därför an-
såg man det nödvändigt att dessa får fortbildning 
inom området. Det gällde bl a habiliterande insat-
ser vilket kan ses som en konsekvens av att det inte 
finns någon vuxenhabilitering i Östergötlands län. 
Verksamheten för råd och stöd måste bli betydligt 
mera känd så att samarbetsformer med dem kan 
utvecklas.

Man ansåg också att den uppsökande och infor-
merande verksamheten för tandvård behövde ut-
vecklas.
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P sykologen Börge Holden i Norge har under-
sökt hur mycket psykofarmaka som vuxna 
utvecklingsstörda använder. Han lät plocka 

ut 296 personer som får insatser av sin kommun 
oavsett var de bor.

En tredjedel fick psykofarmaka
Det visade sig att hela 37 % fick något psykofar-
maka inklusive antiepileptiska läkemedel. 11 % fick 
mer än ett preparat. Dessa personer var i snitt tio år 
äldre än de utan psykofarmaka.

20% fick traditionell och 12 % fick modernt an-
tipsykotiskt läkemedel, 11 % fick antidepressivt lä-
kemedel, 5 % antiepileptika och 2 % ångestdäm-
pande och övrig medicin.

Kvinnor fick antidepressiv medicin oftare än män 
– i övrigt fanns ingen könsskillnad.  

Det fanns inget sammanhang mellan grad av ut-
vecklingsstörning och denna medicinering. 

De som fick traditionellt antipsykotiskt läkeme-
del hade fått det i snitt i tio år.

Ingen diagnos
Endast en fjärdedel av dem som fick antipsykotisk 
medicin hade diagnosen psykos. Färre än 40% av 
dem med antidepressiv medicin hade en diagnos-
ticerad depression. Halva antalet av dem som fick 
psykofarmaka hade  beteendestörning med eller 

utan en psykiatrisk diagnos. 
Nästan två tredjedelar av medicinerna var utskriv-

na av allmänläkare. Endast i halva antalet fanns en 
diagnos angiven.

Ingen utvärdering
Utvärderingen av effekten av medicineringen och 
biverkningarna var i stort sett försummade av både 
allmänläkarna som psykiaterna, de senare något 
mindre ofta vad gäller effekten.

Varför?
Vad är orsaken till denna överförskrivning av psyko-
farmaka? Varför har inte stängningen av vårdhem-
men och de nya bostäderna i samhället lett till en 
motsatt utveckling, frågar sig författaren. Han me-
nar att det beror på att man inte längre har samma 
tillgång till psykiater som förr. Allmänläkarna an-
vänder sig av psykosmedicin när den utvecklings-
störde motsätter sig insatser och antidepressiva 
läkemedel används vid aggressioner eller självska-
dande beteende. 

Övermedicinering i Norge

Börge Holden. Bruk av psykotrop medikasjon 
blant mennesker med psykisk utviklingshemning. 
- En undersökelse i Hedmark. 
SOR Rapport nr 5 - 2004

År 1999 gjordes en verksamhetstillsyn av samma 
målgrupp i Värnamo och i Huskvarna. Man fann 
brister inom i stort sett samma områden, nämligen 
i samverkan och samordningen av vårdplanering-
en, i den patientansvarige läkarens roll i behand-
lingsuppföljningen, i dokumentationen och i kom-
petensutvecklingen.  

Kommentar:
Birgitta Hagström, som var ansvarig för rapporter-
na från Jönköpingskontoret, kommenterar dem så 
här för Intra:

– Den chans att förbereda sig för att ta emot en 
helt ny patientgrupp som allmänläkarna fick i sam-
band med kommunaliseringen var minimal. Jag 
tror kanske inte att dåtidens omsorgsläkare var en 
allt igenom bra lösning ur ett normaliseringsper-
spektiv, men de hade dock en oslagbar kompetens 
som så vitt jag vet inte har ersatts på något sätt. Det 
var bl.a. med tanke på detta som vi i våra rappor-
ter lyfte fram de patientansvariga läkarnas roll som 
”spindeln i nätet”. Men har inte den ”spindeln” rätt 
kompetens är det lätt att det blir fel hela vägen.

Om läkemedel
Det skall finnas skriftliga rutiner för 
läkemedelshanteringen i bostäder med 
särskid service och i daglig verksam-
het. Det är kommunens medicinskt 
ansvariga sjuksköterska, MAS, som 
fastställer dem och som delegerar an-
svaret för utdelningen av läkemedel. 

Varje ordinerat läkemedel skall omprö-
vas fortlöpande. Den som ansvarar för 
utdelningen av läkemedel är skyldig 
anmäla till föreståndaren eller sjuk-
sköterskan om man misstänker biverk-
ningar eller behov av omprövning före-
ligger. (SOSFS 1992:6 och  2000:1). 
Se även Intra nr 2/2000.
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Vad är medicineringens roll i de särskilda 
boendeformerna som erbjuds med stöd av 
LSS? Dessa särskilda boenden har under de 

senaste 20 åren förändrats från små rum i en ge-
mensam lägenhet till större, med kök utrustade lä-
genheter med ett gemensamhetsutrymme i mitten 
eller till egna fristående lägenheter där personal 
ofta finns tillgänglig i en särskild enhet, i en närlig-
gande trappuppgång. 

Trots förändringarna har ansvaret för genom-
förandet av medicinutdelning hela tiden legat på 
personalen. 

Två frågor
Det finns en närmast allmän enighet om att medi-
ciner i ”lagom” omfattning är av godo men att över-
medicinering (framför allt av psykofarmaka) är av 
ondo. Det är därför två frågor jag tror skulle behöva 
belysas:

• Hur vanligt förekommande är medicinering 
i LSS-boenden? 
• Vad betyder medicineringen för de boende 
och personalen och deras relationer?

Kraftig överkonsumtion trolig
Trots en gedigen statistikproduktion kring åtgärder 
med stöd av LSS, existerar det inte någon samlad 
nationell bild av förekomsten av mediciner, deras 
utbredning och förändring för de berörda grup-
perna. Inte heller har det mig veterligt, grundligt 
utretts eller forskats runt det när det gäller hela 
Sverige. Lokala undersökningar eller fallstudier 
pekar emellertid mot en, jämfört med den statis-
tiska normalbefolkning, kraftig överkonsumtion av 
mediciner

Internationella undersökningar pekar i likartad 
riktning. Några norska forskare har talat om män-
niskor med utvecklingsstörning som den kanske 
mest övermedicinerade gruppen som finns. An-
märkningsvärt är också att någon uppföljning av 
den enskildes medicinering inte heller tycks äga 
rum. Detta är således något som borde utredas el-
ler forskas närmare på.

Hur påverkas relationerna?
Problemet med en omfattande medicinering kan 
– utöver de ibland uppenbara medicinska konse-
kvenserna (som t.ex. biverkningar) – också med-
föra – kanske inte lika uppenbara – förändringar i 
mera sociologiska och psykologiska hänseenden. 
Hur påverkas t.ex. relationerna mellan personal 
och boende av att de förra ofta får ta på sig medi-
cineringsövervakarens roll? Och vilken betydelse 
har det för de boendes och personalens bild av sig 

själva och sina roller? Hur berörs möjligheterna att 
genomföra andra aktiviteter av att medicineringen 
inramar tiden och därmed ibland gör det vansk-
ligt att företa sig något annat eftersom det ”snart är 
medicineringsdags”? 

Kan inte ifrågasätta
Eftersom personalen – vars utbildning nyligen na-
tionellt utretts – i stor omfattning saknar vård- el-
ler omsorgsutbildningar och därmed både formell 
kompetens och legitimitet att ifrågasätta förskriv-
ningen av mediciner, blir det svårt för dem att inte 
prioritera rollen som medicinövervakare. Samti-
digt har de få personer till hands att ta upp sina 
undringar med. 

Föreståndarna var tidigare ofta en naturlig bryg-
ga till den medicinskt ansvariga sjuksköterskan 
(MAS) eller i förekommande fall läkare. De kunde 
också fungera som en rådgivande samtalspartner 
till personal. Men efter kommunaliseringen och 
den ekonomiska återhållsamheten som följde har 
föreståndarna ”tunnats ut”. De ansvarar idag ofta 
för så många enheter att personalen inte längre har 
den naturliga kontakt med dem på det sätt som var 
vanligt för halvtannat decennium sedan.
 
Synen på den boende som sjuk
Slutligen kan frågan också resas hur personalens 
bild av de boende påverkas. Det ligger nära till 
hands att – oaktat hur nära och tillitsfull relationen 
är i övrigt – ansvaret för medicineringens genom-
förande gör, att synen på den boende som sjuk el-
ler befinnande sig i ett sjukdomsliknande tillstånd 
aldrig är långt borta. 

Av Ove Mallander

Vilken roll spelar 
medicineringen?

Ove Mallander är universitetslektor vid Högskolan 
i Malmö. Hans doktorsavhandling, ”De hjälper oss 
till rätta”  (Socialhögskolan i Lund 1999) är en upp-
märksammad studie av livet i olika gruppbostäder. 
Han är också redaktör för Studentlitteraturs bokserie 
”Handikapp och samhälle”.
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Det behövs 
en samordnare!

”Stödet är ineffektivt och fyrkantigt.” Det tycker Lena Hägglöf som är ensamstående mam-
ma till två pojkar med funktionshinder. ”Det borde finnas någon som tar det övergripande 
ansvaret och ser till att insatserna samordnas.”

P ermobilen. Det är i en bisats Lena Hägglöf 
berättar om den. Aron hennes fjortonårige 
son hade varit ute med sina kompisar. Han 

ringde till mamma och berättade att permobilen 
hade börjat ryka. Lena Hägglöf åkte och hämtade 
Aron men kunde inte ta med permobilen eftersom 
den inte får plats i bilen. 

Den forslades dagen därpå till hjälpmedelscen-
tralen. Där står den fortfarande efter tre månader. 
Aron får inte ha någon permobil längre. Hjälp-
medelscentralen i Örnsköldsvik anser nämligen 
att Aron missbrukat sin permobil. Man hade fått 
in uppgifter om att Aron låtit några kompisar åka 
med på den eldrivna rullstolen.

Fjorton år och ute och busar med kompisarna. 
Full fart på rullstolen. Vem som helst skulle ha jublat 
i sitt sinne över denne företagsamme tonåring som 
bjudit kompisarna på en omild åktur. Kanske hu-
tat åt honom lite att ta det försiktigare i framtiden. 
Dom är ju inte gratis dom där elrullstolarna. Men, 
även en funktionshindrad tonåring måste ju få vara 
just det. Tonåring.

För Lena Hägglöf är inte denna händelse det vik-
tiga. Den är bara en i raden av alla exempel på den 
oförståelse och de byråkratiska hinder som hon 

hela tiden möter som ensamstående mamma till 
två funktionshindrade söner. 

Två barn med funktionshinder
Det började för 19 år sedan då Lena och hennes 
man for till Sri Lanka och hämtade hem Daniel, 
deras första son. Året efter adopterade de Christine 
och sedan, efter ytterligare fyra år, var det dags att 
hämta Aron från samma land.

Både Daniel och Aron visade sig ha funktionshin-
der. Aron har en muskelsjukdom, spinal muskel-
atrofi, som medför svag muskulatur, framför allt i 
benen. Dessutom har han liksom Daniel ett lindrigt 
begåvningshandikapp. 

Arbetet med att se till att pojkarna fick stöd, trä-
ning och skola som var anpassad efter deras funk-
tionshinder medförde stora påfrestningar på famil-
jen. Så svåra att familjen sprack och Lena Hägglöf 
stod ensam med huvudansvaret för barnen.

– Jag har ju hört att det finns dom som får en för-
djupad gemenskap när de får ett funktionshindrat 
barn. Men det gällde inte för oss, konstaterar hon 
torrt. Barnens far började jobba alltmer och sedan 
gick det som det gick. Han träffade en ny kvinna 
på jobbet.
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– Enda skillnaden är att jag inte kan hota 
med att hålla inne betalningen, skrattar 
Lena Hägglöf. Den makten har jag inte. 
Men ineffektiviteten kostar pengar. Och 
det är skattebetalarna som betalar.  

Vill ta körkort
En annan stor besvikelse är det bristande 
psykosociala stödet.

– Det finns så lite stöd att få, när mina 
pojkar ska klara av de problem som följer 
av den lindriga utvecklingsstörningen.

Hon berättar om Daniel, den äldste so-
nen, som älskar bilar:

– När han var 12 kunde han köra själv. 
Han hade lärt sig genom att studera hur vi 
körde. Han knyckte mina eller mina vän-
ners bilnycklar titt som tätt och gav sig ut 
på gatorna. Jag fick ringa polisen och lar-
ma. Men han kör så bra så ingen, inte ens 
polisen, märker att han inte har körkort 
när de möter honom. Nu håller han på 
att ta körkort. Den praktiska bilkörningen 
går fint men han klarar inte teorin efter-
som han inte kan läsa så bra. Så nu håller 
jag på och arbetar på att han ska få teori-
frågorna upplästa för sig. 

Daniel har för det mesta vantrivts i sko-
lan. Men nu, det sista året, har det vänt. 
Han får praktisera på kommunens trans-
portcentral. Där trivs han. Och dom trivs 
med honom. Han håller reda på all logis-
tik och älskar att åka runt med lastbil.

– Nu hade vi elevvårdskonferens och 
Daniel sa att han ville gå ett år till i sko-
lan. Så bra trivdes han. Men rektorn gick 
emot. ”Man kan inte gå om gymnasiet,” sa 
han. Men i den individuella planen stod 
att han skulle få gå om ett år om han ville. 
Vi pratade olika språk. Rektorn sa: ”Vi be-
driver inte någon social verksamhet”. Nu 
får vi se hur det går.

Inte långt till skrattet
Har du inga kontakter som fungerat bra, 
frågar jag.

– Jo, på försäkringskassan har dom varit 
tillmötesgående och snabba. Och Arons 
rektor var underbar och hans assistent i 
skolan är kanon.

Lena är luttrad och ilsken på mycket av 
den oförmåga som hon mött. Men hon 
har inte långt till skrattet och verkar inte 
ha knäckts av alla svårigheter hon mött.

Just nu gläds hon åt att hon lyckats få  
10 000 kr från en fond. Pengarna ska an-
vändas för en resa till Sri Lanka.

– Daniel och Aron har tittat på TV myck-
et nu när de visat bilder från flodvågska-
tastrofen. Och de har förstått att kanske 
några av deras släktingar där farit illa. 
Dom behöver ju hitta sina rötter. 

Text och bild: Hans Hallerfors.

Utredare 
föreslår:
             

Rätt till 
samordnare
Hjälpmedelsutred-
ningen, under ledning 
av Catherine Persson 
(s), har lagt förslag om 
hur framtidens råd- 
och stödinsatser ska 
se ut. Man  föreslår 
bland annat att en 
namngiven samord-
nare skall utses inom 
särskilt personligt 
stöd om man så 
önskar. Samordnaren 
skall medverka till att 
förenkla kontakterna 
mellan olika stödper-
soner och öka möjlig-
heterna till kontinuitet 
i samarbetet med bru-
kare och närstående. 
Så här vill man att den 
paragrafen ska lyda:

I samband med 
att insats enligt 9 
§ 1 beviljas, skall 
den enskilde be-
viljas stöd i form 
av en namngiven 
samordnare. 

I förra numret av 
Intra recenserade 
vi hjälpmedels-
utredningens 
förslag. Betänkan-
det heter ”LSS 
– Särskilt person-
ligt stöd” (SOU 
2004:103). Det 
kan beställas från 
Fritzes kundtjänst 
tel 08-690 91 
90. E-post: www.
fritzes.se. 
Betänkandet kan 
också laddas ner 
från regeringens 
hemsida: 
www.regeringen.se

Mycket som fungerar dåligt
Lena Hägglöf var inte obekant med att ar-
beta med funktionshinder. Hon har jobbat 
26 år som specialpedagog i Örnsköldsvik. 
Däremot var hon obekant med den kultur 
som utvecklats inom LSS-verksamhet och 
habilitering. Nu, efter sjutton år, har hon  
skaffat sig så mycket erfarenhet att hon ser 
mönster. Att så mycket fungerar dåligt. 

– Först är det alla dessa möten och kon-
takter, suckar hon. Jag sitter där och jag in-
billar mig att jag gör det för barnens skull. 
Där sitter arbetsterapeuten och psykologen 
och sjukgymnasten och kuratorn. Kanske 
någon från skolan också och någon mel-
lanchef. Vi upprättar en habiliteringsplan. 
Två gånger om året. Och jag har min an-
teckningsbok och jag tar upp att Arons rull-
stol blivit för liten för honom, att datorn i 
skolan är trasig så att han inte kan använda 
den och en massa andra små och stora sa-
ker. Och alla vid bordet är nöjda när mötet 
är slut. Men sedan händer det ingenting! 
I bästa fall resulterar någon punkt i nya 
möten med nya handläggare som också 
de, alltför sällan leder någonstans. Man får 
ringa samtal och boka möten och ligga i. 
Det är kontakter med barnpsyk, handikap-
pomsorg, försäkringskassa och skola. Jag 
har lärt mig att jag måste begära en tids-
ram, annars händer ingenting, jag måste 
begära individuell plan och uppföljning av 
den individuella planen. De flesta tar inget 
ansvar. Man pratar och försäkrar mig att allt 
ska gå bra men då vill jag säga: Jag blir inte 
lugnare av det!  

Det är detta som Lena Hägglöf reagerat 
mot. Denna kultur av till intet förpliktigan-
de sammankomster som inte leder någon 
vart. Att ingen egentligen tar ansvar.

– Det behövs verkligen att någon tar ett 
övergripande ansvar. Som det är nu finns 
ingen samordning. De professionella är 
ofta omedvetna om helheten, de ser bara 
sin bit! Jag har räknat ut att det är ungefär 
20 personer runt var och en av pojkarna. 
Och det är underförstått att det är jag som 
ska samordna, som ska försöka se till så att 
de olika instanserna samarbetar och ge-
nomför sina insatser. 

Som att bygga hus
Vi kommer på att Lenas uppgift i mångt 
och mycket liknar det arbete man har om 
man ska bygga ett hus! Man ska hålla kon-
takt med en massa olika hantverkare som 
alla jobbar med sin lilla tårtbit och som säl-
lan infriar de löften som ställs ut när man 
skriver kontrakt. Man får hålla kontakt med 
alla och se till så att de kommer när de ska 
och att de inte går i vägen för varandra. Ett 
heltidsjobb!
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F ör ett år sedan fanns det 2 300 ej verk-
ställda LSS-beslut. Jämfört med året 

före hade antalet minskat med åtta procent, men 
å andra sidan hade antalet avslag på ansökningar 
om en insats ökat med nästa 27 procent, trots att 
det förelåg ett behov av insatsen. – Alltså en stor 
eftersläpning, trots att kostnaderna för handikap-
pomsorgen är den kommunala kostnad som ökar 
snabbast. 

Endast 23 procent av besluten verkställs inom tre 
månader. Ungefär halva antalet rör sig om kontakt-
person. Ännu efter två år hade 40 procent inte fått 
sin kontaktperson. Orsakerna är inte kostnaderna 
– de är relativt små i detta sammanhang – utan re-
kryteringsproblem.  

Kommunerna uppger att antalet lägenheter för 
LSS-boende kommer att öka med cirka 2 000 inom 
det närmaste året. Trots det har cirka en tredjedel 
av kommunerna inte vidtagit några åtgärder för att 
öka antalet bostäder på kort sikt och en tredjedel 
har ingen framförhållning på lång sikt. 

______________________________________

Utredningen har skickat en enkät  till 24 kom-
muner och tre landsting med ett stort antal 
frågor om handläggning m.m. av ärenden inom 
socialtjänstlagen och LSS. På frågan hur lång 
tid det tar för att verkställa ett gynnande be-
slut uppger elva av de 24 kommunerna att det 
kan ta mer än 12 månader. Det gäller främst 
kontaktperson, bostad för vuxen, ledsagare 
och daglig verksamhet.

Hur lång kan anses som acceptabel? Svaren 
varierar stort kommunerna emellan.  En del 
svarar generellt tre månader, andra – såsom 
Krokom – anger från 30 dagar till 90 dagar 
för korttidsvistelse och bostad med särskild 
service. Norrtälje anger ett år för bostad med 
särskild service.
På frågan hur rättssäkerheten för de personer 
som väntar på verkställighet kan förbättras 
svarar man olika:  
Genom att avslå framställan så att beslutet 
kan överklagas. 
Genom att ge den enskilde rätt att överklaga 
under verställighetsfasen trots att insatsen 
beviljats. 
Genom att  fördröjningen påtalas för de  för-
troendevalda. 
Genom ökad tillsyn från länsstyrelsen.
_______________________________________

Om man får avslag på ansökan
Under 2003 avlogs 1 932 ansökningar om särskilt 
boende enligt socialtjänstlagen, trots att det be-
dömdes att behov förelåg. Motsvarande siffra vad 
avser LSS var endast 127. 

Orsaken till avslagen är att man helt enkelt inte 
kan erbjuda bostad inom rimlig tid. Genom att 
avslå ansökan ger man den enskilde möjlighet att 
klaga i länsrätten. Dessutom ger det en tydlig signal 
från LLS-handläggaren till de ansvariga politikerna 
att resurstilldelningen är för liten.

Beviljats 
men inte fått

För ett år sedan upptäckte man att flera tusen som hade rätt 
till bistånd enligt socialtjänstlagen eller en insats enligt LSS, 
hade fått avslag när man ansökte. Ännu fler hade beviljats 
ett bistånd eller en insats, men inte fått den. Kommunerna 
sparar pengar genom att dröja med verkställigheten.  – Så får 
det inte gå till, ansåg regeringen, och gav f d justitieombuds-
mannen  Jan  Pennlöv i uppdrag att komma med förslag till 
åtgärder. Och det har han gjort nu. Med besked.

Av Karl Grunewald
”Kommunalt trots” .
Teckning av Erica Karlsson.
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Detta förfarande sker på rekommendation av 
länsstyrelsen i vissa län. Flertalet länsstyrelser re-
kommenderar emellertid det motsatta förfarandet: 
Man måste besluta bifall om behov av den sökta 
insatsen föreligger. Resursbrist är inget godtagbart 
skäl till avslag. 

Nackdelen är dock att beslutet inte kan överkla-
gas, hur lång tid verkställigheten än tar. (Att statliga 
tillsynsorgan ger två så motstridiga rekommenda-
tioner är ett allvarligt tecken på brist på central 
ledning.) 

Vad beträffar antalet överklagningar av ett avslag 
från kommunen   visar det sig att endast cirka åtta 
procent av besluten  enligt socialtjänstlagen över-
klagas, medan antalet överklaganden utgör drygt 
hälften av besluten enligt LSS.

_______________________________________

Andelen överklagningar av fattade LSS-beslut 
varierar stort mellan de kommuner som ingick 
i enkäten: Från noll procent i Alvesta, Asker-
sund, Bjurholm, Färgelanda, Norrtälje och 
Ånge, till 67% i Alingsås, 90% i Staffanstorp 
och 100 % i Ljusdal. 
_______________________________________

Systemfel
Utredningen slår fast att om en kommun ej verkstäl-
ler ett gynnande beslut eller avslår en ansökan, trots 
att behov föreligger, kan man tala om ett systemfel. 
Det är  allvarligt därför att det urholkar förtroendet 
för rättsstaten. Dessutom leder det till svårigheter 
och lidande för den enskilde. Utredningen beteck-
nar det som kommunalt lagtrots.

Utredningen fastslår alltså att det är olagligt att 
avslå en ansökan bara därför att man inte kan verk-
ställa beslutet inom rimlig tid. Varken socialtjänst-
lagen eller LSS tillåter det. Dessutom kan det leda 
till att de som överklagar till domstol och får rätt, 
sedan hamnar i en ”gräddfil” och får sin insats före 
andra som kanske har väntat längre.

Här ger utredningen ett klart besked till alla LSS-
handläggare! Föreligger behov av den sökta insat-
sen och tillhör den sökande personkretsen för LSS 
måste ansökan beviljas. Kön kan förvisso bli längre 
därigenom. Hur det skall bemästras återkommer 
utredningen till.

Stora olikheter kommuner emellan
Utredningen framhåller att skillnaden vid tillämp-
ningen av LSS är stor kommunerna emellan. Det 
finns kommuner där handläggningen sker på ett 
godtagbart sätt, men det finns också stora kulturella 
olikheter mellan kommunerna, vid bedömningen 
av hur tillgängliga medel skall fördelas.

Dessutom finns det betydande brister i den for-
mella handläggningen av ansökningar. I vissa kom-
muner blir tiden för sådan helt enkelt för lång. Det 
förekommer även att ärenden blir liggande till dess 
det finns möjlighet att tillgodose behovet. Eller att 
man erbjuder andra insatser utan att fatta ett av-
slagsbeslut. 

________________________________________
På frågan: Vad gör ni om en enskild tackar nej 
till en erbjuden insats svarar kommunerna: 
Någon ny ansökan behövs ej det närmaste 
året (Alingsås). 
Vi har ingen gräns för antalet erbjudanden 
(Borås, Krokom). 
Det innebär i vissa fall en nedprioritering av 
ärendet (Jönköping).
Ärendet avslutas, men undantag kan göras 
(Norrtälje). 
Om man inte anför godtagbara skäl anses 
ärendet avslutat (Olofström, Piteå, Staffan-
storp).
_________________________________________

Under 1990-talet blev Socialstyrelsen förelagd en 
allt större restriktivitet med att utfärda allmänna 
råd och föreskrifter. Följden blev ökade brister i 
tillämpningen av LSS och länsstyrelserna överläm-
nades till egna bedömningar vid sin tillsyn. Tjänste-
män har efterlyst allmänna råd från Socialstyrelsen 
om handläggning och dokumentation. I betänkan-
det meddelas att sådana beräknas kunna utfärdas i 
början av 2006. Regeringen har dessutom gett So-
cialstyrelsen i uppdrag att utveckla sin normering 
”inom områden med behov därav”. Styrelsen har 
även fått en vidgad rätt att utfärda föreskrifter. 

_______________________________________
I enkäten uppmanas kommunerna att ge ex-
empel på hur kontakten mellan kommunen 
och länsstyrelsen skulle kunna utvecklas. Här 
är några svar: 
Mera kontakt! – det är en stor skillnad mellan 
verkligheten i kommunen och länsstyrelsens 
bild av förutsättningarna. 
Återkommande information och utbildning; te-
madagar med diskussion; 
Bättre information till politikerna.

Några skillnader mellan 
Socialtjänstlagen och LSS
Sedan några år tillbaka kan äldre perso-
ner och personer med funktionshinder 
överklaga ett beslut om bistånd enligt 
Socialtjänstlagen om hjälp i hemmet och 
särskilt boende. Andra insatser kan man 
inte överklaga. 
Till skillnad från i LSS kan man inte räkna 
med att få bistånd om behovet kan tillgo-
doses på annat sätt. För LSS-insats räcker 
det med att behovet inte tillgodoses på an-
nat sätt. Med stöd av ett bistånd enligt 
Socialtjänstlagen skall man tillförsäkras 
en skälig levnadsnivå, men enligt LSS ska 
man erhålla  goda levnadsvillkor. Och över 
det senare kan man klaga i domstol om 
man inte är nöjd.
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  Kommunerna anser att det vore önskvärt 
med en mer enhetlig handläggning i de fall 
den enskilde har rätt till en insats som inte 
finns att tillgå i kommunen. Man anser att det 
behövs råd och anvisningar från Socialstyrel-
sen som närmare beskriver 
insatserna t.ex. om person-
lig assistent, om personlig-
hetsbedömningar och om 
särskilt anpassad bostad. 
Det behövs en allmän väg-
ledning om hur lagen skall 
tolkas.  
________________________

Rapportskyldighet 
införs
Utredningen föreslår att soci-
alnämnden skall anmäla alla 
gynnande beslut enligt social-
tjänstlagen och LSS som inte 
har verkställts inom två måna-
der eller där verkställigheten 
avbrutits.

Rapporteringen skall ske till 
länsstyrelsen, kommunens  re-
visorer och till fullmäktige. 
Revisorerna, som sedan en tid 
tillbaka har rätt att granska hur 
nämnderna fullgör ett avgö-
rande i domstol, får härigenom 
underlag för sin bedömning. 
Ledamöterna i fullmäktige får 
möjligheter att följa ärendebe-
lastningen i nämnderna och 
länsstyrelsen får ett ökat under-
lag för sin tillsyn.

Rapporteringen skall ske varje månad och inne-
hålla art av insats och varför insatsen ej har kunnat 
verkställas. Det senare gäller även då verkställig-
heten har avbrutits. Besked skall även lämnas när 
insatsen slutligen verkställts. Rapporteringen till 
fullmäktige skall utformas så att den inte kommer 
i konflikt med sekretesslagen. Därigenom blir upp-
gifterna även tillgängliga för media.

Sanktionsavgift 
som vid domstolstrots
Gynnande beslut som fattas enligt socialtjänstlagen 
och LSS skall verkställas omedelbart. Likväl måste 
man som sökande finna sig i viss verkställighetstid. 
Hur lång denna är beror på ett flertal faktorer, 
men utredningen anser att de flesta bör klaras av 
inom två månader. Om det tar oskäligt lång tid bör 
kommunen eller landstinget åläggas att betala en 
särskild avgift som straff. Det ska ske enligt samma 
regler som gäller då dessa inte fullgör ett utslag av 
en domstol. 

Det bör inte anges i lagen vad som menas med 
skälig tid då det varierar med hänsyn till specifika 
omständigheter i det enskilda fallet och vilken in-

sats det är fråga om. Det bör inte heller ställas upp 
något krav på uppsåt eller oaktsamhet för att av-
giftsskyldighet skall uppstå. Den särskilda avgiftens 
storlek bör variera mellan tio tusen kronor och en 
miljon, dvs. samma som vid domstolstrots. Storle-

ken bör täcka den vinst som 
kommunen gjort genom att 
inte verkställa beslutet. Till 
det skall läggas ett påslag som 
symboliserar straffet. En ny 
sanktionsavgift kan utdömas 
för den ytterligare tid det kan 
ta för kommunen att verk-
ställa beslutet. Likaså kan det 
beslutas om sanktionsavgift 
trots att insatsen har getts, 
men där det har tagit oskäligt 
lång tid. 

Avgiften skall kunna sät-
tas ner eller bortfalla om det 
föreligger synnerliga skäl. 
Det kan t ex gälla då den en-
skilde erhållit ett godtagbart 
erbjudande, men tackat nej. 
Likaså om kommunen har 
vidtagit stora ansträngningar, 
men misslyckats eller när det 
förelegat omständigheter ut-
anför kommunens kontroll. 
Avgift skall inte heller utgå ”i 
ringa fall” – dvs då dröjsmålet 
varit förhållandevis kort.

Det är länsstyrelsen som 
skall ansöka hos länsrätten 
om särskild avgift. Kommu-
nen skall kunna överklaga 
beslutet i kammarrätt om 
den ges prövningstillstånd.

Utredningens förslag föreslås träda i kraft den 1 
juli 2006. 

Nackdelar med sanktionsavgift?
Finns det nackdelar med en sanktionsavgift? En 
konsekvens kan vara att handläggningstiden för-
längs medvetet. Skulle det visa sig vara fallet anser 
utredningen att regeringen bör överväga att föreslå 
riksdagen att lagstifta om en maximitid för hand-
läggning av ärenden enligt socialtjänstlagen och 
LSS.

Det kan även tänkas att antalet avslag på ansök-
ningar om bistånd eller en insats ökar. Skulle det 
visa sig vara fallet bör regeringen överväga att före-
slå riksdagen att ge länsstyrelserna en självständig 
rätt att överklaga ett sådant avslag.

Särskilt om kontaktperson
Utredningen gör en särskild analys av svårigheter-
na att finna kontaktpersoner med särskild hänsyn 
till att det är den vanligaste insatsen som inte till-
godoses inom skälig tid. Man refererar Kommun-
förbundets cirkulär 1995:83 om arvodering och 

Kommunal
självstyrelse

Den kommunala självstyrel-
sen är en grundläggande och 
allomfattande pricip för relatio-
nen mellan stat och kommun. 
Den säger att kommunen (och 
landstinget) själv skall styra, 
dvs. besluta inom sitt område 
beträffande de kommunala an-
gelägenheterna. Vilka dessa 
angelägenheter är bestäms 
genom lag. Några av dem är 
specialreglerade i särskild lag, 
och här föreligger i regel en 
skyldighet för kommunen el-
ler landstinget att ombesörja 
dem. (Ur SOU 1996:129). Den 
kommunala självstyrelsen kan 
aldrig åberopas som en ursäkt 
att förvägra sina invånare de 
förmåner som de fått rätt till 
av riksdagen eller i annat fall 
underlåta att rätta sig efter gäl-
lande lag. (SOU 2004:118). 
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SOU 2004:118. Beviljats men inte fått. Utredning-
en om verkställighet av vissa gynnande kommuna-
la beslut. 345 sid. Utredningen kan laddas ner 
gratis som PDF-fil från regeringens hemsida: 
www.regeringen.se Den kan också beställas 
från från Fritzes: tel. 08-690 91 90, 
e-post: order.fritzes@liber.se 
Internetadress: www.fritzes.se
Pris inkl. moms 299 kr + frakt (frakten för en 
publikation är 36 kr.).

omkostnadsersättning och konstaterar att ersätt-
ningsnivån är ”förhållandevis låg… Om den vore 
högre skulle förmodligen fler människor lockas att 
åta sig ett uppdrag.” 

Detta gäller bl a ersättning till personer som har 
sjuk- eller aktivitetsersättning. Riksförsäkringsver-
ket fastslår att ersättningen sätts ner först då arbets-
tiden överstiger en åttondedel av ett heltidsarbete 
som den försäkrade kan utföra. Samma sak med 
den som har arbetslöshetsersättning: Enstaka upp-
drag som god man eller kontaktperson skall inte 
påverka rätten till sådan ersättning. Personer med 
dessa förhållanden skulle enligt utredningen kun-
na göra goda insatser som kontaktperson.

_______________________________________
Vad kan man göra för att rekrytera assistenter, 
ledsagare, kontaktpersoner och korttidshem? 
Det var en av frågorna till de 24 kommuner-
na. Svaren tog bland annat upp handledning, 
gemensamma träffar, bra löneutveckling för 
assistenter, bättre utbildning, anställning av  
en resursperson, att assistenter får arbeta i 
arbetslag med gemensamma lokaler, att fler 
får heltidstjänster och att  det sker en kontinu-
erlig uppföljning av verksamheten.
_______________________________________

Utredningen betonar det angelägna i att kom-
munerna förbättrar förutsättningarna för att rekry-
tera kontaktpersoner. Svårigheterna kan inte tas till 
intäkt för att inte bedriva ett mycket aktivt arbete 
inom detta område. Rekryteringssvårigheter kan 
inte heller anses som godtagbart skäl för att inte 
döma ut en sanktionsavgift. 
 

De allra flesta som bor i en gruppbostad eller i 
en servicebostad enligt LSS betalar numera 
en hyra med eget kontrakt enligt jordabal-

ken. Andra betalar en avgift enligt LSS. 
Om avgiftens storlek har regeringen bestämt föl-
jande i propositionen till LSS: 
”Avgiften bör avse den enskildes privata bostad. 
Den enskilde bör däremot inte ha kostnader för 
gemensamma utrymmen och personalutrym-
men. De senare bör betraktas som en del av den 
särskilda service och omvårdnad som skall ges i 
anslutning till bostaden.”

Hur man än läser ovanstående text förefaller det 
omöjligt att kunna tolka den på annat sätt än att 
avgiften för att bo i en bostad med särskild service 
inte får påverkas av att man har tillgång till ett ge-
mensamhetsutrymme. Men vad som är uppenbart 
för dig och mig är inte uppenbart för våra högsta 
jurister!
I en nyligen avkunnad dom (mål 420-04) har Reger-
ingsrätten tolkat denna skrivning så här: ”Proposi-
tionsuttalandet får förstås så att personalutrymmen 
ingår som en del av servicen och omvårdnaden. 
Detta gäller dock inte gemensamhetsutrymmen” 

Intra har låtit Svenska språknämnden titta på Re-
geringsrättens tolkning av propositionstexten. I sitt 
svar skriver man att det förmodligen inträffat ett 
syftningsfel. ”De senare…” syftar både på gemen-
samma utrymmen och på personalutrymmen.
Regeringsrättens felaktiga tolkning leder nu till att 
kommunerna kan ta betalt för tillgången till ge-
mensamhetsutrymmena när man fastställer avgif-
tens storlek. Det kan innebära kännbara höjningar 
eftersom marginalerna för dem som bara har pen-
sion att leva på är så små.
Men de som har hyreskontrakt då? Ja, även där fast-
slår Regeringsrätten att hyressättningen kan påver-
kas av det värde som tillgången till gemensamhets-
utrymmen utgör för bostaden. Så sker också ofta 
idag. Hur denna värdesättning skall ske är dock 
oklar. Och några direktiv finns inte. (Se Socialsty-
relsen, Bostad med särskild service 2003, s.67).
Klart är ändå, enligt tidigare domar i kammarrätt, 
att ytan för gemensamma utrymmen inte får förde-
las på hyresgästerna som om den vore bostadsyta.
 

     HH   KG

Avgift och hyra i gruppbostad

Regeringsrätten tolkar LSS felaktigt!
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I det slitna kommunhuset på Nygatan 18 sitter 
Örnsköldsviks tre LSS-handläggare, Yvonne 
Löfblad, Karin Johansson och Ulla Nilsson. Till-

sammans med dem som handlägger Socialtjänst-
frågor och beviljar färdtjänst utgör de den särskilda 
enhet som jobbar med handläggning. 

– Här skiljer vi på myndighetsutövning och verk-
ställighet. Vi fattar beslut och beviljar en insats och 
sedan tar verksamheterna över, säger Yvonne Löf-
blad. Vi arbetar mycket med individuella planer 
och försöker ha en god framförhållning.

Örnsköldsviks kommun har ca 56 000 invånare 
varav ca 330 personer får en eller flera LSS-insatser. 
130 personer har bostad med särskild service vilket 
för alla utom 15 innebär boende i gruppbostad.

Färre vill bo i gruppbostad
LSS-handläggarna har utarbetat ett eget bedömn-
ingsinstrument som man använder för att få fram 
vilken typ av stöd som är det rätta. Man har ett bra 
samarbete med FUB och skolan och man har lagt 
ner mycket tid på att undersöka framtida behov, 
framför allt när det gäller bostad.
– Det var när vi intervjuade brukare och anhöriga 
som vi upptäckte att allt färre kommer att efterfråga 
gruppbostad i framtiden, berättar Yvonne. De flesta 
vill ha en servicebostad med personalstöd och en 
träffpunkt i närheten som de kan gå till om de kän-
ner sig ensamma.

När jag invänder att det ändå låter ganska likt en 
gruppbostad med egna lägenheter och ett gemen-
samhetsutrymme så protesterar alla tre:

– Gemensamhetsutrymmet i en gruppbostad är 
ju mer som ett extra vardagsrum. Och dit ska det ju 
inte komma personer utifrån! Men till träffpunkten 
för dem som har servicebostad kan man komma 
och gå lite som man vill. 

– Vore det inte bättre att man då fick egna lägen-
heter med boendestöd?

Jo, man är överens om att det skulle kunna fung-
era lika bra, förutsatt att det finns tillgängliga fri-
tidsaktiviteter och möjlighet att nå personal när 
ett behov uppstår. Men problemet är att en sådan 
insats inte finns i LSS. 

– Då skulle stödet skötas av hemtjänsten. Men 
hemtjänsten fixar inte att ge det kvalificerade stöd 
som borde ges. Vi har några speciella boendestöd-
jare för dem som är psykiskt sjuka och det är möjligt 
att de också kommer att ge stöd till personer med 
utvecklingsstörning i framtiden.

Man är också överens om att flera av dem som 
bor i gruppbostad idag skulle klara sig bra i ett mer 
självständigt boende. Men det finns ingen medve-
ten strävan att få fler att flytta ut.

– Vi försöker arbeta utifrån Socialstyrelsens hand-
bok om bostad med särskilt stöd enligt LSS*, säger 
Karin Johansson.

LSS-handläggning i Örnsköldsvik

Vi måste ha en bra 
framförhållning!

Med en bra planering och framförhållning går det att ge alla de insatser 
de har rätt till enligt LSS. Det anser LSS-handläggarna i Örnsköldsvik. 

Karin Johansson, Yvonne Löfblad och Ulla Nilsson är LSS-handläggare i Örnsköldsvik.
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Hur upplever föräldrarna 
LSS-handläggaren?

H ur nöjda är föräldrarna med det stöd de 
får till deras  funktionshindrade barn?

Länsstyrelsen i Västra Götaland har in-
tervjuat 21 familjer och skickat en enkät till 150 
familjer med funktionshindrade barn i fem kom-
muner i länet och åtta stadsdelar i Göteborg. Ca 
80% svarade. 

Av dessa var de som fick insatsen korttidshem 
minst nöjda – bara 65%. 76% av de som hade en 
stödfamilj var nöjda och lika många av de som fick 
eftermiddagstillsyn. 92% var nöjda med sin kon-
taktperson och 100% med sin ledsagare! 

Handläggarnas diffusa uppdrag
Många föräldrar undrade vad LSS-handläggarens 
roll var. ”Är de bara administratörer?” ”På vems 
sida står de i familjens ständiga kamp för sitt barn?” 
”Nog kunde de höra av sig någon gång och visst 
borde de förstå att även syskonen har behov av stöd 
av olika slag.” Många föräldrar efterlyste mer em-
pati och bättre kunskaper (!) och några uttryckte 
att de kände sig ifrågasatta av handläggaren.

Socialnämnderna ansåg att LSS-handläggaren, 
utöver beslutsfattande, även skall följa upp sitt be-

LSS-insatser är inte heltäckande
Eftersom man samarbetar i en enhet har man inte 
så svårt med gränsdragningen mellan bistånd enligt 
socialtjänstlagen och LSS-insatser. Men ett problem 
som man stött på gäller de barn med funktionshin-
der som också har en social problematik med svåra 
hemförhållanden. 

– Ofta tror man inom individ- och familjeomsor-
gen att om ett barn har rätt till stöd enligt LSS så 
tar den lagen över hela omsorgen, säger Yvonne. 
Det kan lätt leda till bristande skydd och omsorg 
för dessa barn. 

Viktigt att använda LSS rätt
Den relativt goda framförhållningen har lett till att 
man sluppit bli anklagade för domstolstrots. 

– Vi har fått en del överklagningar av besluten 
men i nästan samtliga fall har vi fått rätt när frågan 
nått läns- och kammarrätt, säger Yvonne Löfblad. I 
länsrätten händer det att man bedömer frågan lite 
som det faller sig, medan Kammarrätten oftast gör 
en strikt juridisk bedömning. I de fall där vi fått ett 
domslut emot oss har vi sett till så att domen blivit 
verkställd.

Man försöker också se till så att tiden mellan be-
slut och verkställighet inte blir alltför lång. Men för 
en plats i en gruppbostad kan väntetiden som mest 
ändå bli 9 månader.

LSS-handläggarna i Örnsköldsvik är eniga om 
vikten av att ”använda LSS rätt”. 

– Det är viktigt att de som har rätt till en insats 
också får den på samma sätt som det är viktigt att 
den som inte har rätt till insatser enligt LSS får sina 
behov tillgodosedda genom annan lagstiftning. Att 
använda LSS rätt spar också pengar, säger Yvonne.

Öronmärkta pengar
Örnsköldsviks kommun har öronmärkta resurser 
till de som omfattas av LSS. Trots att kostnaderna 
här, liksom i övriga landet, ökat kraftigt under den 
senaste 10-årsperioden upplever inte LSS-handläg-
garna att de har svårt att få gehör för sina verksam-
heter.

– Kommunledningen har ställt upp på målet att 
funktionshindrade i Örnsköldsvik ska kunna leva 
som alla andra, säger Ulla Nilsson.

Text och bild: Hans Hallerfors

* Socialstyrelsens skrift ”Bostad med särskild service 
för vuxna enligt LSS” kan beställas från webbutiken: 
www.strd.se/webshop/socialstyrelsen
Pris: 170 kr + porto. Den kan också laddas ner från: 
www.sos.se
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slut minst en gång per år och vid behov oftare. En 
nämnd svarade att handläggaren även har ansvar 
för att samordna insatserna och en annan nämnd 
ansåg att kartläggning av framtida behov ingår i 
uppdraget.

Ingen av elva tillfågade handläggare ansåg att de 
hade ett tydligt formulerat uppdrag utöver myn-
dighetsutövningen. Ingen av dem ansåg att spar-
kraven i kommunen hade drabbat deras område. 
Politikerna vet att LSS är en rättighetslag, men det 
är tungt för LSS-handläggarna att alltid få höra 
att deras område är så kostsamt. Politikerna i de 
större kommunerna förväntade sig en högre grad 
av kostnadsmedvetenhet än politikerna i små kom-
muner.

Ansvaret för att verkställa ett beslut ligger i regel 
på andra än på LSS-handläggaren – ofta en s k utfö-
rare. Det innebär att informationen dem emellan 
måste fungera annars leder det till förseningar.

En del handläggare ansåg 
att det att det var svårt att få 
fram kunskaper om hur la-
gen skall tolkas och tillämpas 
inom den egna förvaltningen. 
Många ringer och rådfrågar 
handläggare på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen 
om handläggarna
Länsstyrelsen anser att hand-
läggarna ofta har otillräckliga resurser. De har för 
lite tid till sitt förfogande för varje ärende och de 
har ofta dåliga kunskaper om det aktuella funk-
tionshindret och om de konkreta insatser som kan 
erbjudas. – Det är ju en allvarlig kritik och man 
undrar vad länsstyrelsen tänker göra åt det.

Länsstyrelsen har även uppfattningen att hand-
läggarna ofta är mycket solidariska med sin arbets-
givare. ”De beklagar, men har samtidigt förståelse 
för att resurserna inte räcker till”. 

Det låter på mig som om handläggarna har valt 
eller känt sig tvingade att välja sida. Här finns tydli-
gen ringa utrymme för solidaritet med den utsatta 
familjen. 

Flera roller samtidigt
Av en professionell handläggare kräver man för-
mågan att balansera flera roller samtidigt – både 
solidaritet med arbetsgivaren och med den hjälp-
sökande. 

Tyngpunktsförskjutningarna dem emellan skall 
vara flexibel och avgöras av karaktären i varje en-
skilt fall. Att  ensidig ta parti för den ena parten le-
der till en ökad frustration inför uppdraget, otrivsel 
och avskärmning från den verklighet som man är 
satt till att hantera. 

Självfallet vore det önskvärt – som länsstyrelsen 
skriver – att de politiskt ansvariga och de ansvariga 
cheferna i större utsträckning lyssnade på handläg-
garna. Men det räcker inte för att lösa problemet 
med de dubbla rollerna. Länsstyrelsen borde med 

samma tyngd hävda att handläggarna i större ut-
sträckning skall lyssna på föräldrarna.

Bristande samordning
Endast tre av de 21 föräldrarna visste att de har rätt 
att få en individuell plan för insatserna. Detta trots 
att de flesta handläggarna uppger att de informe-
rar om den rätten. Bättre kan man väl inte illustrera 
hur svårt det är att ge information och ta emot in-
formation!

Det är därför inte så konstigt att de flesta föräld-
rarna upplever stora brister i samordningen av in-
satserna. En förälder berättar att hon har 14 perso-
ner att hålla kontakt med! 

Länsstyrelsen menar att det inte är nödvändigt 
att just handläggaren skall svara för all samordning 
och bli ”spindeln i nätet”, men handläggaren måste 
känna ett ansvar för att någon tar på sig den rol-
len. Den statliga ”råd-och-stöd-utredningen” har 

nyligen lagt fram ett förslag 
om att en av dem som ger råd 
och stöd skall kunna utses 
som samordnare.

Oro för framtiden
Av de 21 familjerna var det 
bara två som uttryckte opti-
mism och tillförsikt när det 
gäller barnens framtid. Fyra 

sa att de inte orkar eller vågar tänka på framtiden 
– de har fullt upp med att klara vardagen. Sex famil-
jer var oroade av att det saknas bostäder med sär-
skild service. Många var oroliga för det hårdnande 
samhällsklimatet och omvärldens attityder. 

Länsstyrelsen anser att socialtjänsten bör se all-
varligt på att det endast var två av 21 familjer som 
kände tillförsikt inför deras barns framtid. – Det 
är bara att instämma. Det kan inte tolkas på annat 
sätt än att föräldrarna inte känner något förtroen-
de för kommunen. Varje organisation vet idag att 
det viktigaste för framgång är att vinna kundernas 
förtroende och att man gör det genom att visa goda 
kunskaper och ett gott bemötande. 

Länsstyrelsen ligger lågt
Länsstyrelsen skriver i förordet att dess förhopp-
ning är att denna rapport kan bidra till att lyfta 
fram viktiga frågor till diskussion, både i den po-
litiska ledningen, bland chefer, handläggare och 
andra som är berörda av frågorna.

Denna ”hållning” hos länsstyrelsen i Västra Gö-
taland tycker jag är alldeles för modest. Rapporten 
borde naturligtvis skickas med ett välformulerat 
missiv till varje kommun/stadsdelsnämnd med an-
modan om dess yttrade om vad länsstyrelsen fram-
för i rapporten. Dessutom borde de organisationer 
i länet som är inriktade på funktionshindrade barn 
beredas tillfälle yttra sig. 

Men länsstyrelsens initiativ är lovvärt. Varje läns-
styrelse i landet borde göra likadant!
     KG

Länsstyrelsen, V Götaland. Föräld-
rastöd och LSS-handläggarens roll, 20 
sidor. Rapport 2004:58. Beställs från: 
www.o.lst.se 
Klicka på ”Rapport”. 
Utan kostnad så långt upplagan 
räcker.
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P å Rädda Barnens Pojkmottagning har man 
arbetat med pojkar och sexuella övergrepp i 
många år. Av dem som kommer dit har cirka 

10 procent en utvecklingsstörning och därför har 
denna grupp prioriterats på mottagningen sedan 
2002. Psykologen och psykoterapeuten Olof Ris-
berg har nu skrivit en bok utifrån de erfarenheter 
som han har av att arbeta med sexuella övergrepp 
och pojkar med utvecklingsstörning. Boken byg-
ger även på intervjuer med personer som kommit i 
kontakt med barn och ungdomar med utvecklings-
störning och sexuella övergrepp inom olika verk-
samheter, t.ex. på korttidshem, gymnasiesärskola 
och vid polisen. 

Flera fallbeskrivningar
Boken utger sig inte för att vara 
någon forskningsstudie. Den be-
skriver hur problematiken kan 
se ut när förövare eller offer i ett 
ärende med sexuella övergrepp 
eller kränkningar har en utveck-
lingstörning. Dessutom innehål-
ler boken flera fallbeskrivningar med exempel på 
hur arbetet med att stödja dessa tonårspojkar kan 
se ut. De nyckelbegrepp som tas upp är övertole-
rans, behovet av öppenhet mellan olika myndighe-
ter, känsliga avvägningar och rätten för ungdomar 
att få bestämma själva.

Förutom beskrivningar av det egna arbetet på 
Pojkmottagningen, innehåller boken tips på annan 
litteratur och utdrag ur lagtext som gäller sexuella 
övergrepp. Till boken finns också ett illustrativt 
bildmaterial som kan användas som stöd i samta-
len kring de känsliga upplevelser och erfarenheter 
som pojkarna med utvecklingsstörning bär med sig 
till mottagningen.  

Kräver flexibilitet
Att hantera och arbeta med sexuella övergrepp 
och utvecklingsstörning kräver flexibilitet, kun-
skap och samarbete mellan myndigheter. Så rätt 
och så viktigt! Men det är också viktigt att i det en-
skilda mötet visa äkta intresse och engagemang. 
Det intresset verkar Risberg ha. Hans bok borde 
finnas på alla arbetsplatser där man möter män-
niskor med utvecklingsstörning. Den är lättläst och 
tydlig och har en ödmjuk och nära ton. 

Det är synd att boken saknar beskrivningar av 
flickor som själva råkat illa ut eller som förgripit 

sig på någon annan. Men begripligt utifrån att det 
är på en pojkmottagning som Risberg arbetar. Den 
saknar även ett resonemang om de olikheter vad 
gäller grad och art av utvecklingsstörning och an-
dra individuella variationer hos gruppen. Det bild-
material som tagits fram är t.ex. tydligt anpassad 

för att passa dem som har ett syn-
ligt intellektuellt funktionshinder 
(framförallt Downs Syndrom). 
Inte heller finns något nämnt om 
den grupp som inte själva kan ut-
trycka sig verbalt och som främst 
kommunicerar med kroppsspråk. 
Men allt detta är förlåtet, eftersom 
ingen enskild bok kan (eller ska) 
göra anspråk på att ”passa alla”. 
Människor med utvecklingsstör-

ning är olika och ska självklart så vara. Då behövs 
en mängd böcker, filmer och material och det här 
är en av tänkbart flera som rör ett viktigt och an-
geläget område där vi behöver utvecklas professio-
nellt för att bemöta dem som drabbats på ett eller 
annat sätt.

Viktigt att inte ”riskstämpla”
En allvarligare invändning är att boken inte i nå-
gon större utsträckning betonar den kunskap som 
idag faktiskt finns om sexuella övergrepp överlag, 
och att författaren i så stor uträckning fokuserar på 
utvecklingsstörningen. Då finns en risk för att det 
intellektuella funktionshindret kommer i förgrun-
den för andra psykiska och sociala bakgrundsfakto-
rer som kan ha betydelse för att övergreppet skett.

Det är viktigt att inte ”riskstämpla” alla personer 
med utvecklingsstörning som grupp, utan att göra 
individuella bedömningar i varje enskilt fall. Boken 
visar därför, i mitt tycke, också på behov av mer 
kunskap om sexualitet och utvecklingsstörning i 
allmänhet för att kunna arbeta professionellt i de 
fall då sexualiteten tar sig uttryck i övergrepp gen-
temot andra.
  Lotta Löfgren Mårtenson
  Socionom, sexolog och fil.dr. 

Det behövs äkta 
intresse och 

engagemang!

Sexuella övergrepp på pojkar

Olof Risberg. ”Vem vill vara ihop 
med mig då?” – om behandling, 
sexuella övergrepp och utvecklings-
störning. Rädda Barnen, 2004. 
95 sidor. Art.nr. 3094.  Kan be-
ställas på tel 08-698 90 20 eller 
från www.rb.se

Ett bildmaterial som används i behandlingen på 
Pojkmottagningen ingår vid köp av boken. 
Illustration: Per Gustavsson.
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SHIA är de svenska handikapporganisatio-
nernas internationella biståndsförening. I deras 
årsskrift Handling beskrivs olika typer av stöd åt 
människor med funktionshinder i tredje världen. 

”Full delaktighet, Inclusion”, är te-
mat för det senaste numret.

En väv av bristfaktorer
Föregående års teman var ”Fattig-
dom” och ”Mänskliga rättigheter”. 
Dessa går förstås inte att renodla. 
Allt hänger samman i den väv av 
bristfaktorer, som utgör grunden 
för att många människor med funk-
tionsnedsättning har det extra svårt. 
Att vara fattig, utan fulla mänskliga 
rättigheter och delaktighet i det sam-
hälle där man lever skapar det utan-
förskap som så många människor 
känner i dagens värld.

Påkostad publikation
Handling är en påkostad gratispubli-
kation bekostad av Sida med artiklar 
på både svenska och engelska och 
rikt illustrerad. Den ger med hjälp av 
intervjuer och små vardagsberättel-
ser från samarbetsländerna en glimt 
av vad de 26 handikappförbunden 
arbetar med.

Biståndsminister Carin Jämtin 
trycker på nödvändigheten av att 
”påminna regeringarna om vilka 
konventioner de skrivit under och 
vilka skyldigheter det innebär”, men 
som den diplomat hon nu är, så inser 
hon också att det är en balansgång. 
”Alltför starka påtryckningar kan 
motverka sitt syfte”. 

Det krävs HANDLING!
Men visst krävs här HANDLING! Vi 
börjar få tillräckligt med kraftfulla 
kollektiva instrument som världs-
samfundet förhandlat fram. Efter att 
själv ha tagit del i det arbetet inom 
FN:s ram har jag dessvärre sett alltför 

lite av åtföljande praktisk, ja, just HANDLING – spe-
ciellt av FN-organen själva. Förhoppningsvis har nu 
Världsbanken, efter att ha varit väldigt ointresserad, 
äntligen börjat använda sin makt och inflytande att 
trycka på i dessa frågor. Men var finns det kraftfulla 
samarbete mellan WHO, ILO, UNESCO, UNICEF, 
UNDP m.fl. som krävs för att se resultat? 

”Teori och verklighet är nämligen två helt skilda 
ting vad gäller rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning i Sri Lanka”, suckar SHIA:s chef 
på kontoret i Colombo. Andra glimtar av frustratio-
ner, men också av hopp, möter vi i berättelser från 
vardagen i Uganda, Sydafrika, Mexiko, Vietnam 
och Tanzania.

Dags för samarbete 
utanför handikapprörelsen
Annika och Lennart Nilsson med lång erfarenhet 
av biståndsarbete ger många kloka råd och påmin-
ner om att ”det är svårt att exportera demokrati…
Människor som inte har sina basbehov tillfredsställ-
da har svårt att orka arbeta ideologiskt… Vi måste 
se till att personer med funktionsnedsättning blir 
delaktiga i allmänna projekt..” 

Jag ser fram emot när SHIA:s årsskrift har te-
mat Community-Based Rehabilitation. Det kräver 
ett samarbete som sträcker sig även utanför han-
dikapprörelsen. Är det inte dags att ta det steget 
snart?

Används medlen rätt?
HANDLING är en slags årsberättelse som beskriver 
vad SHIA står för och arbetar med. Man vill förstås 
visa att de skattemedel man får via Sida används på 
ett bra sätt. 

Gör de det? Ja, antagligen, men redogörelserna 
är alltför skissartade för att man ska kunna göra sig 
en överblickbar bild. Var står SHIA i förhållande 
till andra organisationer med samma syfte och än-
damål i världen? Hur, var och med vem samverkar 
man? Hur sker urvalet av samarbetsländer? Varför 
syns man inte till i de forna Sovjetstaterna, där män-
niskor med funktionsnedsättningar, enligt min 
uppfattning, har det kanske allra största behovet i 
dag av stöd och hjälp – inte minst av att sätta upp 
starka handikapporganisationer?

Var finns 
HANDLINGEN?

”Vi börjar få tillräckligt med kraftfulla kollektiva instrument som världssamfun-
det förhandlat fram.” Det skriver Ture Jönsson som varit anställd av Sida för 
handikapprojekt i en rad länder i Afrika och Asien.

Av Ture Jönsson

SHIA, Handling, 
2004, 144 sidor, 
varav hälften är med 
engelsk text.
Erhålles utan kost-
nad. 
Tel 08-462 33 60. 
E-post: shia@shia.se

Ture Jönsson har 
tidigare varit lektor 
och prefekt vid Insti-
tutionen för Special 
Pedagogik vid Göte-
borgs Universitet. 
Förutom sin anställ-
ning vid Sida har han 
varit chefsrådgivare i 
specialpedagogik vid 
UNESCO och expert 
vid UNDP rörande 
Community-Based 
Rehabilitation.
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Program för institutionsminskning
I skriften beskrivs ingående ett program som kan 
minska antalet institutioner i de olika staterna. Det 
omfattar samordning av politiken för funktions-
hindrade, inkludering av handikappfrågor i kon-
sumentskyddspolitiken, etablering av ett system 
för kvalitetskontroll, användning av de europeiska 
strukturfonderna för gemenskapsbaserade boen-
detjänster, etablering av personliga budgetar och 
införandet av  principen för behovsbaserad finan-
siering. 

Man vill skapa lika möjligheter för frivilliga orga-
nisationer att erbjuda gemenskapsbaserade boen-
detjänster, förbinda sig att stoppa byggandet av nya 
stora boendeinstitutioner m.m..

Europeiskt övervakningscenter
De fyra ledande organisationerna för projektet ”In-
cluded in Society” kommer att bilda ett europeiskt 
övervaknings- och handlingscenter för den kom-
mande de-institutionaliseringen.

Inget om de öppna omsorgerna
Man skriver märkligt nog inget om de öppna om-
sorgernas utveckling som en förutsättning för an-
staltsnerläggning. 

Danmark, Norge och Sverige nämns särskilt som 
föregångare. ”Där har gemenskapsbaserat boende 
i samhället mer varit en fråga av principiell karak-
tär”, skriver man. Vad man nu kan mena med det? 

     KG

Included in Society

Inclusion Europe, Autism Eu-
rope, Mental Health Europe, 
The Open Society Mental 
Health Inititativ: ”Included in 
Society. Results and recommen-
dations of the European Research 
Initiative on Community-Based Residential Alternatives 
for Disabled People.”. 
2004. 97 sidor. 
Skriften finns på engelska, tyska, ungerska, polska 
och rumänska. En kortfattad version på 10 sidor 
finns på alla EU-språk.
Skrifterna beställas utan kostnad från Inclusion 
Europe, e-post: secretariat@inclusion-europe.org

D et finns 2 500 institutioner för personer 
med funktionshinder, inklusive mental-
sjukhus, i de 25 medlemsländerna. Fyra 

ledande handikapporganisationer har bedrivit för-
djupade studier av de i Frankrike, Ungern, Polen 
och Rumänien. Resultatet redovisas med stor de-
taljrikedom i skriften.

Mänskliga rättigheter kränks
Trots att det är EU:s policy att främja social inte-
gration för funktionshindrade personer har bara 
några medlemsländer vidtagit konkreta åtgärder 
för att förändra segregeringen av funktionshindra-
de personer från samhället. Sådan utgör i sig själv 
en stor kränkning av mänskliga rättigheter, skriver 
man.

Sängliggande hela dagarna
På institutionerna lever människorna ofta ett liv 
– speciellt dom som är i behov av mest stöd – som 
karakteriseras av inaktivitet, isolering och leda.  I 
dem utvecklas oacceptabla seder och praxis, som 
att låta människor vara sängliggande hela dagar el-
ler användandet av bursängar för att stänga in män-
niskor.

Stora boendeinstitutioner bör förbjudas
Organisationerna uppmanar den europeiska kom-
missionen att lansera en medvetandekampanj för 
att motverka socialt exkluderande, diskriminering 
och negativa attityder mot funktionshindrade per-
soner. I den FN-konvention för mänskliga rättighe-
ter för funktionshindrade  människor, som är un-
der utarbetande, bör all diskriminering och social 
uteslutning orsakade av stora boendeinstitutioner 
förbjudas.

Fyra europeiska handikapporgani-
sationer uppmanar EU-länderna att 
förbinda sig att inte finansiera nya 
stora boendeinstitutioner för per-
soner med funktionshinder. ”Alla 
nya boendetjänster skall placeras 
inom en lokal social gemenskap 
och närmiljö.” Med ekonomiskt 
stöd från EU har organisationerna 
publicerat en elegant 100-sidig 
skrift. En kortversion på 10 sidor 
finns på bl. a. svenska. Skrifterna 
kan erhållas utan kostnad.
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I och med vårdhemsavvecklingen, LSS och 
den nationella handlingsplanen (”Från pa-
tient till medborgare”) har tre viktiga steg 
tagits mot ett samhälle för alla. Carl Leczin-

sky är en makthavare som aktivt medverkat i den 
utvecklingen. Som bl a handläggare på Socialsty-
relsen, departementsråd på socialdepartementet 
och chef för Sisus (Statens institut för särskilt ut-
bildningsstöd) har han varit med om att utforma 
grundvalarna för dagens rättigheter och målsätt-
ningar. Nu fyller han 60 år och som nybliven chef 
för Hjälpmedelsinstitutet kan han fortsätta påverka 
utvecklingen. Vem är han?

– Jag växte upp i Borås på 50-talet, gjorde lumpen 
i Skövde och utbildade mig till socionom på Skön-
dalsinstitutet i Stockholm. Det var en spännande 
tid, klientrörelsen växte fram och jag var en del av 
tidens radikala strömningar. 

– Skulle du förändra världen?
– Javisst. Jag arbetade som socialarbetare i Borås 

med barn- och ungdomsvård och missbrukarvård. 
Jag kan sakna den tidens engagemang för margina-
liserade och underprivilegierade människor. 

Behandlingshem
Med engagemanget i kappsäcken flyttade Carl Lec-
zinsky till Stockholm och arbetade som socialarbe-
tare på Frivårdens behandlingscentral. 1977 såg 
han en annons om en ledig föreståndartjänst på 

Vallentuna behandlingshem. Det var ett hem för ca 
20 personer med lindrig utvecklingsstörning och 
social och psykiatrisk problematik. De flesta kom 
direkt från de statliga specialsjukhusen, främst från 
Salberga. 

– Det var människor som tidigare blivit tvångs-
intagna, ofta var de dömda för småbrott och den 
långa anstaltsvistelsen hade gett betydande anstalts-
skador. Den viktigaste lärdomen därifrån var att det 
faktiskt fungerade. De kunde leva ett gott liv i det 
öppna samhället. Men det förutsatte att det fanns 
engagerad och kunnig personal som kunde hand-
skas med de problem som uppstod. Det var ett jät-
tesvårt jobb som krävde mycket av de anställda. 

Det märks att Carl Leczinsky trivdes i den perso-
nalstyrkan.

– Det var en glad arbetsplats. Satsningen som vi 
gjorde gav resultat. Så här efteråt tror jag att jag 
påverkades mycket av att det verkligen gick att med 
rätt stöd förändra människors liv i en positiv rikt-
ning.

Inspektör på Socialstyrelsen
Efter två dynamiska år på Vallentuna behandlings-
hem blev det dags att ta steget in till den byråkra-
tiska högborg på Karlavägen där Socialstyrelsen då 
residerade. Under sju år på mitten av 80-talet arbe-
tade Carl Leczinsky som handläggare med uppdrag 
att bl a inspektera omsorgsverksamheten i landet. 

En doldis i handikappsverige

Carl Leczinsky

”Var inte så respektfulla!” Det är Carl Leczinskys råd till de som 
vill driva handikappfrågorna framåt. ”Det är så lätt att man 
blir överdrivet ansvarstagande och försiktig när man kommer 
i kontakt med myndigheter och makthavare. Men det är inga 
märkvärdigheter som sker på den nivån. Tvärtom behövs det 
större påverkan och ett tydligare brukarperspektiv i de beslu-
tande organen!”  Carl Leczinsky vet vad han talar om för han 
är en av dem som haft mest att säga till om när det gäller han-
dikappolitikens utformning.
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– Det var en fin anda på den byrå som då leddes 
av Karl Grunewald. Det märktes att det som vi ar-
betade med ansågs vara ett viktigt och prioriterat 
område. Det var ett tacksamt jobb, det hände så 
oerhört mycket eftersom arbetet var så målinriktat. 
Varje inspektion ledde till konkreta förbättringar 
för de berörda. Planer upprättades och åtgärda-
des, boendeantalet på institutionerna minskades 
stadigt.

1985 års omsorgslag innebar i praktiken döds-
stöten för vårdhemmen. Men det tog ett tag innan 
landstingen (som då var huvudmän för de flesta 
vårdhemmen) insåg detta.

– Till en börja med tog man inte omsorgslagen på 
riktigt allvar. Detta trots att de flesta politiker och 
tjänstemän i omsorgsnämnderna var både kunniga 
och engagerade. Vi for runt och informerade och 
utbildade och möttes av många förvånade miner 
när vi sa att lagen innebar att alla vårdhem skulle 
läggas ner. Men så blev det till slut.

En tro på möjligheterna
Åren på Socialstyrelsen innebar en ökad tro på sam-
hällets förmåga att med reformer och satsningar 
förbättra livet för marginaliserade grupper. 

– Är man kraftfull och pådrivande och har man 
en tro på möjligheterna att förbättra samhället så 
kan man nå långt. Det går faktiskt att åtgärda so-
ciala problem.

Det var en tro som skulle förstärkas under 
åren av samarbete med Bengt Lindqvist och 
Bengt Westerberg på Socialdepartementet. 
Men innan Karl L. tog steget dit arbetade 
han först ett par år som förbundssekrete-
rare på FUB.

– Det var en viktig tid, för då lärde jag 
känna handikapprörelsen. Det hade jag 
stor nytta av sedan.

Två kraftfulla ministrar
1988 tillsatte biträdande socialminister 
Bengt Lindqvist den handikapputredning 
som skulle resultera i Lagen om särskilt 
stöd och service, LSS. Samma år började 
Carl Leczinsky som departementssekrete-
rare och en av uppgifterna var att under 
en period fungera som sakkunnig i utred-
ningen.

– Tack vare att direktiven för utredning-
en var så kraftfulla fick utredningen den 
inriktning som senare Bengt Westerberg 
– som efterträdde Bengt Lindqvist som 
socialminister – ställde sig bakom. Handi-
kapputredningen byggde på två likvärdiga 
delar, dels en utveckling av samhällets stöd 
till den enskilde, det som sedan blev LSS, 
och dels en strävan att skapa tillgänglighet 
så att alla skulle få plats i samhället. Det be-
hövdes två starka och engagerade ministrar 
för att lotsa den första delen, LSS, i hamn. 
Och det var en fantastisk utveckling!

I den politiska hetluften
Carl Leczinsky fanns inte kvar på socialdeparte-
mentet när LSS trädde i kraft. Då hade han som 
kanslichef omvandlat Nämnden för vårdartjänst till 
Sisus, en statlig myndighet som ombesörjer stöd till 
funktionshindrade som vill studera på högskola, 
folkhögskola eller universitet. 

Men år 2000 var han tillbaka i den politiska hetluf-
ten. Som departementsråd för Enheten för sociala 
tjänster hade han det högsta tjänstemannaansvaret 
för bl a äldreomsorg, barnavård, socialtjänst, miss-
bruksvård och stödet till funktionshindrade.

– I den positionen var det viktigast att kunna sätta 
igång processer och se till att de fungerade. 

Arbetet med den nationella handlingsplanen 
”Från patient till medborgare” var en sådan pro-
cess. Men har den egentligen givit några konkreta 
resultat?

– Den nationella handlingsplanen har inneburit 
ett genombrott för en ny syn på förhållandet mel-
lan funktionshindrade och samhälle. Det är sant att 
resultaten hittills inte fått genomslag fullt ut i det 
dagliga livet för den enskilde. Det är ett bekymmer 
att arbetet med tillgänglighet går så långsamt. Är 
man i en utsatt position vill man ha snabba föränd-
ringar. Men grunderna för större samhällsföränd-
ringar är lagd. Handikappfrågorna har lyfts upp på 
den generella politiska nivån. Det kommer att ge 
resultat.
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Staffansgården 
har en ledig boendeplats
STAFFANSGÅRDEN är en boende- och arbetsge-
menskap i Delsbo, Hudiksvall. Vi kan erbjuda 
fullvärdiga lägenheter, meningsfullt arbete, 
ett rikt socialt liv och aktiv fritid.
Staffansgården har tillstånd att, enligt 23§ 
LSS, bedriva enskild verksamhet i form av 
gruppboende och daglig verksamhet för 
funktionshindrade.
Välkommen att fråga efter broschyr eller mer 
information från 

Matti Remes
Furugatan 1
86020 Delsbo   tel. 0653-168 50
info@staffansgarden.com
www.staffansgarden.com

Olyckligt med två lagar
Carl Leczinsky har en grundmurad tro på att de 
handikappolitiska målsättningar som nu styr ut-
vecklingen kommer att leda till stora förbättringar. 
Men är de brister som finns i det nuvarande stödet 
bara skönhetsfläckar som går att rätta till med yt-
terligare en utredning? Är det inte så att stödet 
till funktionshindrade allvarligt hämmas av 
att det idag utgår från två helt olika lagar 
där den ena LSS omfattar ca 2/3-delar 
och den andra Socialtjänstlagen om-
fattar 1/3-del?

– Det är olyckligt att stödet till 
funktionshindrade idag regle-
ras av två olika lagstiftningar, 
LSS och Socialtjänstlagen, 
säger Carl Leczinsky. Per-
sonligen kan jag inte se 
att det skulle medföra 
försämringar med en 
sammanhållen lagstift-
ning, snarare tvärtom. Men 
man måste också vara medve-
ten om att starka krafter vill ha en 
uppluckring av rättighetslagstiftning-
en och ser en sammanhållen lag som en 
väg i den riktningen. LSS har behövts och 
är fortfarande viktig. Allt handlar om att flytta 
fram positionerna!

LSS i skymundan
Ändå är Carl Leczinsky besviken på att de som om-
fattas av LSS ofta handlar i skymundan vid beslut 
och diskussioner om sociallagstiftning och förbätt-
rat personalstöd.

– Det är sant att man ofta inte räknar med LSS. Så 
har t ex skett när det gäller reglerna för anmälan av 
missförhållanden och när det gäller satsningarna 
på att förbättra personalkompetensen. Det är svårt 
att veta vad det beror på, kanske på de otydliga 
gränser som finns mellan socialtjänst och stödet till 
funktionshindrade.

En annan viktig fråga är att tillsynen inte är stark 
eller tydlig nog. Det har blivit allt tydligare under 
senare år. 

– Just i dagarna är direktiven klara för den utred-
ning som ska se över tillsynen över socialtjänst och 
LSS. Det är viktigt att den utredningen kommer 
med förbättringar inom detta område. 

Var inte så respektfulla!
Om man som Carl Leczinsky under många år varit 
en av makthavarna – om än en dold sådan – inom 
handikappsverige så har man säkert också lärt sig 
hur man påverkar och når resultat. Vad har han för 
råd till den som vill påverka utvecklingen idag?

– Var inte så respektfulla! Det är så lätt att man blir 
överdrivet ansvarstagande och försiktig när man 
kommer i kontakt med myndigheter och maktha-
vare. Men det är inga märkvärdigheter som sker 
på den nivån. Tvärtom behövs det större påverkan 

och ett tydligare brukarperspektiv i de beslutande 
organen! 

Säger Carl Leczinsky och lotsar mig runt i kor-
ridorerna i det komplex utanför Vällingby som är 

Hjälpmedelsinstitutet. Det märks att han är ny på 
jobbet – han har bara jobbat en vecka och vi 

får leta oss fram. Hjälpmedelsinstitutet är 
en viktig aktör när det gäller att flytta 

fram de handikappolitiska positio-
nerna. Hur ser han på tillgången 

på bra hjälpmedel i framti-
den.

– Hjälpmedelsutred-
ningen hade många 
viktiga delar: Rätten 

till behovsbedömning 
har man slagit fast och av-

giftsfrågan har behandlats 
bra. Bra är också att man lyft 

fram frågan om skolhjälpmedel 
och arbetshjälpmedel. Dessutom 

har utredningen en stark inriktning 
på hjälpmedel inom IT-området. Det 

är min uppfattning att Hjälpmedelsut-
redningens förslag kommer att förverkli-

gas och att de kommer att leda till stora för-
bättringar.
Och får Carl Leczinsky bestämma så blir det 

just så. En långsam vandring kantad av statliga ut-
redningar, handlingsplaner, förbättrad lagstiftning 
och reformer som sakta tar oss fram mot ett bättre 
samhälle där personer med funktionshinder lever 
bra liv i samhällets mitt. Kanske har han rätt?

Text och bild: Hans Hallerfors.
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Omslagets konstnär
Agneta Nässlin har målat bilden på första sidan. 
Hon målade den på Kroksta dagliga verksamhet i 
Örnsköldsvik. Där är hon fyra dagar i veckan. Läs 
mer om Agneta Nässlin på sidan 10.

Östen Strömberg sysslar mest med 
legoarbeten på Kroksta dagliga 
verksamhet. Han förpackar små 
lamphållare i plastpåsar. Annars 
gillar han MODO (det gör alla i 
Örnsköldsvik!) och så målar han små finurliga tavlor som han skänker till personalen. Den här är till 
Maria Normark som har läsestunder på Kroksta en gång i veckan.
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