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M aria Larssons tid som statsråd för frågor som rör funktionshinder håller 
på att ända i besvikelse. På punkt efter punkt har viktiga förslag skjutits 
på framtiden eller kastats i papperskorgen. 

Av LSS-kommitténs förslag återstår nu bara en skärpning av reglerna för assistans-
ersättning och några psykologiska förbättringar.

I stort sett alla förslag som är förenade med kostnader har skrotats. 

Så har löftet att personer med psykiska funktionshinder skulle få rätt till daglig 
verksamhet omvandlats till att endast handla om en subventionerad försöksverk-
samhet. 

Likadant har skett med förslaget att skapa en ny stödform ”personlig service med 
boendestöd”. Många har tolkat det förslaget som ett sämre sätt att ge personlig 
assistans för den som inte kommer upp till 20 tim/veckan, men glömmer då att 
det faktiskt behövs ett sådant stöd för den stora grupp av personer med lindrig 
utvecklingsstörning som vill bo självständigt med personalstöd. 

Allvarligt är också att man helt ignorerat LSS-kommitténs uppmaning till reger-
ingen om en samlad och framtidsinriktad satsning på kompetensutveckling.  De-
graderingen av personalens utbildning har fått fortgå år efter år utan regeringens 
ingripande.

I bakgrunden spökar regeringens senfärdighet med att bromsa de skenande kost-
naderna för assistansersättningen. Den personliga assistansen har inneburit en 
revolution i förbättrad livskvalitet för många. Men samtidigt har reformen miss-
brukats av kapitalstarka assistansfirmor och andra. Det är den utvecklingen som 
har tvingat fram en skärpning av lagstiftningen.

Kommunförbundet har ända sedan kommunerna tog över ansvaret 1995, motar-
betat tillämpningen av LSS. Kraven på att staten ska ta över alla kostnaderna har 
lamslagit de förhandlingar som legat till grund för LSS-propositionen. Att reger-
ingen nu viker sig för Kommunförbundet är också ett mått på att handikapporga-
nisationerna har förlorat sin styrka. Man har inte kraft att påverka utvecklingen.

Regeringens handlingsförlamning gäller även andra frågor som skulle kunna för-
bättra stödet till personer med funktionshinder.

Det är nu fem år sedan en gedigen statlig utredning lade fram en rad förslag som 
skulle förbättra godmansuppdraget. Sen dess har inget skett.

Det är nu åtta år sedan en lika gedigen statlig utredning föreslog inrättandet av 
slutet boende utformat som gruppbostöder istället för fängelse för personer med 
utvecklingsstörning. Sen dess har inget skett.

Samma sak har gällt den likaledes väl utredda frågan om kostnadsfria hjälpmedel 
och frågan om vuxenhabiliteringens framtida verksamhet. 

Om handlingsförlamning har präglat regeringens inställning till innehållet i det 
stöd som ges till personer med funktionshinder, så har motsatsen gällt för for-
merna. Det tycks som om frågan om vem som förmedlar stödet varit viktigare än 
innehållet i omsorgerna.
         Red.

Stor besvikelse
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I alla moderna rättsstater finns en straffrättslig sär-
reglering för psykiskt avvikande. Till dem brukar 
räknas de personer som på grund av intellektuell 

funktionsnedsättning inte kan anses förstå innebör-
den av den gärning som man är åtalad för. I Sverige 
antogs år 1864 den första strafflagen med bestämmel-
ser om straffrihet eller strafflindring för den som var 
uppenbart sinnessjuk eller höggradigt imbecill. 
  
Antalet sinnesslöa ökade

Den arvshygieniska rörelsen på 1910- och 1920-talen 
stämplade alltfler medborgare som ”sinnesslöa”. De 
flesta av dem betraktades som vanartade och asoci-
ala. Psykiatern Viktor Wigert ansåg att de sinnesslöa 
hade en oemotståndlig lockelse till stölder, skadegö-
relse och grymheter. 
  Följden blev att staten i början av trettiotalet öppnade 
tre sinnessjukhus (senare benämnda specialsjukhus) 
i nerlagda kaserner för  asociala sinnesslöa. Ett fjärde 
öppnades på fyrtiotalet. Det sammanlagda platsanta-
let på dessa utgjorde som mest ca 3 000. En mindre 
del av dem som placerades på dessa sjukhus hade av 
domstol överlämnats för vård. Som mest torde det ha 
rört sig om 50 personer per år.

Personer med lindrig utvecklingsstörning
 

År 1946 definierade Justitiedepartementet i en pro-
memoria begreppet sinnesslöhet i strafflagen som en 
höggradig intellektuell undermålighet med en intelli-
genskvot under 65 (med Termans metod). Därigenom 
blev det legitimt att döma personer med en högre kvot 
till fängelse. 
  Men inom rättpsykiatrin förekom det att dessa perso-
ner, liksom svagbegåvade personer med en kvot över 

70, ändå betecknades som sinnesslöa, eftersom det 
ansågs vara för deras eget bästa att få komma till ett 
specialsjukhus. År 1962 fann Medicinalstyrelsen att 
det vid ett av sjukhusen vårdades ca ett hundra perso-
ner som var normalbegåvade (LÅ2 2:33-253/76).

Ny syn på utvecklingsstörning

Beteckningen sinnesslöhet ändrades till psykisk efter-
blivenhet i den första vårdlagen 1955 och till psykisk 
utvecklingsstörning 1967. Och det totala antalet perso-
ner som bedömdes som utvecklingsstörda minskade 
successivt så att de på slutet av 1950-talet var hälften 
så många som på trettiotalet. 
  Även antalet som togs in på specialsjukhusen efter 
att ha begått brott minskade under samma period till 
ca 15 per år. Tre av de fyra sjukhusen kunde slutligen 
läggas ner under åren 1965–1980 och det fjärde, Sal-
berga i Sala, lades ner 1997.
  Men i strafflagstiftningen levde beteckningen sinnes-
slöhet kvar ända till 1992. 
  Då blev den övergripande beteckningen allvarlig psy-
kisk störning. Den som har ett sådant tillstånd och be-
gått brott ska i första hand dömas till annan påföljd än 
fängelse. Till dem räknas de personer med kvalifice-
rade former av utvecklingsstörning, i praktiken de som 
har en måttlig eller svår utvecklingsstörning.
  Den med en utvecklingsstörning som enbart består 
av brister i förståndsutvecklingen, i praktiken flertalet 
av de som har en lindrig utvecklingsstörning, får däre-
mot dömas till fängelse, men endast om det föreligger 
synnerliga skäl. De får överlämnas till rättspsykiatrisk 
vård endast om det föreligger ett psykiatriskt vårbehov. 
  Så står det i brottsbalken.
        KG 

Utvecklingsstörda i fängelse?



4                                 INTRA 1 • 10 INTRA 1 • 10                                            55                                 INTRA 1 • 10

I ngen vet hur många personer med utvecklings-
störning som sitter i fängelse. 

Av de personer som genomgått en så kallad 
§ 7-utredning, eller en rättpsykiatrisk undersökning, 
under åren 2001–2006, och hade psykiska funktions-
hinder (motsvarande personkretsen i handikappla-
gen LSS) överlämnades 46 till rättspsykiatrisk vård 
per år, 30 dömdes till fängelse per år och 65 till annan 
påföljd (i huvudsak skyddstillsyn) per år.1) 

Ett okänt antal döms till fängelse utan läkarunder-
sökning.

Tio procent eller. . .
I Norge har nyligen en undersökning av 143 slump-
vis utvalda intagna på fängelser publicerats.2) De som 
hade en intelligenskvot mellan 55 och 70 beteckna-
des ha en lindrig intellektuell funktionsnedsättning 
(mild intellectual disorder). Man fann 15 personer 
(10,8 %). Endast en tredjedel av dem hade ”rättsap-
paraten” identifierat som intellektuellt funktionshin-
drade. 

Personerna med utvecklingsstörning skilde sig sig-
nifikant från de övriga intagna genom att de sällan 
hade någon yrkesutbildning och behövde mer speci-
alundervisning. 

De hade ofta psykiska problem – grundlagda i 
barndomen – som de medicinerade mot. Deras 
brottslighet hade oftare lett till rättspsykiatriska un-

dersökningar och de hade dömts till fängelse mer 
än dubbelt så många gånger som de övriga intagna. 
En positiv skillnad fanns: det var ovanligare att dessa 
personer hade ett drogmissbruk. 

För att identifiera gruppen med lindrig intellektu-
ell funktionsnedsättning bör, enligt författarna, en 
screening av de på fängelse intagna innehålla föl-
jande faktorer: Behov av specialundervisning, medi-
cinering för psykiska problem och upprepade fäng-
elsestraff. 

. . .sju procent?
En forskargrupp i Storbritannien har i ett treårigt 
projekt inventerat situationen för fångar med in-
lärningsproblem. Gruppen har nu publicerat sin 
slutrapport.3)  Man fann att sju procent av fångarna 
hade en intelligenskvot under 70 (här betecknade 
som personer med intellektuella funktionshinder). 
25 % hade en kvot under 80. Fyra av fem hade svårt 
att förstå den information de fick. 

När man jämförde gruppen med intellektuella 
funktionshinder med en kontrollgrupp av ”norma-
la” fångar fann man att nästan hälften varit utsatta 
för trakasserier medan antalet i kontrollgruppen var 
noll. De med funktionshinder kände ofta inte till hur 
länge de skulle sitta i fängelse, de hade minst kontakt 
med familj och vänner och de hade minst kunskaper 
om hur man för fram klagomål eller får ett jobb på 

Text: Karl Grunewald
Illustrationer: Matilda Malmberg

Personer med utvecklingsstörning döms till 
fängelse trots att miljön där inte alls är anpas-
sad till deras behov. De utnyttjas och behandlas 
nedsättande.

Antalet personer med utvecklingsstörning och 
neuropsykiatriska tillstånd i fängelserna är 
större än vad man tidigare trott. I två interna-
tionella undersökningar anges antalet till sju 
respektive tio procent. 

g

g

g

Utvecklingsstörda i fängelse?

År 2002 föreslog en statlig utredning anordnandet av särskilda gruppbostäder 
istället för fängelse för personer med utvecklingsstörning. Trots ett brett remisstöd 
har förslaget legat i träda. Först år 2008 utsåg regeringen en utredare som ska 
pröva förslaget ännu en gång. Det borde ha prioriterats.
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fängelset. De tillbringade oftast sin tid i ensamhet. 
De hade fem gånger oftare än andra varit utsatta för 
kontroll och tvång och hade tre gånger oftare än de i 
kontrollgruppen kliniskt signifikant depression eller 
ångesttillstånd. 

Två röster
Dan Liljeberg, som har mångårig erfarenhet från 
anställning på specialsjukhus och på ett HVB-hem 
inriktat på personer med utvecklingsstörning och so-
ciala problem, anser att avskaffandet av den tidigare 
lagstiftningen (1991) inte har gjort de utvecklings-
störda med psykisk problematik något gott. Det finns 
ingen bra vård och behandling inom den slutna psy-
kiatriska vården. (Pers. meddel. nov. -09)
Göran Gustavsson, t. f. chef för en säkerhetsavdel-
ning på Hall, säger att många med lindrig utveck-
lingsstörning har dömts till fängelse den sista tiden. 
De blir utfrysta eller motas bort om de inte följer de 
spelregler som finns. De riskerar även att misshand-
las och utnyttjas. (SvD 09-11-04)

Psykansvarskommittén
Regeringen tog upp den kritik som riktats mot att ut-
vecklingsstörda riskerar att dömas till fängelsestraff i 
sina direktiv till Psykansvarskommittén 1999. Man skrev 
att det inte är rimligt att utvecklingsstörda döms till 
fängelse med hänsyn till deras personliga förhållan-
den. Inte heller är det rimligt att de överlämnas till 
rättpsykiatrisk vård när de inte har något psykiatriskt 
vårdbehov. Man ansåg att det fanns skäl att övervä-
ga om det finns behov av en särreglering för denna 
grupp lagöverträdare. 

Ingen bra miljö
Kommittén ansåg (SOU 2002:3) att de utvecklings-
stördas särskilda behov av stöd och hjälp inte upp-
märksammas inom kriminalvården och att kunska-
pen om utvecklingsstörning var bristfällig. 

Överhuvudtaget ansåg man att miljön, inom kri-
minalvården och inom rättspsykiatrin, inte var an-
passad till de utvecklingsstördas behov. De blir ofta 
utnyttjade på olika sätt av andra intagna. Man ansåg 
också att gruppen med utvecklingsstörning liksom 
med neuropsykiatriska störningar (t. ex autism och 
autismliknande tillstånd) troligen var större än vad 
man tidigare trott.

Kommittén föreslog att det borde göras en pröv-
ning av tillräkneligheten hos alla som begått en 
brottslig gärning. Personer med svår utvecklingsstör-
ning, som i vissa specifika gärningssituationer kan ha 
en starkt förändrad verklighetsuppfattning eller en 
brist på kontrollförmåga, bör få  ansvarsfrihet. Veder-
börande ska i så fall få den vård han eller hon behö-
ver enligt vårdlagarna. 

Den som är tillräknelig ska däremot dömas till 
fängelse som andra, men har vederbörande behov 
av psykiatrisk vård ska sådan ges frivilligt under verk-
ställigheten av fängelsestraffet inom den psykiatriska 
vården eller med tvång inom den rättspsykiatriska 
vården. 

Slutet boende
För personer som tillhör personkrets 1 och 2 i handi-
kapplagen LSS (de med utvecklingsstörning, autism 
eller som vuxen förvärvat en hjärnskada) och som 
döms till fängelse, föreslog kommittén anordnande 
av slutet boende som alternativ till fängelse. Förutsätt-
ningen för ett sådant boende bör vara att den dömde 
på grund av sitt funktionshinder är i behov av stöd 
och service som inte kan tillgodoses i en kriminal-
vårdsanstalt. 

Även en person som under fängelsetiden visar sig 
vara utvecklingsstörd ska kunna flyttas över till ett slu-
tet boende. Sådant boende ska utformas och drivas 
enligt samma principer som gäller för gruppbostä-
der enligt LSS. När förslaget kom 2002 räknade man 
med ca 15 nyintagningar i slutet boende varje år. En 
genomsnittlig verkställighetstid på två år innebär ett 
behov av 30 platser. Man förslog också att Statens in-
stitutionsstyrelse skulle vara ansvarig för driften. 

Samtliga remissinstanser som kommenterade för-
slaget var mycket positiva, men många förordade att 
verksamheten borde knytas till annan huvudman än 
Statens institutionsstyrelse.

En ny översyn
År 2003 gav regeringen ”Nationell psykiatrisamordning” 
direktiv om en översyn av frågorna kring samhällets 
insatser för psykiskt sjuka och psykiskt funktionshind-
rade. I delbetänkande Vård och stöd för psykiskt störda 
lagöverträdare (SOU 2006:91)  framhåller man att det 
krävs ökade kunskaper och nya arbetssätt inom kri-
minalvården för att tillgodose behoven hos personer 
med utvecklingsstörning, autism eller liknande stör-
ning. Även om de är få måste de ges adekvat stöd 
och service. Ofta utnyttjas de för olika ändamål och 
behandlas nedsättande och kränkande av de andra 
internerna. Kriminalvårdens miljö är både skräm-
mande och olämplig för dem. 

Utredningen uttryckte sitt stöd för förslaget om 
slutet boende, men ansåg att verksamheten borde 
utgöra en del av den rättpsykiatriska vården, d. v. s. 
läggas under landstingen, eftersom de berörda ofta 
har omfattande psykosociala och rent psykiatriska 
problem. Därigenom kan man uppnå en nära sam-
verkan med hälso- och sjukvården. Vården bör, som 
föreslagits, organiseras i små enheter, men i första 
hand lokaliseras till några av de rättspsykiatriska re-
gionvårdsenheterna.

Ytterligare en översyn
I juli 2008 beslöt regeringen utse en utredare som ska 
lämna förslag till ny lagstiftning om tvångsvård både 
inom psykiatrin och rättspsykiatrin (dir. 2008:09 och 
2009:93). 

Utredaren ska utgå från behovet av en större re-
form där staten eventuellt ska ta över ansvaret för 
kostnaderna inom den psykiatriska tvångsvården av 
psykiskt störda lagöverträdare, medan ansvaret för 
vården får ligga kvar hos landstingen. Utredaren ska 
senast 30 april 2011 föreslå vilken huvudman, staten 
eller landstingen, som bör svara för verkställigheten 
av ett slutet boende.
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Kommentar
Termen sinnesslöhet användes 
i strafflagen och brottsbalken 
ända till 1992 trots att man re-
dan 1894 gav en statlig utred-
ning  uppdrag att finna en an-
nan beteckning. 

Konsekvensen blev allvarlig då 
det på 1950-talet uppstod en be-
tydande skillnad i innebörden 
av termen sinnesslöhet och ter-
merna i vårdlagarna. 

När riksdagen 1991 beslöt att 
kvalificerade former av utveck-
lingsstörning, men inte okom-
plicerade sådana, ska ingå i 
begreppet allvarlig psykisk stör-
ning, borde den beslutat om en 
fortlöpande uppföljning av kon-
sekvenserna.

Först åtta år senare tillsatte re-
geringen en utredning som fö-
reslog anordnandet av ett slutet 
boende istället för fängelse för 
dem med utvecklingsstörning. 
Förslaget mötte stort bifall men 
har likväl fått ligga orört i väntan 
på ytterligare två utredningar. 
Under tiden har ett stort antal 
utvecklingsstörda personer farit 
illa i våra fängelser och återfal-
len har, vad vi vet idag, varit hög-
re än bland andra. Regeringen 
borde ha brutit loss och priorite-
rat förslaget om slutet boende.

Antalet fängelsedömda med 
ett intellektuellt funktionshin-
der kan utgöra så många som 
tio procent av de intagna. Det 
skulle innebära ca 600. Endast 
hos en mindre del av dem har 
domstolen haft klart för sig att 
den åtalade har ett neuropsyki-
atriskt tillstånd eller en lindrig 
utvecklingsstörning. 

Personer med utvecklingsstörning har alltid varit 
utsatta för samhällets försummelse och senfärdig-
het. Ingen grupp har fått vänta på sin medborgerliga 
rehabilitering så länge som den. De i våra fängelser 
med intellektuella funktionshinder måste identifie-
ras och erhålla ett bemötande och en vård som är 
anpassad till deras tillstånd. Rättpsykiatrin och dom-
stolarna bör vara än mer restriktiva i att rekommen-
dera/döma en person med utvecklingsstörning till 
fängelse. Förslaget om slutet boende måste därför 
realiseras med förtur.

Det är märkligt att inget parti har stått upp för de 
intellektuellt funktionshindrade som begått brott 
och att ingen organisation har bevakat deras rätt till 
en human och meningsfull vård.
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I LSS preciseras vilka ”skäliga avgifter” som får tas 
ut av den som har hel sjukersättning, aktivitetser-
sättning eller motsvarande. Avgifterna ska gälla 

bostad, fritidsverksamheter och kulturella aktiviteter. 
Kommunen ska därvid se till att den enskilde får be-
hålla tillräckliga medel för sina personliga behov. 

Som exempel på sådana nämner regeringen mat, 
kläder, tandvård, fritid och semester. Utgifter för 
hälso- och sjukvård nämns inte, trots att de kan vara 
mera betungande än de angivna. 

LSS-kommittén konstaterar att det förekommer att 
personer som bor i bostad med särskild service ”un-
der hela sitt liv får leva på existensminimum”.

Inga merkostnader 
I propositionen om LSS föreslås att ansvaret att er-
bjuda hälso- och sjukvård skall överföras till kommu-
nen från landstinget, utom läkarinsatser, som fort-
sättningsvis ska vara landstingets uppgift. 

Men det står inget om en ändring av avgiftsför-
hållandet – att den enskilde nu skall börja betala. 
Tvärtom betonar departementschefen att en viktig 
handikappolitisk princip är att människor inte ska ha 
merkostnader på grund av funktionshinder. 

Så länge omsorgslagen gällde debiterades inga av-
gifter för hälso- och sjukvård för dem som bodde i 
gruppbostäder eller i kvarvarande vårdhem. En så 
viktig ändring för den enskilde som en tillkommande 
avgift borde nämnts i propositionen om det varit re-
geringens avsikt.

Får kommunen 
ta betalt

för sjukvård
i gruppbostad?

Kommun och landsting ska erbjuda den som 
bor i en bostad med särskild service enligt LSS 
”en god hälso- och sjukvård”, men man har 
ingen laglig rätt att ta betalt.

Likväl finns det kommuner som tar betalt: Mel-
leruds kommun debiterar 50 kr per timme för så 
kallad hemsjukvård i gruppbostad och Vänersborgs 
kommun tar 100 kr per besök, dock högst 200 kr per 
månad. Någon sammanställning för hela landet finns 
inte.

Lagen är bristfällig
Jag har inte kunnat finna något domstolsbeslut i frå-
gan. Socialstyrelsen har tidigare – men på felaktiga 
grunder – ansett att kommunerna har rätt att ta ut 
avgifter för hälso- och sjukvård i gruppbostäder (Dnr 
72-922/2008). Men nu har man ändrat sig och håller 
med om att lagstiftningen är bristfällig. Socialstyrel-
sen skriver att rätten att ta ut en avgift för hälso- och 
sjukvård i en bostad med särskild service enligt LSS 
bör regleras i lag och inte genom ett uttalande i la-
gens förarbeten. Det har man påpekat för regeringen 
(Dnr 60-8456/2009).

Klart är att den som blivit debiterad en avgift av 
kommunen för hälso- och sjukvård i gruppbostad bör 
överklaga till länsrätten.     
    KG

S tockholms kommun höjde i april 2008 hyrorna 
för ett antal personer som bodde i bostad med 
särskild service enligt LSS. Höjningen var på  

hela 1 287 kr per månad. Summan motiverades av 
kostnaderna för gemensamhetsutrymmena. 

Hyresgästföreningen åtog sig att företräda hyres-
gästerna i hyresnämnden, där man vid det första 
sammanträdet föreslog en förlikning med summan 
500 kr per månad, vilket hyresnämnden ansåg vara 
skäligt. Beslutet överklagades av kommunen i hovrät-
ten, som avvisade yrkandet och fastställde 500 kr per 
månad.

Anne-Marie Tärnström, som är anhörig och god 
man till en av de boende, anser att kommunens age-
rande var oetiskt när den valde en lång och kostsam 
process mot medborgare som inte har några valmöj-
ligheter i dessa grundläggande behov.

LSS-kommittén skriver i sitt betänkande 2008 att 
utgift för gemensamhetsutrymme inte stämmer med 
principen att människor inte ska ha merkostnader till 
följd av funktionsnedsättningar. Höga hyror innebär 
att de boende under hela sitt liv får leva på existens-
minimum.

. . . för gemensamhetsutrymmen?

Bild: Matilda Malmberg
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Varje onsdag förmiddag är Joel ute och fotograferar. Han 
väljer själv plats och motiv. Mest blir det Volvo 240.

Joel Eriksson som 
gillar att fotografera

Av Anita Iggendal, Ekensbergs dagliga verksamhet, Stockholm
Volvobilder: Joel Eriksson
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N är Joel Eriksson började på Ekensbergs 
dagliga verksamhet 2002 visste vi inte 
mycket om honom förutom att han var 

en charmig kille som ibland fick för sig att rymma. 
Han hade lång startsträcka när det gällde att på-
börja något nytt. Det kunde ta flera timmar och 
personalens tålamod sattes verkligen på prov. 

När Joel kom till sitt arbete tog han av sig skor-
na, slet av sig sina strumpor och satte sig bekvämt 
tillrätta i soffan med benen i kors. Han satte på 
sig sina hörlurar för att lyssna på musik. Det var 
samma musiksnutt om och om igen. 

Det var inte heller ovanligt att Joel satte sig ner 
på marken och tvärvägrade att gå när han var på 
utflykt med sin grupp. Han kände också stort mot-
stånd mot att kliva på bussen eller att kliva av bus-
sen. Det sistnämnda kunde resultera i att persona-
len fick åka runt med Joel i det oändliga.

Joel började ganska snart att gå i musikterapi. 
Där fick han prova olika instrument såsom trum-
ma, flöjt och gitarr. Ofta fungerade samspelet 
med terapeuten bra och Joel var öppen och de 
sjöng tillsammans och spelade olika instrument. 
Periodvis blev Joel inbunden och satt och spelade 
gitarr för sig själv.

Joel har autism
År 2004 hade vi i samband med en omstrukture-
ring i grupperna hjälp av en handledare. Efter det 
att hon bekantat sig med våra brukare kunde hon 
se att flera av dem hade autism. Då beslöt vi att 

starta en grupp enbart för dessa personer och Joel 
var en av dem. 

Personalen skickades på utbildning och fick re-
gelbunden handledning. 

De fick lära sig att det var viktigt med struktur 
och att Joel måste vara införstådd med det han 
skall göra. De fick också lära sig att det inte var 
lönt att tjata. 

Hörlurarna använde han för att skärma av sig 
från omvärlden eller, man kan kanske säga, för att 
skydda sig mot omgivningen.

Joel fortsatte att gå i musikterapi. Han blev mer 
och mer uppmärksam på terapeuten och spelade 
alltmer tillsammans med henne. Dessutom kom 
han med egna förslag på vad han skulle spela och 
växlade ofta i tempo och styrka. 

De vet vad som är bra för honom
Idag är Joel Eriksson 28 år. Det som är den stora 
skillnaden nu är att Joel har hjälpmedel som för-
enklar vardagen. Dessutom vet personalen vad 
som är bra för honom. De hjälper till att struktu-
rera hans dag så att den blir så förutsägbar som 
möjligt.

På sitt individuella schema har Joel afrikansk 
dans, cafébesök, åka och handla, spela trummor, 
fotografera, redigera sina foton på datorn, spela 
och sjunga i rockgruppen, gå på promenader och 
spela spel. 

För att Joel skall kunna utföra dessa uppgifter 
har han en timstock till hjälp. 
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Han har också ett schema för alla aktiviteter 
varje dag. Personalen förbereder schemat dagen 
innan.

 Eftersom Joel förstår det skrivna ordet använ-
der sig personalen av text istället för bilder. Lap-
parna sätts upp och fästes med kardborrsystem 
och Joel plockar bort dem allteftersom han gjort 
klart aktiviteten.

I och med att Joel kan läsa skriver personalen 
små ”regler” på inplastade kort som de tar med 
sig då de är ute med honom. 

När han går ut och fikar har personalen ett kort 
med sig som de lägger på cafébordet framför Joel. 
På kortet står det följande: Fötterna på golvet, 
skorna på. Då vet Joel hur han skall göra och han 
slipper dessutom tjatig personal. 

Musik, dans och fotografering
Joels största intressen är musik, dans och fotogra-
fering.

Joel spelar gitarr i rockgruppen Grönrockarna. 
De träffas och övar varannan torsdag. Från det att 
han var en avskärmad kille som satt för sig själv 
och plinkade på sin gitarr har han utvecklats till 
en i gänget. Numera spelar han på gitarren och 
har ett solonummer, ”Jag vill vara din Margareta”. 
På Kulturfestivalen förra året rappade Joel den 
här låten inför en stor publik i matsalen på Ekens-
bergs dagliga verksamhet.

Varje måndag dansar Joel afrikansk dans med 
Atab. Han gör sin egen dans tillsammans med le-

daren. Han har namn på steg och rörelser i dan-
sen och behärskar den numera med bravur. 

Volvo 240
Varje onsdag förmiddag är Joel ute och fotografe-
rar. Han väljer själv plats och motiv. Från början 
var det bara Volvo 240 som räknades. 

Hans bilder var med på utställningen på Kultur-
festivalen i september i år.

När han såg sina foton upphängda och inra-
made fällde han en kommentar. ”Volvobilar bra”, 
sedan fortsatte han vidare utan något som helst 
intresse för att hans bilder var upphängda. Idag 
är det är inte längre bara Volvobilar som han fo-
tograferar. 

Omtyckt
Bland personal och brukare på Ekensbergs dagli-
ga verksamhet är han mycket omtyckt. Sedan den 
dagen han fick diagnos autism har han gjort en 
fantastisk resa. Det viktiga är att han får vara den 
person han innerst inne är. Personalen på Udden 
arbetar utifrån Joels behov och vad han tycker om 
att göra och har hittat bra hjälpmedel för att un-
derlätta för honom. 

Skrivet av Anita Iggendal i samarbete med 
personalen på Udden.
Texten om Joels musikterapi från Sofia Tho
resdotters dokumentation.
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I nnan Regeringen lägger fram en proposition 
ska den granskas av Lagrådet om den är godtag-
bar ur rent juridisk synpunkt. Regeringen har 

nu skickat förslaget till en proposition om ändringar 
i LSS till Lagrådet. Endast en ringa del av LSS-kom-
mitténs förslag har tagits med. Här följer en redovis-
ning av dem.

Ökade krav på assistansfirmor
Regeringen föreslår att det ska krävas tillstånd för att 
enskilda assistansanordnare ska få bedriva verksam-
het med personlig assistans. 

De bestämmelser som finns i LSS om tillstånd för 
att få driva enskild verksamhet, sanktionsmöjligheter 
och överklaganderätt föreslås gälla även i fråga om 
tillstånd för verksamhet med personlig assistans. 

De assistansberättigade som är arbetsgivare åt sina 
assistenter ska vara skyldiga att anmäla sin verksam-
het till Socialstyrelsen innan assitenten har påbörjat 
sitt arbete. 15 miljoner tillförs för en effektivare till-
syn och arbetet med tillståndsgivning för personlig 
assistans.

Barnperspektiv
Regeringen föreslår även en bestämmelse som inne-
bär att när åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt 
beaktas. Barnet ska få relevant information och ges 
möjlighet att framföra sina åsikter. Hänsyn ska tas till 
barnets åsikter i förhållande till barnets ålder och 
mognad. 

Personal ska kontrolleras
En ny lag ska stiftas om registerkontroll av personal 
som utför vissa stöd- och serviceinsatser åt barn med 
funktionsnedsättning. 

Den som bedriver verksamhet enligt LSS och utför 
insatser åt barn ska inte få anställa någon i verksam-

heten om inte utdrag ur belastningsregistret har kon-
trollerats. Kontrollen ska också avse den som, utan 
att det innebär anställning, erbjuds uppdrag, praktik-
tjänstgöring eller liknande. 

Registerutdrag ska också, om en assistansberättigad 
begär det, lämnas av en person som erbjuds anställ-
ning som personlig assistent. 

Skyldigheten att kontrollera utdrag ur belastnings-
registret ska inte gälla sådan personal som inte kom-
mer att delta direkt i arbetet med stöd- och service-
insatser eller vid anställning av en förälder som utför 
insatser åt sitt barn. 

Dubbel assistans
När en person har behov av mer än en personlig assis-
tent samtidigt, får detta beviljas om man först utrett 
möjligheterna att tillgodose behovet genom bostads-
anpassning eller andra hjälpmedel.

 
Personlig ansökan
Den som begär en insats enligt LSS ska få framföra 
uppgifter personligt  till socialnämnden eller till an-
nan beslutsfattare. 

Ska alltid erbjudas individuell plan
När en kommunal insats enligt LSS beviljas ska den 
enskilde erbjudas en individuell plan med beslutade 
och planerade insatser. Den ska upprättas i samråd 
med henne eller honom. Den som redan har en 
LSS-insats ska kunna begära att en individuell plan 
upprättas.

Ingen rätt till daglig verksamhet
Om förslaget att personer med psykiska funktions-
hinder skall få rätt till daglig verksamhet skriver re-
geringen  att det saknas riktlinjer för hur en daglig 
verksamhet enligt LSS ska vara utformad. 

Det bidde en tumme...

Det blev inte mycket kvar av LSS-kommittens förslag när 
regeringen fått säga sitt. I det förslag till ändringar i LSS 
som nu gått till Lagrådet, har det mesta strukits. 
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Socialstyrelsen har sedan januari 2009 i uppdrag 
att utarbeta en vägledning för sådan verksamhet och 
samverkan med andra aktörer, så att den grupp som 
står nära arbetsmarknaden får ökade möjligheter till 
lönearbete. Uppdraget ska redovisas i april i år. Där-
efter avser regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag 
att utforma och administrera en försöksverksamhet 
med meningsfull sysselsättning för personer med psy-
kiska funktionshinder. För det ska kommunerna få 
35 miljoner per år i tre år.  

Träder i kraft nästa år
När lagrådet sagt sitt kommer propositionen att be-
handlas av riksdagen den 23 mars. Ändringarna i LSS 
beräknas träda i kraft den 1 januari 2011.

Att LSS även i fortsättningen 
ska vara en rättighetslag.

Skärpta krav på assistansan-
ordnare.

Att den enskilde ska få fram-
föra sina åsikter till social-
nämnden.

Att en individuell plan för insat-
serna ska erbjudas  när man 
får en insats.

Att barns bästa ska beaktas 
med bl a registerkontroll av 
personal. 

Varför? 
Som orsak till att regeringen föreslår mycket begrän-
sade förbättringar, i förhållande till LSS-kommitténs 
förslag, anges att den lågkonjuktur som uppstod un-
der hösten 2008 påtagligt förändrat förutsättningar-
na för genomförandet av reformer.

I betänkandet föreslogs en rad förändringar av hu-
vudmannaskapet för insatserna, bland annat skulle 
lagen om assistansersättning upphöra och staten ta 
ett samlat ansvar för insatsen personlig assistans. Re-
geringen skriver att konsekvenserna av de förslagen 
för närvarande är svåra att överblicka och att remiss-
instanserna inte heller ger tillräcklig vägledning.

     KG

Att staten tar över ansvaret för all personlig assistans.

Att personkrets 1 förtydligas.

Att de tre formerna för bostad med särskild service delas upp i lagen 
och preciseras.

Den nya insatsen ”Personlig service med boendestöd” för dem som 
inte får personlig assistans under 20 timmar i veckan.  

Att personer med psykiska funktionshinder får rätt till daglig verksam-
het.

Att staten får ansvar för enskild verksamhet för små grupper med 
särskilda behov.

Att råd och stöd ersätts med särskilt expertstöd.

Att man utreder behovet av skyddsåtgärder (tvång) i insatserna för 
funktionshindrade.

Behovet av kompetensutveckling av personalen och långsiktig perso-
nalförsörjning.  Den enda kompetensutveckling som tas upp gäller för 
dem som ska ansvara för tillsynen.

Bestämmelsen om rätten till personlig assistans för andra personliga 
behov.

Att timbeloppet för personlig assistans delas upp i två delar. 

Bestämmelserna om kommuners ansvar för LSS-insatser för personer 
som beviljas boendeinsats i en annan kommun.

Dessutom har inte – som väl är –  förslaget om att avskaffa rätten till 
LSS-insatser för den som är över 65 år kommit med. lInte heller försla-
get att avskaffa insatsen ledsagarservice och förslaget om att den som 
bor i servicebostad inte ska ha rätt till personlig assistans.
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yç
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V äl utbildad personal är en förutsättning för 
ett bra stöd till personer med funktionshin-
der. Riktade utbildningar skapar större möj-

lighet att ge ett stöd som överensstämmer med den 
enskildes önskemål och behov. 

Det har sina skäl att Regeringen är så resolut när 
den skriver att personalen skall ha den utbildning 
och den erfarenhet som kan krävas för varje specifik 
uppgift, d.v.s. i praktiken för varje enskild persons 
behov. Tyvärr är det långt ifrån på det viset. 

Frågan är om inte paragrafen om personalens ut-
bildning är den minst åtlydda av alla LSS-paragrafer. 
Och vad värre är – situationen har förvärrats succes-
sivt sedan kommunerna tog över ansvaret 1994. 

Allt färre inom handikappomsorgen har utbild-
ning. Rutiner låses fast, risken för begränsningar och 
tvång ökar och den enskildes utveckling stannar upp. 
Personalens trivsel minskar och personalomsättning-
en ökar. Det är allvarligt.

Det finns ingen kartläggning!
Det finns inte någon samlad statistik över antalet 
personer som arbetar inom LSS-verksamhet/handi-
kappomsorgen. En skattning år 2007 kom fram till 
att det kan röra sig om 15 000 personer inom kom-
munalt boende och 6 000 inom daglig verksamhet. 
Antalet i enskild verksamhet är inte känt. Antalet 
personliga assistenter uppskattas till 70 000 varav en 
fjärdedel är anhöriga.

Vi vet inte hur många som har utbildning för sitt 
arbete. Jag har inte sett att någon länsstyrelse har 
kartlagt förhållandena när det gäller personalens 
utbildning. Och varken Socialstyrelsen eller Kom-
munförbundet har gjort någon analys av personalens 
kompetens. 

LSS-kommittén skrev i sitt betänkande 2008: Re
geringens intresse för personalen och dess kompetens inom 
funktionshinderområdet har under senare år kommit i and
ra hand. – Det ska mycket till innan en statlig utred-
ning skriver så! Och vidare: Regeringen måste överväga 
en samlad och framtidsinriktad satsning på kompetensut
veckling.    

Från grund- och påbyggnadsutbildning till ...
Landstingen gjorde under 80-talet en omfattande 
satsning på internutbildning för att möta de nya krav 
på personal som institutionsnedläggningarna med-
förde. Men vid kommunaliseringen försvann i stort 
sett all internutbildning. 

Från 1960-talet och fram till 1995 fanns också den 
1-åriga grund- och påbyggnadsutbildningen för dem 
som arbetade med utvecklingsstörda. Under utbild-
ningstiden fick personalen bibehållen lön från lands-
tinget om man arbetat i två år (ibland räckte det med 
ett halvår). Då blev man ”Vårdare med utbildning” 
och kunde garanterat kvittera ut en högre lön. 

När den utbildningen lades ner var det meningen 
att de som ville arbeta inom handikappomsorg skulle 
gå omvårdnadsprogrammet i gymnasieskolan. Men 
så har det inte blivit. Allt färre av de nyanställda har 
en sådan utbildning, men vi saknar som sagt exakta 
kunskaper om hur många. 

År 2002 inventerades behovet av utbildning inom 
kommunernas samlade vård och omsorger. Fyra av 
tio anställda saknade då utbildning. Det var motivet 
till att staten gav medel för att under åren 2005 – 2007 
genomföra en kompetensutveckling av personalen. 
Den kom dock att bara omfatta personal inom äld-
reomsorgen, inte personal inom LSS-verksamheten/
Handikappomsorgen. Någon motsvarande kompe-
tensutveckling har inte heller därefter genomförts 
för dem. Den personalen har ställts åt sidan.

... ingen utbildning alls
Idag saknar troligen ca hälften av personalen en 
längre (minst ettårig) utbildning för sitt arbete inom 
LSS-verksamhet/handikappomsorg. I en större väst-
svensk kommun hade år 2008 endast 40 % av perso-
nalen en adekvat utbildning. 

Det förekommer ett antal introduktionsutbildning-
ar i olika kommuner på en eller ett par veckor. På 
sina håll har man också riktade internutbildningar 
för att avhjälpa de värsta kunskapsbristerna. Kvalifice-
rad yrkesutbildning (KY-utbildning) med inriktning 

Utbildningsnivån 
på personalen är 
alldeles för låg

Utbildnigsnivån på den personal som arbetar med stöd enligt LSS har stadigt 
försämrats sedan handikappreformen på 1990-talet. Det krävs nu krafttag av 
regeringen att förbättra gymnasieutbildningen och införa en eftergymnasial 
utbildning.

Karl Grunewald

Personalutbildning 
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på personer med funktionshinder finns i Växjö och 
Eslöv. Det är allt.

LSS-kommittén ville satsa på utbildning
LSS-kommittén framhåller i sitt betänkande 2008 att 
kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna 
för en tillämpning av lagen. Det leder till dynamik 
och utveckling inom området, skriver man. Målgrup-
perna inom LSS-verksamheten  har en mera samman-
satt problematik än tidigare, med krav på förändrade 
arbetsmetoder. 

Utgångspunkten för att verksamheterna ska kunna 
bedrivas med god kvalitet är en god grundutbild-
ning, som staten ansvarar för.

 Vidare skriver man att en ständigt pågående pro-
cess måste drivas där kunskaper fylls på och värde-
ringar diskuteras. Existerande utbildningar bör ses 
över och anpassas till nu gällande förutsättningar. 
Det gäller både grundläggande utbildningar på gym-
nasienivå som längre akademiska utbildningar. För 
att kunna ge likvärdigt stöd till enskilda i en decentra-
liserad verksamhet måste dessa utbildningar vara lika 
över hela landet. – Så långt LSS-kommittén.

Nya utbildningar
Skolverket planerar nu ett nytt Vård- och omsorgs-
program  och ett nytt Barn- och fritidsprogram. Båda 
är tänkta att fungera som utbildning för arbete inom 
funktionshinderområdet. 

Barn- och Fritidsprogrammet inom gym-
nasiet  kommer att ha valbara inriktningar, 
där inriktningen mot Socialt arbete kom-
mer att innehålla kurser som bland annat 
ger kunskap för arbete i bostad med sär-
skild service, daglig verksamhet och per-
sonlig assistans. 

Vård- och omsorgsprogrammet föreslås vara ett 
program utan speciella inriktningar, men med möj-
lighet till programfördjupning, exempelvis mot ar-
bete inom funktionshinderområdet.

Det behövs en eftergymnasial yrkesutbildning!
Det är bra att man förbättrar de gymnasieutbildning-
ar som ska leda till arbete med stöd åt personer med 
funktionshinder. Men det räcker inte. Det behövs 
även en eftergymnasial utbildning på grund av de 
ökade kunskaper som de senaste decenniernas forsk-
ning inom funktionshinderområdet har givit.

 I sin praktiska tillämpning ställs numera betydande 
krav på personalen att kunna väga samman relevanta 
kunskaper för att kunna tillgodose den enskildes spe-
cifika behov. Det gäller här hela fältet från psykologis-
ka, pedagogiska, medicinska till tekniska kunskaper. 
Den eftergymnasiala utbildningen bör därför ligga 
på yrkesutbildningsnivå. Tillträde till den bör även 
de få som inte har en funktionshinderinriktad gym-
nasieutbildning. Därigenom breddas kompetensen 
i olika ledande befattningar inom området. Utbild-
ningen bör vara minst ettårig.

Utbildningsnivån 
på personalen är 
alldeles för låg

LSS 6 §:
För verk-
samheten 
enligt 
denna lag 
skall det 
finnas den 
personal 
som be-
hövs för 
att ett gott 
stöd och 
en god ser-
vice och 
omvårdnad 
skall kun-
na ges.

Specialmo-
tiveringen:
Detta 
innebär att 
personalen 
skall ha 
den utbild-
ning och 
erfarenhet 
som kan 
krävas 
för varje 
specifik 
uppgift. 

Bild: Matilda Malmberg
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OM betydelsen 
    av utbildning...
Myndigheten för yrkeshögskolan är en ny myndighet 
(www.yhmyndigheten.se) som beslutar om alla efter-
gymnasiala yrkesutbildningar som inte är högskoleut-
bildningar. Utbildningarna pågår ett till tre år, är avgifts-
fria och berättigar till studiemedel från CSN. Med myn-
dighetens tillstånd följer statsbidrag och examensrätt. 
Anordnare kan vara offentliga myndigheter, högskolan, 
företag, organisationer med flera. Yrkeshögskolan har i 

Motsvarar inte dagens krav
Enhetschef Elisabeth Taylor i Eslövs kommun me-
nar att dagens utbildningar inte motsvarar de krav 
som både brukare, anhöriga och verksamheten 
ställer. Precis som inom andra verksamheter krävs 
det att man har inriktat sig på att arbeta med ett 
pedagogiskt förhållningssätt och med metoder som 
är anpassade för och mot den målgrupp som LSS 
personkretsar utgör.

Krav på bredare kompetens
Områdeschefen Susanne Rosenström-Bennhagen, 
Landskrona, framhåller att verksamheterna inom 
LSS har genomgått stora förändringar de senaste 
5-10 åren. Målgrupperna har nuförtiden oftare en 
sammansatt problematik som kräver en bredare 
kompetens. Förhållningssätt och arbetsmetoder har 
utvecklats. Parallellt med detta har personalen på de 
olika enheterna fått ett allt mer omfattande ansvar 
för målarbete och uppföljning, samtidigt som närva-
rande arbetsledning har minskat.

Har äldre utbildning
Förvaltningschef Mona Sturesson och chefen för 
Handikappomsorgen Marja-Leena Nilsson i Ängel-
holms kommun bekräftar behovet av vidareutbildning 
inom områdena intellektuell funktionsnedsättning, 
neuropsykiatriska diagnoser och förvärvade hjärn-
skador. Baspersonalen inom handikappomsorgen 
har oftast utbildning motsvarande omvårdnadspro-
grammet, barn – och fritidsprogrammet eller den 
äldre utbildningen GPU-PPU. I mycket är detta en bra 
grundutbildning, men inte tillräcklig för att på bästa 
sätt kunna arbeta pedagogiskt med habiliterande 
synsätt.

Stort behov av eftergymnasial utbildning
Projektsamordnare FUB:s forskningsstiftelse Irén 
Åhlund, Stockholm, anser att det föreligger ett stort 
behov av en eftergymnasial utbildning med inriktning 
mot personer med utvecklingsstörning, nyförvärvade 
hjärnskador och neuropsykiatriska tillstånd. De priva-
ta vårdbolagen, som numera ofta tar över driften av 
gruppbostäder runt om i landet, saknar också denna 
form av utbildning i sina interna utbildningserbjudan-
den. Utan sådan riskerar vi att återgå till att vårda i 
stället för att stödja pedagogiskt, förödande för vår 
människosyn och syn på personer med utvecklings-
störning.

år beviljat två kortutbildningar, en utbildning som peda-
gogisk vägledare vid funktionshinder i Göteborg och en 
som omsorgspedagog inom LSS-verksamhet i Skövde. 
  Här är några uttalanden från handläggare m.fl. om 
situationen inom omsorgerna om funktionshindrade.
Uttalandena är hämtade från Ansökan om statsbidrag 
för att driva yrkeshögskoleutbildning. Myndigheten för 
yrkeshögskolan. Dnr 2009/1266.

ALLAN EVERITT

I början på detta år dog Allan Everitt, 88 år. Därmed har den siste i den dynamis-
ka FUB-trojkan Richard Sterner, Bengt Nirje och Allan Everitt gått ur världen. 

Tre starka personligheter som betytt mycket för att reformera stödet till personer 
med utvecklingsstörning. Under några år samarbetade de alla på Riksförbundet 
FUB:s kansli! 
  Om Richard Sterner var ämbetsmannen som drevs av en djup övertygelse och 
Bengt Nirje var visionären så var Allan Everitt den korrekte och saklige juristen 
som lade den rättsliga grunden för mycket av dagens stöd.
  Under 60-talet gjorde han betydande insatser för att få fram ett vårdbidrag till 
föräldrar som vårdade sina utvecklingsstörda barn hemma. Han deltog i den Om-
sorgskommitté som föregick 1985 års omsorgslag – den första rättighetslagen! 
– och han spelade en viktig roll när det gällde att få bort omyndigförklaringen av 
personer med utvecklingsstörning. Han kom också att bidra till utformningen av 
LSS.
  Under 70- och 80-talet satt Allan Everitt i styrelsen för Handikappförbundens 
centralkommitté, HCK. Där argumenterade han för rättighetslagar och var med 
och formade förslaget till den myndighet som blev Handikappombudsmannen. 
Han såg tidigt behovet av en heltäckande diskrimineringslagstiftning. 

Personalutbildning 
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D et finns inga anvisningar för var gränsen går 
mellan goda  och icke goda levnadsvillkor 
enligt LSS. Domstolarna kan ha helt olika 

uppfattningar. Här är ett exempel:
P B har en utvecklingsstörning samt grav synned-

sättning och bor sedan 2004 i en bostad med särskild 
service. Han har daglig verksamhet varje dag. Han 
åker dit och hem på egen hand.

Ungefär två gånger per månad åker P B och ba-
dar på Valhallabadet tillsammans med sin pappa. Ef-
tersom han har ett fotbollsintresse brukar han även 
gå på IFK Göteborgs matcher. Annars är han mest 
hemma i sin lägenhet för sig själv, bortsett från den 
dagliga verksamheten och håller då på med sin dator. 
P B:s föräldrar kommer och hälsar på ibland och han 
åker även själv hem till föräldrarna. Han brukar inte 
vara med på de aktiviteter som boendet gör tillsam-
mans. Enligt P B:s mamma är det önskvärt att han 
får kontakter utanför boendet. Det finns inget stöd i 
lagen för att man inte är berättigad till kontaktperson 
när man bor i ett gruppboende, framför hon.

STADSDELSNÄMNDEN avslog hans hemställan 
om kontaktperson. 

LÄNSRÄTTEN biföll däremot och gör följande be-
dömning: Det är ostridigt att P B tillhör personkret-
sen enligt LSS. Frågan är därmed om han är berätti-
gad till biträde av en kontaktperson. Av handlingarna 
i målet framgår att P B har autism och att han på 
grund därav har svårt att tillgodogöra sig aktiviteter 
som företas i grupp, t.ex. genom gruppboendets för-
sorg. Av handlingarna framgår även att P B:s behov av 
en kontaktperson är störst under kvällar och helger. 
Även om P B har god kontakt med sina anhöriga kan 
det huvudsakliga ansvaret för att han ska kunna fö-
reta sina önskade aktiviteter inte läggas på dem. Mot 
bakgrund härav anser länsrätten att P B är i behov av 
en kontaktperson för att tillförsäkras goda levnads-
villkor. Överklagandet ska därför bifallas. 

KAMMARRÄTTEN, som fastställde stadsdelsnämn-
dens avslagsbeslut, menade att P B inte är så isolerad 
att han behöver en kontaktperson för att vara tillför-
säkrad goda levnadsvillkor. 

Kammarrätten i Göteborg 2009 – 09 – 01

Gruppbostad och kontaktpersonTillstånd till enskild verksamhet

Domstolsnytt

C arema Orkidén AB ansökte om tillstånd att 
driva ett kollektivboende för psykiskt funk-
tionshindrade i Järfälla enligt LSS.

LÄNSSTYRELSEN i Stockholms län beslöt att av-
slå ansökan. Kollektivboendet uppfyller inte kraven 
på fullvärdiga lägenheter. Det består av fem rum om 
mellan 11 och 17 kvm. Fem boende delar på två toa-
letter och tre duschar. Det finns ingen möjlighet till 
individuellt stöd åt den enskilde utan alla måltider 
måste intas gemensamt. 

BOLAGET skrev i sina överklaganden att de bo-
ende själva valt att bo i detta kollektivboende. Flera 
av dem har provat att bo i fullvärdiga lägenheter i 
gruppbostad, men har inte klarat det. Genom att till-
mötesgå de boendes önskemål fullgör man lagens in-
tentioner om inflytande och självbestämmande. Man 
menade att länsstyrelsen inte hade förstått vad psy-
kiska funktionshinder är. 

Målet rör sig om en principfråga, ansåg man. Om 
kommunen inte valt att konkurrensutsätta verksam-
heten hade den kunnat drivas som kollektivboende, 
eftersom inget tillstånd krävs för att driva verksamhet 
i kommunal regi. Det är förståeligt att kraven bör se 
annorlunda ut för de företag som startar en enskild 
verksamhet från grunden, men att ställa krav på ett 
företag som driver en kommunal entreprenad är en 
helt annan sak. Om företag inte kan få tillstånd att 
driva kommunala entreprenader på samma villkor 
som kommunen kan detta försvåra kommunernas 
möjlighet att konkurrensutsätta verksamheter.  

LÄNSRÄTTEN fann att lägenheterna inte uppfyll-
de de krav som bör ställas på fullvärdig standard mot-
svarande en normal permanentbostad. Att de boende 
i den aktuella handikappgruppen själva skall kunna 
framföra sådana krav för att de skall tillgodoses är 
enligt länsrättens mening inte rimligt. Länsstyrelsen 
har därmed haft fog för sitt beslut och överklagandet 
skall avslås.   

KAMMARRÄTTEN inhämtade yttrande från Soci-
alstyrelsen. Denna skrev att en bostad med särskild 
service för vuxna enligt LSS är den enskildes privata 
och permanenta bostad, vilket ställer särskilda krav 
på bostadsstandard. Att få bo i en fullvärdig bostad 
är en viktig förutsättning för att den enskilde ska ha 
möjligheten till goda levnadsvillkor och kunna leva 
ett självständigt liv. I förevarande mål är inte frågan 
om den enskildes självbestämmande relevant. Ett 
gruppboende som inte uppfyller de generella bygg-
bestämmelser som gäller för bostäder i allmänhet 
kan normalt inte anses medverka till att uppfylla LSS 
grundläggande kvalitetskriterier.   

Mot bakgrund av de uttalanden som gjorts i förar-
betena till LSS om krav på bostadsstandard och med 
hänsyn till de kvalitetskriterier som Socialstyrelsen 
framhållit, ansåg kammarrätten att det sökta tillstån-
det inte kunde beviljas. Bolagets överklagande bör 
därför avslås. 

Kammarrätten i Stockholm 2009-08-18

CITATET:
”Att starta assistansföretag har varit världens enklaste busi
ness eftersom det inte har krävts något kapital, riskerna har 
varit små och ingen har krävt utbildning eller kvalitet. Det 
var vilda västern ända tills det 2008 kom strängare krav på 
redovisning av assistansersättning”.
 Claes Andreasson, Privata Assistansordnares 
 Riksorganisation i tidskriften Föräldrakraft, 
 nr 1/2010.
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U nder många år bestod sysselsätt-
ning för personer med utveck-
lingsstörning bara av dagcen-

terverksamhet. Men under senare år har 
formerna luckrats upp. De sociala arbets-
kooperativen som nu växer fram är kanske 
de som bäst har lyckats förena kraven på 
stimulerande arbetsuppgifter med ett re-
ellt medbestämmande för arbetstagarna.

Bo Blideman är ansvarig för strategisk 
utveckling av social ekonomi inom Väddö 
folkhögskola. Tidigare kooperativ företags-
rådgivare inom Coompanion och projekt-
ledare för Sociala kooperativ-projektet. 
Han har skrivit fyra böcker om sociala ar-
betskooperativ.

– Även det sociala företaget kan tjäna 
pengar, men det är inte överordnat män-
niskorna, säger han. I det sociala företaget 
är det ok att få vara som man är. Många av 
dem som ombildat sin verksamhet till ett 
socialt kooperativ kan vittna om hur stäm-
ningen förändrats. Det blir ett ”kamratligt 
företagande” och plötsligt är det kul att gå 
till jobbet. De sociala företagen är föredö-
men för hur arbetslivet borde organiseras. 

Nu är man kooperatör
Det sociala företagandet bygger på speci-
ella värderingar. De handlar om att koope-
ratörerna måste ta ett personligt ansvar, det 
ska råda jämlikhet och solidaritet mellan 
dem som arbetar. Beslutsformerna 
är demokratiska och syftar till ”em-
powerment”, d v s att den enskilde 
ska få kraft inåt och makt utåt. 

– De som arbetar i kooperativet 
får en ny identitet. De är koopera-
törer, säger Ann-Louise Blom och 
Bo Hed som var med och startade 
UNITIS i Ljusdal. Det innebär att 
de får ett annorlunda och mer res-
pektfullt bemötande.

UNITIS har blivit en viktigt och 
omtyckt inslag i kommunen. Man 
driver kafé, renoverar möbler och 
har försäljning av olika hantverks-
produkter. Ann-Louise Blom är 
dessutom SHIA-ambassadör. Hon 
och kooperativet har vänskapsut-
byte med en liknande verksamhet 
i Bolivia.

– Det sociala kooperativet innebär nya 
roller för personal och arbetstagare, säger 
Bo Hed. Tar man LSS målsättning att den 
enskilde ska ha inflytande och medbestäm-
mande, så inser man att daglig verksamhet 
och sociala arbetskooperativ är som gjorda 
för varandra.

Ninna Hultgren och Magnus Östling från 
kooperativet INUTI håller med:

– Det är viktigt att alla får göra sin röst 
hörd, säger de. Vi har en stiftelse som gör 
allt det tråkiga skrivbordsarbetet, men i 
kooperativet har vi styrelsemöte en gång i 
månaden, dessutom har vi stormöte ibland.

Viktigt med bra avtal
Industrihuset i Rimbo var tidigt ute med att 
omvandla ett dagcenter till ett socialt arbets-
kooperativ. Trots svårigheter i början har 

man nu en stabil verksamhet 
som fungerar.

– Det är viktigt att man skri-
ver bra avtal med kommu-
nen, säger Magnus Shubert. 
Och att man har bra stadgar 
som går att använda. 

Även för Beatebergs hund-
dagis har det varit en lång 
resa att driva ett kooperativ.

– Man måste hela tiden vär-
na om kooperativets frihet, 
säger Sylvia Bremer, som varit 
med från starten. Men det är 
värt att kämpa för.

En handlingsplan kommer
Antalet personer som får 
daglig verksamhet enligt LSS 

Sociala arbetskooperativ som daglig verksamhet enligt LSS

Alternativ väg till bra arbeteJimmy Björkqvist är kooperatör och ordföran-
de för Lövstakooperativet på Gotland. Han 
tvekar inte när han ska berätta vad som är 
bra med kooperativ: Det egna ansvaret! 

Bra hemsidor:
SKOOPI: www.skoopi.coop
Har information om föreningens verksam-
het och en mindre rådgivningsverksamhet 
för att starta och utveckla sociala arbets-
kooperativ.
Coompanion: www.coompanion.se
I alla län finns kooperativa utvecklingscen-
trum, Coompanion. Här kan du få stöd och 
råd om hur man kan starta ett kooperativ, 
hjälp med utbildning, kontakter etc.
www.coompanion.se
Guide till stödet: www.socialaforetag.nu
En hemsida om vilket stöd man kan få när 
man startar och driver sociala företag.. 
Tillväxtverket: www.tillvaxtverket.se
På tillväxtverkets hemsida kan man läsa om 
olika stödformer för socialt företagande. 

”De sociala företagen 
är föredömen för 
hur arbetslivet borde 
organiseras” säger Bo 
Blideman.
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har ökat kraftigt från 23 200 år 2003 till över 
28 000 idag. Den ökningen kommer att fort-
sätta berättar Kenneth Johansson (c) som 
varit ordförande i LSS-kommittén och är 
ordförande i riksdagens socialutskott.

– Regeringen kommer att föreslå att även 
personer med psykiska funktionshinder ska 
få rätt till daglig verksamhet. Det innebär att 
ytterligare 7 500 personer får rätt till denna 
insats. 

Enligt Kenneth Johansson förbereder re-
geringen nu en handlingsplan för sociala 
företag som bland annat ska underlätta för 
den som vill starta ett kooperativ.

Det finns idag en rad sociala arbetskooperativ som helt eller 
delvis riktar sig till dem som har fått rätt till daglig verksamhet. 
Här är några:

• Lövstakooperativet på Gotland. Sedan 2003 har man där arbetat med 
bland annat snickeri och trädgårdsarbete. Just nu håller man på att utveck-
la verksamheten i ett EU-projekt. Hemsida: www.lovstakoop.se

• Miniprint i Kalmar var från början ett skolkooperativ som på föräldrarnas 
initiativ ombildats till ett kooperativ för daglig verksamhet. Man arbetar med 
screen-tryck på textil. Kooperativet består av föräldrarna till sex ungdomar 
plus de två anställda. 
Tel. 0480-40 32 58.

• Beatebergs Hunddagis i Göteborg. Förutom hunddagis också bageri 
och kaféverksamhet. De som arbetar där är alla med i styrelsen och fattar 
alla viktiga beslut tillsammans. Hemsida: www.beateberg.se

• Industrihuset i Rimbo var från början en daglig verksamhet i Norrtälje 
kommun. Man ville utveckla verksamheten och ombildades till ett koope-
rativ 1996. Sedan dess har man bedrivit daglig verksamhet enligt LSS. Alla 
som arbetar på Industrihuset kan också bli medlemmar i den ekonomiska 
föreningen. Hemsida: www.industrihuset.nu

•Skofore i Strömsund. Bildades 1986 och har 20 medlemmar. FUB i 
Strömsund deltar aktivt i styrelsearbetet. Nio personer med utvecklingsstör-
ning arbetar tillsammans med två anställda, alla är medlemmar i Skofo-
rekooperativet. De arbetar med återvinning, vedhuggning, olika typer av 
legoarbeten mm. Hemsida: www.jamtlandslan.fub.se/ssd/skofore

Sociala arbetskooperativ som daglig verksamhet enligt LSS

Alternativ väg till bra arbete

Att läsa om kooperativ:
Sociala företag vidgar arbetsmarknaden. Bo 
Blideman och Eva Laurelii. 2008. Kommentus. 
128 sidor. Pris 300 kr.
Med gemensam kraft. En studiebok om sociala 
arbetskooperativ. Bo Blideman och Eva Laurelii. 
2003. Kommentus. 120 A4-sidor. Pris 276 kr.
Att vara behövd. Stöd och skapande av sociala 
arbetskooperativ. Bo Blideman och Eva Laurelii. 
1999. Kommentus. 100 sidor. Pris 148 kr.
Att arbeta för arbete. Juridisk handledning. Bo 
Blideman och Yngve Karlsson. 2003. Komment-
us. 130 sidor. Pris 191 kr.
Alla böckerna ovan kan beställas från 
www.kommentus.se

Vi har en idé. Studiehandledning på lättläst. 
Rune Nilsson. Studieförbundet Vuxenskolan. 
2004. Pris 100 kr inklusive porto. Kan beställas 
från SV, fax: 08-668 28 20 eller 
e-post: ansgarie@sv.se

En lyckad konferens!
Intra anordnade, den 24 nov, tillsammans med 
FUB och Studieförbundet Vuxenskolan, en kon-
ferens om LSS och det sociala kooperativet. Där 
deltog en rad kooperatörer från olika håll i lan-
det och berättade om sina erfarenheter. Alla var 
ense om att Daglig verksamhet enligt LSS pas-
sar bra att driva i kooperativ regi. Alla var också 
ense om att det behövdes en fortsättning av 
något slag. Kanske blir det återkommande kon-
ferenser som på detta sätt samlar ihop erfaren-
heter och presenterar nya idéer för framtiden.

AnnLouise Blom och Bo Hed arbetar med koopera
tivet UNITIS i Ljusdal. De har bl a besökt Bolivia 
flera gånger där de har utbyte med en liknande verk
samhet.

Arbete med plantering på Lövstadskooperativet, Gotland.
     Eget foto.

• Hantverkskooperativet UNITIS i Ljusdal startade december1998 som ett 
resultat av Ljusdals kommuns deltagande i ”Projekt Career” – ett EU-projekt 
med syfte att skapa karriärmöjligheter för människor med funktionshinder. 
Man arbetar efter kooperationens grundidéer: Demokrati, delaktighet och 
ansvarsfördelning. Alla an-
ställda har lika lön (sju per-
soner har aktivtetsersätt-
ning och en har lönebidrag), 
alla deltar i styrelsearbetet 
och alla har självklart egna 
nycklar till arbetet. Man 
finns mitt i centrala Ljusdal 
med ett eget café, en affär, 
en verkstad för möbelreno-
veringoch en textilverkstad. 
Hemsida: www.unitis.se

• Kooperativet Inuti i Stock-
holm startade 2003. Den 
dagliga verksamheten är inrik-
tad på konstnärligt begåvade 
personer som vill fördjupa sin 
konstnärliga och personliga 
utveckling. De arbetar med 
måleri, teckning, skulptur, textil 
och installationer, både med 
enskilda projekt och gemen-
samma uppgifter, material och 
teman. De har gemensamma 
och enskilda utställningar och 
vill på så sätt vara en aktiv del 
i konst- och kulturlivet. Hem-
sida: www.inuti.se

Ninna Hultgren Borg och Magnus Östling 
är kooperatörer på INUTI i Stockholm. 
INUTI vill skapa möjligheter för konstnärer 
med funktionshinder att integrera sitt arbete i 
samhällets kulturliv.

Karl Gru
newald och 
Kenneth 
Johansson 
i samspråk 
på koopera
tivkonferen
sen.

Text och bild: Hans Hallerfors
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F yra män bor tillsammans i en gruppbostad i ett 
flerfamiljshus i Uppsala. Personalen använder sig 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Övergrepp i det tysta
Inspektionsrapporter från Uppsala

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

för vuxna med funktionshinder.
En nyanställd enhetschef kontaktade Länsstyrelsen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RAPPORT 5
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D et finns idag gott om exempel på verksamhe-
ter och arbetssätt som på olika vägar lyckats 
väl med att förmedla ett stöd som, utan att 

vara kränkande för individen, ändå nått fina resultat. 

Inlevelse och förståelse
Gemensamt för de verksamheter runt om i landet 
som trots stora påfrestningar ändå bygger på en hu-
manistisk och positiv människosyn verkar vara att 
man lyckas förebygga självskada och aggressivitet 
med inlevelse och förståelse. 

Man säger nej till kränkande insatser och i den mån 
våld förekommer handlar det om de undantagsfall 
då man måste ta till nödvärn för att skydda sig själv 
eller personen ifråga. 

Man har insett att kommunikation och samspel 
måste vara basen för alla insatser och att bra om-
vårdnad också handlar om bra hälsovård och ett bra 
samarbete med psykiatriker och annan medicinsk 
expertis. 

Ofta krävs det betydande insatser från kommunens 
sida. Det kan gälla särskilt anställd personal, särskilt 
boende, handledning mm. Det viktigaste är att dessa 
insatser är långsiktiga och stabila. 

Helt avgörande är den kvalitet i omsorgen som per-
sonalstyrkan lyckas uppnå. En utbildad och kunnig 
personalgrupp som har stöd av arbetsledning och 
handledare kan åstadkomma mycket om de arbetar 
långsiktigt. 

Ytterst handlar det om den tillit och trygghet som 
bra, engagerad och stabil personal förmedlar.

Leder till oetiska handlingar
Den verksamhet som länsstyrelsens rapporter från 
Uppsala beskriver har sin upprinnelse i en annan 
syn på stödets utformning. Där är det individens be-
teende som står i centrum. Det ska kartläggas och 
förändras genom belöningar, uteblivna belöningar 
och – i värsta fall – bestraffningar. 

Beteendeträning, KBT eller, som det heter, tilläm-
pad beteendeanalys, kan ibland visa på kortsiktiga 
positiva resultat, men alltför ofta leder dessa metoder 

till oetiska handlingar som strider mot den enskildes 
rätt till självbestämmande och integritet.

Hur kan man förebygga 
    självskada och 
           aggressivitet?

Personer med funktionsnedsättning som yttrar sig i själv-
skadande eller aggressivt beteende ställer omgivningen 
inför svåra avvägningar. Hur ska man utforma ett stöd 
som förenar krav på trygghet och minskat lidande med 
ett humanistiskt innehåll i omsorgen? Bild: Matilda Malmberg

Gott om bra exempel
En rad artiklar i Intra har tagit upp frågeställning-
ar runt arbetet med självskadande och aggressiva 
personer. Vi har samlat dem i vårt nätarkiv under 
rubriken ”Att arbeta med självskada och aggressi-
vitet”. www.intra.info.se 
Här är några exempel:
I Intra 2/08 och 3/09 har vi skrivit om bakgrunden 
till ”nedläggningarna”.
För personer med grav eller måttlig utvecklings-
störning och självskadande beteende har arbets-
terapeuten Agneta Johansson utvecklat en metod 
som gett fina resultat. (Intra 1/02, 1/03, 1/05 och 
3/09.)  
I Intra 3/08 skriver Anders Johansson och Göran 
Lindell, Göteborg, om hur man arbetar med svår 
autism och beteendestörningar. De har under 
många år framgångsrikt skapat goda levnadsför-
hållanden för dessa personer.
”Det finns inga genvägar”, säger personalen på 
Snälltåget i Växjö där man arbetar med personer 
som har ett utagerande beteende. ”Det krävs en 
bemanning som gör att omsorgstagare och perso-
nal kan känna sig trygga”. (Intra 4/08.)
Antroposoferna har, under decennier, skapat hu-
mana och utvecklande miljöer för personer som 
andra verksamheter inte ”klarat av”. Läs mer om 
en sådan verksamhet på nästa sida. 

I vår skrift ”Övergrepp och missförhållanden” har 
vi diskuterat innehåll och faror när man arbetar 
med personer som har stark oro och ångest. Den 
kan beställas på e-post: intra@swipnet.se

             HH
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Mora Park
Sedan 50-talet har de antroposofiska verksamheterna funnits där, liksom vid sidan 
av utvecklingen. Ett tag kändes det som om deras vilja att avskilja sig från samhället 
och deras inriktning på små vårdhem hade gjort dem oförenliga med dagens integ-
rerade stödformer. Men allteftersom behovet av stöd till barn och vuxna med olika 
diagnoser och svåra beteendestörningar har ökat, har de fått sin revansch. Idag 
blommar de antroposofiska verksamheterna i Järna och på andra håll som aldrig 
tidigare. Och deras envisa fasthållande vid humana och kärleksfulla omsorger gör 
dem till ett lockande alternativ till KBT-metoder, lönsamhetstänkande och kommu-
nala tillkortakommanden.

Mora Park är en stiftelse som startade 1955. Ellinor Bjertsjö och Jenny Kihlman fram
för administrationsbyggnaden som byggdes samma år.
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På Mora Park bor nio barn i åldrarna 6–11 år i två 
hus. Där finns också ytterligare 11 barn i åldrarna 

3–11 år som dagelever. Några av dem har 
Mora Park som korttidshem. Man 

har särskoleundervisning i en 
av byggnaderna. Som stöd 
har barnen 80 personal på 

lönelistan som delar på 55 
heltidstjänster. 
De flesta av barnen på Mora 

Park har personlig assistans. 
Några av dem som bor där är 

intagna med stöd av LVU (Lagen 
med särskilda bestämmelser av Vård 

av Unga som är en lagstiftning om 
tvångsvård).
Varför bor så små barn på institu-

tion? 
– Det här är barn som föräldrarna inte 

orkar med, säger Peggy Strobel, som är 
koordinator och sjuksköterska. Oftast har 

man provat en rad olika insatser, personlig 
assistans, familjehem mm. Det är barn som 

man inte kan lämna ensamma en enda minut, 
som är vakna på nätterna och där slitningarna 

i familjen ofta leder till skilsmässa och utbränd-
het.

Sprängfylld av ångest
Ett sådant barn är 9-årige Emil. När han kom till 
Mora Park 2007 var han mycket våldsam.

– Han var rädd och sprängfylld av ångest, berättar 
Jenny Kihlman som är elevhemsansvarig. I perioder 
fick vi vara två personer dygnet runt. Den ene fanns 
bakom och höll om honom, den andre satt bredvid 

Mora Park är en stiftelse som startade 1955. Ellinor Bjertsjö och Jenny Kihlman fram
för administrationsbyggnaden som byggdes samma år.

ett plexiglas i hans rum, det fungerade lika bra. Här 
måste man bli expert på okonventionella lösningar!

– Ofta strävar man efter att ta bort stereotypier och 
andra avvikande beteenden, säger Peggy Strobel. 
Men sådana beteenden kan ha en viktig funktion för 
barnet, som man inte kan ersätta hur som helst. 

Ifrågasätter KBT
Peggy Strobel är undrande inför den beteendeträ-
ning som man använder på både barn och vuxna 
med autism och utvecklingsstörning.

– Vi har fått hit barn som kommit från ställen där 
man haft beteendeträning. Ofta har dessa barn rea-
gerat tvärtemot vad som förväntats av dem. Kraven 
har lett till att de stängt av omvärlden – det är barn 
som vi inte har fått kontakt med i början.

och talade om hur myck-
et vi tyckte om honom. 

Personalen fick regel-
bunden handledning 
och Emil fick lugnande 
medicin under en period 
– man har en barnpsy-
kiater som man konsul-
terar – så att han kunde 
komma till ro och sova.  I 
övrigt använde man sig av 
de strategier som man ut-
vecklat sen tidigare. Man 
skapade en lugn struktur 
runt Emil, man avledde 
när han blev för våld-
sam, man skyddade sig 
genom att i nödfall hålla 
om honom och man för-
sökte bygga på det som 
var friskt i honom. Som 
leran.

– Han älskade att hålla 
på med lera och häft-
massa. Ett tag ville han 
rulla ut den på fönstren, 
berättar Jenny. Det blev 
lite jobbigt så vi satte upp 

Det är viktigt att inte vakta barnen, utan att vara med dem, säger Jenny Kihlman som är elevhemsansvarig 
på Mora Park.

– Vi har kontinuerliga möten med kommunens handläggare, berättar 
Ellinor Bjertsjö. De vet hur vi jobbar här. Priset på en plats här varierar 
utifrån om det är skola eller boende samt är individuellt beräknat utifrån 
varje barns behov.
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Och någon ”nedläggning” eller ”kontrolltagning” 
har inte förekommit.

– Nej, säger Peggy ilsket. Sådant är helt förbjudet!

Att skapa tillit
På Mora Park bygger omvårdnaden på att skapa tillit. 
Barnen har alltid två relationspersoner i personalstyr-
kan, som har ett extra ansvar för just det barnet.

För Emil innebar det att han så småningom hit-
tade verktyg för att hantera sin oro. Man skapade 
rutiner genom hushållssysslor och hantverk. Samma 
sak, vecka efter vecka, månad efter månad. Emil blev 
långsamt intresserad av det de gjorde. Sakta växte till-
liten och tryggheten.

– Han väckte något i oss alla, säger Jenny Kihlman, 
vi hade bestämt oss. Vi skulle stå kvar. Det var nu eller 
aldrig. Han hade inte råd med flera misslyckanden. 
Allt inom honom var redan så knäckt. 

I dag, två år senare, har han en stor tillit till alla han 
känner. Han har gjort fantastiska, positiva, figurer i 
lera och har ett enormt sinne för färg och form. Han 
har hittat sig själv och har många uttrycksmedel som 
att rita och skapa med andra material. Idag har Emil 
verktyg för att visa både glädje, ilska och sorg.

Ändå måste det väl vara ett nederlag att så små barn 
ska behöva bo på institution!

Peggy Strobel håller med:
– Istället borde man jobba förebyggande med 

dessa familjer. Handledning och avlastning och re-
jäla resurser behövs i ett tidigt skede. Då kanske man 
slipper dyrbara institutionsplaceringar eller familje-
hemsvård senare. För man måste ha stor förståelse 
för dessa familjers hopplösa situation. Ibland har vi 
mött mammor, för det är oftast de som drar det tunga 
lasset, som vi ser inte kommer att orka. Det borde 
vara möjligt att jobba med stöd till dem på ett helt 
annat sätt än vad som är fallet idag.

Peggy vet vad hon pratar om. Hon är familje-
hemsmamma för andra gången.

Omvårdnad, trygghet och kakor
Vilka barn har det bäst, de som bor hemma hos dig 
eller de som bor här? frågar jag.

– Alla barn behöver ett hem, svarar Peggy.
Men Ellinor Bjertsjö, som är korttidsansvarig på 

Mora Park, är inte så säker:

– Man måste ha klart för sig att det finns många 
hem i Sverige där barnen far väldigt illa också. Det är 
inte så enkelt som att alla hem är bra.

Birgit Andersson arbetar som boendepedagog i 
det hus där Emil och fyra andra barn bor. Hon var 
dagmamma i 25 år innan hon utbildade sig till un-
dersköterska med inriktning på barn med särskilda 
behov, och fick en tjänst på Mora Park. Där har hon 
nu jobbat i elva år. Varav sex som relationsperson för 
en speciell pojke. Hon blir varm i rösten när hon pra-
tar om honom.

– Han hade inte fyllt fem år när han kom hit. Han 
är aldrig hemma, utan bor här jämt. 

– Får du inte lust att ta hem honom?
– Jo ibland. Men jag försöker ge allt när jag är här.
– Vad innebär det?
– Omvårdnad, trygghet och god mat, tex.
– Och kakor! ropar någon glatt!
Birgit Andersson berättar att det periodvis var 

mycket jobbigt när Emil hade kommit. Det brukar 
vara så i början, suckar hon. 

– Det blev många blåmärken och jag blev biten fle-
ra gånger. Det gäller att tänka framåt, att vara steget 
före. 

– Men ibland, när barnen mår dåligt och längtar 
efter sin mamma så kan det vara tungt, säger hon. 
Man är ju själv mamma.

Ett helt liv i Järna
Mora Park är en stiftelse som startade 1952. Idag 
bedrivs verksamheten i sju byggnader: elevhem, trä-
ningsskola, särskola, lekskola, fritids, korttids och ad-
ministration. Institutionen ligger en kilometer söder 
om Järna samhälle.

För många barn på Mora Park gäller också att de 
i framtiden kan komma att vistas och arbeta i Järna. 
Det finns fler skolinternat och så småningom vuxen-
boenden och dagliga verksamheter. Man kan leva ett 
helt liv bland antroposoferna! 

– För många av de här personerna är det inte så lätt 
att leva i samhället, säger Ellinor Bjertsjö. Här i Järna 
finns en acceptans för den enskilda individen som 
han eller hon kanske inte möter på andra ställen.

Text och bild: Hans Hallerfors.

På Mora Park har vi en helhetssyn på barnen, säger Peggy 
Strobel. Vi försöker skapa en miljö som är tilltalande för 
kropp och själ. Kroppen är viktig, en del kan t ex vara 
överkänsliga för viss mat. 

Det behövs omvårdnad, trygghet och god mat, säger boendepedagog Birgit 
Andersson.
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Gruppbostäder flyttades till äldreboende

Ä ldreboendet i Älvdalen har genomgått en 
omfattande om- och tillbyggnad. Det består 
av en anläggning med 60 lägenheter vilket 

var mer än vad som behövdes.
 För att fylla platserna förflyttades därför, i augusti 

förra året, tre personer med utvecklingsstörning dit. 
De flyttades  mot sin vilja och utan lagenligt beslut. 
Tidigare hade de bott i en gruppbostad i Idre som 
ligger 12 mil bort. Där hade de bott länge. Grupp-
bostaden var en friliggande villa med utrymme för 
samvaro och fritidsaktiviteter. Deras bindning till or-
ten och personalen var stor. I Idre bor 800 personer.  

Till samma avdelning flyttade också flera personer 
som bodde i en gruppbostad med fullvärdiga lägen-
heter i Älvdalen. 

Förflyttningarna  gjordes utan lagenligt LSS-beslut 
som kan överklagas. 

Den avdelning dit de flyttades ligger en trappa upp 
och nås via entréhus och trapphus. Redan under pla-
neringen framförde Länsstyrelsen att förläggningen 
och utformningen av ”gruppbostaden” strider mot  
gällande föreskrifter.

Tillsyn avslöjade missförhållanden
Vid en inte föranmäld tillsyn (länsstyrelsens beslut 2009
1120, dnr 701923009) sex veckor efter inflyttningen 
konstaterade länsstyrelsen att personalbemanningen 
på den nya ”gruppbostaden” är för låg. Ingen av de 
boende kan få hjälp av personal med att städa, hand-
la, köpa kläder och komma ut. Omvårdnaden har ka-
raktär av löpande-band-behandling. Det händer att 
boende får sitta nerkissade i timmar, eftersom perso-
nalen inte hinner med. Någon eller några kan bli sit-
tande kvar vid köksbordet tills lunchen serveras. De 
boende har blivit oroliga, aggressiva och tappat i vikt. 

Endast två av de boende hade en planerad daglig 
verksamhet. Ingen av de andra hade någon schema-
lagd aktivitet eller planerad fritidsaktivitet. 

Två av de boende hade inte kommit ut sedan de 
flyttade till äldreboendet för sex veckor sedan. Ingen 
av dem hade någon genomförandeplan. Personalen 
ansåg att de inte kunde upprätthålla en god kvalitet 
på gruppbostaden. 

Till samma hus som äldreboendet har också den 
dagliga verksamheten flyttats. 16 personer har sin sys-

selsättning där. Även denna verksamhet kritiserades 
av länsstyrelsen. 

Lokalerna är uppdelade så att personal och delta-
gare måste passera de äldres terapilokaler för att gå 
från den ena till den andra. Båda lokalerna har lågt 
till tak, är dåligt ventilerade och upplevs som mörka. 
Man kan inte erbjuda deltagarna en sådan verksam-
het som man hade tidigare. Sex personer har varit 
utan aktiviteter i flera månader.

”Hade det varit privat skulle vi kunna stänga boen-
det”, säger Agneta Sjölander på Länsstyrelsen. ”Nu 
kan vi inte göra annat än att rikta kritik.”

Socialchefens synpunkter
Socialchefen i Älvdalens kommun säger(februari 
2010) att det tog tre veckor innan kommunen fick 
kännedom om tillsynsrapporten och att tyvärr var det 
via pressen. När den kom till socialnämnden hade re-
dan bristerna uppmärksammats och åtgärder påbör-
jats. Individuella beslut om ändrad insats har fattats. 
Ingen har  överklagat det. Genomförandeplaner har 
upprättas. Lokalerna för daglig verksamhet uppfyller 
arbetsmiljöverkets riktlinjer. 

Hon skriver att av de sex boende är det två som är 
på daglig verksamhet, övriga fyra har planerade dag-
liga aktiviteter och sysselsättningar inom ”gruppbo-
staden”. Det är riktigt att personalen har upplevt sin 
arbetsmiljö som bristfällig, men den har inte skrivit 
någon avvikelserapport. Antalet personal har ökats 
successivt. Det har bildats en arbetsgrupp med berör-
da anhöriga och gode män som kommer att träffas 
regelbundet för diskussion om förbättringsåtgärder.

           KG

PS. Den 1 januari i år tog Socialstyrelsen över tillsy-
nen från länsstyrelserna. Samtidigt ändrades regler-
na för tillsynen. Nu gäller att om det förekommer 
ett missförhållande, som har betydelse för enskildas 
möjligheter att kunna få de insatser de har rätt till, 
får Socialstyrelsen förelägga den som svarar för verk-
samheten att avhjälpa missförhållandet. Ett sådant fö-
reläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder 
som Socialstyrelsen anser nödvändiga. Föreläggan-
det får förenas med vite. DS.
     

Trots att länsstyrelsen avstyrkte 
öppnade Älvdalens kommun en 
”gruppbostad” i en större bygg-
nad för äldreboende. Vid en 
inspektion sex veckor efter inflytt 
uppdagades stora miss-
förhållanden.

Äldreboendet i Älvdalen som också blev gruppbostad.
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Nu står Socialstyrelsen
för all tillsyn!

Den nya tillsynen kommer att bli bättre på att identifiera riskområden och bris-
ter än vad man tidigare har varit. Det menar Per Anders Sunesson. Han är den 
som ska leda Socialstyrelsens nya tillsynsenhet. Något som han själv menar är 
”ett gigantiskt tillsynspensum”. Men den telefonrådgivning, som länsstyrelsernas 
socialkonsulenter tidigare stod till tjänst med i enskilda ärenden, har inte någon 
plats i den nya organisationen.

P er Anders Sunesson är jurist. Han har arbe-
tat vid Socialstyrelsen sedan 1997, bland an-
nat med tillsynsfrågor inom hälso- och sjuk-

vården. Han beskriver den nya tillsynsenheten som 
integ rerad och samordnad. Arbetet ska genomsyras 
av en gemensam helhetssyn. Den kommer leda till 
att man blir bättre än vad man tidigare varit på att 
identifiera riskområden och strukturella brister. 

Från 22 tillsynskontor till 6
Flytten av tillsynen från länsstyrelserna till Socialsty-
relsens regionkontor innebär att 22 olika myndighets-
kulturer ska samordnas.  250 personer som tidigare 

arbetat med tillsyn vid Länsstyrelserna har erbjudits 
ny anställning vid Socialstyrelsen. De allra flesta har 
tackat ja. Men de kommer inte få behålla den speci-
alkompetens de tidigare upparbetat; det blir utvidga-
de, förändrade arbetsuppgifter och många kommer 
ha svårt att inledningsvis känna igen sig. Per Anders 
Sunesson menar att hela omorganisationen innebär 
en pedagogisk utmaning, såväl internt som externt. 
Enligt honom är de regionala tillsynskontorens che-
fer väl medvetna om utmaningen. 

– Tillsynsledningen kommer via regelbundna mö-
ten arbeta fram bedömningskriterier, beslutsmallar 
och hitta praxisfrågor, så att vi säkerställer att vi gör 
på samma sätt över hela landet. 

Den nya tillsynen
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Per Anders Sunesson beskriver det nya tillsynsar-
betet som rörligt. Man kommer att vara ute och göra 
många inspektioner. När jag påpekar att de stora av-
stånden inom respektive tillsynsområde kommer att 
leda till många och långa resor och att alla kanske 
inte har möjlighet att resa så mycket som tillsynen av 
avlägsna verksamheter kräver, fastslår han att ”skriv-
bordstillsynen, den lämnade vi redan 1991!” 

Indragna tillstånd
De verktyg som tillsynsmyndigheten kommer att ha 
tillgång till är indragna tillstånd och vitesföreläggan-
de. Verktyg, som man enligt Per Anders Sunesson 
inte kommer tveka att använda sig av där det behövs. 

– Vårt fokus är en god och säker omsorg för med-
borgarna. 

– Tillsynen vad gäller tillgång till hälso och sjukvård i 
gruppbostäder har hittills helt uteblivit. Finns det inte en 
risk att sådana, förhållandevis ”små” områden, bara fort
sätter vara bortglömda?

– Det finns säkert fler sådana områden som är ef-
tersatta. 

– När tillsynen blir mer systematisk och vissa områden 
prioriteras framför andra finns det väl en risk för att det som 
var tillsyn i enskilda ärenden är det som hamnar i kläm?

–Vi kan inte ha tillsyn på alla områden samtidigt 
precis hela tiden. Vi kommer att prioritera de områ-
den som anses vara viktigast. 

Ingen service till allmänheten

– Tidigare kunde den som kontaktade länsstyrelsen för att 
diskutera ett enskilt ärende lätt ta reda på vem som hade 
hand om exempelvis frågor om ekonomiskt bistånd i en viss 
kommun. Kommer den nya organisationen byggas upp på 
samma sätt?

– Nej. Folk kommer att få nya arbetsuppgifter. Till-
synen kommer att ske på ett lite annorlunda sätt. Vi 
kommer att identifiera riskområden. Och många 
av dessa områden kommer att kräva en gränsöver-
skridande tillsyn där nya och gamla medarbetare får 
samarbeta över avdelningsgränser. Sådana områden 
är till exempel missbruksvård och psykiatri. Där finns 
det stora vinster med att samordna tillsynen.

– Så det kommer inte att finnas någon speciell handläg
gare som man vet att man kan vända sig till vid en fråga?

– Jag förstår inte din fråga. Varför skulle det vara 
viktigt att en särskild person har ansvar för tillsynen 
över vissa frågor?

– Därför att allmänheten är van vid att kunna vända sig 
till länsstyrelsen för att diskutera enskilda ärenden.

– Där får man tänka om. Vi kan inte ha tillsyn över 
alla områden hela tiden. Vi kommer att identifiera 
de viktigaste och där kommer vi att lägga vår kraft. 

– Men hur blir det med det som tidigare var en rådgivande 
verksamhet från länsstyrelsernas sida, att man ringde upp 
en handläggare för att fråga om något som man upplevde 
som fel?

– Där kommer det säkert finnas en besvikelse, in-
ledningsvis. Vi kan ge råd i vissa delar och hur det 
ska kunna utformas arbetar vi fortfarande med. Men 

den nya tillsynsorganisationen kommer inte att vara 
en juristfunktion för svenska folket!

– Hur ska man göra i fortsättningen om man vill disku
tera ett enskilt ärende med en handläggare?

– Då får man göra en formell anmälan till oss, helst 
via post, så att vi får ta ställning till om vi tänker öppna 
ett tillsynsärende. 

– Men man kommer inte veta vem som har hand om vissa 
frågor i en viss region?

– Nej, så kommer inte den nya organisationen se ut.

Inte tillgängliga
Enligt Per Anders Sunesson kommer man inte att, 
via hemsidan, vara tillgänglig med namn och arbets-
uppgift i den nya organisationen. Däremot är mål-
sättningen att man ska man bli bättre på att  kom-
municera sina tillsynsresultat och offentliggöra dem 
via hemsidan. 

Det kommer att ges ut en årlig tillsynsrapport, 
där detaljerade iakttagelser som gjorts vid tillsynen 
framgår. Att arbeta fram nya metoder för tillsyn är 
också angeläget. Därför har man skapat en helt ny 
avdelning; ”enheten för tillsynsutveckling”, där man 
kommer att arbeta med analysfrågor. Man ska också 
arbeta med patient- och brukarpaneler*. Viktigt är 
också att föra resultaten vidare, att arbeta med att få 
till stånd strukturella förbättringar säger Per Anders 
Sunesson.

– Där har det tidigare brustit. På det enskilda planet 
har det varit lätt att få till förändringar, men resulta-
ten har gett alldeles för få ringar på vattnet. Vi vill 
se till att resultaten av tillsynen verkligen förs vidare.

       Text: Maria Korpskog

PerAnders Sunesson – avdelningschef Tillsyn, Socialstyrelsen.

* I tillsynspropositionen 2008/09:160 anger dock reger-
ingen att den inte nu är beredd att föreslå att hälso- och 
sjukvårdens patient- och brukarnämnder ska utvidgas till 
att även omfatta socialtjänstens verksamheter.



32                                 INTRA 1 • 1033                                 INTRA 1 • 10

D e som arbetar med tillsyn bör vara tillgäng-
liga per telefon för information och rådgiv-
ning till brukare, anhöriga och ombud samt 

handläggare, arbetsledare och politiker i kommuner 
och landsting. Brukare, anhöriga och ombud behö-
ver ofta information om gällande lagstiftning för att 
veta om deras klagomål är berättigade. Tjänstemän 
och politiker bör, för att kunna förebygga att fel 
begås, kunna inhämta tillsynsmyndighetens stånd-
punkt i aktuella frågor. Det menar Anita Melin, som 
tidigare arbetat som socialkonsulent med ansvar för 
LSS-frågor i Kalmar län. Sedan årsskiftet är hon ny-
bliven pensionär. 

Hon tillhör den grupp äldre handläggare vid läns-
styrelsen i Kalmar som inte ville flytta med till Jön-
köping för att arbeta vid Socialstyrelsens nya tillsyns-
myndighet. Endast tre av åtta valde att acceptera 
Socialstyrelsens erbjudande. Det är 21,5 mil mellan 
Kalmar och Jönköping och restiden med bil är runt 
tre timmar i vardera riktning och daglig pendling är 
således utesluten.

Anita Melin menar att den nya organisationen 
väcker förhoppningar om en förstärkt tillsyn med 
utökade resurser.

 Hon tror att den samordnade tillsynen över social-
tjänst och hälso- och sjukvård, liksom gemensamma 
mallar och bedömningskriterier, kommer att leda till 
en mer enhetlig tillsyn över landet. 

Men utmaningarna är stora. Främst gäller det att  
överbrygga de problem som är förknippade med 
långa avstånd till tillsynsobjekten och att bibehålla 
den tillgänglighet som länsstyrelserna erbjudit. 

Anita Melin kommer att följa utvecklingen i sitt ar-
bete som konsult vid FOKUS,  kommunernas forsk-
nings- och utbildningsenhet i Kalmar län.

Rådgivningsfunktionen är viktig!

Skrivbordstillsyn?
Göran Stridsberg har precis läst ut Karl Grunewalds 
bok ”Från idiot till medborgare” och hans första, 
spontana tanke efteråt var, att ”nu är vi på väg till-
baka igen”. 

Göran Stridsberg har varit rättsombud för riksför-
bundet FUB sedan 1992. Han har fått läsa intervjun 
med Socialstyrelsens nya tillsynschef Per Anders Su-
nesson. Göran Stridsberg menar att det blir en kata-
strof för den enskilde om man inte längre ska kunna 
få rådgivning per telefon. Han tror att det kommer 
att leda till att många kommer avstå från att göra 
anmälningar. ”Ingen vågar överklaga om man inte 
får bekräftat att man är rätt ute”, menar han. Han 
beskriver nyttan av länsstyrelsens gamla rådgivande 
funktion så här:

– Länsstyrelsen här i Kalmar län har många gånger 
varit en stor tillgång. Vi har alltid kunnat ringa till 
dem för att diskutera ärenden . Men jag vet att andra 
socialkonsulenter på andra ställen i landet inte varit 
lika frikostiga med sin tid, så länsstyrelsens rådgiv-
ningsfunktion har nog varit personberoende.

Göran Stridsberg tror att det kommer ta lång tid för 
Socialstyrelsen att upparbeta samma kompetensnivå 
som länsstyrelserna besuttit. Tillsynskompetensen 
kommer med all sannolikhet att minska samtidigt 
som tillsynen försvåras på grund av att de områden 
de ska bevaka blir enormt stora. Med långa avstånd 
till följd.  Han kommenterar Per Anders Sunesson:

– Sunesson säger att ”skrivbordstillsynen lämnade 
vi 1991”, men jag undrar om det inte är precis den 
som de kommer att gå tillbaka till nu. 

      Text: Maria Korpskog

Vi har frågat två personer från Kalmar län om vad de anser om den nya tillsyns-
myndigheten. Anita Melin som har lång erfarenhet av LSS- frågor på länsstyrelsen 
anser att de som arbetar med tillsyn måste finnas tillgängliga för rådgivning per 
telefon. Göran Stridsberg, som är rättsombud, tror att många kommer avstå från 
att göra anmälningar om man inte kan ringa tillsynsmyndigheten och fråga först. 
”Ingen vågar överklaga om man inte får bekräftat att man är rätt ute”.

Två röster om den nya tillsynsorganisationen:

Vi har alltid kunnat ringa 
till länsstyrelsen här i 
Kalmar för att diskutera 
ärenden, berättar Göran 
Stridsberg. Han befarar att 
tillsynen nu kommer att 
försämras.

De som arbetar med tillsyn 
bör vara tillgängliga per 
telefon för information och 
rådgivning, menar Anita 
Melin.

Den nya tillsynen

Skärpningar i LSS !
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D e flesta ändringar som infördes vid årsskiftet 
hänger samman med att tillsynen förts över från 

länsstyrelserna till Socialstyrelsen. Eller rättare sagt 
till dess sex regionkontor (se nedan).
• Det räcker med Socialstyrelsen
Enskild verksamhet ska inte längre stå under tillsyn 
av den kommun där den bedriver sin verksamhet. 
Det ska räcka med Socialstyrelsens tillsyn. 
• Anmäl ny verksamhet
Både kommun och landsting ska anmäla ny verksam-
het till Socialstyrelsen innan den påbörjas. 
• Skärpning av tillsynsuppdraget
Tidigare stod det bara att länsstyrelsen har tillsyn över 
verksamhet enligt LSS. Nu står det att Socialstyrel-
sens tillsyn ska innebära ”att verksamheten uppfyller krav 
och mål enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut som 
har meddelats med stöd av sådana föreskrifter”. En skärp-
ning alltså.
• Informera och ge råd
Samtidigt ska Socialstyrelsen”inom ramen för sin tillsyn 
lämna råd och ge vägledning, kontrollera att brister och 
missförhållanden avhjälps, förmedla kunskap och erfaren
heter som erhålls genom tillsynen och informera och ge råd 
till allmänheten.” 

Bakom den formuleringen kan man ana en kurs-
ändring. Tidigare stod det att  länsstyrelsen skulle ge 
kommunerna råd och verka för deras planering och 
samverkan. Men det har tagits bort vilket innebär att 
kommunerna får ta ett större eget ansvar.
•Barn får höras
En nyhet är att barn eller ungdomar som bor i elev-
hem, får höras om det kan antas att de inte tar skada 
av samtalet. Det får ske utan vårdnadshavarens sam-
tycke eller närvaro.

• Krävs samtycke
För att få tillträde till en bostad enligt LSS vid en in-
spektion krävs att den eller de boende lämnar sitt 
samtycke.
• Får förbjuda verksamhet
Nytt är även att om Socialstyrelsen finner att det i en 
verksamhet förekommer missförhållande, som gör 
att enskilda inte får de insatser som de har rätt till, får 
man utfärda ett föreläggande. Det får förenas med 
vite. Om missförhållandet är allvarligt och föreläg-
gandet inte följs får man förbjuda fortsatt verksam-
het helt eller delvis.

Även förordningen knuten till LSS har reviderats. Det 
gäller främst några paragrafer om barn och unga. 
• Regelbundna inspektioner
Regelbundna inspektioner ska göras hos barn och 
unga som bor i en bostad med särskild service, minst 
två gånger om året, varav åtminstone en ska vara oan-
mäld. 
• Information
Socialstyrelsen ska ta fram information för barn och 
ungdomar i sådant boende, för dem i famljehem och 
för deras vårdnadshavare. Informationen ska inne-
hålla uppgifter om barn och ungas rättigheter, Soci-
alstyrelsens tillsyn, möjligheter för dem att kontakta 
Socialstyrelsen och hur de når rätt person, därtill om 
Socialstyrelsens möjligheter att samtala med barn 
utan att vårdnadshavaren samtyckt eller är närva-
rande.
• Register
Socialstyrelsen ska föra ett register över all verksam-
het enligt LSS. Det innebär att det är en offentlig 
handling.
     KG

Från januari gäller en rad förändringar av tillsynen i LSS

Göteborg (för Västra Götalands och 
Hallands län)
Adress: Socialstyrelsen
 Box 53148
 400 15  GÖTEBORG
Tel:  075-247 30 00
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
Besöksadress: Vasagatan 45, 3 tr

Jönköping (för Östergötlands, Jönköpings 
och Kalmar län)
Adress: Socialstyrelsen
 Box 2163
 550 02 Jönköping
Tel:  075-247 30 00
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
Besöksadress: Målargatan 3, plan 5

Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter
Malmö (för Skåne, Kronobergs och 
Blekinge län)
Adress: Socialstyrelsen
 Box 4106
 203 12 Malmö
Tel: 075-247 30 00
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
Besöksadress: Norra Vallgatan 64

Stockholm (för Stockholms och 
Gotlands län)
Adress: Socialstyrelsen
 Regionala tillsynsenheten
 106 30 Stockholm
Tel: 075-247 30 00
E-post socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
Besöksadress: Rålambsvägen 3

Umeå (för Västernorrlands, Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län)
Adress: Socialstyrelsen
 Box 34
 901 02 Umeå
Tel: 075-247 30 00
E-post socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
Besöksadress: Nygatan 18-20

Örebro (för Uppsala, Gävleborgs, Västman-
lands Dalarnas, Värmlands, Örebro och 
Södermanlands län)
Adress: Socialstyrelsen
 Box 423
 701 48 Örebro
Tel: 075-247 30 00
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
Besöksadress: Olaigatan 15

Skärpningar i LSS !
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Och vart 
tog dom 
vägen?
S amtidigt som Socialsty-

relsen har fått ett ökat 
ansvar för tillsyn har man 
lagt ner den enhet som haft 
hand om frågor som rör 
funktionshinder. De 15 per-
soner som arbetade där har 
spridits ut på olika enheter 
inom Socialstyrelsen. 

Ringer man till Socialsty-
relsen och vill ha svar i en 
fråga som rör funktionshinder blir man hänvisad till 
något av regionkontoren. Försöker man hitta rätt på 
Socialstyrelsens hemsida blir man mycket förvirrad. 
Efter mycket letande hittade jag tre e-postadresser till 
personer som hade hand om olika ämnesområden 
runt funktionshinder.

Enligt Peter Brusén, tidigare chef för enheten för 
funktionshinder, handlar det om att man nu ska ar-
beta mer processinriktat.

Socialstyrelsens 
nya organisa
tionsplan. Där 
finns ingen 
enhet som 
har hand om 
frågor som rör 
personer med 
funktions
nedsättning
ar!

– Själv ska jag arbeta på Enheten för kunskap och 
där ska jag troligen samordna en del frågor som rör 
funktionshinder. 

Risken med det nya processinriktade arbetssättet är 
att den samlade kunskapen splittras på alltför många 
enheter.

– På lång sikt kan kompetensen försvinna om man 
inte rekryterar personer som har kunskaper, säger 
Peter Brusén.

     

T re forskare vid Högskolan i Halmstad har sam-
manställt  den forskning som gjorts under de se-

naste tio åren om lindrigt utvecklingsstörda. Det har 
blivit en mycket informativ skrift med både en kort 
beskrivning av forskningsrapporterna fördelat på sju 
kategorier samt en analys och diskussion av varje ka-
tegori. Dessa är följande: 

1.  Terminologi, defition och klassifikation
      samt förekomst.
2.  Medborgarskap, delaktighet 
      och upplevd tillhörighet.
3.  Bemötande och attityder.
4.  Självbestämmande och inflytande.

T. Mineur, S. Bergh, M. Tideman. Livssituationen för unga 
vuxna med lindrig utvecklingsstörning – en kunskapsö-
versikt baserad på skandinavisk forskning 1998 – 2009. 
70 sidor. 2009. Handikapp och Habilitering. 08-123 364 
00. Pris 200 kr. www.habilitering.nu.

Bra skrift om lindrig utvecklingsstörning

Den nya tillsynen

HH

i

Intra nr 2/2010 kommer ut i juni.
Du som vill prenumerera på INTRA: 
Betala  280 kr på postgiro 636 55 62-5 

eller bankgiro 5308-1485. 
Glöm inte att skriva din fullständiga 

adress. Då får du fyra nummer 
av INTRA framöver. 

Du kan också beställa prenumeration 
på fax: 08-97 11 04 eller e-post: 

intra@swipnet.se

5.  Identitet.
6.  Sociala relationer.
7.  Beteendemässig och social problematik.

En ovärderlig skrift för den som vill försöka förstå vad 
som händer och förändras inom undervisningen och 
omsorgerna om utvecklingsstörda personer.
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KULTURLABBET – en arbetsplats 
för bild- ord- och scenkonstnärer 
med intellektuella funktionsned-
sättningar i Göteborg. 

Verksamheten vilar på tre ben: 
pedagogik, konstnärlighet och 

yrkesidentitet. Kulturlabbet sjuder 
av lust och kreativitet i våra inrikt-
ningar: konst, teater/drama, musik, 
dans/rörelse, poesi och foto/film. 
Idag är vi 22 arbetstagare och 7 
personal. All personal är utbildad 
och kunnig i sina ämnen vilket ger 
en god konstnärlig kvalité. Vi ger 
olika föreställningar på egen scen 

Torbjörn Nyqvist, 45 år, 
har jobbat på Kulturlab-
bet, Göteborg, i ca 3 år.
  Torbjörn gick runt och 
såg en hel del graffiti på 
väggar och murar i Göte-
borg och tänkte: Sån´t 
här vill jag göra!!
  Men han förstod att 
väggarna sprejades över 
gång på gång och kom 
fram till att han ville 
spara sin graffiti. För 
honom blev det konst, 
så han bestämde sig för 
att göra miniatyrer på 
duk. Det blev hans grej! 
Det har även blivit några 
T-shirt med graffiti-motiv.
  Han jobbar länge med 
varje bild. Han blan-
dar färgerna i många 
nyanser, experimenterar, 
skrapar, suddar, lägger i 
gips … t ills han är nöjd. 
Han går in i bilden – 
lever med den.

Omslagets konstnär

”Det känns som musik i mig!” säger Torbjörn Nyqvist när han målar.

här i Göteborg och på andra kultur-
scener. Konsten visas ofta på olika 
konstutställningar. Titta gärna på vår 
hemsida: där får ni veta mycket mer 
om oss och där kan ni se vad som är 
på gång: www.kulturlabbet.se

Kulturlabbet.

Intra nr 2/2010 kommer ut i juni.
Du som vill prenumerera på INTRA: 
Betala  280 kr på postgiro 636 55 62-5 

eller bankgiro 5308-1485. 
Glöm inte att skriva din fullständiga 

adress. Då får du fyra nummer 
av INTRA framöver. 

Du kan också beställa prenumeration 
på fax: 08-97 11 04 eller e-post: 

intra@swipnet.se

 

 

Värna är en sammanslutning av Läkepedagogiska och Socialterapeutiska 
verksamheter i Sverige. Dessa verksamheter riktar sig till barn, ungdomar 
och vuxna.

 Vi värnar om personer med funktionsnedsättningar 
och vill presentera våra fantastiska verksamheter 
inom boende, daglig verksamhet och skola. 
 
För mer inspiration och 
information besök www.värna.nu

Förbundet för antroposofisk 
läkepedagogik & socialterapi 
– boende, utbildning & arbete.
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 Ta mig på allvar!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Från dagcenter 
till anställning 

 
Av Charlotte  
 
Min önskan var att få komma till en 
egen praktikplats och förhoppningsvis  
få ett jobb. 
 
Jag som berättar detta heter Charlotte och 
när jag första gången blev erbjuden att bör-
ja på en daglig verksamhet i en dagcentral 
vägrade jag att gå dit efter 3-4 veckor. 
 
Att hela tiden vara i en grupp och arbeta 
med samma arbetsuppgifter passade inte 
mig. Jag vill inte vara inne hela tiden och 
inte ha möjlighet att komma ut. Arbets-
uppgifterna kändes alldeles för enkla för 
mig och personalen var mer intresserade  
av min motorik än mina arbetsuppgifter.  

Min önskan var 
att få komma 
till en egen 
praktikplats och 
förhoppningsvis 
få ett jobb. När 
jag började på 
Misa för 6 år 
sedan ville jag 
bara arbeta med 
barn.  
 
Min kontaktperson på Misa fick mig att  
vidga mitt intresseområde och se andra  
möjligheter. Vi gick på flera studiebesök 
tillsammans för att jag skulle få mer infor-
mation om olika arbeten. Jag provade olika 
jobb innan jag hittade ”min” arbetsplats. Jag 
fick möjlighet att testa saker jag aldrig tänkt 
att jag skulle göra tidigare. Jag praktiserade 
i flera år och fick stöd av min kontaktperson 
med arbetsuppgifter, scheman och struktur.  
Jag tycker att jag har lärt mig mycket nytt. 
 
Nu har jag en anställning sedan 1 år tillba-
ka som kontorsassistent. Jag får fortfarande 
stöd av min kontaktperson från Misa minst 
en gång i veckan eftersom jag behöver  
fortsatt stöd med struktur och scheman.  

 

”Jag har svårigheter och så, men det 
behöver inte betyda att jag inte kan   
något ” 
 
Av Roger  
 
Jag heter Roger och har haft fast jobb med 
lön på flera olika ställen här i Stockolm. 
Bland annat som vaktmästare och lastare. 
 
 Det fungerade väl inte jättebra, jag var 
ofta stressad och orolig för saker som  
hände på min arbetsplats. Jag brukar säga 
att det kändes som att jag var som en 
”övertrimmad moppe”.  Den stora föränd-
ringen för mig kom när min arbetsgivare 
sa upp en massa anställda. Plötsligt var jag 
arbetslös och hade ingenstans att ta vägen. 
 
Jag var arbetslös en tid och sen ansåg en 
person på arbetsförmedlingen att jag skulle 
göra en massa intelligenstester. Efter det 
tyckte de att jag skulle ta kontakt med 
kommunen och så hamnade jag hos en 
LSS handläggare som sa att jag borde vara 
på ett dagcenter.  
 
Både hos Arbetsförmedlingen och hos 
handläggaren på kommunen sa jag att jag  
klarat att jobba i många år, och att jag ville 
ha ett jobb igen.  

Men jag hamnade på ett dagcenter. Där 
fick jag bara hålla på med att skruva ihop 
saker och det passade inte mig så bra. Det 
var liksom inte riktigt min grej eller på rätt 
nivå, hur man nu ska säga det, även om 
personalen var schysst. 
 
Jag fick ont i magen och vart deprimerad, 
det hela kändes fel. Dom som jobbade där 
behövde mycket mer hjälp än mig och jag 
ville ju ha riktig praktik och ett arbete. 
 
Sen, efter typ ett år fick jag höra att man 
kunde få komma till Misa. Det passade 
mig perfekt i och med att det handlade  
om stöd till praktik och riktigt arbete på 
vanliga arbetsplatser. 
 
Det kändes äntligen som att jag fick göra 
det jag ville! Men jag fick bråka och min 
syster hjälpte mig. 
 
Jag menar, jag har ju svårigheter och så, 
men det behöver ju inte betyda att jag inte 
kan något! Nu praktiserar jag på en helt 
vanlig arbetsplats och jag tror faktiskt att 
jag har goda chanser att få anställning ! 

 
www.misa.se 

Om jag inte börjat på Misa så tror jag att 
jag fortfarande varit kvar i samma grupp 
och med samma uppgifter på dagcentralen
- inte utvecklats som nu! 

Metoder för individuellt stöd i arbete/verksamhet 

 
Om Du vill fråga något eller 
komma i kontakt med oss    
inom Misa, så får Du gärna   
höra av dej! 
 
Telefon: 08-580 813 40 
 
Du kan också skicka en        
hälsning via e-post:  
   
 

hk@misa.se 


