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LSS och klimathotet 

D en samhälleliga utvecklingen har, det är ovedersägligt, inneburit en allt 
högre grad av humanism. Vi tillerkänner alla samma människovärde och i 
stort sett tar vi konsekvenserna av detta genom att försvara de långtgående 

mänskliga rättigheter som bland annat LSS är ett uttryck för. Det paradoxala är att 
samma samhälle som har tagit historiska steg när det gäller humanism och välfärd 
nu verkar vara i full färd att undergräva de materiella förutsättningarna för denna 
utveckling.

Enligt FN:s klimatpanel IPCC kommer den sannolika temperaturökningen inom 
de närmsta 100 åren att ligga mellan 1,8 och 4 grader, men den kan nå ända till 6,4 
grader. ”Världen står på randen av en katastrof”, säger FN:s generalsekreterare Ban 
Ki-Moon. Enligt IPCC är människan till mer än 90 procents sannolikhet huvudorsa-
ken till den globala uppvärmningen. 

Världsbankens förre chefsekonom menar i den s k Stern-rapporten att det är bråd-
skande att hindra klimatförändringarna. De kommande 10–20 åren är viktigast. Ju 
längre vi väntar kan problemen för samhälle och ekonomi bli mycket allvarliga, i nivå 
med de två världskrigen och depressionen på 30-talet. Ändå sker det inte så mycket. 
Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka. 

Konsekvenserna av klimatförändringarna kommer framför allt att drabba de fattiga 
länderna med extrem torka på vissa håll och oväder och översvämningar på andra. 

I Sverige ökar, redan inom de närmsta 50 åren, risken för översvämningar runt Mäla-
ren, Vänern och i Skåne. Avlopp, industrier och vattenförsörjning påverkas kraftigt, 
flera vägar och järnvägar kommer att drabbas av avbrott och samhället kan få stora 
problem med el-, tele-, vatten- och dataförsörjning. 

Det finns all anledning att också ställa frågan om hur framtidens stöd till personer 
med funktionshinder kommer att påverkas av förändringarna av våra levnadsvillkor. 
Kommer dessa påfrestningar på samhället att leda till en uppluckring av den samhäl-
leliga solidariteten, eller kommer vi att kunna försvara vad som uppnåtts? Och hur 
kommer påfrestningar på vägnät, elförsörjning med mera att påverka dem som är i 
behov av dagligt stöd från andra? 

Inom kommuner och länsstyrelser, liksom bland annat på SMHI, pågår nu ett om-
fattande arbete med att ta fram prognoser och åtgärdsprogram för de klimatför-
ändringar som med största sannolikhet kommer. Det är viktigt att  socialtjänst och 
LSS-verksamheter finns med i de sårbarhetsutredningar som görs.

För en sak är säker – vi lever inte i ett vakuum, de klimatförändringar som nu sker 
kommer att påverka samhället och vår syn på våra medmänniskor i framtiden. Och 
trots alla stora och samhälleliga frågor som fyller denna tidning och andra så finns 
det ingen viktigare än just denna: Klimathotet.
         HH
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S om ny personal behövde man inte särskilt 
mycket instruktioner när man gick in till Ing-
rid. Hon förklarade bara tydligt, in i minsta 

detalj hur hon ville ha det. Rättade vänligt när man 
gjorde fel och bad om ursäkt ibland för att det kun-
de bli invecklat och komplicerat med draglakan och 
blöjor och olika arrangemang med kuddar i sängen. 
Hon ville se på TV:n, och samtidigt nå fram till alarm-
knappen men också ligga något sånär bekvämt. 

Hon hade svår skolios och hon var väldigt kort. Ryg-
gen var formad som ett S och hon satt som en skruv 
i sin lilla specialtillverkade rullstol. Hon led även av 
astma och hennes röst var väsande och trasig. Men 
förutom att det kunde vara svårt att höra vad hon sa 
tyckte jag att hon var lätt att jobba med, som att um-
gås med vem som helst i min egen ålder. Hon hade 
en underbar fnösktorr och underfundig humor, ofta 
svart och osentimental, spunnen ur betraktelser av 
livet som hon i tystnad gjorde i sin lilla rullstol. Inte 
sällan gav hon pricksäkra och komiskt elaka omdö-
men om annan personal (och säkert också om mig, 
till mina kollegor). Hon lockade mig ofta till skratt, 
ett skratt som hon svarade på med ett stort men näs-
tan förvånat leende, som att hon aldrig förstått att 
hon var så där rolig.

Man kallade henne utvecklingsstörd. Det tycktes av 
någon anledning vara viktigt för den här personal-
gruppen att poängtera att hon var utvecklingsstörd 
och man brukade till exempel hänvisa till den aggres-
sivitet hon ibland uppvisade. För hon kunde tydligen, 
enligt utsago, bli så rasande förbannad ibland. Jag 
fick själv aldrig se de där ”attackerna”, som de kalla-
des, under det halvår jag jobbade där. Men jag kunde 
inte låta bli att tänka ”ja – varför inte?” Klart hon är 
förbannad, klart att det borde finnas hur jävla mycket 
ilska som helst i den där lilla kroppen. För hur kan 
det vara att bli behandlad som utvecklingsstörd ett 
helt 50-årigt liv, utan att kanske vara det? Hur är det 
att inte bli lyssnad på för att rösten inte håller?

Hon kunde inte läsa. Men hade någon verkligen 
försökt hjälpa henne att lära sig? På hennes egen be-
rättelse lät det som det var något man väldigt snabbt 
gav upp när hon var liten och några fler chanser fick 
hon aldrig. 

Jag har just lärt mig att det kallas sekundärt han-
dikapp. Alltså den delen av funktionsnedsättningen 
som uppstår på grund av att man blir särbehandlad 
och inte får samma chanser som andra. Så, det sekun-
dära handikappet beror på omgivningen, på oss runt 
omkring helt enkelt. 

Det är naturligtvis väldigt svårt att skilja sekundärt 
handikapp från ett primärt men varför är vi så snabba 

med att säga ”det där är typiskt autism” eller ”det där 
hänger samman med utvecklingsstörningen”? Vad 
vill vi ha sagt med det egentligen? 

Det verkar som att så fort någon getts en diagnos 
så förklaras alla avvikande beteenden per automatik 
med diagnosen. Inte sällan tolkas till exempel rena 
kunskapsbrister som ett tecken på utvecklingsstör-
ning. 

”Ja, men det där hör ju till utvecklingsstörningen.” 
Vad vill vi egentligen ha sagt med dessa svala konstate-
randen när någon blottar en avvikelse? Att vi kan vårt 
jobb? Att vi har utbildning? Vi kanske med det också 
säger att vi är behövda, att vi har ett märkvärdigt jobb 
där vi tar hand om annorlunda och konstiga män-
niskor. Ett yrke som kräver professionalism och rätt 
bemötande, inga simpla amatörer från gatan.

Men vi säger också ”vi kan inte ändra på det”. Vi 
får ett snabbt och enkelt svar på en svår fråga. Och vi 
slipper anstränga oss.

Klart att vi måste se våra begränsningar och inte 
stånga oss blodiga i nån sorts hopplös kamp att göra 
sjukt till friskt. Men, tänker jag, sannolikheten att 
ändra något till det bättre blir ju trots allt större än 
om vi inget gör.  Vi vet ju redan utfallet av att vi inte 
försöker. Vågar vi inte riskera att misslyckas? Eller är 
vi tvärtom rädda för att lyckas, att personen ifråga 
kanske visar sig ha mycket större kapacitet än vi trott, 
och att vi kanske inte är så behövda, på ett omhänder-
tagande vis, som vi kanske trott under alla år?

Jag drömde om att ge Ingrid språklektioner. Men 
det blev förstås bara drömmar. Jag sa inte ens till per-
sonalgruppen att jag trodde att Ingrid skulle kunna 
lära sig läsa. De skulle förmodligen skrattat åt mig 
och tagit det som uttryck för oproffsighet. Att jag inte 
vet tillräckligt om utvecklingsstörning. De skulle tro-
ligtvis också tagit det som att jag ”gnällde”, att jag inte 
tyckte att de gjorde rätt eller tillräckligt. Jag skulle an-
tagligen ses som naiv. Fast innerst inne tänker jag att 
det är naivt att tro att hon inte skulle kunna lära sig 
läsa. Just Ingrid, skulle jag tro, hade ett högre IQ än 
flera av dem som jobbade med henne. Och de hade 
ju lärt sig läsa. Inget vidare argument, för övrigt, att 
komma med på ett veckomöte (som jag i egenskap av 
vikarie visserligen aldrig var med på).

Kanske gör lite naiv kreativitet mer nytta än svalt 
omhändertagande, om än så professionellt? Vad har 
vi att förlora egentligen?

Naiv kreativitet eller svalt 
omhändertagande?

Krönika av Erik Tillander

4
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D et är en stor händelse att vi nu har fått en 
bok om medicinsk omvårdnad inom områ-
det funktionshinder. Kunskaper och resur-

ser runt den medicinska omvårdnaden av barn med 
flerfunktionshinder har utvecklats något så alldeles 
kolossalt. Däremot har den medicinska omsorgen 
om vuxna stått stilla. Långt ifrån alla behandlings-
metoder och hjälpmedel för flerfunktionshindrade 
kommer de vuxna  tillgodo. 

Splittrat ansvar
Orsaken till bristerna i medicinsk omvårdnad är det 
splittrade ansvaret mellan landsting och kommun 
sedan LSS kom 1994. Kommunerna ska svara för ha-
biliteringen och hälso- och sjukvården i de särskilda 
boendena och i den dagliga verksamheten, men inte 
för läkarinsatserna. Dessa ska landstingen ansvara 
för, liksom för habiliteringen av alla andra. Men 
ingen av huvudmännen bedriver någon uppsökande 
verksamhet i gruppbostäderna för att undersöka be-
hovet av habilitering och några hälsoundersökningar 
förekommer inte.

Träffsäkert och tydligt
Ann-Kristin Ölund i Uppsala är barnneurolog och 
habiliteringsläkare. Hon tycks vara en mästare i sitt 
yrke, så träffsäkert och tydligt som hon beskriver så-
väl de vanliga som de ovanliga problemen hos fler-
funktionshindrade personer. Hon tar upp de medi-
cinska områdena andning, mage och tarmar, njurar 
och urinvägar, rörelsehinder och epilepsi med flera. 
Hon skriver kunnigt om mat och dryck, munhälsa, 
sömn, smärta med mera – kunskaper som all perso-
nal borde ha.

Varje område börjar med en beskrivning av den 
normala funktionen. Sedan skildras de problem som 

Äntligen 
en medicinsk 
handbok !

kan uppstå, hur man diagnostiserar, hur man be-
handlar och vilka läkemedel man har att välja på. Fö-
redömligt. Dock syns mig avsnittet om syn och hörsel 
väl kort. Många har efterlyst metoder för sådana un-
dersökningar och besked om hur ofta de bör göras. 
Inte heller hittar jag något om hälsoundersökningar. 

Författaren beskriver hur man i Uppsala – i lands-
tingets regi – organiserat en samlad mottagning för 
barn och unga där familjen får träffa flera olika yrkes-
personer inklusive läkare vid ett och samma tillfälle. 
Det illustreras med ett schema. Må det inspirera flera 
landsting! 

Viktiga faktarutor
Texten förstärks av fint tecknade bilder, tydliga och 
viktiga faktarutor, figurer och tabeller. Men de borde 
alla ha förtecknats i slutet av boken. Särskilt faktaru-
torna vill man kunna slå upp snabbt.

Litteratur- och referenslistan är mycket utförlig. 
Nästan vetenskaplig. Kanske hade det räckt med ett 
mindre antal, de lättåtkomliga som ger ytterligare ak-
tuell information. Dessa och registret är satta med en 
besvärande liten stil. Särskilt registret används myck-
et i en handbok som denna – det borde ha gjorts 
lika elegant och med samma stil som innehållsför-
teckningen.

Den måste finnas i varje gruppbostad!
Boken måste ligga framme i varje elevhem, gruppbo-
stad, servicebostad, daglig verksamhet och tränings-
skola. Den innehåller så mycket som personalen mås-
te veta för den dagliga omvårdnaden. För personalen 
i habiliteringen blir den en bibel.
             K G
 

Ann-Kristin Ölund. Medicinsk om-
vårdnad vid svåra flerfunktions-
hinder. Handbok. 192 sid. Gothia 
förlag 2011.Kan beställas från  
www.gothiaforlag.se
Pris 297 kr + frakt.
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D e höga hyror, som många kommuner debi-
terar för bostäder beviljade enligt LSS, är en 
viktig bidragande orsak till att många med 

någon form av funktionshinder tvingas leva på en 
mycket låg ekonomisk standard. En bristande tydlig-
het i lagstiftningen har gjort att kommunerna tyvärr 
fått stöd av domstolarna för sina principer för hyres-
sättningen. Detta har behandlats många gånger i 
Intra. Förarbetena till LSS är tydliga, men själva lag-
stiftningen är det inte, vilket lett till en högst tveksam 

LSS-utredningen noterade problemen
LSS-utredningen konstaterade i sitt betänkande 
(SOU 2008:77) att de höga hyrorna för personer, 
som beviljats bostad enligt LSS, är ett bekymmer. Ut-
redningen skrev att ”Regeringen bör skyndsamt utre-
da hur den enskilde som fått ett beslut om gruppbo-
stad eller bostad med särskild service för vuxna enligt 
LSS inte ska behöva få merkostnader på grund av sin 
funktionsnedsättning till följd av hyressättningen för 
dessa bostäder”. 

Oskäliga hyror!
                   

Av Leif Tallskog

Ekonomisk beräkning för person som fyllt 31 år 
med hyra 7 500 kr/månad

Sjukersättning = 105 600 kr år/12  månader  8 800
Skatt1)                 – 2 048
Bostadstillägg                              4 650
Habiliteringsersättning            7602)

Summa (Beräknad inkomst)             12 162

Särskilt bostadstillägg =03)

Total inkomst                                          12 162

Kvar efter hyra = 12 162 – 7 500     4 662

Jämfört med Socialtjänstlagens förbehållsbelopp 4 967  - 305

Jämfört med Riksnormen för 
försörjningsstöd (2 920 + 920 = 3840)   + 822

Jämfört med Konsumentverkets 
beräkning4) för män 5 410         – 748

Jämfört med Konsumentverkets 
beräkning4) för kvinnor 5 120                        – 458
----------
1) Tabell 33 för år 2012 använd.
2) 40 kr/dag. Genomsnitt per månad efter avdrag för semester och andra ledigheter.
3) Särskilt bostadstillägg utgår endast om högst 4 967 kr finns kvar, när bostads-
kostnaden är betald. Dock gäller att den högsta bostadskostnad, som får beaktas, 
är 6 200 kr. 12 162 – 6 200 = 5 962, vilket är mer än 4 967 kr.

lagtolkning.
Trots att grunden för LSS 

är att ingen ska ha mer-
kostnader på grund av sin 
funktionsnedsättning, har 
domstolarna funnit att den 
enskilde via sin bostadshyra 
ska betala för gemensam-
hetsutrymmen, vård och 
service. Vidare har de funnit 
att Socialtjänstlagens bestäm-
melse, som säger att Hyresla-
gens bestämmelser är direkt 
tillämpliga på hyresbostäder 
beviljade enligt den lagen, 
ska gälla även för bostäder 
beviljade enligt LSS. Detta 
trots att Riksdagen, i enlighet 
med regeringens proposi-
tion, beslutat att så inte skulle 
vara fallet. (I bakomliggande 
utredning SOU 1999:33 
föreslogs att samma bestäm-
melse skulle föras in i LSS, 
vilket regeringen beslutade 
att inte föreslå. Proposition 
2000/01:149) 

De problem, som den nuva-
rande otydligheten i lagstift-
ningen orsakar, är välkända 
av regeringen, men tyvärr 
verkar inget hända där.

Med nuvarande hyressättning av LSS-bostäder får de flesta 
boende leva på existensminimum. De kan långt ifrån, som det 
står i LSS, ”leva som andra”.
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 Statsrådet Maria Larsson sade i Riksda-
gen den 18 december 2009 som svar på en 
fråga bland annat: ”Jag anser att principen 
om att den enskilde inte ska behöva få mer-
kostnader till följd av sin funktionsnedsätt-
ning är viktig att upprätthålla men att det 
kräver noggranna överväganden att hitta 
lämpliga åtgärder för detta. Som nämnts 
tidigare har LSS-kommittén lämnat förslag 
som berör frågan om höga hyreskostnader 
för bostäder enligt LSS. Dessa förslag be-
reds för närvarande i Regeringskansliet.” 

Något resultat av denna beredning finns 
dock ännu inte – drygt två år efter statsrå-
dets uttalande och ca tre och ett halvt år 
efter att utredningen lämnade sitt betän-
kande. 

Små ekonomiska resurser
Frågan om hyressättning av LSS-bostäder är 
viktig. De som berörs har i de flesta fall ald-
rig haft möjligheter att arbeta och de upp-
bär därför vanligen endast aktivitets- eller 
sjukersättning på lägsta nivå, garantinivå, 
vilket ger mycket begränsade ekonomiska 
resurser. En hög hyra begränsar påtagligt 
livet i övrigt.

I LSS-utredningen presenterades beräk-
ningar av den ekonomiska situationen för 
några personer med en månadshyra på 

Leif Tallskog har en son med 
autism. Han är medlem och 
revisor i Autism- och Asper-
gerföreningen Uppsala län. 
leif.tallskog@telia.com

Kommunerna tar inte sitt ansvar
Att höja bostadstillägget, som diskuterats, är inte fel, 
men det ersätter inte åtgärder för att rätta till den 
idag orimliga – och mot lagstiftarens intentioner stri-
dande – hyressättningen. Nuvarande hyressättning 
innebär att staten (genom bostadstillägget) eller 
den enskilde (om han/hon har en slant på banken 
och därmed får reducerat bostadstillägg) får svara för 
kostnader, som kommunerna, enligt lagstiftarens av-
sikt, ska svara för.

Att kommunerna har fått domstolarnas stöd för att 
debitera överhyror på det sätt som sker idag, inne-

bär dock inte att kommunerna måste 
debitera dessa hyror. Det står natur-
ligtvis varje kommun fritt att följa de 
principer, som LSS bygger på och 
därmed hyressätta bostäder beviljade 
enligt LSS på samma sätt som andra 
motsvarande bostäder. 

Det enda rimliga, och det enda an-
ständiga, är att hyran för bostäder be-

viljade enligt LSS beräknas på samma sätt som hyran 
för motsvarande lägenheter i allmännyttiga bostads-
företag. Det innebär att hyra ska fastställas utan be-
aktande av sådant som kommunerna enligt LSS ska 
bistå den enskilde med, dvs sådant stöd och sådan 
omsorg som tillgodoses med gemensamma utrym-
men, stödjande personal och eventuell, av funktions-
nedsättningen betingad, särskild utrustning i eller i 
anslutning till bostaden.

Statsrådet Maria 
Larsson 2009-12-18 
om de oskäliga 
hyrorna: 
”. . . förslag bereds för 
närvarande i 
Regeringskansliet.”

Vad hände sen?

7 500 kr jämfört med bland annat riksnormen för 
försörjningsstöd och Socialtjänstlagens förbehållsbe-
lopp. Till tabellen till vänster har jag sammanställt 
motsvarande beräkning för en person med sjuker-
sättning på garantinivå år 2012. Jag antar oförändrad 
hyra (7 500 kr) men antar också att en habiliterings-
ersättning utgår, vilket LSS-kommittén inte gjorde.

I sammanhanget ska dock också tilläggas att några 
kommuner, Stockholm, Sundbyberg, Solna, Göte-
borg samt enstaka kommuner i landet, betalar ut ett 
kommunalt bostadstillägg, KBH, till personer med 
mycket hög hyra. Var och en av dessa kommuner har 
sitt eget regelverk, varför någon en-
hetlighet inte råder.

Lever på existensminimum
Oavsett vad vi jämför med kan vi kon-
statera att personen i fråga hamnar 
på existensminimum och några för-
utsättningar för att det ska ändras un-
der personens livstid finns inte idag. 

Om vi förutom de minimikostnader, som inräknats 
i de ovan angivna jämförelsebeloppen, beaktar så-
dant som kostnader för färdtjänst, läkarbesök, medi-
ciner, vilket en person med sjukersättning vanligen 
har i högre utsträckning än andra, blir naturligtvis 
kalkylen än värre. 

Den som därtill vill ”lyxa till” det med digital-TV-
abonnemang och Internet och kanske till och med 
en tidskriftsprenumeration får det förstås än svårare.
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A nders Svensson har lång erfarenhet av arbete 
med stöd till personer med utvecklingsstör-
ning. Han fyller 60 år i år och kan se tillbaka 

på nästan 30 års arbete som psykolog inom omsor-
gerna. Efter utbildningen i Lund på 70-talet började 
han först som skolpsykolog, men trivdes inget vidare. 
Men 1984 kände han att han kommit rätt när han 
sökt och fått deltidsjobb inom omsorgen.

– Det var trevlig verksamhet och mycket fina män-
niskor. Där fanns en värme och ett lugn som jag inte 
var van vid.

Sexuella övergrepp
En av hans uppgifter var att fungera 
som stöd till ett vårdhem på Rönne-
holms slott som landstinget drev.

– Där arbetade man med stöd åt 
personer som var avvikande och uta-
gerande. Det fanns gott om kvalifi-
cerad och duktig personal där som 
gjorde ett fint jobb.

Anders Svensson började intressera 
sig för dessa personer och märkte att 
flera hade varit utsatta för sexuella 
övergrepp. Under årens lopp har han 
tagit emot 35 av dem i terapi. Dessut-
om 5 personer med utvecklingsstör-
ning som har utsatt andra för sexu-
ella övergrepp.

För att skapa en större medveten-
het i samhället om dessa problem 
har han, tillsammans med psykolog 
Barbro Carlsson, bildat en särskild 
rådgivningsgrupp som stöd till po-
lis, åklagare m.fl. Under årens lopp 
har de utbildat över 1 000 personer i 
detta ämne.

– Det har säkert betytt en ökad medvetenhet om 
att de här övergreppen faktiskt förekommer och 
kunskap om hur man ska gå till väga vid upptäckt. 
Tyvärr har detta inte inneburit några framgångar i 
rättsärendena. Trots ett stort engagemang från per-
sonal som hanterat bevismaterial och berättelser. 
Endast två personer här i Skåne har blivit fällda för 
övergrepp och då har det handlat om personer som 
själva erkänt. De övriga har gått fria eftersom bevislä-
get ansetts för dåligt. Det är sorgligt.

Vi måste ta oss tid att lyssna!
Än idag finns det människor som växt upp under nästan obegripligt svåra och 
fattiga förhållanden. Flera av dem vi möter inom LSS-verksamheterna bär på 
traumatiska upplevelser. Det är viktigt att någon kan ta sig tid att lyssna på dem, 
menar psykolog Anders Svensson.

Terapi hjälper
Däremot har det fungerat bra att arbeta med offren 
för sexuella övergrepp i terapi. De fall som Anders 
Svensson mött har handlat både om övergrepp som 
skett för länge sedan och sådana som skett nyligen. 
Han berättar om en kvinna som var 75 år och bodde 
i en gruppbostad. Hon hade fotografier uppsatta på 
väggen och han brukade prata med henne om dem. 

– Men när jag kom till fotografiet där hennes styv-
pappa fanns och jag bad henne att berätta om ho-
nom blev hon så upprörd att hon hamnade i chock-
tillstånd. För 60 år sedan hade han förgripit sig på 
henne och hon mindes allt som om det var idag. Det 

hade legat där och pyrt i hennes min-
ne under alla åren.

Behöver stöd utifrån
Om personal misstänker eller får reda 
på att en person utsatts för ett över-
grepp är det nödvändigt att de får 
stöd utifrån. Kanske måste någon an-
nan ta på sitt ansvar att anmäla. Då är 
det viktigt med rollfördelning, säger 
Anders Svensson.

–  En hel personalgrupp kan hamna 
i ett chocktillstånd. Då behöver man 
stöd av enhetschef, psykolog och kan-
ske kurator. Ofta kan det handla om 
det värsta man varit med om. I ett fall 
var det en personalgrupp på 17 per-
soner som gemensamt gick in till che-
fen och yppade sina misstankar om 
att en annan person i personalgrup-
pen hade begått sexuella övergrepp. 
Man var tvungna att vara allihop, an-
nars hade det inte gått.  

För Anders Svensson har det varit 
viktigt att få den drabbades tillstånd att prata med 
personalgruppen utan att den drabbade deltagit. 

– Det finns så många funderingar och det finns all-
tid personal som vill tro att allt bara är fantasifoster, 
säger han.

Vår människosyn
I sitt arbete har Anders Svensson hämtat inspiration 
från framför allt professorn och psykiatrikern Anton 
Dosen från Holland och den engelska psykoanalyti-
kern Valerie Sinason.

Anders Svensson är född 1952. 
Han är leg psykolog och har ar-
betat inom handikappomsor-
gen sedan 1984 och bland an-
nat tagit emot många personer 
som utsatts för sexuella över-
grepp i terapi. Han arbetar idag 
vid Vuxenhabiliteringen i Lund, 
Habilitering & Hjälpmedel, Re-
gion Skåne.
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ORÄTTVISORFörfattarinnan Herta Müller växte upp i en avlägsen tid med halmtak på husen, lakan på tork och 

vuxna som viskade. Himlen låg där inte som ett tillskruvat lock, utan var öppen, allt möjligt kunde 

klättra ner från molnen. Träden var stora, gräset högt.
 
Man möter människor från samma, liksom avlägsna barndom här i nutiden med dess tillval.

Vi sitter i var sin samtalsstol, inte i samma båt, men på samma våglängd.

 
Anna berättar hur hon stängdes in i hönshuset när föräldrarna skulle iväg på dans.

 
Boel berättar om kattungen hon bar på och dyngan hon gick i, två steg bak sin mor.

 
Carl pratar om svinhuset där han och far bodde med råttorna som rasslade under golvet.

 
Doris tog betor, som det heter i Skåne, flyttade in i ett litet hörn av en lägenhet i en gruppbostad. 

Här i rummen skulle en stor familj kunna bo, sa hon. Jag nöjer mig med fåtöljen.

Hon började med vattenfärger, målade måsar och ankor, innan mörkret kom och täckte hela pap-

peret.
 
Det gemensamma i deras berättelser är bilder från en barndom på landet, men det gemensamma är 

också en mycket stark känsla av att vara drabbade av orättvisor. Orättvisor lika tydliga och bestående 

som när någon går med en ständig smak av ättika i munnen.
 
Orättvisorna gäller oftast mellan familjen och omgivningen, men också inom familjen.

 
Anna led av att bli inlåst med hönsen och bar starkt på känslan av att ha blivit utsatt för något som 

var fel; något som var orätt och vettlöst. Men hon led också av omgivningens blickar.   

 
Boel kände varje dag att hon var en av de fattiga, en av dem som kunde möta andras förakt.  Hon 

led när modern lagade julmat i bondens kök, men hade ont om tid i sitt eget. Hon led när någon 

red förbi på häst. 
Carl ville inte att någon skulle veta var han bodde, eller hur han bodde. Men han försökte hitta ett 

varför som kunde duga. 
Mitt bland uppkopplingarna, nedladdningarna och värmegolven finns alla vi som vill vara behjälp-

liga i att sakta men säkert hjälpa till att smälta de bittraste orättvisor, som kan mildras av att luftas 

och inte av att förringas och döljas.       
Anders Svensson, leg psykolog, Vuxenhabiliteringen i Lund
 

–Det är viktigt att vi som arbetar med detta har en 
människosyn som gagnar dem vi arbetar med. Att vi 
inte har en stel, mekanisk, statisk syn på människan 
– tyvärr är det en syn som blir allt vanligare, säger 
Anders Svensson. I vår tid handlar det mesta om att 
träna upp sin kropp, mindre om att träna upp det 
inre. Ska man arbeta med denna grupp måste man 
ha tillgång till sin empati och sin fantasi, man måste 
ha god kontakt med sitt inre. 

Någon som lyssnar
Texten ovan skrev Anders Svensson efter att ha läst 
nobelpristagaren Herta Müllers böcker. Han upplev-

de att många av de fruktansvärda barndomsupplevel-
ser i Rumänien som hon skildrar liknade dem som 
en del av hans terapipatienter berättade om. En del 
av dem hade nästan obegripligt svåra uppväxtförhål-
landen. 

– Dessa människor som växer upp under svåra och 
fattiga förhållanden fanns och finns. Också här.  Det 
är tidlöst. Och för dessa personer är det livsviktigt att 
de möter någon som kan lyssna på deras tunga öden, 
för deras sorg går inte över så lätt. Det behöver inte 
vara en psykolog, det kan lika gärna vara personal 
som tar sig tid att lyssna.

Text: Hans Hallerfors
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princip ska verkställas omedelbart. Men av rättspraxis 
framgår att det inte kan anses rimligt. Ett visst dröjs-
mål måste accepteras när det gäller permanentbo-
stad, särskilt om det rör sig om en gruppbostad.  

Den särskilda avgiften som kommunen kan få böta 
utgör lägst tio tusen kronor och högst en miljon kro-
nor. 

När avgiftens storlek fastställs ska det särskilt beak-
tas hur lång tid dröjsmålet har pågått och hur allvar-
ligt det i övrigt kan anses vara. 

Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl 
för det. Sanktionsavgifter har regelmässigt både ett 
repressivt och ett vinsteliminerande inslag, står det. 
Bestämmelsen skulle inte uppnå sitt syfte om den 
medförde en möjlighet för en kommun att medve-
tet ådra sig en sanktionsavgift med ett lägre belopp 
än vad det skulle kosta att tillhandahålla insatsen. En 
viktig faktor bör även vara hur länge dröjsmålet varat. 
De omständigheter som bör kunna anses utgöra syn-
nerliga skäl är om den enskilde, innan tidpunkten 
för skälig tid överskridits, tackat nej till ett godtagbart 
erbjudande eller om det föreligger omständigheter 
som legat utanför kommunens kontroll.

16 beslut som inte är verkställda
När det gällde Lund fann Förvaltningsrätten att 
dröjsmålen inte kunde betecknas som ringa och att 
det därför fanns grund för att ålägga Lunds kommun 
att betala en särskild avgift. I målen har inte fram-
kommit några synnerliga skäl för eftergift av den sär-
skilda avgiften.

Omsorgsförvaltningens chef i Lund säger att ”vi har 
aldrig varit ikapp med bostäder trots att vi byggt jät-
temånga boenden.” För närvarande finns 16 beslut 
om boenden som inte är verkställda.

           K G

Lund måste betala 2 600 000 kr i böter för att kommunen
 inte kunnat ordna fram bostäder med särskild service enligt LSS.

E n insats enligt LSS som inte verkställts inom 
tre månader från det den beviljats ska anmä-
las till Socialstyrelsen. Har den fortfarande 

inte verkställts inom sex månader ska Socialstyrelsen 
ansöka hos Förvaltningsrätten att en särskild avgift 
ska utdömas. 

I december förra året meddelade Förvaltningsrät-
ten i Malmö nio domar om kommuner som tagit oskä-
ligt lång tid på sig att verkställa beslut om insatsen 
bostad, med särskild service enligt LSS. De kommu-
ner som fick böta var Lund (sex domar),Trelleborg 
(två domar) och Sjöbo (en dom). De personer som 
fått vänta på sina insatser var i åldern 20–40 år, en 
var 63 år. Böterna varierade från 16 000 till 600 000 
kr. Storleken beräknades efter vad den sökta insatsen 
skulle ha kostat kommunen, vartill lades 25% som en 
repressiv del.

2,6 milj kr!
Lunds kommun fick mest böter: 2,6 milj kr. Man för-
svarar sig med att man inte kunnat tillgodose behovet 
på grund av resursbrist och svårigheter att hitta tomt-
mark. Kommunen har inte kunnat bygga i den takt 
som skulle motsvara behov och planering och det har 
heller inte funnits lämpliga bostäder i det befintliga 
bostadsbeståndet. 

Den väntetid som generellt råder i Lund för att få 
en lägenhet genom det lokala bostadsföretaget är 
för en lägenhet i ytterområdena av staden cirka två 
år och för mer centralt placerade lägenheter cirka 
fem till tio år. I flertalet fall har vederbörande erhållit 
kompenserande insatser under väntetiden.

Kan acceptera ett visst dröjsmål
Förvaltningsrätten anger att enligt förarbeten till LSS 
är utgångspunkten att beslut om stöd och service i 

Kommunen som ger bort

pengar till staten
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T vå lärare i specialpedagogik på högskolor, Ka-
tarina Florin och Ann-Katrin Swärd, har skrivt 
en bok om särskolan. Det dominerande te-

mat i boken är frågan varför vi inte har en enda skola 
för alla i vårt land, dvs en enda skolform och inga 
särskilda regler för särskolan. Författarna menar att 
det beror på att 

”oavsett vad vi tycker om begrepp som duglig eller odug-
lig är det precis vad det handlar om. En del individer 
har per definition inte tillträde till den skola i vilken de 
flesta elever har sin tillhörighet, grundskolan.” 

Med stöd i forskningen bevisar man det förödande i 
en sådan segregering.

Externatklasserna fördubblades
Historiskt sett har segregeringen existerat ända se-
dan skolplikten för de bildbara sinnesslöa barnen 
infördes. I boken står det att detta skedde 1954 men 
rätt årtal är 1944. 

1954 stadgades det att landstingen skulle inrätta ex-
ternatundervisning. Och det var på ”externaten” som 
det stora antalet specialklasser under 60-talet tillkom. 
Antalet fördubblades ett par gånger. Problemet var 
att landstingen hade svårt att få lokaler i grundskolan 
för att – som det hette – integrera eleverna.

 
Passade inte Jan Björklund
Efter det att kommunerna fick ansvaret för både 
grundskolan och särskolan på 1990-talet började dis-
kussionen om det var nödvändigt med två skolformer 
och skilda författningstexter för dessa. Så är det vis-
serligen i de flesta länderna, men både i Norge och 
Kanada har man bara en skolform för alla elever. För 
att klara upp detta tillsatte Regeringen en bred ut-
redning som skrev två betänkanden (SOU  2003:35 
och SOU 2004:98). I dem motiverar man utförligt 
fördelen med en skolform, men förslaget förkastades 
plötsligt av Jan Björklund. Nu efteråt förstår man att 
det konceptet inte alls passade in i hans elitskola. I en 
del kommuner har man ändå lagt ner särskolan och 
inkluderat eleverna i grundskolan. Det förutsätter lä-
rare eller skolledare som är eldsjälar. Tyvärr beskriver 
inte författarna närmare dessa försök.

Numera kräver man i grundskolan mer av varje 
elev. Elever med särskilda behov hänger inte med. 
”Med stöd av en diagnos jagar vi bort dem ur klassrummet, 
ur skolan och in i andra grupper och in i annan skolform”, 
skriver författarna. Och vidare: ”Rektorer och lärare be-
går lagbrott dagligen och säger till föräldrarna: Om ni utre-
der ert barn får han den hjälp han behöver. Utan en utred-
ning eller diag nos kan vi tyvärr inget göra”. Är det denna 
utredningshysteri som gör att elever i särskolan ökar, 
frågar sig författarna.

Brister i kompetens
Författarna refererar Skolverkets utlåtande att sär-
skollärarnas kompetens och fortbildning behöver 
förstärkas. Det brister i hur man undervisar inom 
olika områden, till exempel  svenska. Lärarna behö-
ver vägledning i hur åtgärdsprogram och individu-
ella utvecklingsplaner ska utarbetas. Och skolledare 
behöver specialpedagogiska kunskaper. 

Nu har en ny speciallärarutbildning startat. De nya 
speciallärarna ska arbeta med att ge ett direkt stöd 
åt eleven. De har inriktning på antingen syn, hörsel, 
utvecklingsstörning eller grav språkstörning. Special-
pedagogernas roll blir mer av handledande karaktär. 

Från särskola till aktivitetsersättning
Man skriver bra om föräldrasamverkan: Förr skulle 
de informeras och påverkas, men idag betraktas de 
som samarbetspartners med värdefulla åsikter och 
kunskaper. Men vid val av skolform presenteras sär-
skolan alltför ofta som den enda möjliga för deras 
barn. Man informerar sällan att den automatiskt le-
der till gymnasie särskolan. Och man kunde tillägga 
aktivitetersättning.

Lätt att instämma
Det är lätt att instämma i de humanitära argumen-
ten för en skola för alla. Likaså att varken de ekono-
miska eller pedagogiska faktorerna är några verkliga 
hinder. Däremot är det uppenbart att det  kräver en-
gagerade och kunniga speciallärare och skolledare. 
Därtill en annan inställning hos skolpolitiker till alla 
elevers lika värde. En inkludering av alla elever är i 
verkligheten utgångspunkten för elevernas inklude-
ring i arbetslivet, framhåller man med rätta.

Boken heter Särskolans verksamhet, men den be-
skriver inget om skolans dagliga verksamhet och an-
ger inget om antalet elever på de olika nivåerna och 
inriktningarna. Styrkan i boken är resonemangen 
om normalitet och avvikelser och referaten av forsk-
ningen när det gäller specialpedagogikens ställning 
och tillämpning. Och författarnas engagemang.

       K G

Ann-Katrin Swärd. Katarina 
Florin. Särskolans verksam-
het – uppdrag, pedagogik 
och bemötande. 196 sidor. 
Studentlitteratur  2011.

Särskola eller 
  en skola för alla?
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       Mellan arbete 
            och daglig 

    verksamhet

Fram till 1999 var den dagliga verksamheten i 
Partille ungefär som på de flesta andra ställen. 
Ett dagcenter, en kaféverksamhet och en grupp som 
arbetade på posten. Men sedan hände det saker.

Partille

F ör 25 år sedan fanns det tre personer som hade 
daglig verksamhet i Partille. Idag är det 110. 

– Och fler lär det bli,  säger Ann Britt Davids-
son som är avdelningschef för funktionshinderområ-
det i Partille kommun. Om tio år räknar vi med att 
180 personer kommer att ha denna insats. 

Fram till 1999 var den dagliga verksamheten enkel 
och överblickbar. Där fanns dagcentret Stubbvägen 
med storkök, verkstad, datagrupp och Färg och form. 
Samt ca 40 arbetstagare. Dessutom en kafé-verksam-
het i centrum, Sävens kafé och hantverk, och en ut-
flyttad grupp på posten. 

Men då började man fundera i andra banor. Vad 
var egentligen meningen med Daglig verksamhet? 

Var det verkligen att arbetstagarna skulle gå till sam-
ma konstlade arbete under resten av sina liv? Och 
hur skulle man möta önskemålen från de unga om 
realistiska arbetsuppgifter på ”vanliga” arbetsplatser?

Projekt Steget
Man sökte pengar och efter många turer fick man 
2006 sitt första anslag från EU för att förändra inrikt-
ningen på den dagliga verksamheten.

Enhetschef Eva-Lena Morschheuser och biträdan-
de enhetschefer Ulla Stenström och Marianne Me-
rin har hållit i trådarna för de två projekten Steget, 
och Projekt Arbetsliv (EU-projekt sedan 2009). Man 

Johan Morkvist paketerar och etiketterar olika hjul på företaget TENTE AB.

Daglig verksamhet i förändring
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tog kontakt med MISA, ett företag som sysslar med 
supported employment i Stockholm och började ut-
bilda personalen. Man rustade upp en lokal där man 
tidigare bedrivit traditionell legotillverkning och in-
rättade ett arbetslivscentrum. Därifrån dirigerades 
verksamheten som snart började ta form. I första 
etappen fick 35 personer av de 110 som har daglig 
verksamhet en praktikplats. I båda projekten var må-
let att deltagarna skulle närma sig arbetslivet, och 
i Projekt Arbetsliv tänkte man att 13 personer skulle 
ha jobb inom tre år. Man bjöd in ortens företagare 
och utvecklade samarbetet med alltfler arbetsplatser. 
En rad nya grupper startades. En del hjälpte till att 
fixa saker, andra arbetade på lager, i butiker eller på 
 andra industrier.

Hur man lagar sin lunchlåda
 

För att kunna stödja dem som nu lämnade den trygga 
tillvaron på dagcentret startade projektet en rad stöd-
former och cirklar som bland annat handlade om 

hur man lagar sin lunchlåda, hur man kommer upp 
på morgonen osv. Några fick gå truckutbildning och 
tre lyckades ta körkort för truck.

– Det blev en boost för självkänslan, säger Marianne 
Merin glatt.

Överhuvud taget verkar det som taket verkligen lyft 
i Partille dagliga verksamhet. Idéerna har flödat och 
inriktningen mot ett annorlunda yrkesliv har utveck-
lats.

Samlar kort med bilder
För dem som nu beviljas daglig verksamhet är mot-
tagandet ett helt annat än tidigare. All personal har 
genom utbildningar fått ett annat synsätt. Förut 
handlade det om vilka platser som fanns tillgängliga, 
nu handlar det om att ta reda på vad den enskilde är 
intresserad av och vill göra. 

Innan det blir aktuellt med någon arbetslivsinrik-
tad placering träffas man på arbetslivscentrum och 
försöker utröna vad som skulle passa.

Ann Britt Davidsson, Marianne Merin och Eva-Lena Morschheuser har förändrat den dagliga verksamheten i Partille. 

Säven Café och hantverk  i Sävedalen har funnits ända sedan 1993 och har många stamkunder. En grupp vägarbetare kommer varje 
dag och fikar och där träffas ibland några nyligen pensionerade vårdare med minnen från gamla omsorgsnämndens tid. Mariam 
Michail står i kassan som har en anpassad kassaapparat.
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Vägen ut

Genom att personen får samla ”egna” kort ur en 
kortlek med bilder på olika typer av fritidsaktiviteter 
får man en bild av personens intressen. Sedan tittar 
man på en annan kortlek med arbetsbilder och ser 
vilka typer av arbeten som lockar. Därefter får man 
göra studiebesök på några olika arbetsplatser, för att 
sedan gå direkt ut på praktik med stöd av arbetskon-
sulent, utan förträning i grupp.

– Inlåsningseffekten i våra grupper är väldigt stark, 
menar Marianne Merin. Det kan kännas tryggt att 
vara tillsammans där. Men flera av dem som arbetar 
i grupp skulle på sikt kunna få en anställning om de 
bara ville och vågade ta steget ut på en riktig arbets-
plats. Därför är det  bra om de som är nya först prövar 
på enskilda praktikplatser. Och alltfler går nu också 
direkt ut på en praktikplats. I början får de väldigt 
mycket stöd. Men trots det förekommer det att nå-
gon inte klarar av praktiken och kanske behöver den 
trygghet som man kan få i en grupp. 

Hur gick det?
Hur gick det då med dem som man hoppades skulle 
få en riktig anställning? 

– Av de som fått praktikplatser under perioden är 
det 10 personer som fått någon form av anställning 

med statligt stöd, berättar Marianne. 25 personer har 
närmat sig arbetslivet medan 5 personer har misslyck-
ats på sin praktikplats och övergått till någon av grup-
perna. Och sedan är det några som flyttat eller som 
slutat av andra skäl.

Svårt att få jobb
Trots framgångarna kan man ändå konstatera att 

det inte är så lätt för den enskilde att få en anställ-
ning. 

– Det är inte alltid att lönen innebär en ekonomisk 
vinst för den enskilde, säger Marianne Merin. Aktivi-
tets- eller sjukersättning, bostadsbidrag och habilite-
ringsersättning (som i Partille är 43 kr/dag) kan ge 
nästan lika mycket. Och många tycker det är skönt 
med små krav. Man nöjer sig och ser inte vad det 
innebär för framtiden. Dessutom är det inte alltid lätt 
att få arbetsgivarna att gå med på anställning. 

Det senare av de två projekten, Projekt Arbetsliv, fick 
sammanlagt ca 8 milj. kr från EU. Och nu har man i 
dagarna blivit beviljad en fortsättning. De sex arbets-
konsulenterna får fortsätta att motivera arbetstagare 
att våga ta steget ut i arbetslivet.

Se också om Galleriet i Jonsered på sid 34.
Text och bild: Hans Hallerfors

Maria Pettersson och enhetschef Eva Lena Morschheu-
ser har känt varandra länge. Maria arbetar på Säven 
Café och hantverk.

Lagerchef Jonas 
Caldevik på TENTE 
AB har bara positiva 
erfarenheter av indu-
striföretagsgruppen 
från Daglig verksam-
het. Här är det, i 
förgrunden, Daniel 
Börjesson Jessica Sasie-
ta och Johan Morkvist 
som är på väg att ta 
lunchrast.

Maria Kitsaki 
arbetar i köket 
på Säven Café 
och hantverk.

Olle Nordkvist 
arbetar med re-
klamutdelning 
i Jonsered.

Daglig verksamhet i förändring
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V årt arbete i Gävle för att ”rätt person ska vara 
på rätt plats med rätt stöd” i den dagliga verk-
samheten började 1995 

med att alla 172 brukarna fick välja 
vilken typ av verksamhet de önska-
de sig. Det visade sig att halva an-
talet ville ha en helt annan än den 
de redan hade! Även personalen 
fick välja – en tredjedel av dem ville 
byta. Detta ledde till att en allsidigt 
sammansatt arbetsgrupp föreslog 
nya gruppindelningar med en om-
tumlande förändringsperiod som 
följd.

Sedan dess gör vi årliga uppfölj-
ningar då varje brukare får fram-
föra sina önskemål. Det har lett till 
att ca 15–20% byter inriktning på 
sitt arbete eller arbetsplats varje år.

Hälften i extern verksamhet
Sedan några år har vi mer och 
mer arbetat med fokus mot syssel-
sättning i företagsgrupper och på 
samhällsplatser. 2009 hade 69% av 
personerna plats i en basverksam-
het och 31% i sådan extern verk-
samhet. I höstas hade antalet i de 
senare stigit till 50%. Det rör sig om 
hela 142 personer i vardera grup-
pen. Utöver dessa har vi alltid ett 
antal brukare som är under kart-

läggning eller som deltar i Steget, en arbetsförbere-
dande verksamhet. 

Arbetet fortsätter med att finna nya 
arbetsplatser i samhället där man 
börjar se brukarna som en naturlig 
resurs i arbetslivet. I juni 2010 tog 
Kommunstyrelsen ett beslut om att 
1,5 % av kommunens tjänster ska av-
delas till personer med funktionsned-
sättning rent generellt. Detta kräver 
att samtliga förvaltningar och bolag 
samverkar, vilket är på god väg att ge 
ett antal trygghetsanställningar. (En 
trygghetsanställning kan förekomma 
på hela arbetsmarknaden och är ett 
alternativ till skyddat arbete hos Sam-
hall.)

Nya brukare
Majoriteten av de nya brukarna i 
daglig verksamhet är lindrigt utveck-
lingsstörda med olika tilläggshandi-
kapp/diagnoser. Av dem som de sista 
åren gått vidare till företagsgrupper/
samhällsplatser är ca 60% nya bruka-
re och 40% personer från våra bas-
verksamheter. Det är viktigt att alla 
nya brukare blir kartlagda liksom 
de i basverksamheten som bedöms 
ha förmåga/intresse för extern verk-
samhet. Vi har som mål att 2012 ska 
samtliga brukare vara kartlagda.

50 % i reguljära jobb!

Vägen ut
av Ann-Helen Dahlqvist

Susanne Olsson arbetar på Citygross i Gävle.

Från att varit skötare inom psy-
kiatrin började Ann-Helen Dahlqvist 
som vårdare på Vågbrohemmen 
1978, ett vårdhem för nära 300 
personermed utvecklingsstör-
ning. Därefter var hon ADL-
tränare på ett ”dagcenter” och 
föreståndare på ett ”inackorde-
ringshem”. Efter studier på Sociala 
omsorgslinjen 1990 blev Ann-
Helen Dahlqvist föreståndare på 
ett dagcenter i Gävle till 1995, 
då hon blev enhetschef för den 
dagliga verksamheten. 

Det officiella målet med daglig verksamhet är att per-
sonerna ska utvecklas så att de klarar ett förvärvsarbete. 
Men det ligger långt från verkligheten – nästan inga 
övergår till ett lönearbete. Detta trots att erfarenheten 
visar att vägen dit går över en individuell placering på 
en reguljär arbetsplats. Sådana placeringar förekommer 
i de flesta kommuner, men i alltför litet antal. Det var 
endast ca. 15% av dem som hade daglig verksamhet 
häromåret som hade en individuell placering. Men det 
finns kommuner som utvecklat en systematik för indivi-
duella placeringar med goda resultat. Östersund, Örn-
sköldsvik, Partille och Gävle har nämnts. I Gävle arbetar 
halva antalet av dem i daglig verksamhet på ett företag 
eller i en samhällsverksamhet! Och flera flyttar över till 
lönearbete varje år. Enhetschefen Ann–Helen Dahlqvist 
berättar hur detta är möjligt. 
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 Vi tar emot personer från personkrets 1 och 2. Det 
finns ingen daglig verksamhet för psykiskt funktions-
hindrade men en träffpunkt och en socialpsykiatrisk 
verksamhet. De som fyller 65 år erbjuds plats på en 
träffpunkt för äldre, en verksamhet 
i första hand för personer med ut-
vecklingsstörning. Alla som bor i en 
gruppbostad och som inte är över 
65 år deltar i en daglig verksam-
het, förutom ett mindre antal som 
har arbete med lönebidrag eller en 
trygghetsanställning. 

45 kr om dagen
Habiliteringsersättning utgår med 
45 kr/dag för heltid. De i extern 
verksamhet får ingen extra ekono-
misk ersättning, men de får tillgång 
till en del personalsociala förmåner 
och aktiviteter som andra på ar-
betsplatsen samt arbetskläder. Och 
mycket uppskattning ! 

Personen eller dennes företrä-
dare får skriva under ett dokument 
att den ger sitt medgivande till att vi 
har kontakt/inhämtar uppgifter av 
andra utanför den dagliga verksam-
heten. För dem i särskilt boende 
görs en genomförandeplan i boen-
det och en i den dagliga verksam-
heten. Med boendepersonalen kommunicerar vi på 
sedvanligt sätt, med kontaktböcker, mail m.m..

En arbetskonsulent 
Vi har på enheten en arbetskonsulent vars uppgift 
det är att informera nya arbetsplatser och med arbets-
handledare bestämma vilka arbetsuppgifter som kan 
vara tänkbara. Konsulenten bistår brukaren i kontak-
ter med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
inför en ev. anställning. Han eller hon är enhetens 
representant i olika samarbetsgrupper.

För personerna i företagsgrupp/samhällsplats 
finns 22 arbetshandledare som stöd och 47 handle-
dare, varav 3 är poolhandledare i basverksamheten.

 När någon vill börja 
När det blir fråga om att en bruka-
re bör kunna gå över till ett externt 
arbete träffar denne och vår arbets-
konsulent en särskild handläggare 
på Arbetsförmedlingen. Vi använder 
oss inte av Arbetsförmedlingens sär-
skilda introduktions- och uppfölj-
ningsstöd, SIUS, utan står för alla 
kostnader själva.

Arbetskonsulenten följer fortlö-
pande brukarens arbetsinsats. Re-
dan vid en av de första träffarna med 
arbetsgivaren tar konsulenten upp 
möjligheten att brukarens arbetsför-
måga kan utvecklas. Om intresse då 
finns från båda håll och om Arbets-
förmedlingen säger ok kan det kan 
bli fråga om en anställning. Det är 
handledaren och arbetshandledarna 
som genom observationer och sam-
tal bevakar att det inte förekommer 
något utnyttjande av den enskilde. 
På varje arbetsplats finns en kontakt-
person som förmedlar kontakten 
med oss om brukaren.

 
Betalar resor och lunch
Den dagliga verksamheten betalar för resorna och 
bedömer behovet enligt samma kriterier som för 
färdtjänst. Verksamheten tar sedan ut en egenavgift 
av den enskilde månadsvis motsvarande kollektivtra-
fikens taxa. Det görs ingen skillnad på boendeform 
eller var man har sin dagliga verksamhet. Varje per-
son betalar för sin lunch. För dem i basverksamheten 
är det fråga om 45 kr per måltid.

Peter Nordin på företagsgrupp Fjällbacken jobbar vid maskin. 
Foto: Magnus Söderbäck.

Kent Eriksson på företagsgrupp Jula hänger upp skyltar. 
Foto: Johnny Eriksson.

Riktlinjer 
till förfogande

Utbildnings- & Arbetsmark-
nadsförvaltningen i Gävle har 
antagit riktlinjer för den dagliga 
verksamheten  med titeln ”Upp-
draget i EDV”. I dessa beskrivs 
momenten: planera, genom-
föra, utvärdera och utveckla. 
De innehåller även beskrivning 
av arbetsuppgifterna för den 
kontaktansvarige och handleda-
ren, innehållet i brukarpärmar, 
checklista för genomförande-
planen m.m.. ”Uppdraget i EDV” 
finns på edv.uag@gavle.se 

Se även Socialstyrelsen. På 
tröskeln. Daglig verksamhet med 
inriktning på arbete. 2010. Finns 
för nedladdning på: 
www.socialstyrelsen.se

Daglig verksamhet i förändring
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t
Anställning och kostnader
Vid anställning med lönebidrag alt. trygghetsanställ-
ning avslutas platsen i den dagliga verksamheten. 
2010 gick sju personer och 2011 fem personer över 
till en anställning. Men ingen har anställts på SAM-
HALL under de senaste 15 åren. De ställer för höga 
krav på produktionsresultat.

Den årliga kostnaden för en person på en samhälls-
plats – i snitt 54.000 kr per plats – är mindre än en 
tredjedel så stor som den är för en person i en bas-
grupp – i snitt 175.000 kr. En plats i företagsgrupp 
kostade i snitt 132.000 kr. Till platskostnad för samt-
liga nivåer tillkommer resor och overheadkostnader 
(förvaltning & kommunledning). 

Det viktigaste är dock att nästan alla externt place-
rade brukare – det finns naturligtvis undantag – upp-
lever att de är på ett ”riktigt” jobb där de behövs och 
att man räknas med på ett annat sätt. Får de sedan 
erbjudande om en anställning är det för många en 
dröm som går i uppfyllelse! 

Besöka arbetsplatsen med arbetskonsulent.
Skriv ner arbetsuppgifterna.

t
Besöka arbetsplatsen med brukare.

Planering kring brukarens struktur och schema. 
Vid behov testkör handledare arbetsuppgifterna 

för att ge brukaren bra introduktion och rätt stöd.

t
Arbetshandledare handleder brukaren. Brukaren 

börjar med introduktion. Arbetshandledaren 
skriver avtal med arbetsplatsen, lämnar 

närvarolistor samt informerar och planerar in 
uppföljningsdatum med arbetsplatsen.

t
Handleda brukaren i uppgifterna 

på arbetsplatsen.

t
Regelbundna besök utifrån nivåbedömning. 

Stöd och handledning.

t
Uppföljning efter 4 veckor, använd formuläret 

– arbetssamtal. Bestämma nytt datum för 
uppföljning om brukaren vill/får fortsätta 

sin sysselsättning.

t
Fortsätt med nivåanpassade besök på 
arbetsplatsen. Stöd och handledning.

t
Uppföljning av brukaren – arbetssamtalet. 

Genomförandeplan.

Arbetsgång
för 

arbetshandledare
i

Gävle

Exempel på brev till företag
 inför påtänkt placering:

Vi är en verksamhet i Gävle Kommun som arbetar 
med sysselsättning/arbetsträning för personer med 
funktionsnedsättning. Vi har mångårig erfarenhet 
med näringslivet för att skaffa platser för dessa per-
soner. Exempel på företag är: XXX. Målet är att skapa 
goda förutsättningar för ett bra samarbete.
Varför välja att samarbeta med oss?
• Vi/personerna kan bli en extra resurs/tillgång för ert 
företag.
• Vi ger introduktion och kontinuerligt stöd till per-
sonen.
• Vi ger stöd till kontaktpersonen på ert företag.
• Mångfald kan ge styrka till ert företag och ni visar 
god vilja att ge personerna chansen till en bra ar-
betsträning.
• Personerna är försäkrade genom oss
• Vi strävar efter ett långvarigt samarbete. Ni är fria 
att avbryta samarbetet om det inte fungerar.
Vår målsättning är att personerna ska utvecklas 
mot en anpassad anställning.
Verkar detta intressant för Er? Jag kontaktar dig per 
telefon.
Med vänlig hälsning,
................



18                                 INTRA 1 • 1219                                 INTRA 1 • 12

Personer som får avslag på en ansökan om stöd 
enligt LSS kan överklaga det till förvaltnings-
rätten (tidigare länsrätten). Och en dom i 

förvaltningsrätten kan överklagas till kammarrätten 
och därefter eventuellt till Högsta förvaltningsdom-
stolen (f. d. Regeringsrätten). Vi har studerat hur do-
marna i kammarrätten föll ut under åren 2007–2010. 
Vi har inte undersökt målen i förvaltningsrätten och 
Högsta förvaltningsdomstolen. Kammarrätten valdes 
eftersom det finns ett stort urval av domar där, samt 
att det är intressant att se hur utfallet eventuellt skil-
jer sig från det i länsrätten/förvaltningsrätten. Vi har 
delat in domarna i två grupper. 

Domar i grupp 1
Domarna i denna grupp rör sig om ett negativt el-
ler positivt utfall för den enskilde angående insatser 
enligt LSS utom personlig assistans. Vi har tagit med 
127 domar av totalt 230 (tillgängliga i JP-infonets da-
tabas). De som valts bort var frågor om prövningstill-
stånd. 

De 127 domarna i kammarrätt åren 2007–2010 vi-
sade att den enskilde

• i 21%av fallen förlorade i både länsrätt och 
kammarrätt,

• i 12% av fallen vann i båda instanserna,
• i 50% av fallen vann i länsrätten, men förlo-

rade i kammarrätten och
• i 17% av fallen förlorade i länsrätten, men 

vann i kammarrätten.
Totalt gick 71%av domarna till kommunernas för-

del och i 29% till förmån för den enskilde. Det be-
traktar vi som ett orimligt dåligt utfall med hänsyn till 
LSS-lagens intentioner. Och att kammarrätten änd-

rar underrättens domar i hela 67 % måste ses som en 
signal om att rättssäkerheten är osäker. Ska verkligen 
tolkningen av samma lag skilja sig så markant?

Domar i grupp 2
I denna grupp ingår enbart rätten till personlig assis-
tans, 87 domar av totalt 224 (tillgängliga i JP-infonets 
databas). Även här har de om prövningstillstånd ta-
gits bort. 

Resultatet blev att
• 37% av domarna var negativa för den enskil-

de i både länsrätt och kammarrätt
• 14%  var de positiva i båda instanserna
• i 22% av domarna fick den enskilde rätt i läns-

rätten, men nej i kammarrätten
• i 28% fick den enskilde nej i länsrätten, men 

rätt i kammarrätten
Den enskilde vann i 41% av målen och kommunen 

i 59%, d v s ett något bättre resultat än i grupp 1. 
Vi noterade att i 75% av fallen representerades den 
enskilde av en jurist. 

Ett intressant förhållande värt att notera är att i 
förvaltningsrätten deltar nämndemän i besluten – så 
inte i kammarrätten. Nämndemännen kan antas del-
vis utgå från andra premisser än domaren. Det kan 
vara en möjlig förklaring till varför en så stor andel 
ändrade domar i kammarrätten går emot den en-
skilde.

Två domslut
Vill byta daglig verksamhet
Ett ärende handlar om att den enskilde vill byta dag-
lig verksamhet som hon inte upplever som stimule-

LSS 
och rätten att leva som andra

Av Emanuel Mörk och Harald Strand

De preciserade rättigheterna i LSS motiverades med att de gällde en begränsad och inte 
särskilt röststark grupp. Kommunförbundet ansåg att lagen stred mot det kommunala 
självstyret. Snart skulle det visa sig att både kommuner och domstolar har rätt stora 
frihetsgrader vid tillämpningen av lagen. Ombudsmannen Emanuel Mörk har i samarbete 
med ordföranden i Länsförbundet FUB i Stockholms län, Harald Strand, studerat tre års 
domar från en kammarrätt. 



18                                 INTRA 1 • 12 INTRA 1 • 12                                            1919                                 INTRA 1 • 12

rande. Kommunen menar tvärtom att den enskilde 
trivs på den dagliga verksamheten.

Länsrätten anser att den enskildes behov av goda 
levnadsvillkor inte tillgodoses av den dagliga verk-
samheten och ger den enskilde rätt. Rådmannen 
menar dock att det inte visats i någon utredning att 
hon inte har goda levnadsvillkor, men nämndemän-
nen tar över och bifaller överklagandet.

I kammarrätten utvecklar kommunen sin talan och 
anger att personalen på verksamheten anser att kvin-
nan mår bra på den dagliga verksamheten. Kammar-
rätten river upp länsrättens dom.

Rätt till ledsagning
En kvinna född 1982 vill ha mera 
ledsagning. Hon har ett boende 
enligt LSS och några timmars 
ledsagning i veckan för att kun-
na gå en i kurs i gitarrspelning. 
Hon har även en kontaktperson 
en gång i veckan. Men hon anser 
att detta inte räcker för att kun-
na komma ut på enskilda aktivi-
teter. Kommunen menade dock 
att hon har tillräckligt med stöd.  
Länsrätten gick på kommunens 
linje.

Den enskilda överklagade till 
kammarrätten. Ett nytt ombud 
anlitades och hon åberopade intyg från en psykolog 
och en arbetsterapeut samt från enhetschefen på 
gruppboendet. Kammarrätten ändrade länsrättens 
dom.

Eftertanke
Med tanke på att LSS ska ge goda levnadsvillkor och 
att den enskilde ska ha inflytande över hur insatserna 
ges så måste man konstatera att utfallet i det första 
fallet strider mot lagens intention. Om man inte trivs 
på sin dagliga verksamhet så ska man kunna få byta. 

Vi kan konstatera att det som sannolikt fällde avgö-
randet i dessa två fall var omfattningen av utredning-
arna eller bevisen. Den enskildes egen beskrivning 
om sina behov och om denna har goda levnadsvillkor 
har inte haft någon avgörande betydelse för utfallet. 
Externa utlåtanden ser ut att  avgöra. 

Två avslag om kontaktperson
Vill bryta sin isolering
En man född 1992 med Aspergers syndrom, som 
bodde hemma med sina föräldrar, sökte  insatsen 
kontaktperson. Personen hade inga vänner men en 
flickvän. Han behövde en kontaktperson för att  bryta 
sin isolering. Kommunen avslog men länsrätten gick 
på den enskildes linje och ansåg att personen var i 
behov av ytterligare sociala kontakter.

Kommunen överklagade till Kammarrätten och 
anförde att kontaktperson inte var rätt insats för ho-
nom, han träffade lärare, elever, kompisar, personal 
på en fritidsgård, anhöriga m. fl..

Den enskilde bemötte kommunens påståenden 
och menade att dessa räckte inte för att bryta isole-

ringen. Nu var också förhållandet med flickvännen 
slut. Kammarrätten gick på den enskildes linje.

Vill gå på bio
En kvinna född 1985 sökte insatsen kontaktperson 
och fick avslag av kommunen. Personen bor i grupp-
bostad och har daglig verksamhet, men ansåg sig be-
höva en yngre kontaktperson för att gå på bio och 
dylikt. Kommunen ansåg att det inte förelåg ett så-
dant behov .

Länsrätten avslog överklagandet med motivering-
en att hon har god kontakt med sina anhöriga och 

har vissa aktiviteter tillsammans 
med andra på gruppboendet. 
Därmed är hon inte isolerad.

Den enskilda överklagade till 
kammarrätten. Hon betonade 
nu att hon behövde en kontakt-
person för individuella aktivite-
ter; hon kände en person till-
tänkt som kontaktperson.

Kommunen framhöll att en-
hetschefen anser att hon får 
sina sociala behov tillgodosed-
da. Men den enskilda replike-
rade att anledningen att hon 
träffar anhöriga är att hon inte 
har en kontaktperson. Samman-
sättningen på gruppbostaden är 

inte heller optimal, vilket gör det svårt med gemen-
samma aktiviteter. 

Kammarrätten gick på kommunens linje och me-
nade att hon inte var tillräckligt isolerad för att bevil-
jas kontaktperson.

Eftertanke
Kontaktperson enligt LSS kan ses som en extra vän 
och någon som kan ge stöd och råd, någon som ger 
hjälp till att utföra fritidsaktiviteter. Kontaktpersonen 
ska ersätta eller komplettera kontakten med anhö-
riga. I det ena fallet framkommer att hon har god 
kontakt med anhöriga, detta kan dock inte ses som 
avgörande om rätten till kontaktperson. 

Den största skillnaden mellan de här två domarna 
är användningen av begreppet socialt isolerad. I den 
första var tolkningen generösare i och med att rätten 
fastställde att personen behövde fler sociala kontak-
ter, utan att för den sakens skull vara socialt isolerad. 
I förarbetena skriver man att en viktig uppgift bör 
vara att bryta den enskildes isolering. Det behöver 
inte tolkas som att den enskilde ska vara i konstant 
social isolering, det kan snarare tolkas som att funk-
tionsnedsättningen medför situationer som innebär 
social isolering. 

Man kan konstatera att det att bo i en gruppbostad, 
där den sociala sammansättningen inte är optimal, 
medför en risk för social isolering och därmed ett 
behov av stöd för att utföra aktiviteter med en kon-
taktperson. Med tanke på fokuseringen på och den 
ganska strikta bedömningen av vad som är social iso-
lering så kan man säga att domen angående kvinnan 
i gruppbostaden strider mot intentionerna i LSS.

Ökat antal domar
Alltfler domar som berör rätten till insats 
med stöd av LSS överklagas i förvaltnings-
domstolarna. Det rör sig om personlig as-
sistans, kontaktperson eller särskilt boende. 
Antal ärenden i de tre största förvaltnings-
rätterna har ökat från 673 år 2007 till 1 194 
år 2010. Det rör sig om nästan 80 %.  (Källa 
Ekot)
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Vad behöver göras?
Det behövs mera information till socialnämndernas 
medlemmar och handläggare i kommunerna om 
tillämpningen av LSS i enlighet med intentionerna. 
Det behövs en politisk prioritering av LSS så att man 
i socialnämnden ser LSS som en viktig lag och inte 
som en börda för kommunen. Den organisation som 
är till för att stödja den enskilde måste inta en gene-
rösare hållning. Det handlar ju ofta om småpengar 
för kommunen men viktiga för den enskilde. Det 
skulle med säkerhet minska antalet överklaganden 
av socialnämndens beslut. Man bör även informera 
om att enligt Kommunallagen ska tillräckliga medel 
ställas till förfogande för att tillgodose insatser enligt 
LSS. Det är allvarligt om kommunerna utnyttjar rätts-
systemet för att undkomma att ge insatser enligt LSS. 
Och det kan vara förödande för den enskilde i behov 
av sådan med den tid det tar. 

Det är uppenbart att den person som anser sig 
tvingad överklaga ett kommunalbeslut måste få hjälp 
av juridisk sakkunskap. Sådan hjälp kan även inne-
bära att den enskilde kanske avstår. När det gäller 
personlig assistans har rättshjälpen drivits fram av 
marknadskrafterna – den klagande organisationen 
tjänar pengar på att få rätt i domstolen. Något liknan-
de incitament finns inte inom övriga LSS. Däremot så 
drivs många LSS-boenden och dagliga verksamheter 
av privata aktörer. Om dessa aktörer skulle ta ett ini-
tiativ till att inrätta en fond eller en byrå för rättshjälp 
vore det ett steg framåt och något som skulle kunna 
stärka LSS som lag. Ett försök att förbättra situatio-
nen gör Riksförbundet FUB med att inkludera 10 
timmars rättshjälp i sin UNIK-försäkring. Men det är 
för tidigt att dra några slutsatser av det. 

Kommentar av Karl Grunewald   

R ättighetslagen LSS motiverades i förarbe-
tena av att funktionshindrade personer 
skulle få sina behov av stöd och service 

med viss automatik. Spelrummet för utomstående 
expertbedömningar – att någon annan insats vore 
bättre än den som den enskilde var berättigad till  
– skulle minimeras. Men det blev inte så. 

I LSS krävs det relativt omfattande  utredningar 
och bedömningar av den enskildes behov och rät-
tigheter. Och huvudmän, utförare och personal vet 
inte alltid vad LSS kräver av dem i den dagliga till-
lämpningen. Det finns i verkligheten ett betydande 
gap mellan lagstiftningen och tillämpningen som 
gör det svårt för olika domstolar att tillämpa LSS 
på ett tydligt och enhetligt sätt. LSS-kommittén 
föreslog 2008 att regeringen bör göra en samlad 
översyn av hur socialstjänstlagen fungerar som red-
skap för att uppnå de handikappolitiska målen och 
förtydliga insatserna enligt LSS och LASS.

Vissa åtgärder har vidtagits men grundproble-
men kvarstår.

I tre år har Göteborgskooperativet för Indepen-
dent Living, GIL, försökt skapa nya och flexibla 
boendeformer för unga vuxna med flerfunk-

tionsnedsättningar. Nu har man redovisat resultatet 
i en stor och vacker bok med teckningar och foton, 
därtill en utsökt lay-out. 

Man beskriver hur föräldrar tillsammans med sina 
unga eller vuxna barn kan bilda ett kooperativ för 
boendet och vid behov även daglig verksamhet. Det 
förutsätts att dessa har personlig assistans och att de 
beviljas ”särskilt anpassad bostad” enligt LSS. 

Först av allt bör man starta en studiecirkel för att 
lära känna varandra och de ekonomiska och lagliga 
förutsättningarna. I boken beskrivs hur en bostad 
kan se ut, var man kan finna en sådan eller hur man 
går till väga för att bygga själv. Man måste välja drifts-
form för boendekooperativet, det beskrivs sex olika 
sådana. Två av dessa driftformer kan förenas med att 
även ansvara för den personliga assistansen. 

Ta makten ! Så här bildar man kooperativ !
Det vanligaste är att mellan två och fyra personer 

bor tillsammans, men många föredrar ett eget bo-
ende på grund av sin funktionsnedsättning. Det kan 
kombineras med ett flertal intill varandra i samma 
fastighet eller i grannskapet. Kommunen kan då 
ställa en gemensamhetslokal till förfogande. Daglig 
verksamhet kan bedrivas i den eller i bostaden bero-
ende på hur den utformats.

Tyngdpunkten i boken ligger i hur man skapar 
största möjliga självständighet och flexibilitet i insat-
serna och vilka de lagliga förutsättningar är för att få 
stöd till ett kooperativ från staten och kommunen. 

Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL. 
Boendeprojektet, 172 sid. 2011. Beställs från boen-
deprojektet@gil.se Pris 100 kr inklusive moms, frakt 
och emballage.

Gapet mellan lagstiftningen 
och tillämpningen 

är för stort



20                                 INTRA 1 • 12 INTRA 1 • 12                                            2121                                 INTRA 1 • 12

Ökade kvalitetskrav

F ör sex år sedan föreskrev Socialstyrelsen att 
det skulle finnas ett ledningssystem för soci-
altjänstens verksamheter, inklusive LSS. Nu 

har man utfärdat nya föreskrifter och allmänna råd 
som ökar kraven och som även omfattar verksamhet 
enligt hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen 
(SOSFS 2011:9).  Som komplement till föreskrifter-
na har Socialstyrelsen gett ut ett Meddelandeblad 
(nr 11/2011). 

De nya föreskrifterna är betydligt utförligare än ti-
digare och omfattar även enskild verksamhet enligt 
LSS. Man  ska nu beskriva, utveckla och säkra samtli-
ga krav och mål som gäller för respektive verksamhet 
och vilka rutiner som ska gälla för att uppnå dem. 
En sådan beskrivning ska börja med att klargöra vil-
ka krav och mål som gäller och vilka processer som 
krävs för att uppnå dem. 

De nya föreskrifterna förtydligar att den som be-
driver en verksamhet ska bedriva ett systematiskt 
förbättringsarbete för att säkra kvaliteten i arbetet. 
Till detta hör samverkan med andra vårdgivare, t. ex 
hälso- och sjukvården. 

Det föreskrivs även att vårdgivaren ska ta emot och 
utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens 
kvalitet från bl a omsorgstagare och dennes närstå-
ende,  såväl som från föreningar, andra organisatio-
ner och intressenter.

För verksamheten i särskilt LSS-boende får man 
hoppas att det leder till ett bättre samarbete med 
kommunens och landstingets habilitering främst 
för vuxna. Därtill regelbundna hälsokontroller och 
regelbundna omprövningar av de föreskrivna läke-
medlen. Kommunen behöver samverka med pri-
märvården för att identifiera vilken läkare som är 
ansvarig för gruppbostäderna inom området.

Äldre med demens 
– var ska de bo?

S ka äldre personer med utvecklingsstörning 
och demens bo kvar på sin gruppbostad, där 
man inte har så mycket kunskaper om äldre-

omsorg, eller ska de få flytta till äldreomsorg, där de 
inte har så mycket kunskaper om utvecklingsstör-
ning?  Vad har socialcheferna för uppfattning om 
det? De är ju viktiga aktörer när det gäller att skapa 
resurser för den kommande utvecklingen.

Ingalill Niggol och Ulla Hellström Muhli har in-
tervjuat åtta chefer i Skaraborgs län. De är väl med-
vetna om problemet, men har inte agerat särskilt 
ännu. Endast i några kommuner har en äldre per-
son med utvecklingsstörning flyttat till äldreomsor-
gens särskilda boende. 

Cheferna är dock eniga om att en särskild enhet 
inom äldreomsorgen för personer med utvecklings-
störning och demens kan vara en framtida boende-
modell. Det blir en form för ”halvintegration” och 
det skulle innebära att man kan frigöra platser för 
den yngre generationen. 

I samtalen med dem framkom det att de anser att 
LSS-personalens omsorg mer betonar hälsan och 
mer är  inriktad på den sociala miljön, medan  äld-
reomsorgen är mer sjukdomsinriktad och mer kol-
lektiv i sin omsorg. LSS-verksamheten är en förebild 
för äldreomsorgen, anser man.

Ett mindre antal av socialcheferna anser att ”kvar-
boendeprincipen” bör gälla. Man bör understödja 
möjligheten för de äldre med demens att få bo kvar 
inom LSS-omsorgen. Där har man en värdefull per-
sonkännedom. 

Flertalet anser att på lång sikt är en särskild enhet 
vid äldreomsorgen att föredra. Deras föreställning-
ar domineras av ett institutionellt perspektiv med 
rationalitet och ordning snarare än ett ideologiskt. 
Målsättningen leder till ett uppgiftsorienterat ar-
betssätt inte inriktat på människors upplevelser av 
sin livssituation.  Gemensamt för alla är dock att man 
efterfrågar mera kunskaper om det specifika inne-
hållet i insatserna för dessa personer. LSS-persona-
len behöver veta mera om olika demenstillstånd och 
personalen inom  äldreomsorgen behöver tillägna 
sig ett mera pedagogiskt förhållningssätt. 

Erfarenheten visar att det är svårt att flytta någon 
från gruppbostad till ett äldreboende.  Att göra det 
mot dennes/den gode mannens vilja lär kräva att 
dennes vårdbehov domineras av andra insatser än 
de som ingår i gruppbostadens omvårdnad. Däre-
mot bör den som bor kvar hos anhöriga ända till 
sin ålderdom erbjudas ett äldreboende enligt soci-
altjänstlagen.

      K G

Ingalill Niggol. Ulla Hellström Muhli. Policy och prax-
is i särskilt boende och omsorger för äldre perso-
ner med utvecklingsstörning. Kommunala chefers 
framställningar. Rapport 2010:2 Skaraborgs kom-
munalförbund. FoU-institutionen för vård och natur. 
e-post: info@skaraborg.se
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Åtgärder mot fusk
 

I februari i år publicerades betänkandet Åtgärder 
mot fusk och andra felaktigheter med assistansersätt-

ning, SOU 2012:6. 
 I det föreslås att ersättning för assistans inte ska 

lämnas till den som företräder den assistansberätti-
gade som god man, ej heller till en personlig assis-
tent som inte fyllt 18 år. 

 Försäkringskassan och Socialstyrelsen ska få in-
spektera utförandet av assistansen för den som lever 
i hushållsgemenskap med en närstående som är per-
sonlig assistent.

Kommunen ska anmäla till Försäkringskasssan om 
någon som uppbär assistansersättning beviljas daglig 
verksamhet eller bostad med särskild service.

Dessutom har Socialdepartementet aviserat att 
man tänker ändra regelverket så att inte assistans-
berättigade barn blir ersättningsskyldiga om deras 
föräldrar fuskat med assistansersättningen. 2010 
krävde Försäkringskassan tillbaka ca 20 milj kr i fel-
aktigt utbetald assistansersättning. En del av dessa 
krav riktade sig till barn.
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Vem omfattas av lagen?
Var och en som fullgör uppgifter i någon LSS-verksamhet. Det vill säga alla anställda, också t ex 
praktikanter och konsulter.

Vad ska man rapportera?
Man ska rapportera ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande i stödet eller 
servicen för den enskilde (brukaren) som man uppmärksammar eller får kännedom om. Det är 
denna skyldighet som är lex Sarah. God man är skyldig rapportera i enlighet med sitt förordnande 
att bevaka den enskildes rätt. 

Vad menas med missförhållande? 
Med missförhållande menas en försummelse som medför eller kan medföra konsekvenser för 
den enskildes liv, säkerhet, fysiska eller psykiska hälsa. Den som rapporterar behöver inte ta ställ-
ning till hur allvarligt missförhållandet är – det ska den som sedan utreder det göra. Exempel på 
missförhållanden kan t ex vara olika typer av bestraffningar, som att en person inte får vara med i 
gemensamhetsutrymmet därför att han inte hjälper till med maten. Det kan också vara inskränk-
ningar i den personliga friheten som att man inte får sova så länge man vill på morgonen. Det 
kan också gälla att man tvingas gå omkring och vara rädd för en annan person som också bor i 
gruppbostaden eller som arbetar i samma dagliga verksamhet.

Till vem ska man rapportera?
Man ska rapportera till den politiska nämnd som har ansvar för LSS-insatserna. I enskild verksam-
het till den som bedriver verksamheten. Resultatet av den utredning som ska göras ska meddelas 
den som rapporterat.   

Hur ska man rapportera?
En del kommuner har särskilda formulär, men det är alltid tillåtet att skriva fritt eller att framföra 
sin rapport muntligt.

Får man vara anonym?
Ja, det får man. Man behöver inte uppge sitt namn, varken vid skriftlig eller muntlig rapportering. 
En nackdel är att utredaren då inte kan ta kontakt för att kontrollera eller komplettera uppgif-
terna. Denna rätt till anonymitet ska skiljas från meddelarskyddet som innebär att arbetsgivaren 
inte får ta reda på vem det är som informerat media om ett missförhållande. Det skyddet har man 
inte i enskild verksamhet.

Ta reda på de fastställda rutinerna !
Varje nämnd eller ansvarig för enskild verksamhet ska fastställa rutiner för hur lex Sarah ska till-
lämpas. Av dessa rutiner ska det bland annat framgå vem som tar emot en rapport och vem som 
har ansvar för utredningen. Minst en gång om året bör varje person som är rapporteringsskyldig 
informeras både skriftligt och muntligt om rutinerna.

Lex Sarah innebär alltså en skyldighet för ”var och en som fullgör  arbetsuppgifter i någon LSS-verksamhet”. Men det innebär 
naturligtvis inte att det finns något hinder för anhöriga, gode män och besökare i någon verksamhet att anmäla ett missförhål-
lande till den nämnd eller enskild huvudman som är ansvarig för verksamheten. Dessa är alltid skyldiga att ta emot klagomål 
och synpunkter på verksamhetens kvalitet från omsorgstagare, närstående, organisationer och intressenter och utreda dem. 

Intra tar gärna emot synpunkter på lex Sarah. Skriv till oss om du tvekar om tillämpningen.

           K G

Lex Sarah i tillämpning
Rätt använd kan lex Sarah vara ett bra medel för att förbättra förhållanden. 
Men många aktiva inom olika verksamheter känner sig osäkra och olustiga 
inför lex Sarah. Här får du svar på några av de viktigaste frågorna. 

22
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Vem är föreståndare?

Vem är det som bestämmer?
Det råder ibland osäkerhet om vem som är föreståndare. Är det chefen på en daglig 
verksamhet eller stödpersonen i en gruppbostad eller är det enhetschefen? Det är natur-
ligtvis viktigt att veta för de enskilda, deras anhöriga, gode männen och för personalen. 
Vem är det som bestämmer, vem ska man vända sig till, vem har ansvaret för verksam-
heten?

Ska ha lämplig utbildning
Socialstyrelsen föreskriver att den som förestår verksamheten ska ha en lämplig utbild-
ning. När det gäller gruppbostad och servicebostad menas med lämplig utbildning ”en 
relevant högskoleutbildning”. För den som förestår andra verksamheter har man inte 
preciserat ”lämplig utbildning”.

Det finns även föreskrifter för att den som förestår en gruppbostad eller en servicebo-
stad ska ha tillräcklig kunskap och kompetens för att kunna ansvara för att     

• arbetet organiseras så att den enskilde genom omvårdnaden tillförsäk-
ras goda levnadsvillkor

• omvårdnaden kännetecknas av en god etik och ett värdigt bemötande

• personalen har den kunskap som behövs för en ändamålsenlig verk-
samhet

• personalens behov av handledning tillgodoses

• personalens behov av kompetensutveckling bevakas och stöds

• verksamheten planeras, utvecklas och utvärderas.

För föreståndare för daglig verksamhet, korttidsboende och elevhem finns inga sådana 
preciserade ansvarsområden. 

Enhetschef 
Kommunerna använder sig regelbundet av beteckningen enhetschef för den som före-
står en servicebostad eller gruppbostad. Enhetschefen kan vara föreståndare för flera 
sådana och även för andra verksamheter. Det finns formellt inga begränsningar. 

God kännedom
Det finns inte heller några föreskrifter för hur ofta en enhetschef bör besöka en verk-
samhet, men det ansvar som åvilar henne eller honom kräver god kännedom om den 
omvårdnad som ges i varje verksamhet och kännedom om varje anställds kompetens 
och behov av handledning. Med hänsyn till det borde ingen enhetschef åta sig att förestå 
mer än ett par verksamheter.

Ur Socialstyrelsen Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 2007.
                K G

Enligt förordningen till LSS ska det finnas en person som förestår daglig 
verksamhet, korttidshem och gruppbostäder enligt LSS. En person som i all-
mänt språkbruk kallas föreståndare. Men vem är det egentligen? Och vad 
krävs av denna?

23
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Habiliterings-
ersättningen

I Kramfors förelåg ett förslag att 
dra in habiliteringsersättning-

en.  Med stöd av FUB skrev några 
brukare till kommunfullmäktige 
om vikten av att den skulle vara 
kvar. De bifogade en uppställning 
över ekonomin för att visa hur vik-
tig den ersättningen är. Utan den 
kommer några att inte få råd att 
åka till daglig verksamhet, skrev 
de och vidare: ”Vi kan inte unna 
oss det lilla extra att fara på läns-
dans eller gå på bio. Känner oss 
sysslolösa och inte behövda. Vi 
tappar vårt sociala nätverk och 
kompisar.”

Brukarna deltog i fullmäktige-
mötet där det beslöts att habilite-
ringsersättningen ska vara kvar i 
fyra år, dock utan att höjas.

Ledsagning 
ännu en gång

Högsta förvaltningsdomsto-
lens dom om vem som ska 

betala omkostnaderna för ledsag-
ning enligt LSS har vållat debatt. 
Vi skrev om det i nummer 2/2011. 
Socialstyrelsen konstaterade i sin 
skrift Ledsagning förra året att i 
knappt var tionde kommun står 
brukaren för denna kostnad och 
att det är relativt vanligt att om-
kostnaderna delas mellan bruka-
ren och ledsagaren.

Domstolen slog fast att ledsaga-
ren har rätt att få sina omkostna-
der ersatta av kommunen, men att 
brukaren får bekosta sina egna.

RBU:s förbundsjurist Henrik 
Petrén gör i det senaste numret av  
deras tidskrift Rörelse ett utmärkt 
klargörande så här:

”Insatsen ledsagning ska vara kost-
nadsfri för den enskilde. Det är därför 
kommunens ansvar att se till att den 
som arbetar som ledsagare har de re-
surser som krävs för att kunna utföra 
uppdraget och därmed verkställa in-
satsen ledsagning.

För det krävs en överenskommelse 
mellan arbetstagaren (ledsagaren) och 
arbetsgivaren (kommunen) om hur 
sådana kostnader ska ersättas. Om 
arbetstagaren inte får det som krävs 
för att utföra uppdraget innebär detta 
att uppdraget inte kan verkställas. 
Detta bör i så fall anmälas till Social-
styrelsen som har tillsynsansvaret för 
kommunernas LSS-verksamhet. Kom-
munerna som inte verkställer beslut 
om insatser enligt LSS riskerar att få 
betala sanktionsavgifter.”
    

Nubbe till maten

R egeringen har överlämnat 
en lagrådsremiss (Alkohol-

servering på särskilda boenden, 
111215) till lagrådet med förslag 
på att det ska bli tillåtet att servera 
sprit, vin och öl i de särskilda bo-
enden som tillhandahåller mål-
tidsservice. Som särskilda boen-
den gäller enligt remissen även 
bostad med särskild service för 
vuxna enligt LSS 9§9.

För att servera alkohol krävs en-
ligt alkohollagen att man får till-
stånd från kommunen. Förslaget 
innebär att man inte behöver ett 
sådant tillstånd för särskilda bo-
enden som tillhandahåller mål-
tidsservice. Men om man serverar 
alkohol måste man utöva särskild 
egenkontroll över serveringen.

Lagstiftningen riktar sig i första 
hand till äldreboenden där det nu 
blir fritt fram att servera ett glas 
vin till maten. Varför man inklu-
derar LSS-verksamheterna i detta 
lagförslag är lite svårt att förstå. I 
vissa gruppbostäder, där det bor 
personer med grav utvecklings-
störning och flerfunktionshinder 
och personalen står för all mat-
lagning, kan man kanske säga att 
man tillhandahåller måltidsservi-
ce. Men där är det knappast aktu-
ellt med alkoholservering. 

Och i övriga gruppbostäder har 
det sedan länge varit upp till den 
enskilde, kanske i samråd med 
personalen, att bestämma över 
vad man dricker till maten.

       H H

Berätta om ditt liv!
Nordiska museet ska samla in berättelser om hur det är att leva med funktionsnedsättning förr och nu. 
Meningen är att personer med funktionsnedsättning, eller deras anhöriga, ska skriva, teckna eller tala in sin 
berättelse på www.livsbild.se

Livsbild ingår som en del i HAIKU-projektet som initierats av Handikapphistoriska föreningen. Projektet 
leds av Margareta Persson som berättar att flera dagliga verksamheter har nappat på idén. Där är arbetsta-
garna, med stöd av personal, i full färd med att berätta sin livshistoria som de sedan ska sända in till Livsbild.

Säkert finns det fler dagliga verksamheter som kommer att nappa på denna idé!
Läs mer om HAIKU-projektet på: www.nordiskamuseet.se
PS. Livsbild är inte öppet för personal som vill berätta om sina minnen. Det är däremot Intra. Om du har 

minnen och/eller bilder från äldre tiders omsorg, skriv ner och skicka till oss på Intra så ska vi vidarebefordra 
dem till den faktainsamling som nu sker på Nordiska Museet.

Hur vi bor

A tt bo på en anstalt (som per-
soner med utvecklingsstör-

ning i de flesta av Europas stater 
ännu gör) är ett av de viktigaste 
tecknen på ett nivellerat männis-
kovärde. Steget från ett sådant 
kollektivt boende till den egna 
lägenheten är enormt och har ett 
större symboliskt värde än något 
annat. Ännu i början av 1960-talet 
gällde följande normer för vård-
hemmen:

en-patientrum     ca 8 - 9 kvm

två-patientrum     ca 12 kvm

tre-patientrum      ca 15 kvm

fyra-patientrum    ca 20 kvm

1 wc per 7 patienter

1 tvättställ per 5 patienter

1 badkar per 10 patienter

Något för Daglig Verksamhet?

24
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T rots Socialstyrelsens hot om vite på 600 000 
föreligger det fortfarande allvarliga missför-
hållanden en gruppbostad i Nynäshamns 

kommun. Där bor fem gravt funktionshindrade per-
soner i lägenheter. 

Socialstyrelsen inspekterade för ett år sedan och 
fann allvarliga brister vilket vi skrev om i Intra 2/2011. 

Kommunen har sedan dess skrivit tre gånger till 
Socialstyrelsen om  vilka förbättringar man vidtagit. 
Men det stämde inte alls med vad styrelsen fann vid 
två kontrollinspektioner. 

Nu har Socialstyrelsen utfärdat ett nytt föreläggan-
de. I det står det: ”De boende lämnas utan personal-
stöd och får under stora delar av dagen sysselsätta 
sig själva. De boendes inplanerade aktiviteter ställs 
ofta in. Intervallen mellan de boendes måltider är 
för långa. De boendes behov av utevistelse tillgodo-
ses inte. De boendes nattvila samt måltidsintervaller 
anpassas efter bemanningschemat och får till följd att 
de boende tillbringar en stor del av dygnet i sängen”.

Vidare skriver man att insatsen daglig verksamhet 
inte kan anses vara verkställd för dem som har den 
förlagd till bostaden. 

Att använda lås i ytterdörren som i praktiken för-
hindrar den enskilde att öppna dörren är att betrakta 
som inlåsning. Köket är att betrakta som en del av 
bostaden och skall därför hållas tillgängligt för de bo-
ende. Dörren får inte hållas låst på sätt som sker idag. 
De insatser som utförs i verksamheten dokumenteras 
inte.

Beklämmande, Nynäshamn!
Socialstyrelsen konstaterar att kommunen till stora 

delar inte har efterkommit de krav som ställdes i mars 
förra året. Vid vite om 400 000 ska kommunen säker-
ställa beviljade insatser.

Kommentar
Det är naturligtvis beklämmande att Nynäshamns 
kommun inte tar Socialstyrelsens kritik på allvar. Det 
tyder på brist på såväl omdöme som kompetens hos 
de ansvariga.

På en punkt kan man dock ifrågasätta Socialstyrel-
sens kritik. Man har här, liksom i flera andra rappor-
ter, framfört att köket är att betrakta som en del av 
gruppbostaden och att det därför bör hållas tillgäng-
ligt för de boende. Dörren får inte låsas.

Men Socialstyrelsen har inte stöd för ett sådant krav 
i regeringens beskrivning av en gruppbostad. Där 
nämns överhuvudtaget inte kök och det görs det inte 
heller i Socialstyrelsens ”Bostad med särskild service 
för vuxna enligt LSS” ( 2. uppl. 2007). Köket är inte 
som påstås en del av gemensamhetsutrymmet utan 
en arbetsplats för personalen som får låsas när de inte 
är där. Det hindrar naturligtvis inte att boende får 
hjälpa till  när man lagar mat.    

Det är allvarligt när Socialstyrelsen ställer felaktiga 
krav för ett fortsatt godkännande av enskild verksam-
het (vilket har skett) eller som motiv för  ett vite som 
här.
                                      K G

F amiljer och personal som arbetar med barn, 
unga eller vuxna med komplexa behov av stöd 
för att kommunicera, får genom utbildnings-

paketet Med kommunikation i sikte ett redskap för att 
aktivt kunna samverka kring personen och på så sätt 
optimera möjligheten till kommunikation.

Utbildningspaketet består av två delar, en bok och 
en webbsida. Boken beskriver tekniker och strategier 
för att arbeta praktiskt i ett socialt nätverk som skapas 
av föräldrar och personal  kring den enskilde perso-
nen. Webbsidan, www.kom.sikt.se, är öppen för alla, 
men för dem som köper utbildningspaketet medföl-
jer en kod, som ger tillgång till praktiskt underlag för 
arbetet i nätverket.

Bokens innehåll baserar sig på intervjuer och kart-
läggningar av ett stort antal personers vardag och 
deras sociala nätverk. Den kompletteras av filmsek-
venser som ger exempel på kommunikation och 
kommunikativa strategier kring personer med stort 
behov av kommunikationsstöd. Dessutom finns det 
rikligt med förslag om vad man kan samtala om och 

var och hur man kan få mer kunskap vilket förstärker 
bokens användbarhet.

Med Kommunikation i sikte ger inspiration och upp-
slag till vad som behövs av omgivningen för att ge 
personer med komplexa behov av kommunikations-
stöd rätten till att få uttrycka sig så funktionellt som 
möjligt utifrån sina förutsättningar. Först då får per-
sonerna möjlighet att uttrycka sina egna känslor, tan-
kar och åsikter.

Läs, låt dig inspireras, du som är personal, du som 
är anhörig eller närstående!

Mer information finns på: www.komsikt.fub.se
Iren Åhlund

Med kommunikation i sikte
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Det finns en osäkerhet runt frågor 
om kroppen, om känslor och om 
sexualitet hos många brukare. 
Därför beslöt vi att arrangera stu-
diecirklar kring dessa ämnen.

V i jobbar i daglig verksam-
het som grupphandledare 
i Eslövs kommun. Under 

våren och hösten 2011 arbetade vi 
med dessa studiecirklar. Vi använ-
de oss av ett läromedel som heter 
PUSS.

Det består av en webbsida där 
brukarna får möjlighet att söka 
egen kunskap utan att behöva stäl-
la generande frågor. En lärarhand-
ledning ger stöd hur man arbetar 
konkret med olika frågor samt  

förslag på andra lä-
romedel, filmer och 
hemsidor. Licensen 
för detta läromedel 
kan köpas från från 
FUB och forsknings-
stiftelsen ala: 
www.ala.fub.se.

Kill- och tjejgrupper
Vi valde att arbeta 
med särskilda kill- 
och tjejgrupper för 
då tror vi det blir 
lättare att diskutera 
generande frågor 
och tankar som 
man har.

Vi bjöd in 4–5 
personer till varje 
studiecirkel och vi 
träffades vid fem 
tillfällen, där ett av 
tillfällena var ett 
studiebesök på ung-
domsmottagningen. 
När tjejerna var på 
ungdomsmottag-
ningen var det en 
kvinnlig barnmor-
ska som berättade 
om könssjukdomar, 
preventivmedel 
och hur  kroppen 
fungerar. 

På killarnas studiebesök hade 
vi en manlig sjuksköterska som 
berättar det samma men från ett 
manligt perspektiv.

Övriga träffar hade alla brukare 
tillgång till en egen dator med 
Pussprogrammet.

Pussprogrammet är indelat i tre 
avsnitt KROPPEN, KÄNSLOR och 
HUR GÖR MAN.

Vi har arbetat med ett avsnitt per 
träff.

Genom Pussprogrammet har vi 
kommit vidare in på länkar som 
umos.se, killfrågor.se, okejsex.nu 
och lättläst.se.

Varje träff var på två timmar. Vi 
arbetade med programmet ca en 
timme och därefter hade vi diskus-
sioner om dagens avsnitt och en 
fika.

Tittade på Ninjakoll
Vid diskussionerna har även an-
dra ämnen kommit upp t ex 
alkohol vanor, avundsjuka, otro-
het, våldtäkt och olika sorters re-
lationer (bi-sexuell, homosexuell, 
transsexuell).

Vi handledare tog fram mate-
rial efterhand som diskussionerna 
kom upp.

Som avslutning på detta pro-
jekt slog vi samman grupperna 
och tittade på filmen Ninjakoll1. 
Den filmen, som även har en lä-
rarhandledning, har vi införskaf-
fat via FUB. Filmen handlar om 
olika situationer som kan uppstå 
i vardagslivet, t.ex mobbning, och 
dålig ekonomi. Den tar också upp 
vilka rättigheter man har enligt 
enligt LSS.

Vi pratade mycket om vem jag 
är, min funktionsnedsättning och 
vilka diagnoser man kan ha.

Vi gick igenom vilka hinder och 
svårigheter som kan uppstå och 
brukarna fick tips på enkla hjälp-
medel som gör vardagen lättare.

Efter studiecirkeln fick alla skri-
va en utvärdering. Dessutom fick 
de boken Okeysex.nu. 

KÄRLEK OCH KÄNSLOR

Utvärdering:
Man har lärt sig nya saker och känner 
igen sig. Bra studiebesök.

Vi har pratat om sex och relationer, tjejer 
och killar. Hur könen fungerar och sjuk-
domar man kan få när man har sex/
samlag.

Informativt att veta lite mer om hur an-
dra är och tänker och man blir inte lika 
blyg om kvinnan är i närheten. Jag tycker 
det har varit mycket bra att snacka om 
det man har gått igenom så det bildar 
lugnet i själen och vill prata mer om 
detta.

Bra, pratade om kärlek och kompisar. 
Bra med studiebesöket.

Bra, mycket intressant. Mycket av det 
visste jag inte. Bra med studiebesöket.

Jag tyckte det var kul och intressant. Det 
känns bra efteråt när man går härifrån.

Det var givande, tyckte det var bra att 
prata om singeltillvaron. Viktigt att tänka 
på hygienen vid sex.

Jag tyckte det var en bra upplysning och 
fått veta allt jag behöver veta.

Jag tyckte om att prata om sex, kärlek, 
samlevnad och barn. Även relationer till 
den man lever ihop med och till vänner. 
Man har lärt sig nya saker som är bra 
att veta.

Det var jätteroligt att vara här på tjej-
gruppen och jag har lärt mig mycket. 
Jag vet nu var jag hittar svar på frågor i 
böcker och på internet.

Jag tyckte det var kul. Man ska vara rädd 
om sina kompisar, inte hota någon och 
hålla vad man lovar.

Av Camilla Månsson-Dahlström och Carina Gustafsson 
handledare i daglig verksamhet, LSS, Eslövs kommun

Litteraturlista: 

Följande böcker kan 
man låna på bib-
lioteket. En del kan 
man beställa från 
LL-förlaget.

Vad är det som 
händer?

Pommac och p-piller

Kukbruk

Sex, kärlek och 
Asbergers syndrom

Tappa hakan och 
andra talesätt om 
kroppen

Kompisar, kärlek och 
känslor

Vad säger kroppen

Den öppna gylfen

Killakuten

Pittstim

Webbsidor:

Killfrågor.se

Umo.se

Lättläst.se

Okeysex.nu

Positivt gensvar
Vårt syfte med detta projekt var 
att öka kunskapen om sin kropp, 
känslor, relationer, sexualitet. Vi 
har fått  mycket positivt gensvar av 
brukare och övrig personal.

Vi tycker att det har varit spän-
nande och intressant att jobba 
med dessa frågor. Vi har förstått  
att det finns ett stort behov av att 
prata om känslor och sexualitet. 
Det blev en öppenhet som vi inte 
hade räknat med, vilket resultera-
de i många djupa och intressanta 
diskussioner. 



26                                 INTRA 1 • 12 INTRA 1 • 12                                            2727                                 INTRA 1 • 12

B arbro Lewin är kanske den forskare som mest 
noggrant har undersökt betydelsen av Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

LSS. Hon har dessutom ett eget barn som är ”stödan-
vändare” – en term som hon använder i sin nya bok 
för att beteckna alla som får stöd enligt LSS – och 
hon är ledamot i Socialstyrelsens etiska råd. Hon har 
nu gett ut boken ”För min skull, för din skull eller 
för skams skull”. Den är ett försök att konkretisera 
meningen och målsättningen med LSS i relationen 
mellan personal och stödanvändare. 

LSS ställer stora krav på hur stödet ska vara utfor-
mat. Insatserna ska främja jämlikhet i levnadsvillkor 
och full delaktighet i samhällslivet. De ska stärka den 
enskildes förmåga att leva ett självständigt liv. Insat-
serna är frivilliga och ska grundas i respekt för den 
enskildes bestämmanderätt och integritet. Det är 
här som Barbro Lewin gör en viktig insats. Hon lyf-
ter fram det väsentliga: vad som faktiskt står i den lag 
som styr samhällets stöd.

Det märkliga är ju att såväl beslutsfattare som perso-
nal har alltför lätt att glömma bort vad lagen faktiskt 
säger. Många segdragna möten med handläggare och 
mycket av det vardagsförtryck som utövas i all välme-
ning i gruppbostäder och dagliga verksamheter vore 
omöjligt om man hade LSS värdegrund klart för sig. 

Barbro Lewin resonerar klokt runt självbestäm-
mandet, integriteten, frivilligheten och delaktighe-
ten. Hon försöker konkretisera med olika exempel 

En bok om LSS
             och bemötande

Barbro Lewin är 
med. dr. och funk-
tionshinderfors-
kare vid Uppsala 
universitet. Hon 
har ett barn med 
funktionsnedsätt-
ning och har 
främst intresserat 
sig för LSS-lagen 
och dess tillämp-
ning. Nu har hon 
skrivit en bok om 
hur man tillämpar 
LSS värdegrund i 
praktiken.

som man diskuterat i Socialstyrelsens etikkommitté, 
som hon fått berättat för sig eller som andra skrivit 
om (t ex i den här tidskriften). 

Boken är således välkommen och väl värd att stu-
dera. En invändning är dock att det återkommande 
resonemanget om ”för vems skull” man arbetar är 
meningslöst och kan uppfattas som insinuant. Det 
finns ju inget bra svar på den frågan. Mer om det i 
Svåra frågor 2.

      H H

Barbro Lewin. För din skull, för 
min skull eller för skams skull. Om 
LSS och bemötande. Studentlit-
teratur. 2011. 136 sidor. Pris 217 
kr på Bokus.
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Det råder osäkerhet i många 
gruppbostäder kring vilka krav 
som Livsmedelsverket egentli-
gen ställer på verksamheterna. 
Och speciellt glasklart är det 
inte. Gruppbostäderna kan sägas 
hamna i kläm mellan olika defini-
tioner och mellan olika lagar. Hur 
som helst räcker det med att det 
gemensamma köket är utrustat 
som ett kök i ett vanligt hem. Och 
att man kommer långt med ”sunt 
förnuft”.

solklar och man kan onekligen diskutera huruvida 
en gruppbostad är ett livsmedelsföretag eller ej.  

Så här står det på Stockholms kommuns hemsida 
om livsmedelshantering:

Om en omsorgsverksamhet ska vara registrerad 
som livsmedelsföretag eller inte beror på om företa-
get är ett led i produktions-, berednings- och distri-
butionskedjan. 

• En verksamhet där omsorgsföretaget (till exem-
pel kommunen) tillhandahåller livsmedel; genom 
inköp, transport, förvaring, och ev tillagning, är ett 
livsmedelsföretag. Detta gäller till exempel hemtjänst 
där företaget köper in och transporterar matlådor; 
och gruppboenden där måltider ingår i den tjänst 
som företaget tillhandhåller. 

• En verksamhet där företagets personal hjälper 
enskilda att handla råvaror och tillaga mat är inte ett 
livsmedelsföretag. När de enskilda i princip ansvarar 
för att välja varor, transportera, förvara och tillaga 
dessa (även om de behöver hjälp med detta) så om-
fattas verksamhet inte av livsmedelslagstiftningens 
krav på registrering.

Livsmedelsverkets 
krav:

”Sunt 
förnuft” i 

köket 

Å ena sidan rykten om att det gemensamma 
köket på en gruppbostad måste vara utrus-
tat som ett restaurangkök och rykten om på-

trängande kontroller och tjänstemän som kliver in i 
brukarnas lägenheter. Och å andra sidan rykten om 
att gruppbostäderna är helt undantagna regler om 
hygienen i köket. Vad är det egentligen som gäller?

Det är Livsmedelsverket som har hand om frågor 
om livsmedelshantering men det är kommunerna 
som har tillsynsansvaret. Fram till 2006 var gruppbo-
städer undantagna regler kring livsmedelshantering 
men i början av 2000-talet fattade EU ett beslut som 
drev fram en ny livsmedelsförordning, 2006. I vissa 
fall kan den röra gruppbostäder för personer med 
utvecklingsstörning.

Är det ett livsmedelsföretag?
Frågan är om en gruppbostad är skyldig att anmäla 
sin verksamhet till Livsmedelsverket överhuvudtaget. 
Och vilka krav som i så fall ställs. 

I lagtexten använder man sig av termen livs-
medelsföretag. Definitionen på det är inte alldeles 

I Gärdets gruppostad i Stockholm äter man ofta tillsammans. Är man då ett livsmed-
elsföretag enligt livsmedelsverkets definition?
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Så i princip kan man säga att det delvis handlar om 
vilka som rör om i grytorna – personalen eller brukar-
na. Personalen har inte sällan en stödjande uppgift 
– det vill säga målet är att brukarna ska välja maten, 
handla och laga den, medan personalen enbart stöd-
jer dem, vilket ofta i praktiken ändå innebär att det 
är personalen som sköter det, eller åtminstone har 
ansvaret för det.

Hur ofta lagas det mat?
Frågan är också hur ofta det införskaffas och lagas 
mat i det gemensamma köket. 

– Det som är avgörande är kontinuiteten, säger 
Helena Rosén på Stockholms stads miljöförvaltning. 
Om det sker varje kväll eller enligt ett veckoschema. 
Eller sporadiskt, bara då och då.

Om personalen endast lagar mat åt brukarna vid 
enstaka tillfällen är man inte registreringsskyldig. 
Men om man är tveksam så tycker Helena Rosén att 
man kan anmäla verksamheten och låta Miljöförvalt-
ningen avgöra.

Lägsta riskgruppen
En gruppbostad där personal regelbundet lagar mat 
åt de boende bör alltså vara registrerad som ”livsmed-
elsföretag” hos kommunens miljökontor. Verksamhe-
ten blir då indelad i en ”riskgrupp”, vilket i praktiken 
för en ”vanlig” gruppbostad innebär att man hamnar 
i den lägsta riskgruppen: man får den lägsta avgiften 
och den lägsta kontrolltiden, 1 timme/år. Avgiften 
tas ut i början på varje kalenderår. 

– Kraven som ställs är att den ska vara ”anpassad 
för den verksamhet de bedriver”, säger Helena Rosén 
och citerar från lagtexten.

Vilket i princip innebär att ett kök i en ”vanlig” 
gruppbostad kan vara utrustad som i ett vanligt hem. 
Däremot finns ”grundläggande hygienkrav”. 

– Man får ju inte förgifta någon, säger hon med ett 
litet skratt. Personalen ska ha grundläggande kun-
skaper i livsmedelshantering. Man ska veta hur man 
hanterar kött, att man använder olika skärbrädor för 
kött och grönsaker och sånt.

Tillsynen
Tillsynen kan ske genom oanmälda kontroller, till ex-
empel kvällstid, kanske då middagen tillagas. Helena 
Rosén beskriver hur det kan gå till:

– Vi vill mest kolla att hygienen är god, att det är 
rent och snyggt. Kollar vad för kännedom och kun-
skaper om livsmedelshantering som finns hos perso-
nalen som är på plats. Och vad det finns för rutiner.

På en ”vanlig gruppbostad” krävs inga nedskrivna 
rutiner, säger hon.

– Det duger gott och väl att man kan redovisa det 
muntligt.

Det värsta som kan hända, om hygienen är under 
all kritik, är att man tvingas sluta med hanteringen 
av mat.

– Annars, om det är stora brister, kan det bi en extra 
kontroll några veckor senare då vi kommer för att se 
om bristerna är åtgärdade. Men andra saker, som inte 
är jätteallvarliga, får vänta till nästa års kontroll.

Det finns alltså goda skäl att låta personalen gå på 
en kort kurs i livsmedelshantering, vilket ju alla kan 
ha glädje och nytta av. Men sedan gäller det väl samti-
digt att ”stå på sig” och hänvisa till LSS och brukarnas 
rätt till sitt privatliv om kontrollören vill in i deras 
egna lägenheter.

Men LSS då?
Livsmedelsförordningen i alla ära men personal på 
en gruppbostad har även en annan lag att ta hänsyn 
till, nämligen LLS (Lagen om stöd och service) med 
dess förväntningar på att brukarna ska få leva som 
andra. 

En av poängerna med LSS och personalens roll är 
ju att skydda brukarnas integritet och hjälpa dem i 
mötet med myndigheter och lagstiftning. Man skulle 
kunna tänka att ingen myndighet har i deras privata 
hem att göra och att de gemensamma måltiderna är 
som vilken grannsamverkan som helst. 

Men normalitetsprincipen till trots, gruppbosta-
den är inte ett vanligt hem även om den i många 
meningar liknar ett vanligt hem. Så här säger Nina 
Alander som är jurist på riksförbundet FUB (Förbun-
det unga, barn och vuxna med utvecklingsstörning): 

– Kommunen bär ju ansvaret för verksamheten. 
Man måste ju se till att det till exempel inte sprids 
sjukdomar på grund av slarv. Det handlar ju mest om 
sunt förnuft.

Integriteten?
Att vi har ordning och reda i köket är självklart. Men 
personalen måste samtidigt värna om brukarnas in-
tegritet.

– Kontrollanterna får ju inte gå in i deras privata 
lägenheter, fortsätter Nina Alander.

Trots osäkerheten som tycks finnas kring de här 
frågorna så är det här ändå inget som FUB:s jurister 
brukar få anmälningar om. 

– Jag känner inte till ett enda ärende, säger Nina 
Alander.

Gäller för hela landet
Intra har låtit Livsmedelsverket faktagranska texten 
ovan, främst för att försäkra sig om att samma regler 
och samma tillämpning av reglerna gäller för hela 
landet.

Jan Sjögren, som är avdelningschef, säger att så som 
regelverket används i Stockholm, som Helena Rosén 
beskriver, är ”helt enligt lagstiftningens intentioner”. 
Regionala skillnader kan förekomma för att man i 
olika kommuner lägger olika tyngdpunkt på olika 
verksamheter.

Han tillägger att inspektörerna är utbildade att 
möta personer med respekt då de utför sina kontrol-
ler.

Text och bild: Erik Tillander

Om köket som personalens arbetsplats 
– se även kommentaren på sid  25.
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D et var privata initiativ som låg bakom de första 
skol-, vård- och arbetshemmen under senare 
delen av 1800-talet. Ofta var det kvinnliga 

pionjärer som, besjälade av religiös barmhärtighets-
strävan och i många fall också av pedagogiska och 
socialpolitiska ambitioner, startade Johannesbergs 
vårdhem (Mariestad), Betaniahemmet (Göteborg), 
Drottning Sofias stiftelse (Vänersborg), Norrtullsga-
tan 16 (Stockholm), Wilhelmsro (Jönköping) osv. 
Verksamheten var osäker och byggde på välgörenhet 
och pengainsamlingar. 

Emanuellas efterföljare
Ganska tidigt kan man också se att det fanns en mot-
sättning mellan de anstalter som drevs av reformvän-

Missbruk av 
offentliga medel 
    – då och nu

Skolbyggnaden vid Nya Varvet, Göteborg, 1894. Här 
samlade Håkan Jönsson sina första elever.

1895 flyttade Håkan Jönsson till Stretered där han hyrde en egen-
dom privat  av prosten Berglund. Vid läsårets slut 1895 fanns 24 
elever på skolan. Efter 4 år var de 61 elever. 1 jan 1900 överläm-
nade Jönsson anstalten med inventarier till en interimsstyrelse för 
Göteborgs stad, län och Bohusläns landsting. De köpte egendomen 
Stretered och anställde Håkan Jönsson som föreståndare.
På bilden Försöket där man startade verksamheten.

liga och besjälade idealister och de som efterhand 
började se omsorgen som ett sätt att sko sig själva. 
Emanuella Carlbeck, prästdotter från Västergötland, 
är naturligtvis den främsta representanten för den 
förra inriktningen. 1866, i anknytning till dövstums-
skolan på Nya Varvet i Göteborg, samlade hon fyra 
barn med utvecklingsstörning i en lägenhet och be-
drev undervisning. Så småningom flyttades verksam-
heten till Mariestad där hon, med hjälp av statliga 
och enskilda bidrag 1875, öppnade det som skulle 
bli Johannesbergs vårdhem. Om den resan har det 
skrivits mycket. Allra bäst i Owe Rørens avhandling 
Idioternas tid. Tankestilar inom den tidiga idiotskolan 
1840–1872. (Pedagogiska institutionen vid Stock-
holms universitet. 2007.)

Stretered i forna tider 

Av Hans Hallerfors
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Under 1927 till 1928 skrevs det mycket i lokalpressen om 
Stretered och Håkan Jönssons förskingringar. Artiklar från Ny 
Tid och Göteborgs Posten och Göteborgs Morgonpost.

1907 invigdes en ny skolbyggnad på Stretered. Samtidigt med
skolan kunde två mindre hus tas i bruk under hösten 1907.
På bilden syns föreståndarvillan längst till vänster och ”Gamla 
Försöket” i mitten och skolbyggnaden längst till höger.

Färre känner till Emanuellas efterföljare. Också 
Håkan Jönsson började sin verksamhet på Nya Var-
vet som dövstumlärare 1894. Året därpå flyttade han 
med 20 elever till Stretered utanför Göteborg där 
han hyrde mark av självaste prosten. Både stat och 
landsting bidrog med pengar och dessutom betalade 
elevernas anhöriga 300 kr/år. Hemmet bestod av un-
dervisningslokaler, sovrum för elever och personal 
samt en rejält tilltagen föreståndarvilla.

År 1900 tog kommunen över
Håkan Jönsson var driftig, på två år fördubblades an-
talet elever. De yngre eleverna sysselsattes med hand-

arbete och hushållssysslor, av de äldre fick pojkarna 
lära sig skomakeri och borstbinderi. Flickorna fick 
väva, jobba i kök och tvätt. Själva skolan omfattade två 
avdelningar: egentlig skolavdelning och provklass. I 
den senare fick nybörjarna gå ”för utrönande av bild-
barhet” Högst två år gick man i provklassen och de 
som befanns ”obildbara” fick respass. 

Skolundervisningen för dem som betecknades som bildbara hand-
lade i huvudsak om praktiska fördigheter som borstbinderi och 
vävning och lantbruksarbete. Men man fick också lära sig Kate-
kesen och några psalmverser.
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Ekonomin var dålig, kosten likaså och varje år dog 
ett par elever i den tidens folksjukdomar, tuberkulos, 
difteri, ögonsjukdomar mm. Trots att statsbidrag ut-
gick från 1897 blev inte ekonomin bättre och år 1900 
tog Göteborgs stad och Göteborgs och Bohus län 
gemensamt över driften av Stretered. Håkan Jöns-
son förvandlades från egen företagare till offentligt 
anställd som föreståndare. Då bodde det 60 elever 
på vårdhemmet.

Hade förskingrat
Det är nu som problemen börjar. Det som kanske 
hade gått an när Håkan Jönsson styrde enväldigt 
över vårdhemmet blev nu föremål för revisorer-
nas kritiska granskning. 1927 slutade det hela i 
en stor skandal som gav eko i hela Västsverige 
och fyllde tidningarna med polisrapporter. Den 
förskingring som Håkan Jönsson och hans son 
Ivar sysslat med uppgick till ca 40 000 kr vilket i 
dagens penningvärde är ca 1,1 milj. kr. Pengar 
som rätteligen skulle ha kommit eleverna på 
Stretered till del.

Håkan Jönsson fick såklart sparken men 
Stretered fortsatte att utvecklas och blev en av de två 
stora centralanstalterna för utvecklingsstörda i Väst-
sverige.

Privat blev offentligt...
Inte bara Stretered utan i stort sett all omsorg blev så 
småningom offentlig och tur var det. För 1900-talets 
största reform inom detta område, anstaltsnedlägg-
ningen, hade knappast gått att genomföra om stora 
delar, som i andra länder, varit i privat ägo (Stretereds 
vårdhem avvecklades i början av 1990-talet). De ca 40 

privata vårdhem som fanns på 70- och 80-talen slogs 
med näbbar och klor mot avvecklingen. Hade de haft 
samma juridiska, politiska och ekonomiska muskler 
som de privata firmorna har idag hade, med all san-
nolikhet, anstalterna bestått. Sådan är situationen i 
Tyskland och Österrike. Man vill ju ha avkastning på 
satsat kapital.

Stretered var en gemensam anstalt för Göteborgs och Bohusläns 
landstingsområde och Göteborgs stad. Huvudmännen hade sed-
vanliga problem med finansieringen av nybyggnationen. För Gö-
teborgs stad t ex bestod anslaget för expansionen vid Stretered av 
stadens andel av brännvinsmedel. När nybyggnationen var fär-
dig kunde antalet elevplatser ökas till över 100. Därigenom blev 
skolan landets största för bildbara sinnesslöa.

Den 1 maj 1908 inspekterades Stretered av inspektören Georg 
Schuldheis. I sin inspektion framhöll han bland annat att om-
vårdnanden av obildbara var ett nödvändigt komplement till 
skola och arbetshem. Nu börjar man på allvar planera för att 
bygga en asyl inom området.
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En undersökning som styrelsen lät utföra visade att 151 elever 
hade skrivits ut under tiden från 1894 till den 1 juli 1908. Av 
dessa var 59 från Göteborg och 92 från landstingsområdet. Anta-
let elever som bedömdes vara i behov av asylvård var 46. Behovet 
av arbetshemsplatser var 28.

I september 1916 kunde ett nytt arbetshem för 12–14 pojkar tas i 
bruk. Under hösten samma år blev det också klart med ett arbets-
hem för 10 flickor i en befintlig byggnad. Här ses intagna och 
personal sysselsatta med potatisupptagning på sluttningen mot 
Tulebosjön.

...och privat igen
Idag är en allt större del av omsorgen återigen i pri-
vat ägo. På sätt och vis kan man säga att Emanuella 
Carlbeck och Håkan Jönsson går igen i historien om 
den privata företagsamheten inom omsorgen. Där 
finns de som ogenerat roffar åt sig pengar på den 
samhälleliga solidaritetens bekostnad, som Håkan 
Jönsson igår eller riskkapitalbolagen idag. Men där 
finns också de som lägger hela sin själ i att skapa alter-
nativ och bra levnadsvillkor för andra. (När det gäller 

icke-offentlig verksamhet ska man inte glömma alla 
stiftelser och kooperativ som för det mesta återfinns 
i den senare kategorin.) 

Hur stort utrymme som vi lämnar åt aktiebolag och 
riskkapitalister handlar kanske ytterst om hur vi ser 
på vårt förhållande till samhället, om vi ser oss som 
kunder på en skattefinansierad kapitalistisk marknad, 
eller som medborgare med medborgerliga skyldighe-
ter och rättigheter i ett demokratiskt ordnat utbud.
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Barn på Eugeniahemmet i Stockholm. För att samla in pengar till hemmet 
publicerades dessa teckningar av G. Stoopendaal i tidskriften Svea 1888 
tillsammans med ett poem av skalden C. D. af Wirsén. 

Bilder som 
berättar

Karl Grunewald

Omslagets konstnär

Förbarmande

Hur kan ditt hjerta stå emot
En bön af dem, som utan bot
I lifvets morgon dömts att lida ?
Så vilsna ögon skyggt dig be,
Små bleka läppar söka le,
Men darra af osägligt ve
Och hviska: hjelp, du får ej bida !
(Första versen)

 C. D. af Wirsén

Malin Knutsson, 25 år,  har må-
lat omslagsbilden. Hon har ti-
digare jobbat på Galleriet men 
nu finns hon på Kulturstubben 
i Partille där hon deltar i en 
skapande del av verksamheten 
som heter Stora Ateljén.

Målningen är i akryl och 
före ställer Maria och jesus-
barnet. Den är målad efter en 
medeltida förlaga. 

Malin gillar det mesta, måla, arbeta med tryck eller 
arbeta i servicegruppen och i köket. Hon trivs bäst i en 
miljö där hon har många vänner och arbetskamrater. 
Men kanske att hon i framtiden kan tänka sig att prova 
på något annat arbete utanför Kulturstubbens lokaler.

Galleriet 
i 

Jonsered

G alleriet i Jonsered är en del av Partille kom-
muns dagliga verksamhet. Det är en konstnär-

lig verksamhet, som startade 2006,  med butik och 
eget bageri. I butiken finns målningar, keramik, 
textilier och andra konstverk till försäljning och i 

bageriet bakar man bröd, bul-
lar och kakor.  Sedan i  höstas 
driver man även ett kafé med 
plats för åtta gäster.

Verksamheten har 6–7 delta-
gare som turas om att ansvara 
för försäljning och kassa och 
att arbeta i köket med att 
baka, diska med mera. Allt är 
bakat i det egna bageriet och 
på onsdagar efter lunch finns 
det alltid färska kanelbullar till 
försäljning.

Carl Palmer gör kort som säljs i 
Galleriets butik.

Galleriet har ett eget bageri där Stina Hamrin och 
Martina Pettersson arbetar .

Mia Wiking är konstnärlig ledare.
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i

Intra nr 2/2012 kommer ut i juni.
Du som vill prenumerera på INTRA: 
Betala  320 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 
från vår hemsida:

www.intra.info.se
eller på fax: 08-97 11 04 

tel: 08-647 87 90
eller e-post: 

intra@swipnet.se

Prenumerera!

Karl Grunewald

 

 

Värna är en sammanslutning av läkepedagogiska och socialterapeutiska 
verksamheter i Sverige. Våra verksamheter riktar sig till barn, ungdomar 
och vuxna.

 Vi värnar om det unika i varje människa. Vi främjar individuell utveckling 
och erbjuder en meningsfull vardag i en vacker i miljö. 
Vi �nns till för människor med funktionsnedsättningar. 
 

För mer information besök:
 www.värna.nu

Förbundet för antroposofisk läkepedagogik & socialterapi – boende, utbildning & arbete 

André Larzon är en av 
Galleriets konstnärer. Han 
har målat båda dessa 
tavlor. Den till höger är en 
scen hämtad ur musikalen 
Mamma Mia.
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POSTTIDNING B
INTRA, Kaktusvägen 38, 125 55 ÄLVSJÖ

	  

Några centrala frågor som ställs är:
•		Vad	betyder	du	för	dina	brukare	och	deras	anhöriga?
•		Måste	alla	som	arbetar	i	LSS-verksamhet	ha	samma	människosyn?
•		Hur	påverkar	dina	värderingar	ditt	arbete?
•		Hur	gör	man	för	att	motivera	och	aktivera	människor?
•		Vad	kan	vi	göra	för	att	höja	kvalitén	på	vårt	arbete?

Vi	ger	arbetslaget	praktikfall	i	form	av	dramatiserade	scener	att	
diskutera	i	grupp.	Alla	tvingas	att	ta	ställning	till	en	mängd	konkreta	
frågeställningar.	En	handledning	för	diskussionsfrågorna	ger	stöd	åt	
den	som	leder	arbetsplatsmötena.

Utbildningen tar upp sex teman:
•	Min	roll	som	stödpersonal
•	Se	individen
•	Att	ha	en	funktionsnedsättning
•	Anhöriga
•	Kvalité	och	arbetsglädje
•	Funktionsbevarande	arbetssätt					
	

Materialet kan användas
•	Som	introduktionskurs		
	 för	alla	som	arbetar	i		
	 LSS-verksamheten	
•	Som	ett	smörgåsbord		
	 att	plocka	bitar	av		
	 utifrån	arbetsplatsens		
	 behov	
•	 Individuellt
•	 I	grupp	på	arbetsplatsen		
	 under	ledning	av		
	 närmaste	chef

Bakgrund till materialet
Det	har	länge	funnits	ett	behov	
av	ett	enkelt	och	pedago-
giskt	läromedel	som	man	k	an	
använda	i	LSS-verksamheter.	
Materialet	är	skapat	av	Frame-
house	AB	i	samarbete	med	
Östersunds	kommun.

Vi	försöker	vi	omsätta	den	värdegrund	som	
finns	i	LSS	i	praktiska	exempel	och	ge	verktyg	åt	
dem	som	arbetar	i	LSS-verksamhet	för	att	bättre	
kunna	leva	upp	till	de	krav	som	ställs.
Pedagogiken	bygger	på	att	man	tar	till	sig	

idéerna,	gör	dem	till	sina	egna	och	använder	
dem	i	sina	vardagliga	möten	med	brukaren.	
För	att	göra	det	behöver	man	diskutera	med	
sina	arbetskamrater	för	att	enas	om	värdet	av	
förändringen.

INteraktIvt UtbIldNINgs- och föräNdrINgsMaterIal I webbforMat

är ni intresserade av 
en egen licens?
Ni	kan	få	en	egen	version	
av	webbplatsen	(en	licens)	
till	ett	mycket	bra	pris.

Hör	av	er	till		
info@framehouse.se för	
frågor	och	information,	ni	
kan	då	få	ett	gästlogin	för	
att	titta	på	hela	materialet.	


