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När vinsten blir drivkraft
Det kan sticka i ögonen med dessa stora penningsummor som samhället skänker bort 

till de riskkapitalbolag som idag tar över en allt större del av LSS-verksamheterna, 
och som tackar genom att själva smita från beskattning. Men sett från den enskilde 

brukarens synvinkel spelar det naturligtvis ingen roll vem som ”äger” den gruppbostad där 
han eller hon bor. Så varför bråka?

Många kommuner har låtit besparingarna urholka kvaliteten i boendet. När sedan verksam-
heterna tas över av privata firmor kan det upplevas som en lättnad, både av anhöriga och 
personal. Beslutsgångarna blir kortare och personalen känner att någon bryr sig. Men de 
förhoppningar man kanske haft om en förbättrad kvalitet blir det sällan något av. Kvalitet 
i boende och daglig verksamhet stavas personaltäthet och personalkompetens och sådana 
förbättringar kostar pengar. Och ökade kostnader minskar vinsten. Tvärtom får personalen 
lite sämre avtal (t ex jouravtal och semesterdagar) och så småningom försöker man genom 
schemaöversyner ”slimma” organisationen ännu mer. 

Ändå har de stora firmorna lärt sig av Carema-skandalen att ryktet kan vara bortsopat på en 
dag om man låter girigheten gå för långt. Man försöker vårda sitt varumärke och i de verk-
samhetsbeskrivningar och kvalitetsbokslut som man nu presenterar är ambitionerna högtra-
vande. Den som läser dessa får lätt en hisnande känsla, när man inser att alla de där viktiga 
orden som vi använt i personalutbildningar och målsättningsdiskussioner, nu förvandlats till 
simpla reklamslogans. 

Ändå är det inte de stora firmorna som är mest riskabla ur den enskilde brukarens synvinkel. 
Vår erfarenhet är att det är i de små firmorna som riskerna med privatiseringarna är som 
störst.

För inte så länge sedan fanns ett stort antal små privata vårdhem utspridda över landet. Några 
höll hög kvalitet och några var till och med föregångare. De flesta var av samma låga kvalitet 
som de offentliga och några var riktigt dåliga. När så samhället beslöt att förbjuda vårdhem-
men och landstingen avvecklade sina, protesterade de alla högljutt. Som tur var hade de 
endast ett ringa politiskt inflytande då.

De dåliga privata vårdhemmen var inte ovanliga. Där hade girigheten förblindat ägarna. 
Torftigheten i boendet var ofta lika slående som graden av lyxighet på de bilar som stod 
parkerade utanför direktionen. För låt oss vara ärliga: om det finns en direkt koppling mel-
lan den kvalitet man beslutar om dagligen och hur mycket man själv kan ta ut som lön eller 
aktieutdelning, då kommer några alltid att börja tumma på kvaliteten. Genom att låta bli 
att till exempel sätta in vikarier för sjukfrånvaro, genom att välja lågavlönad personal och 
genom att minska på möjligheterna till en bra fritid för dem som bor i gruppbostaden, kan 
man berika sig själv.

Det behöver inte vara så konstigt, lönsamheten är pressad, ibland kan det vara svårt att eko-
nomiskt klara av att driva en verksamhet med de pengar som man avtalat med kommunen. 
Ibland tvingas man till inskränkningar som man till en början inte tycker är bra. Men efter-
hand blir de permanenta och man ser att det inte händer så mycket när man minskar på 
stödet. Efterhand händer det också att de drivkrafter man hade när man startade en verksam-
het minskar. 

Riskerna är betydande när man nu förvandlar LSS-stödet till en vara på en marknad. ”Kun-
derna” är för det mesta i underläge och har svårt att jämföra olika verksamheter. Det finns 
inga rimliga mätetal för bemötande och mänsklig omsorg. Ofta vet man inte ens om att man 
har rätt till en högre kvalitet än den man får av säljaren. Och trots att såväl regering som till-
synsmyndigheten och SKL vill se förbättrad kvalitetskontroll och bättre skrivningar i avtalen, 
så är vår erfarenhet att det inte kommer att räcka. Inte på långa vägar.
           H H
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Startboende – ett smart sätt att flytta hemifrån Sid 7
Steget att flytta hemifrån kan kännas stort, både för den som flyttar och för 
föräldrarna. I Landskrona har man hittat ett sätt som gör det lite enklare.

I Landskrona finns ett verkligt brukarinflytande  Sid 4
Rätten till självbestämmande får inte vara tomma ord, tyckte man i Lands-
krona och införde en modell för brukarinflytande.
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En särskild webbplats för barn och unga             25
Psykiatrisk tvångsvård möjlig             25
En särskild patientlag                         25
Franstorps verkstäder i fara             31
Daglig verksamhet och LOV                        32
Assistansersättning                32
Översyn av bidrag                         32
Sociologi                32
Inspektionen för vård och omsorg                   32
Insändare                          34
Bilder som berättar             34
Omslagets konstnär             35

Dessutom

Bra handbok för stöd till barn    Sid 20
Socialstyrelsen har gett ut en utmärkt handbok om LSS-stödet till barn.

Får man vara anonym?     Sid 9
Ibland kan det vara svårt att våga rapportera om ett missförhållande.
Har man då rätt att få vara anonym?

Det behövs bättre utbildningar för LSS-personal! Sid 18
I Mölndal finns en unik utbildning för blivande aktiveringspedagoger.
Det borde finnas flera!

De antroposofiska 
verksamheterna blommar!

Sid 12

Boende för personer med Prader-Willis syndrom  Sid 22
I en Stockholmsförort finns landets enda boende för personer 
med Prader-Willis syndrom.

Fördomar och rädsla               Sid 33
I tider av social oro kan många grupper drabbas av fördomar.

Arbetsterapin har betytt mycket    Sid 17
Det var arbetsterapeuterna som utformade innehållet i 
den dagliga verksamheten.

Läkarinsatserna är för dåliga!    Sid 10
I Socialstyrelsens lägesrapport finns alarmerande uppgifter 
om vad bristerna i läkarstöd till LSS-bostäder fört med sig.

Fortsatt uppåt 
för riskkapitalbolagen 
Kent Werne fortsätter sin granskning 
av de stora firmornas vinster 
inom LSS-verksamheten. Sid 26
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Inflytande 
och självbestämmande 

på riktigt!

Enver Ibishi, Jonas Lindell och Eva Jönsson sitter med i ett brukarråd i Landskrona. Elisabeth 
Frey (längst till höger på bilden) har varit med förut, men just nu tycker hon att hon har fullt 
upp med sitt arbete i stallet. Hon tycker att brukarrådet är viktigt:
  – Det är en chans för oss att vi kan påverka och säga vad vi vill. Innan jag kom med i brukar-

rådet gick jag på folkhögskola. Men där styrde dom för mycket. Vi är ju som alla andra. Varför ska vi 
behöva be om att få bli behandlade som alla andra när vi är som alla andra? Det folk inte förstår är 
dom rädda för. Det är därför dom är rädda för oss.
Enver Ibishi tycker att brukarrådet har gett honom mycket:
   – Jag får bestämma allt jag vill. Jag tror att detta har påverkat personalen. För 3–4 år sedan var det 
inte alls så här.  Efter gymnasiet bestämde jag ingenting. Man ska ha respekt för alla. Alla kan känna 
sig utanför. Jag är precis som du, säger jag. Och du ska inte trampa ner mig. Jag ska inte vara din 
dörrmatta längre! Vi lyssnar på andras åsikter. Alla tycker inte som du!
   Jonas Lindell tittar intensivt på mig och formar orden med stort eftertryck:
   – Inflytande är bra tycker jag. Du måste skriva upp det. Då kan jag vara med och påverka. Jag vill 
inte känna mig utanför. I brukarrådet kan jag ta upp problem. Vad jag tycker. Vilka synpunkter jag har. 
Och då lyssnar de.
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– Självbestämmande är ett tjusigt ord, säger verksam-
hetschef Susanne Rosenström. I praktiken krävs det 
mycket för att det ska  bli verklighet. Här i Lands-
krona började vi för några år sedan med en enkätun-
dersökning till dem som hade boendestöd, jobbade 
i daglig  verksamhet eller fick personlig assistans av 
kommunen. Vi använde ett enkätverktyg som kallas 
Pict-O-stat. Vi fick ganska hög svarsfrekvens och kun-
de identifiera några områden där vi kunde förbättra 
verksamheten. 

Inflytande på tre plan
Inflytandet finns nu på tre plan inom LSS-verksam-
heterna. Så här uttrycker man det:

Självbestämmande
• Jag bestämmer själv.
• Jag kan få stöd av god man
   eller andra för att bestämma.
• Andra behöver följa 
   det jag har bestämt.            Genomförandeplan

Vi bestämmer tillsammans
• Vi kan tala om vad vi tycker.
• Vi bestämmer tillsammans.
• Därför är det viktigt att vi lyssnar
   på varandra. 
• Vi bestämmer om gemensamma 
    frågor på boendet eller 
    i daglig verksamhet.  
• Delaktighetsmodellen är ett annat
   sätt att bestämma tillsammans.       

Inflytande
• Vi kan alla tala om vad vi tycker.
• Vi kan fråga när vi undrar över något.
• Men vi bestämmer inte över 
    de frågorna.
• Andra bestämmer.    
• Alla behöver följa det som blir bestämt.

Delaktighetsmodellen
För några år sedan utformade två forskare Greger Ny-
berg och Ann-Christine Gullacksen i Skåne något de 
kallade Delaktighetsmodellen. Det är den man har 
använt i Landskrona.

Delaktighetsmodellen innebär att man genomför 
”slingor”. Brukarna vid t ex en daglig verksamhet 
samlas för sig själva utan personal. Däremot kan en 
speciellt utbildad vägledare som kommer utifrån vara 
med på mötet och hjälpa till med att formulera fråge-
ställningar och förslag. 

Även personalen samlas och vid ett tredje möte träf-
fas de båda grupperna och diskuterar de förslag och 
synpunkter som brukarna formulerat. Det är viktigt 
att personalgruppen inte är större än gruppen bru-
kare. Mötet ska vara jämlikt för meningen är att de 
brukare som deltar efter hand ska känna sig tryggare 
och mer vana att uttrycka sina åsikter. 

Efter ett tag gör man om det hela. På så vis blir det 
”slingor” som skapar dialog utifrån brukarens behov. 

En slinga per termin
Idag finns det 18 anställda som har fått utbildning till 
att bli vägledare. Dessutom har cheferna och många 
brukare fått en grundlig information. 

– Vi genomför en ”slinga” per termin på alla verk-
samheter, berättar Cecilia Karlsson som är verksam-
hetsutvecklare. Allt som allt har vi genomfört 26 
slingor nu. Fyra brukare, som har svårt med grupp-
samvaro, har fått träffa vägledarna enskilt. Dessutom 
har de flesta gruppbostäder boendemöte och for-
merna för dessa bestämmer man på respektive enhet.

– En av de första frågorna som kom upp när vi hade 
brukarråd var att det var för många frågor på boen-
demötena, berättar Cecilia. På ett av boendena be-
slöt brukarna att det räckte med tre punkter. Så blev 
det, och har man fler punkter så sparar man dem till 
gången efter.

Boendemöten
Daglig verk-
samhetmöten
Delaktighets-
modellen

Brukarråd
Brukarunder-
sökning

Susanne Rosenström är verksamhetschef, Cecilia Karlsson är verksamhetsutvecklare och Sofia Andersson är enhetschef inom 
LSS-verksamheterna i Landskrona. Tillsammans har de arbetat för att utvidga självbestämmandet och inflytandet för dem 
som har boendestöd och/eller arbetar i daglig verksamhet.
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Delaktighetsmodellen 
Delaktighetsmodellens syfte är att utveckla ett arbetssätt där brukare och personal inom omsorgsverk-
samheter (ex LSS och Äldreomsorg) kan mötas under former som stärker brukarnas möjligheter att 
ha inflytande över sina liv. Personal och brukare förenas kring gemensamma frågor och uppgifter som 
utgår från brukarnas livssituation och vardagsliv. Rapporten finns som pdf-fil under rubriken Skriftserier.
Centralt i modellen är att ett Vägledarpar – som är brukare/personal – leder fokusgruppinspirerade 
samtal och för s k stafettfrågor vidare mellan de olika grupperna. 
Mer om delaktighetsmodellen kan man läsa i FoU rapporten ”Delaktighetsmodellen – en väg till empo-
werment” av Ann-Christine Gullacksen. Den kan laddas ner från www.kfsk.se  (sök: skriftserie delaktig-
hetsmodellen). Intresserade kan ta kontakt med Ann-Christine Gullacksen, 046-719942, 
e-post: ann-christine. gullacksen@kfsk.se

Se också Intra nr 2/2011 sid 32 – finns i vårt nätarkiv.

Viktigt att ge tid
Sofia Andersson är enhetschef för tre enheter i 
Landskrona. Hon tycker att inflytandet blivit en na-
turlig del i verksamheten

– Det viktigaste är att man ger brukarna tid, säger 
hon. Ett problem som vi uppmärksammat är att mö-
tena ofta till en början brukade handla om olika akti-
viteter. Saker som man ska göra. Det kan vara ett sätt 
att undvika att prata om andra viktigare saker. Som 
t ex bemötande. Så småningom börjar man prata om 
dessa saker också. Det vi har märkt tydligt är att vi 
arbetar med vuxna människor som inte blir bemötta 
som vuxna. Därför har vi också ägnat mycket tid åt 
att prata om vad det egentligen betyder att bli vuxen?

En annan fråga som kommit upp är den person-
liga genomförandeplanen som var och en har. En del 
brukare visste inte ens vad som stod i den. 

– Många brukare vill också veta vad som diskute-
ras på personalmötena. Man vill veta vilka kurser och 
konferenser som personalen deltar i och man vill ha 
utvecklingssamtal på samma sätt som personalen har. 

Man har också krävt att få inflytande vid nyanställ-
ning av personal. Vilket resulterat i att man har fått 
vara med vid anställningsintervjuerna.

– Tyvärr kan man inte få bestämma helt i de frå-
gorna, säger Susanne. Här fanns t ex några anställda 
med många anställningsår som inte ville följa med 
när två gruppbostäder privatiserades här. Och då 
måste de ha förtur till anställningarna.

En bestående effekt av alla möten och diskussioner 
är att många fler har lärt sig att ta ton och stå för sin 
åsikt.

– Ju mer man pratar, säger Sofia, ju mer vänjer man 
sig vid att säga vad man vill. 

En demokratiprocess
Susanne Rosenström tycker att brukarinflytandet är 
en långsam demokratiprocess.

– Man måste lära sig att bli samhällsmedborgare, 
säger hon. Att man har samma rättigheter och skyl-
digheter som alla andra. Det är ingen kunskap som 
kommer automatiskt. På samma sätt måste man lära 

sig sin ekonomi. Idag tas det nästan för givet att för-
äldrarna ska fortsätta att bestämma över sitt vuxna 
barn genom att bli god man. Det fungerar inte alltid 
så bra, många skulle, om de fick möjlighet att lära sig, 
själva kunna ta ett större ansvar för sin ekonomi. I de 
lägena blir det vår yrkesmässiga skyldighet att föreslå 
det som gynnar en utveckling. För att kunna påverka 
sitt eget liv måste man få kunskap!

En annan viktig fråga för Susanne är att många som  
har förmåga att leva självständigt ändå väljer att söka 
plats i gruppbostad.

– Och hamnar man i gruppbostad blir man lätt fast.
Det är därför Lands-

krona nu har startat ett 
speciellt startboende för 
dem som vill prova på. 
(Se nästa sida.)

En tredjedel av dem 
som har daglig verksam-
het i Landskrona arbetar 
individuellt ute i samhäl-
let. Flera av dem har tack-
at nej till att vara med i 
delaktighetsmodellen.

– De känner inte att de 
är en del av vår verksam-
het. Att tacka nej kan ju 
också vara ett sätt att utö-
va sitt inflytande!

En vägledare
Linda Laulumaa är en av 
de boendestödjare som fått utbildning till vägledare 
i delaktighetsmodellen. Vid fyra utbildningstillfällen 
hos Ann-Christine Gullaksen vid Skånes FoU-enhet 
har hon fått specialundervisning.
– Det är roligt att vara ute och delta som vägledare, 
säger hon. Många har så viktiga och bra saker att säga 
och då kan vi lyssna och se till att det de säger förs 
vidare.

Text och bild: Hans Hallerfors.

Linda Laulumaa är vägledare..
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Startboende 

Det är svårt att flytta hemifrån till en egen lägenhet. För en person med funk-
tionsnedsättning är det kanske det största steget i livet. Eventuellt stöd från 
barnhabiliteringen försvinner, skolan slutar och så ska man ut i arbetslivet. 
Föräldrarna är oroliga och undrar hur det ska gå. Tänk om man ändå kunde 
få pröva på lite grann? Det får man. I Landskrona.

– Nu flyttar jag snart, berättar Patrik Schildt som under nästan ett år prövat på hur det är att bo själv. 

P atrik Schildt är 21 år och arbetar på sin pappas 
verkstad. För nästan ett år sedan flyttade han 
in i startboendet:

– Jag har bott för mig själv tidigare, på folkhögsko-
leinternat.

Patrik Schildt trivs i startboendet.
– Det är nästan så att jag vill bo kvar, säger han. 
Men så blir det inte. Max två år får man bo kvar 

i startboendet. Det skriver man kontrakt på, redan 
från starten. 

– Den 1:e mars flyttar jag igen, säger Patrik.
Då ska han bo i eget boende och få stöd från det 

mobila teamet. De känner han lite grann redan, för 
det mobila teamet har sin expedition i anknytning till 
startboendets samlingslokal. 

Ett stort steg
Anna Falk, som är enhetschef för startboendet och 
en av initiativtagarna, har svårt att förstå varför inte 
möjligheten att pröva egen bostad med stöd finns 
överallt:

–Det är ett stort steg, att 
flytta iväg, både för föräld-
rarna och deras barn. Ett 
startboende blir inte ett så 
stort steg. Då kan man se 
att det fungerar och vi kan 
se vilket stöd som behövs i 
framtiden. Om man behö-
ver bo i ett serviceboende el-
ler om man kan bo själv med 
stöd av det mobila teamet. 

Anna Falk är enhetschef för start-
boendet.

– ett smart sätt att flytta hemifrån
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Mobila teamet
Mobila teamet är en insats enligt Socialtjänstlagen, 
SoL, som riktar sig till LSS personkrets. Den är gratis 
och ges till dem som har skaffat egen bostad men har 
behov av lite stöd ibland. Idag är det 22 personer i 
Landskrona som får stöd av de tre personer som ar-
betar i mobila teamet. Vanligast är att man får besök 
två gånger i veckan.

– Det är en trygghet för många att mobila teamet 
finns, säger Anna Falk. Man kan ringa dit och man 
kan få stöd i form av påpuffning och uppföljning av 
vardagliga göromål.

Kartlägger behov 
och önskemål
I hyreshuset på Viktoriagatan 
bor nu åtta personer i egna lä-
genheter. Åtta anställda arbe-
tar på deltidstjänster (75-80%). 
Dessutom delar man på en so-
cialpedagogtjänst med en an-
nan enhet. Schemat är lagt så 
att man är minst två personal i 
tjänst på kvällar och helger och 
man har sovande jour. 

Startboendet är inte för dem 
som man redan i förväg vet är i behov av ett omfat-
tande stöd, t ex i en gruppbostad. Det är inte heller 
ett ungdomsboende, det finns de som är äldre och 
som också behöver få prova.

– Vi startar alltid med att skriva en genomförande-
plan för den som flyttar hit, berättar Charlotta Reh-
man som är den socialpedagog som har ett extra an-
svar för kvaliteten i startboendet. Tillsammans med 
brukaren försöker vi kartlägga behov och önskemål. 
Vi har ett material från Östhammars kommun, ”För-
enkla vardagen” som vi använder.  Till vår hjälp har 
vi också en arbetsterapeut som hjälper oss med even-
tuella hjälpmedel mm.
 
Positivt att få pröva på
Hittills har startboendet bara funnits i ett år och bara 
en person har flyttat vidare. Så erfarenheterna är än 
så länge ganska få. Men Anna Falk tror inte att olä-
genheten med att behöva flytta igen förtar det posi-
tiva med att få möjlighet att pröva på. 

– De som flyttar hit blir ju påminda om att det bara 
är ett tillfälligt provapå-boende. Både de och deras 
anhöriga uppskattar den möjligheten och för oss 

innebär det att vi får tid 
att utforma ett stöd som 
passar var och en innan 
man flyttar på allvar.

Men inte ens då tycker 
Anna Falk att man ska 
se det som en definitiv 
flytt för hela livet. 

– Vi försöker erbjuda 
möjlighet att byta lägen-
het om man inte skulle 
trivas.

Stor skillnad
Innan det blev startboende fanns det ett servicebo-
ende i samma hyreshus. Pia Wendel, boendestödjare,  
tycker att skillnaden mellan då och nu är stor:

– Här är inte samma gemenskap längre, berättar 
hon. Det är inte meningen att det ska vara det heller. 
Vi arbetar mer ute i lägenheterna och sitter inte i 
gemensamhetsutrymmet. Det här är ett annat tänke-
sätt, för här är det viktigare att de får det bra när de 
kommer vidare. Och det förbereder vi dem för.

Inte svårt att flytta
Det är ingen tvekan om att Emil Christensen trivs. 
Han flyttade till startboendet i januari 2012. 

– Innan bodde jag hemma, berättar han. Men till 
sommaren ska jag flytta till eget boende. Jag hittade 
en lägenhet redan i december, men den var för liten. 

Han tycker inte att det ska bli svårt att flytta efter-
som han känner de flesta i det mobila teamet som 
kommer att hjälpa honom sedan.

– Jag går upp kl 05.10, när mobilen ringer. Sen äter 
jag frukost och packar ner min lunch.

Emil Christensen är 24 år och gillar att sporta. Han 
har en egen gåmaskin, flera priser i luftgevärsskytte 
och han spelar fotboll i ett korplag. Trots flytten i 
sommar har han trivts fint i startboendet:
– Det är bra skick på lägenheten, inget mögel och 
varmvattnet är lagom varmt.

Text och bild: Hans Hallerfors.

– Det viktiga är att de får det bra när de 
flyttar vidare, säger boendestödjare Pia 
Wendel.

Charlotta Rehman är soci-
alpedagog i startboendet.

– Till sommaren  flyttar jag, säger Emil Christensen.
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Lex Sarah består av några paragrafer i LSS  (§ 24 a-g) 
i vilka det står att varje anställd är skyldig att genast 
rapportera ett missförhållande, eller en risk för ett 
sådant, som de uppmärksammar eller får känne-
dom om. Denna skyldighet gäller även för prakti-
kanter, uppdragsgivare och de under utbildning. 

Rapporteringen ska göras till den politiska nämnd 
som är ansvarig för verksamheten eller till den som är 
ansvarig för enskild verksamhet. Enhetschefen eller 
annan chef kan vara  mottagare av rapporten.

Ett rapporterat missförhållande ska, enligt Lex 
Sarah, dokumenteras, utredas och avhjälpas av hu-
vudmannen. Är det fråga om ett allvarligt missförhål-
lande ska det anmälas till Socialstyrelsen av huvud-
mannen. 

Inte för anhöriga eller god man
Lex Sarah gäller alltså för anställda och för huvud-
mannen för en verksamhet, men inte för anhöriga, 
”brukaren” eller annan. Inte heller för den som är 
god man. 

För den gode mannen ingår det ändå i uppdraget 
en skyldighet att rapportera om ett missförhållande 
till huvudmannen. 

Anhöriga och andra utanförstående väljer själva 
hur de gör en eventuell anmälan och till vem. Det 
kan vara till föreståndaren/enhetschefen eller till so-
cialnämnden eller motsvarande.

Alla anmälningar ska utredas
Många har uppfattningen att en anmälan i enlighet 
med Lex Sarah är starkare än en annan anmälan. 
Men så är inte fallet. 

Varje anmälan om ett missförhållande eller påtag-
lig risk för sådan ska utredas av huvudmannen och 
naturligtvis åtgärdas om det är motiverat. Och anmä-
laren har rätt att få svar på sin anmälan. Visar det sig 
att det rör sig om ett allvarligt missförhållande ska hu-
vudmannen anmäla förhållandet till Socialstyrelsen. 

Drar sig för att anmäla
Det finns både personal och anhöriga som iakttar 
ett missförhållande för någon som får en LSS-insats, 
men som drar sig för att rapportera det till chefen 

Det råder olika uppfattningar om vem som får anmäla ett miss-
förhållande med stöd av Lex Sarah. Många undrar om man får 
vara anonym och om en anonym anmälan har någon giltighet.

för verksamheten eller direkt till socialnämnden. De 
kanske inte vill uppfattas som kverulanter, de tycker 
kanske att det egentligen inte angår dem och de kan 
vara rädda för att det ska bli bråk med arbetskamrater 
eller att de ska råka illa ut på annat sätt. 

Trots att en anställd inte kan straffas om arbetsgiva-
ren kommer fram till att man borde ha rapporterat, 
så kan det likväl bära emot av många skäl. Den som  
då låter bli får istället ofta skuldkänslor eftersom man 
vet att man borde ha gjort det.

Kan man vara anonym?
Då uppstår frågan om man kan vara anonym när man 
rapporterar? Jovisst, det är bättre att skriva anonymt 
än att inte göra någon anmälan alls! Varje medbor-
gare kan skriva ett brev eller e-post (om man har ett 
anonymt avsändarkonto) till den som är ansvarig för 
insatsen utan att ange sitt namn, däremot bör man 
avråda från att anonymt framföra sitt ärende munt-
ligt i t ex i telefon. 

Nackdelen med en anonym anmälan är att den 
som tar emot den inte kan korrespondera med an-
mälaren. Inte heller kan anmälaren få besked om 
resultatet av utredningen. Det är även risk för att 
mottagaren inte tar anmälan lika seriöst som om den 
vore icke anonym. 

Den som enligt Lex Sarah är skyldig att rapportera 
ett missförhållande och som gör det anonymt har vis-
serligen inte gjort det som hon eller han är skyldig 
till rent formellt, men har i praktiken åstadkommit 
samma resultat. Och något straff för att inte ha rap-
porterat med sitt namn får som sagt inte förekomma.

Meddelarfrihet
Det är viktigt att veta att en anställd i det offentliga 
har meddelarfrihet. Det innebär att arbetsgivaren 
inte får efterforska vem som meddelar sig med me-
dia. I enskild verksamhet kan det finnas begränsat 
skydd för meddelarfrihet genom upphandlingsavtal 
eller kollektivavtal. 

Alltså: Ett anonymt meddelande till en huvudman 
av en verksamhet enligt LSS om ett missförhållande 
måste beaktas. För ett sådant meddelande till media 
finns, för offentliganställda, ett särskilt meddelar-
skydd. 

          K G

Får man vara anonym?
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Ny rapport från Socialstyrelsen

S ocialstyrelsen har funnit 
att de som får LSS-insatser 

dör i cancer mer än dubbelt 
så ofta som andra. Orsaken är 
att cancern upptäcks för sent. 
När det gäller bröstcancer 
räknar man med fyra stadier 
vad gäller tiden för upptäckten. 
För de allra flesta medborgare 
upptäcks cancern i fas ett, men 
för de med LSS-insatser först 
i fas två. Då är det för sent för 
många.

Samma förhållande kan förut-
sättas gälla för andra sjukdomar 
där tidig upptäckt kan förlänga 
livet.

Den huvudsakliga orsaken till 
denna överdödlighet är bristen 
på läkartillsyn inom LSS-boen-
den. Det har varit så sen kom-
munerna blev huvudmän för

tande kontinuiteten i läkarkon-
takterna, men att kommunerna 
inte bör ges befogenhet att 
anställa läkare.

Nu har vi äntligen fått siffror 
på det slutgiltiga resultatet, en 
överdödlighet som ingen skulle 
acceptera för den övriga befolk-
ningen. De svårast och livslångt 
flerfunktionshindrade vi har i 
vårt land lämnas därhän – de 
får en icke läkarledd sjukvård, 
inga regelbundna läkarunder-
sökningar, inga hälsokontroller, 
inga läkemedelsgenomgångar.

Nu måste Socialstyrelsen 
ingripa och utfärda föreskrif-
ter för omfattningen av, och 
formerna för, läkarinsatser till 
dem i LSS-boende.

   K G

De med LSS-insatser 
dör oftare än andra i cancer

LSS 1995 och detta har varit 
föremål för flera utredningar. 
2007 infördes en särskild para-
graf i Hälso- och sjukvårdslagen 
att landstingen ska avsätta de 
läkarresurser som behövs och 
att landstinget och kommu-
nerna ska sluta avtal om både 
omfattningen och formerna  
för läkarmedverkan.  

Men landstingen har helt en-
kelt nonchalerat lagen – endast 
ett par av regionerna och något 
enstaka landsting har slutit ett 
sådant avtal, men ingen har 
följt upp hur dessa tillämpas, 
inte ens Socialstyrelsen. Det 
gjorde ej heller den statliga 
utredningen”Kommunaliserad 
hemsjukvård” 2011:55, som 
anger att det största problemet 
för kommunerna är den bris-

Personer med LSS-insatser dör mer än dubbelt så ofta som andra i cancer. Det 
framgår av Socialstyrelsens ”Lägesrapport 2013”. Nu är det dags att landstingen 
och kommunerna följer lagen och skriver avtal om läkarstödet till LSS-boenden. 

Landstinget skall till kommunerna inom landstinget 
avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda 

skall kunna erbjudas god hälso- och sjukvård i särskilt boende och 
i verksamheter som avses i 18 § första stycket. Detsamma gäller i 
ordinärt boende om en kommun ansvarar för vården enligt 18 § 
andra stycket. (Till 18 § HSL räknas även bostäder och daglig 
verksamhet enligt LSS enligt prop. 1992/93 sid. 182.)
Landstinget skall med kommunerna inom landstinget sluta avtal 
om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan.
Om landstinget inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet att 
tillhandahålla läkare har kommunen rätt att på egen hand anlita 
läkare och få ersättning för sina kostnader för det från landstinget. 

Den här 
paragrafen i HSL

struntar 
landstingen och 
kommunerna i!

26d§
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P ersoner under 65 års ålder som har funktions-
nedsättningar som inte är så omfattande att de 

kan få insatser med stöd av LSS, kan få bistånd med 
stöd av socialtjänstlagen, SoL. År 2011 var antalet, för-
delat efter insats, följande:

Särskilt boende       4 337
Hemtjänst i ordinärt boende 16 573
Boendestöd   17 503
Summa    38 413

Boendestöd enligt SoL har ökat med hela 65 % sedan 
2007, de övriga ligger lika.

Stöd enligt LSS 
Insatsen daglig verksamhet enligt LSS har ökat med 
15 % sedan 2007, boende vuxna med 11 % och per-
sonlig assistans enligt LSS har ökat med 12,5 %. De 
övriga insatserna ligger i stort sett lika.

Assistansökningen har avstannat
Antalet som fick personlig assistans enligt LSS och 
assistansersättning enligt socialförsäkrinsbalken år 
2011 var 19 300. Antalet ökade med 20 % under åren 
2004–2010, men har inte ökat sedan dess. 

De assistansberättigade fördelar sig på personkret-
sarna enligt LSS så här:

Personkrets 1  40 %
Personkrets 2    6 %
Personkrets 3  54 %

Genomförandeplan och individuell plan
Då ett beslut tas om en LSS-insats ska man göra en ge-
nomförandeplan för insatsen tillsammans med den 
berörde. När det gäller bostad med särskild service 
gör man en sådan plan i 88 % av besluten och när 
det gäller daglig verksamhet i 77 %.

En individuell plan ska erbjudas den enskilde som 
beviljats en insats. Den ska ta upp samordningen mel-
lan insatserna och beskriva såväl de kortsiktiga som 
långsiktiga målen. Särskilt angeläget är det med en 
samordning av landstingens habilitering. Dessvärre 
har endast 57 % av kommunerna rutiner för en in-
dividuell plan.

Lex Sarah
Under förra årets första tio månader fick Socialstyrel-
sen 218 anmälningar enligt Lex Sarah om allvarliga 
missförhållanden inom LSS-verksamhet. 81 av dem 
gällde personlig assistans. 

Hälften av anmälningarna gällde insatser som inte 
utförts eller utförts felaktigt och brister i bemötandet. 
Cirka 15 procent rörde sig om fysiska övergrepp från 
personalen och 10 procent om psykiska övergrepp.

             K G

Socialstyrelsen. Tillståndet och utvecklingen inom 
hälso- och sjukvård och socialtjänst. Lägesrapport 
2013. Artikelnr.2013-2-2. 203 sidor. Kan laddas 
ner från www.socialstyrelsen.se

Vi har bara hittat ett landsting som avtalat om omfattningen av, och formerna för, 
läkarinsatser till personer i LSS-boende. Så här har man skrivit i Västmanland:

•  Deltagande i individuell vårdplanering minst 1 gång/år/patient

•  Hälsokontroll 1 gång/år/patient (personkrets 1)

•   Läkemedelsgenomgång minst 1 gång /år/patient

•   Samverkan med patientansvarig personal, teamarbete

•   Patientansvarig personal ska lätt kunna nå aktuell läkare, vid behov 
    även i akuta situationer

•   Stöd och råd till patientansvarig personal samt övrig vårdpersonal i det 
     enskilda patientärendet

•   Dokumentation av läkarinsatser

Så här kan ett avtal se ut!

Socialstyrelsens ”Lägesrapport 2013”  tar upp vad som händer inom hälso- 
och sjukvården, tandvården, missbruksvården, omsorgen om äldre, ekono-
miska analyser och slutligen insatser till personer med funktionsnedsättning. 
Den delen av rapporten omfattar 20 sidor. Ur dem kan man utläsa följande:
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De antroposofiska 
verksamheterna blommar!

På elevhemmet Svalan sitter David Hansson och pe-
kar på sin i-Pad. Det vore inte så märkvärdigt om 
det inte vore för att Svalan är en del av Solberga by 

(som förut hette Solbergahemmet) som drivs av en eko-
nomisk förening med antroposofisk inriktning. Och en 
i-Pad i händerna på en 12-åring är kanske inte precis vad 
man förknippar med de antroposofiska verksamheterna. 

Men det är mycket som har ändrats i Järna med omnejd. 
Samtidigt som de antroposofiska verksamheterna blom-
mar har mycket av innehållet omprövats och förändrats.

Cecilia Stenius är enhetschef för Svalan och ytterligare 
ett elevhem. 

– Det har skett en enorm förändring, säger hon. Fram-
för allt när det gäller samarbetet med anhöriga och övriga 
samhället. Vi har gått från slutenhet till öppenhet. 

De rent religiösa inslagen i antroposofin har tagits bort. 
Kvar verkar finnas en Läkepedagogik light:

– Läkepedagogiken för oss betyder att vi har en helhets-
syn på dem som bor här, säger Cecilia. Det är splittrade 
barn som ofta haft en strulig livssituation med korttids, 
skola, fritids och  ibland oroliga hemförhållanden. Varda-
gen har gått isär. På Solberga by finns allt på samma ställe. 
Vi skapar en rytm i livet runt dagen, veckorna och årsti-
derna. En trygghet som de här barnen behöver.

 I Solberga by bor idag 24 barn och ungdomar i åldrarna 
7–17 år. Alla har någon form av intellektuell funktions-
nedsättning. De flesta har också autism.  

De bor i små enplansvillor med 4 platser i varje. Dess-
utom finns fritids och korttidsverksamhet för ytterligare 
10–12 barn och en grundsärskola. Kort sagt: en liten in-
stitution av ett slag som landstingen avvecklade för 20 år 
sedan. Och då uppstår frågan: Ska verkligen barn bo på 
institution? David Hansson har lämnat sin i-Pad och satt sig mellan Cecilia 

Stenius och Matilda Eriksson som båda arbetar på Svalan. 

F ör Pontus Wallin, verksamhetsutvecklare på 
Solberga by, är den frågan inte så enkel. 

– Det kan vara ett misslyckande att barnen 
bor här såtillvida att det inte fungerat i den vanliga 
hemmiljön. En del har också familjehemsvistelse och 
andra boendeformer bakom sig. Men det behöver 
inte vara så – några bor här därför att deras vård-
nadshavare känner att detta är rätt för barnet. Själv 
tror jag på den här formen. Vi har en pedagogik som 
fungerar och kan ge barnen den grundtrygghet de 
behöver. Dessutom bidrar Socialstyrelsens kontinu-
erliga tillsyn och vårt eget kvalitetsarbete till utveck-
ling och öppenhet.

Det är otvivelaktigt en styrka med de antroposofis-
ka verksamheterna: att de har så lite personalomsätt-
ning. Cecilia Stenius har arbetat i 20 år och hennes 
medarbetare på Svalan, Matilda Eriksson, har arbetat 
i 10 år. När jag frågar henne om hon kommer att vara 
kvar om ytterligare 10 år svarar hon tveklöst ja. 

Pontus Wallin är verksamhetsutvecklare 
på Solberga by.

Pontus Wal-
lin är på många 
sätt representa-
tiv för de mo-
derna antropo-
sofiska verksam-
heterna. Han är 
utbildad miljö-
vetare och hade 
ingen tanke på 
att jobba med 
barn. Men i 
brist på annat 
sökte han jobb 
som boendemedarbetare 2003 på Solberga by.

– Jag hade aldrig mött personer med utvecklings-
störning förut och jag visste ingenting om antroposo-
fi. Men jag fick hoppa in och jobba redan nästa dag .

Han fick gå den läkepedagogiska utbildningen som 

12

ett reportage av Hans Hallerfors
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är en dag i veckan under tre år. Då hade han också 
blivit enhetschef för ett av husen och vid sidan av det 
fick han i uppdrag att utarbeta ett miljöledningssys-
tem för verksamheten.

För honom har antroposofin helt enkelt varit ett 
sätt att förhålla sig till ”människans andliga dimen-
sion” och samtidigt få en fast förankring i naturen. 

Hans chef, Peter Eriksson, har ett kritiskt förhåll-
ningssätt till antroposofin:

–  Vi lever ju inte på 1910-talet så det är klart att 
mycket i den antroposofiska läran inte längre är aktu-
ellt. Men det finns ändå en bra grund i pedagogiken 
som går att använda sig av i vardagen.

En öppen verksamhet
Intill Solberga by ligger Solåkrabyn som är en betyd-
ligt större verksamhet och som riktar sig till vuxna 
personer med funktionsnedsättning. Med sina filia-
ler i samhället Järna, Ytterjärna, Mölnbo och Stallar-
holmen har man sammanlagt 99 boendeplatser och 
123 platser i daglig verksamhet. Man har över 250 an-

ställda och omsätter ca 110 milj kr.
Per Arne Fijal är verksamhets-

chef. Inte heller han är antropo-
sof.

– Många har svårt att förhålla 
sig till reinkarnation, mig inklu-
derad, och därför kallar de sig 
inte antroposofer. Majoriteten av 
dem som arbetar i de antroposo-
fiska verksamheterna är inte själva 
antroposofer. Däremot finns det 
mycket som är bra med att ha en 
antroposofisk inriktning. Vår in-
riktning sammanfattar vi i våra sju 

kärnvärden. Det är arbetet med våra kärnvärden som 
skiljer oss från andra verksamheter. 

Per Ane Fijal vägrar att kalla Solåkrabyn för en in-
stitution trots att där bor 28 personer med funktions-
nedsättning i de olika husen. 

– Det är en bygemenskap. Här bor också 45 perso-
ner utan funktionsnedsättning, det är medarbetare 
med sina familjer och andra. Det är också en öppen 
verksamhet, de som vill kan flytta härifrån till någon 
av våra andra verksamheter.

Per Arne Fijal har lång erfarenhet av ”omsorgerna” 
inom bland annat Stockholms och Södertälje kom-
muner. Han menar att kvaliteten generellt sett är 
högre på de antroposofiska verksamheterna. När jag 
refererar till stiftelsen Furu, en antroposofisk verk-
samhet som gick överstyr på grund av girighet och 
olika missförhållanden, och som sedan togs över av 
Solåkra by, suckar han och säger att den antroposo-
fiska inriktningen givetvis inte är någon garant för 
innehållet. 

En viktig skiljelinje bland de antroposofiska verk-
samheterna är om man ska tillåta vinstintresse. Re-
dan nu finns några vinstinriktade aktiebolag med 
antroposofisk inriktning.

– Jag är bestämt emot denna utveckling, säger Per 
Arne Fijal. Det är ett av våra kännetecken att vi är 
non-profit. 

Per Arne Fijal är också kritisk mot den likriktning 
av LSS-verksamheterna som han tycker sig se:

Verksamhetschefen Peter Eriksson menar att den antroposo-
fiska läkepedagogiken är ett sätt för barnen att få struktur och 
mening i vardagen. 

Antroposofernas sju kärnvärden:

1. Människans spirituella dimension – grunden för vår gemenskap
Det finns i varje människa något unikt och oförutsägbart som 
man kan beteckna som den spirituella kärnan i personlighe-
ten.

2. Livets röda tråd
Alla människor har behov av att uppleva och se den egna 
röda tråden i livet, att gå sin egen väg.”

3. Individuellt liv i gemenskap
Att finna ett sammanhang där man hör hemma är förutsätt-
ningen för den egna utvecklingen.

4. Tålamod med det individuella
Bortom funktionsnedsättningen finns i varje människa en 
unik, utvecklingsbar kraft. ... Att visa respekt inför varje indi-
viduell utvecklingsväg och att ha tålamod inför varje män-
niskas begränsning är grundläggande värden i vårt arbete.

5. Det livslånga lärandet
I mötet med personer med funktionsnedsättning blir medar-
betarens egna tillkortakommanden inte så sällan uppenbara. 
Därmed blir medarbetaren direkt konfronterad med behovet 
av  egen utveckling.

6. En medvetet utformad miljö
Arkitektur, materialval, inredning och färgsättning har en 
mycket stor inverkan på människan. ... När den gäller den 
psykiska miljön är vardags- och högtidshändelser inordnade 
i ett rytmiskt återkommande tidsförlopp. ... Denna rytm ska-
par ett lugn och en trygghet i tillvaron. ... Att äta ekologiskt/
biodynamiskt odlade livsmedel, samt att se till det ekologiska 
sammanhangets betydelse i stort, har alltid varit en självklar-
het i våra verksamheter.

7. Ett skapande liv – arbetets betydelse
Därför vill vi möjliggöra för varje individ att ge utlopp för 
sin inneboende kreativitet. ... Att hitta en gemenskap, att få 
känna sig behövd, att hitta en meningsfylld uppgift, är särskilt 
viktigt för en person med funktionsnedsättning.

– Carema och Attendo står ju inte för några alter-
nativ eller någon utveckling. Socialstyrelsen godkän-
ner i första hand ”mainstream-verksamheter”. Trots 
att regeringen har sagt att man vill se mångfald går 
utvecklingen mot likformighet, allteftersom riskka-
pitalbolagen tar över. 
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Samarbetsorganisation
Värna är en samarbetsorganisation för 48 antropo-
sofiska verksamheter med ca 700 brukare över hela 
landet. För dem har frågan om de antroposofiska 
verksamheterna ska kunna drivas med vinstintresse 
ingen betydelse, menar förbundssekreterare Paula 
Hämäläinen Karlström:

– Det har tidigare funnits motsättningar, berättar 
hon. Men nu kan man skriva bort vinstmotivet från 
bolagsordningen och då är det inte så kontroversiellt 
längre.

Inom Värna finns både stiftelser, ekonomiska för-
eningar och aktiebolag.

– Vi anser att de överskott som en verksamhet får 
ska gå tillbaka till verksamheten. Men vi granskar inte 
det. Vi litar på våra medlemmar. Att vara medlem hos 
oss är ett moraliskt och etiskt åtagande, där alla anslu-
ter sig till våra kärnvärden. 

Värnas medlemmar omsätter tillsammans ca en 
miljard kronor.

Aktiebolag
En av dem som valt att driva verksamheten som aktie-
bolag är Linnea Omsorg AB.

– I Järna har vi bara SoL-verksamhet, berättar Hans 
Petter Sveen som är VD på Linnea Omsorg. Våra 
LSS-verksamheter ligger i Skellefteå, det är daglig 
verksamhet, 12 platser, samt personlig assistans med 
särskilt inriktning på behov av teckenspråkskommu-
nikation.
Varför har ni valt att vara aktiebolag?

– Vi började som ideell förening, berättar Hans Pet-

ter Sveen. Men allteftersom vi blev fler anställda upp-
levde vi den driftformen som otrygg. Idag har vi över 
50 personer på lönelistan, avtal med Kommunal och 
omsätter ca 25 milj kr. Aktiebolag är en säker form att 
jobba med. Men vårt aktiebolag ägs av en stiftelse. Vi 
har gjort så för att ingen privatperson ska kunna ta ut 
vinst. Allt överskott ska återinvesteras i verksamheten 
– det är viktigt för oss. 

Bara en inspirationskälla
Så resonerar inte Frode Wendelboe som är VD och 
en av ägarna till Järna Omsorg AB. Man har 7 plat-
ser, boende barn, samt 9 platser, boende vuxna, och 
16 platser i daglig verksamhet. Verksamheterna för 
vuxna ligger i Stockholm. 

– Föreningsformen eller stiftelseformen är inte ut-
formade för näringsverksamheter av så omfattande 
slag som vårt, säger Frode. Aktiebolagsformen ger 
större möjlighet att vara med i förändringar. Möjlig-
heterna att jobba ”fult eller fint” finns ju oavsett om 
man ägs av en stiftelse eller ett aktiebolag.

Frode Wendelboe blir mycket upprörd när jag und-
rar hur stor omsättning man har och om man tar ut 
någon vinst. Det vill han inte tala om. Man är medlem 
i Huvudmannaförbundet (en arbetsgivarförening 
för antroposofiskt orienterade verksamheter) och 
har avtal med Kommunal.

Också när jag frågar om den antroposofiska inrikt-
ningen blir Frode Wendelboe irriterad. 

– Det är bara en inspirationskälla vi har, säger han. 
Bland många andra. Vi är också inspirerade av t ex 
Antonovskys Kasamteori.

Några mil söder om Södertälje ligger Järna där antroposoferna har sitt centrum. Där finns kulturhus, restauranger, skolor, sjukhus, handelsträdgård, 
och en rad byggnader med speciell arkitektur. I omgivningarna finns också ett stort antal LSS-verksamheter med antroposofisk inriktning. 

D e antroposofiska verksamheterna i Järna har 
sitt ursprung i stödet till barn med utveck-
lingsstörning och/eller autism. Det är den-

na verksamhet som varit ryggraden i hela det omfat-
tande antroposofiska samhälle som vuxit fram i Järna 
med omnejd.

”För några dagar sedan nådde oss från flera håll genom 
föräldrar och lärare önskemål om att vi skulle stanna i Sve-
rige och börja ett arbete med barn i behov av själslig vård.” 

skrev Gustav och Lotte Ritter i augusti 1934. 

Gustav Ritter, 1908–2000, hade som ung kommit 
i kontakt med antroposofin och beslutat sig för att 
bli Waldorflärare. 1933 fick han i uppdrag att starta 
en skola i Lauenstein i Tyskland. Han kom alltmer i 
konflikt med de nazistiska makthavarna som började 
begära in listor på barn med svåra funktionsnedsätt-
ningar, som en förberedelse för det massmord man 
senare genomförde. En nazistisk skolminister erbjöd 
honom tjänst som chef för en omorganisation av lä-
rarväsendet. Att tacka nej hade varit omöjligt så han 
beslöt att resa till Sverige där en av hans tidigare elev-
er bodde. 

Allt började med ”problembarnen”

14
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Mikaelgården
Boende 30 platser.
2 elevhem har LSS-tillstånd, 4 har 
HVB-tillstånd.
Skola (grundskola och grundsär-
skola). 50 platser.

Solåkrabyn
Boende (vuxna) i Järna, Ytterjärna, 
Mölnbo och Stallarholmen: 99 
platser.
Daglig verksamhet: 123 platser.

Solberga by
Boende barn:26 platser.
Korttidsboende: 8 platser
Waldorfsärskola: 36 elever.

Saltå by
Boende barn: 30 platser.
Skola: 50 platser.
Boende vuxna: 
Daglig verksamhet: 30 platser.

Mora Park och
Kristoffergården
Boende barn: 22 platser.
+ korttidsboende. 
Särskola: 30 elever.

Hagastiftelsen (Järna, Gnesta, 
Vagnhärad, Trosa, Hölö)
Boende vuxna: 45 platser.
Daglig verksamhet: 43 elever.

Haganäs ek förening.
Boende vuxna: 33 platser.
Daglig verksamhet: 21 platser.

Helgesta (i Mölnbo)
Elevhem: 3 platser. (avvecklas i år)
Gymnasiesärskola: 4 elever (avvecklas i år)
Boende vuxna:  18 platser.
Daglig verksamhet:  20 platser.

Klockargården
Daglig verksamhet: 32 platser.

Ekgården /Vagnhärad
Boende barn: 9 platser.
Gymnasiesärskola: 14 elever.

Vårdinge by (Rudolf Steiner stiftelse)
Boende vuxna: 14 platser.
Daglig verksamhet: 16 platser.

Norrbyvälle gård
Boende barn: platser 6.
Boende vuxna: platser 18.
Daglig verksamhet: platser 20.

Linnea Omsorg AB
Daglig verksamhet, personlig 
assistans, HVB-hem mm.

Åbykulle AB /Hölö
Boende vuxna: 9 platser.
Daglig verksamhet: 14 platser.

Antroposofiska verksamheter 
i och kring Järna:

Verksamheter i Järnas omgivningar:

Järna Omsorg AB
Boende barn: 7 platser.
Boende vuxna: 9 platser.
Daglig verksamhet: 16 platser.

Några mil söder om Södertälje ligger Järna där antroposoferna har sitt centrum. Där finns kulturhus, restauranger, skolor, sjukhus, handelsträdgård, 
och en rad byggnader med speciell arkitektur. I omgivningarna finns också ett stort antal LSS-verksamheter med antroposofisk inriktning. 

Viggbyholmsskolan utanför Stockholm fick reda 
på att det kommit en antroposofisk pedagog till Sve-
rige och erbjöd honom ett arbete som lärare på en 
sommarskola för några ”problembarn”.  I juli 1934 
började Gustav och hans fru Lotte att arbeta med 
sommarskolan. Redan våren nästa år började de, 
tillsammans med Marit Laurin, att söka efter något 
ställe där man kunde bygga upp en mer stadig Wal-
dorfverksamhet. Man såg en annons om en 13-rums-

villa i Ytterjärna som visade sig vara ett förfallet gam-
malt kråkslott med fin utsikt över Järnafjärden. Hu-
set döptes till Mikaelgården och i juni 1935 flyttade 
Gustav, Marit och Lotte in och i augusti hade man 
renoverat nog för att ta emot nio ”problembarn”. 
Det var så antroposoferna kom till Järna.

Till en början levde man helt på de summor som 
föräldrarna och godhjärtade mecenater från nä-
ringslivet, betalde. Trots usla sanitära förhållanden 

15
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Rudolf 
Steiner, 
1861-1925, är den 
tyske pedagog och 
tänkare som ska-
pade antroposofin. 
Han föddes i kej-
sardömet Österri-
ke-Ungern och till-
bringade sin ung-
dom i Wien där han 
studerade filosofi 
och var starkt influ-
erad av Goethe. Han doktorerade 1891 och flyttade 
till Berlin där han bland annat  arbetade med publi-
ceringen av Schopenhauers samlade verk.

Vid sekelskiftet började han, som många andra i 
Europa vid den här tiden, att intressera sig för and-
liga frågor. Han kom i kontakt med teosofiska sällska-
pet där han snabbt fick en ledande roll.

Teosofin var en blandning av andliga uppfattning-
ar från hinduism, buddism och ockultism. Man strä-
vade efter en djupare insikt i andlighetens natur. När 
ledningen för den teosofiska rörelsen trodde sig ha 
funnit en återuppstånden Kristus i norra Indien bröt 
Steiner med läran och bildade det antroposofiska 
sällskapet i Tyskland. Han utvecklade de olika gre-
nar som är kännetecknande för antroposofin: Wal-
dorfpedagogik, läkepedagogik, biodynamisk odling, 
antroposofisk medicin och eurytmi.

Antroposofin, med dess starka betoning av det 
andliga, har inspirerat många konstnärer, arkitekter 
och författare. Men Steiner har också kritiserats för 
sitt trossystem där reinkarnation (själavandring) och 
olika ockulta fenomen spelar en stor roll. 

Läkepedagogik och Socialterapi
Arbetet med barn med utvecklingsstörning och an-
dra funktionsnedsättningar kom tidigt att vara ett vik-
tigt inslag i de antroposofiska verksamheterna. Stei-
ner beskriver i ”Mitt liv” hur han som 20-åring kom i 
kontakt med en pojke, Otto, som hade hydrocefalus. 
Han berättar hur han var tvungen att finna vägen till 
en själ, som befann sig i ett sömnliknande tillstånd. 
Genom Steiners ansträngningar sägs pojken ha blivit 
så frisk att han kunde söka in på läroverket och sedan 
utbilda sig till läkare!

Steiners tes var att alla barn har en fullt intakt inre 
kärna. För att hitta metoder att nå kontakt med detta 
friska inre jag och hjälpa barn med psykiska eller so-
ciala funktionshinder utvecklades läkepedagogiken 
ur Waldorfpedagogiken. Man lägger stor vikt vid den 
yttre miljön runt barnet. Man strukturerar dygnet, 
veckan, månaderna och årstiderna för att skapa en 
rytm och trygghet. Man använder sig av färg, form, 
rörelse och musik för att nå en terapeutisk inverkan 
på barnen. 

För vuxna personer med funktionshinder utveck-
lades socialterapin som bygger på läkepedagogiken 
men har en starkare betoning på arbetet.

Gustav Ritter med elev.

lyckades man bli godkända för att bedriva ”läkepe-
dagogisk vård” av Medicinalstyrelsen. Det antroposo-
fiska sällskapet förbjöds så småningom av nazisterna 
i Tyskland och en strid ström av flyktingar kom till 
Mikaelgården. Verksamheten fick en internationell 
prägel som den behöll i många år.

När barnen på Mikaelgården blev vuxna kunde 
man, genom en donation,  köpa en gård vid Saltån 
någon kilometer bort. Man skapade en arbetsskola 
med inriktning på biodynamisk odling. Där lades 
grunden till vad som senare skulle bli ett ekologiskt 
företag, Saltå Kvarn, som idag omsätter 100-tals milj 
kr.

På 1940-talet utvidgades verksamheten med Sol-
bergahemmet, ett vårdhem för, som mest, 70 barn. 
Sedan kom också bl a  Mora park, Mariagården och 
Solåkrabyn. 

Men tiderna förändra-
des och när avvecklingen 
av de stora barninstitutio-
nerna tog fart på 1980-ta-
let hamnade de läkepe-
dagogiska vårdhemmen 
på efterkälken. Personer 
med utvecklingsstörning 
skulle ha rätt att leva som 
andra och inte isoleras 
på vårdhem långt från 
de samhällen som man 
tillhörde. 

Samtidigt visade det sig 
svårt att skapa trygga och 
bra boendemiljöer ute i 

samhället för en del oroliga individer. 
Dessutom började en ny typ av s k neuropsykia-

triska funktionsnedsättningar hos barn uppmärk-
sammas. Mycket av det stöd som dessa barn behövde 
svarade mot antroposofernas kunskaper om vikten av 
att hitta en trygg rytm i verksamheten. 

Affärsidé eller ideologi
Idag växer de antroposofiska verksamheterna igen. 
Genom att rekrytera duktiga medarbetare, som inte 
nödvändigtvis behöver vara antroposofer, men med 
sinne för tidens krav, har man hittat en fungerande 
formel för sina verksamheter. Man har rensat bort de 
ockulta och överdrivet ”andliga” inslagen, man har 
öppnat sig mot omgivningen och man har välkomnat 
och anpassat sig till de krav som man mött från fack-
föreningen och från tillsynsmyndigheten. 

Man har använt sig av det som man är bra på: den 
i grunden humanistiska ideologin, de erfarenhets-
baserade kunskaperna, det lilla och trygga samman-
hanget och, kanske framförallt, sin stora förmåga att 
rekrytera duktiga och engagerade medarbetare som 
stannar länge och skapar trygghet och kontinuitet. 
Det har blivit en framgångsformel som fått verksam-
heterna att växa. Men här verkar också en motsätt-
ning ha uppstått mellan dem som ser antroposofin 
som ett varumärke för företag som kan ge god lön-
samhet och dem som ser antroposofin som något 
mer än bara en affärsinriktning.

16
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I boken ”Organisationen som skapade en profession 
– nedslag i FSAs och de svenska arbetsterapeuternas 
historia” från Förbundet Sveriges Arbetsterapeu-

ter får man följa arbetsterapins professionella och 
fackliga utveckling. 

Först kom de skyddade verkstäderna
Ännu i början av 1960-talet hade tre av fyra utveck-
lingsstörda en lindrig utvecklingsstörning som följd 
av fattigdom och dålig skolgång. Medicinalstyrelsen 
utfärdade ett cirkulär 1962 med anvisningar om att 
landstingen borde anordna skyddade verkstäder för 
dem. De skulle vara friliggande eller kopplade till 
de större vårdanstalterna. För detta utgick ett större 
statsbidrag. 

Det gav ett stort genomslag och tio år senare fanns 
det 1 700 platser vid sådana skyddade verkstäder. De 
upphörde under 1970- och 1980-talen genom att 
behovet minskade och personerna integrerades i de 
ordinarie verkstäderna.   

Sysselsättningshem
Under 1960-talet hade föräldraföreningar men även 
landsting börjat anordna sysselsättninghem för dem 
som inte antogs i de skyddade verkstäderna. Vid slu-
tet av 1960-talet fanns det ca 1000 sådana platser.

Man bedrev även ”sysselsättning” för ”de duktigaste” 
på anstalterna för vuxna. En inventering 1959 visade 
att det fanns 74 anställda ”arbets- och sysselsättnings-
terapeuter” på vårdhemmen och specialsjukhusen. 
Fyra år senare hade antalet ökat till 184. Endast 47 av 
dessa var utbildade arbetsterapeuter och behovet  av 
sådana skattades till 800.

Den första utbildningen
Den första egentliga utbildningen i arbetsterapi gavs 
i mitten av 1950-talet i Göteborg. Den var tvåårig. Tio 
år senare blev den treårig och förenades med en le-
gitimation.
 1964 utfärdade Medicinalstyrelsen ett cirkulär om 
arbetsterapi inom området psykisk efterblivenhet 
(som termen var vid den tiden). Det var det första i 
sitt slag, och okunskapen om arbetsterapi var stort.  I 
cirkuläret definieras arbetsterapi som en medicinsk 
behandlingsform. Man beskriver utförligt aktivite-
ringsprogram och hur det i ett sådant ingår ”mo-
ment av sådan metodisk träning av patientens egna 
förmåga att klara sin personliga hygien såväl som an-
nat som hör det dagliga livet till”.

Omsorgslagen
Omsorgslagen som trädde i kraft 1968 var en kraftig 
revidering av 1954 års lag. Nu hade man fått klart 

för sig att det fanns lika många barn och vuxna med 
utvecklingsstörning utan några insatser som anta-
let på anstalterna, ca. 12 000. Allt borde göras för 
att förebygga anstaltsvård. Därför infördes krav på 
landstingen att anordna gruppbostäder (kallades 
för inackoderingshem), stöd till föräldrarna genom 
habiliteringsteam och avlastning genom sysselsätt-
ningshem/dagcentra. Begreppet obildbar togs bort 
och träningsskolan infördes som det första landet i 
västvärlden. 

Erfarenheterna från sysselsätt-
ningshemmen var vid denna tid 
splittrade och det rådde en bety-
dande oenighet om metoder och 
inriktning. Socialstyrelsen ordnade 
därför en flerdagars internatkonfe-
rens för experter och representan-
ter för landstingen. Man enades på 
denna om verksamhetens innehåll, 
storlek, geografisk placering, dispo-
sition av lokalerna, personal mm. 
Föreståndaren skulle vara arbets-
terapeut, liksom den som ansvarar 
för samordningen av ADL-träning, 
social träning och motorisk träning. 
Ingen enskild var för svårt skadad 
för att inte få delta. Verksamheten 
skulle bygga på frivillighet, något 
tvång fick inte förekomma.

Från dagcenter till daglig verksamhet
En första rapport publicerades året efter med rubri-
ken Dagcenter för utvecklingsstörda och en slutlig sådan 
1974. Antalet personer i daglig verksamhet steg där-
efter snabbt: 

  År  Platser

1970    1 100  
1980    6 900 
1990  13 000  
2000   20 000 
2010  30 000

Insatsen daglig verksamhet utvecklades till att bli 
ett föredöme för andra välfärdsområden, den bidrog 
till en attitydomsvängning hos allmänheten och var 
en förutsättning för anstaltsnedläggningen.

De som tillhör personkrets 3 i LSS, bland annat de 
med psykiska funktionshinder, har inte rätt till daglig 
verksamhet, men det pågår statsunderstödd försöks-
verksamhet.

Socialstyrelsen har inte utfärdat några föreskrifter 
eller allmänna råd om daglig verksamhet. 
     K G

Arbetsterapin tidigt ute inom omsorgerna

Anders Björman. 
Organisationen som 
skapade en profession 
– nedslag i FSA:s och 
de svenska arbetste-
rapeuternas historia. 
2012. 180 sidor. 
Förbundet Sveriges Ar-
betsterapeuter, 300 kr 
(medlem 150 kr) Kan 
beställas från: 
www,fsa.se
Läs också:
Karl Grunewald. Från 
idiot till medborgare. 
Gothia förlag 2008. 
www.gothiaforlag.se

Det var arbetsterapeuterna som utformade innehållet i den dagliga 
verksamheten. Sedan 50-talet har denna yrkesgrupp betytt mycket 
för att ändra attityder och skapa bra sysselsättning. 
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R edan 2001 träffades Elaine Johansson och 
Annika Harrison. Elaine Johansson som då 
arbetade med Eldorado – ett kunskapscenter 

i Göteborg med inriktning på grava funktionsned-
sättningar. Elaine ville ha till stånd en yrkesutbildning 
för personal och när vårdläraren Annika Harrison 
kom på studiebesök började de samtala och det ena 
gav snart det andra. 2002 sparkade den första 2-åriga 
kommunala yrkesutbildningen (KY) med inriktning 
på personer med grav kognitiv funktionsnedsättning 
igång och sedan starten sitter Elaine med i lednings-
gruppen.

Nu har 10 klasser, ca 125 personer, fått en gedigen 
grundläggande eftergymnasial utbildning som akti-
veringspedagoger.  Dessutom driver man numera yt-
terligare en utbildning till aktiveringspedagog med 
inriktning på rehabilitering. Man har också utbildat 
ett stort antal personliga assistenter och har genom-
fört uppdragsutbildningar, bland annat i Gislaved 
där all personal genomgått halva utbildningen till 
aktiveringspedagoger på arbetstid.

Omvårdnadslyftet inte för LSS-personal
Sedan 2009 räknas man som yrkeshögskola och nu 
har man också blivit godkända som utbildning i om-
vårdnadslyftet och de som köper utbildningen som 
uppdragsutbildning kan därigenom få statligt stöd. 
Men, och detta är en av de mest hårresande märk-
ligheter som Maria Larssons departement lyckats 
prestera: att få gå dessa och andra utbildningar med 
stödpengar från omvårdnadslyftet gäller bara för per-
sonal som arbetar med personer med funktionsned-
sättning med stöd av SoL eller personal som ger stöd 
enligt LSS till personer som är över 65 år. Merparten 
av LSS-verksamheterna kan alltså inte ta del av om-
vårdnadslyftets pengar. 

Alla som går utbildningen har rätt till CSN-stöd.
– Vi har ändå många sökande från hela landet, be-

rättar Annika Harrison. Ända från Korpilombolo har 
vi haft en!

Annika Harrison är kritisk till den okunskap som 
finns inom dagens LSS-verksamheter. Ett exempel på 
detta är att Gunnar Kyléns teorier fallit i glömska:

– Själv har jag allt sedan tidigt 80-tal haft hans teo-
rier som kunskapsgrund, berättar hon. Dels har de 
varit viktiga i mitt eget yrkesutövande som dagcen-
terföreståndare, som det hette då, och sedan slutet 
av 1980-talet som vårdlärare och utbildningsledare. 

Kanske är det på grund av oss som Stiftelsen ala har 
tryckt upp hans häften i nytryck, för vi brukar beställa 
ett antal till varje utbildning.

För Annika Harrison är kunskap i arbetet livsnöd-
vändigt. Hon har på egen bekostnad byggt upp ett 
bibliotek med viktig litteratur som eleverna har till-
gång till.

Måste genomsyra hela organisationen
Elaine Johansson har lång erfarenhet som aktiv i 
FUB och initiativtagare till många viktiga förbätt-
ringar inom LSS-stödet i Västra Götaland. Hon ser 
utbildningsfrågan i ett vidare perspektiv och är myck-
et kritisk till de brister i personalutbildningen som 
kommunaliseringen på 1990-talet medförde:

– Kunskapen måste genomsyra hela organisatio-
nen, säger hon bestämt. Och så var det i slutet på 
landstingseran. Men sedan försvann den insikten. 
Bristerna i kunskaper har gällt dem som arbetar med 
stöd i t ex gruppbostäder och daglig verksamhet, men 
också uppåt i organisationerna. Bland handläggare 
och beslutsfattare har okunskapen varit besvärande. 
Dessutom har man tappat bort arbetsledarnas grund-
läggande roll att vara ett stöd till sina medarbetare. 
Det är därför de här utbildningarna behövs!

Både Annika Harrison och Elaine Johansson tror 
att det börjar svänga när det gäller synen på perso-
nalkompetens inom LSS-verksamheterna. 

Inom Västra Götaland har man bland annat drivit 
ett vård- och omsorgscollege med specialinriktade 
utbildningar. Man har dessutom försökt få enhetliga 
yrkestitlar på dem som arbetar i gruppbostäder. De 
som har utbildning på gymnasial nivå kallas stödas-
sistenter och de med eftergymnasial utbildning stöd-
pedagoger. 

– Nu verkar det som om också SKL börjat svänga 
och kan tänka sig enhetliga yrkesbeteckningar, och 
det är första steget till att kunna ställa utbildnings-
krav, säger Elaine Johansson. 

Vikarierna får ta ansvar
Jag kliver rakt in i klassrummet där ett 20-tal blivande 
aktiveringspedagoger sitter och lyssnar på sin klasslä-
rare Monica Norin Gillenius. Bara kvinnliga elever 
såklart – när det gäller könsfördelningen i vårdut-
bildningarna har jämställdheten snarast gått bakåt. 
Men det är en debattsugen och intresserad samling 
elever som går aktiveringspedagogutbildningen. Vi 

Börjar det lossna nu?
Om utbildning och kompetens inom LSS-stödet

Utbildningsinsatserna för personal inom LSS-verksamheterna har under snart 20 
års tid varit undermåliga. Gradvis har kompetenskraven sänkts samtidigt som de 
faktiska kraven på personal i gruppbostäder och daglig verksamhet ökat. Det här har 
varit en ohållbar ekvation. Något som Annika Harrison och Elaine Johansson tidigt 
insåg. Kanske håller tiden på att komma ikapp dem nu?
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diskuterar huruvida kompetensen försämrats, och de 
flesta är eniga om att så faktiskt har skett. 

– Det är ganska lätt att få jobb som vikarie, även om 
man inte har någon utbildning, säger Nizella Westlöf. 
Och ibland, särskilt om sommaren får man ta ett stort 
ansvar trots att man saknar utbildning och erfaren-
het. Ibland kan det vara så att vikarier sköter hela 
verksamheten.

Alla verkar gilla den utbildning de valt:
– Det här är en fantastisk utbildning, säger Katarina  

Ohlin.  Framför allt för att vi lär oss så mycket om oss 
själva! Och det är ju det redskapet vi använder i vårt 
arbete.

Utbildningen är unik såtillvida att den varvar teore-
tisk utbildning med praktik (på två år är sammanlagt 
26 veckor praktik inom olika verksamheter). Därige-
nom får man en direkt praktisk återkoppling av det 
man lär sig. 

– Det är viktigt att man inte arbetar i ett vakuum, 
säger Elaine Johansson. Det måste hela tiden finnas 
ett växelspel mellan teoretisk kunskap och praktisk 
tillämpning.

Habiliteringspedagog
Carina Floberg var en av dem som gick den första 
KY-utbildningen för mer än 10 år sedan. Därefter ar-
betade hon i gruppbostad ett år för att sedan få tjänst 
som habiliteringspedagog. 

Habiliteringspedagoger är en västsvensk uppfin-

ning. Bakgrunden är att vissa kommuner i Västra Gö-
taland insåg att deras enhetschefer, som hade ansvar 
för många enheter, inte hann med att ha koll på vad 
som hände på arbetsplatserna. Stödet till personalen 
var dåligt och föreståndarnas frånvaro lämnade fältet 

Börjar det lossna nu?
Elaine Johansson var ordförande i Riksför-
bundet FUB 1990–1998. Därefter har hon 
bland annat varit drivande i arbetet med 
Eldorado , ett kunskapscenter för stöd till 
personer med flerfunktionshinder. Hon är 
ordförande i såväl FUB som HSO i Västra 
Götaland. Elaine har en dotter med grav ut-
vecklingsstörning och har tillsammans med 
henne varit med att utveckla den koopera-
tiva boendeformen.

Annika Harrison började 
redan 1969 att arbeta extra 
på Källshagens sjukhus, ett 
övergivet regemente som 
på 30--talet omvandlats 
till en anstalt för ”asociala 
sinnesslöa män”. Hon ut-
bildade sig så småningom 
till arbetsterapeut, var med 
att bygga upp den dagliga 
verksamheten i Vänersborg 
och fortsatte sedan som 
vårdlärare på GPU och 
PPU–utbildningarna som 
var en grundutbildning 
för vårdpersonalen under 
1900-talet. 1993 kom hon 
till Mölndal där hon sedan 
dess arbetat med att sprida 
kunskap till anställda inom 
LSS-verksamheterna.

öppet för informella ledare. Ibland kunde det fung-
era men lika ofta fick det förskräckliga konsekvenser. 
Därför inrättade man tjänster som habiliteringspeda-
goger med ett extra ansvar för kvaliteten i verksamhe-
ten. För att klara av det är habiliteringspedagogerna 
frikopplade från arbetet en del av tiden. Utbildnings-
kravet på dem är högre och de har också högre lön 
(ca 28 000 kr/mån). 

Carina Floberg trivs med sitt jobb. Idag arbetar hon 

19 blivande aktiveringspedagoger med lärare!

Carina Floberg var en av de första som gick utbild-
ningen till aktiveringspedagog. 

i stadsdelen Västra Göteborg i ett team som 
organiserar det pedagogiska stödet och 
coachar de andra stödpedagogerna.

– Det är viktigt att man hela tiden ser de 
skilda behov som individerna har. Många 
gånger kan stödet bli rutinmässigt och gå 
på slentrian, säger hon. Då är det viktigt 
att någon utifrån kan uppmärksamma det.

Text och bild: Hans Hallerfors.

Läs mer om utbildningen på:
www.kgy.molndal.se/aktiveringspedagog
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H andboken ”Stöd till barn och unga med 
funktionsnedsättning” bygger på de före-
skrifter och allmänna råd som Socialstyrel-

sen gav ut förra året. Den är ett måste för handläg-
gare och andra tjänstemän. Det gedigna sakregistret 
gör den till en tillgång för föräldrar, personal och 
intresseorganisationer. För att inte tala om dem som 
håller på att utbilda sig.

Barnets rätt
Handboken börjar med att redovisa de konventioner 
som gäller och hur de kompletterar varandra. Sedan 
beskrivs hur barnperspektivet utvecklats och blivit 
alltmer styrande. Särskilt bra är det man skriver om 
barns och ungas rätt till delaktighet i det stöd och 
den service som ges. Man definierar fem nivåer alltef-
ter barnets förmåga att förstå och kommunicera. De 
nivåerna borde präntas in i sinnet hos varje handläg-
gare och personal!

Intressant är hur synen på barn skiljer sig åt i de 
olika lagarna. I SoL och LVU (Lag 
med särskilda bestämmelser om vård 
av unga) är tanken att barn och unga i 
vissa fall kan behöva skyddas från sina 
föräldrar. Men i LSS betonas att barnet 
är en del av familjen. 

Begreppet barnets bästa har störst 
betydelse för insatsens innehåll och 
utformning, medan vårdnadshavaren 
är suverän vid beslutet om en insats. 

Särskilt välkommen är skrivningen 
om kommunens sammanhållna an-
svar för de barn och ungdomar som placerats i en 
annan kommun, om reglerna för flyttning och om 
vistelse på annan ort. Likaså om vad som gäller för 
LSS-insatser till asylsökande. 

Innehållet i de olika insatserna beskrivs utförligt. 
Särskilt bra är att hem för boende enligt SoL tas upp, 
liksom skillnader och likheter mellan familjehem i 
LSS och SoL.

En ohållbar konstruktion!
Kommunen har ansvar för den hälso- och sjukvård 
som bedrivs på en bostad med särskild service, in-
klusive läkemedelsutdelning, men exklusive läkar-
insatser. Det är kommunens medicinskt ansvariga 
sjuksköterska som är ansvarig, men det gäller inte 
vid enskild verksamhet. Där är det den nämnd som 
placerat barnet eller den unge som är ansvarig.  Det 

En bra handbok

om stödet till barn och unga
Socialstyrelsen har publicerat en utmärkt handbok 
om LSS-insatserna för barn och unga.

anser jag vara en helt ohållbar konstruktion som So-
cialstyrelsen borde ha reglerat sedan länge.

Landstingens habilitering beskrivs helt kort på två 
ställen i boken. Man borde tagit upp att varje person 
har rätt att söka hjälp vid habiliteringen, oavsett var 
han eller hon bor. Inom habiliteringen finns kunska-
per som borde tillämpas på alla barn och unga med 
omfattande funktionsnedsättningar. 

Kommunen och landstinget ska göra upp en plan 
för hur de ska samordna habiliteringen. Ingen vet 
hur ofta det görs. Det hade suttit bra med ett exem-
pel på en sådan plan. Landstingens habilitering är 
nog tillsammans med råd och stöd de mest splittrade 
och minst reglerade verksamheterna för personer 
med funktionsnedsättning.

Den enskildes medverkan
Kommunens handläggning utgör ett stort avsnitt i 
handboken. Här blandas formella regler med psyko-
logiska resonemang på ett skickligt sätt. Likväl saknar 

jag något om den enskildes och dess 
föresträdares medverkan vid verkstäl-
ligheten av ett beslut. Kommunen är 
visserligen suverän i sitt beslut och det 
går inte att överklaga, men samtidigt 
stadgas det att den enskilde i största 
möjliga utsträckning ska ges inflytan-
de och medbestämmande över insat-
ser som ges.

Det ges en bra beskrivning av inne-
hållet i den individuella planeringen 
av insatserna och deras innehåll och 

raden av andra planer som samtidigt kan förekom-
ma. Det rör sig om hela sex–sju sådana.

Befrämja barnets utveckling
Den omvårdnad som barn och unga i ett särskilt bo-
ende har rätt till är betydligt bredare och har delvis 
andra syften än vad som gäller för vuxna i särskilt bo-
ende. Tyngdpunkten ligger vid att ge en omvårdnad 
som befrämjar barnets utveckling och möjlighet att 
successivt klara sig själv. För det krävs rikhaltigt med 
fritidsaktiviteter och möjligheter till socialt samspel. 
Därtill kommer personalens ansvar för barnets säker-
het som kan medföra svårbedömda begränsningar i 
dess frihet. 

Innehållet i en gruppbostad för barn och unga be-
skrivs bättre än vad jag någonsin har läst. Det gäller 
både bostadens utformning, hur vardagen bör för-
flyta och vad som ska dokumenteras. Kraven på per-

Socialstyrelsen. Stöd till 
barn och unga med funk-
tionsnedsättning. Handbok 
för rättstillämpning vid 
handläggning och utfö-
rande av LSS-insatser. 173 
sidor. Artikelnr. 2012-6-57. 
Kan beställas eller laddas ner 
gratis från: 
     www.socialstyrelsen.se
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sonalen och dess samverkan med vårdnadshavaren 
är betydande och konflikter som kan uppstå beskrivs 
särskilt. 

Handbokens sista avsnitt berör avgifter, ersättning-
ar och bidrag. Det kan vara nog så knepigt vid 18-års-
gränsen då kommunens skyldighet upphör och den 
unge måste få aktivitetsersättning. Man tar även upp 
vad som gäller vid inackordering då eleven går i kom-
munal gymnasieskola och boende på en folkhögsko-
la. 

Kommunerna följer inte alltid föreskrifter
Handboken innehåller ingen statistik över de insat-
ser som ges. Det kan man förstå eftersom sådana siff-
ror ändrar sig hela tiden. 

Ändå hade det behövts ett starkare fokus på de om-
råden där statistiken visar att kommunerna ofta inte 
följer de föreskrifter som finns. Ta t ex kommunens 
skyldighet att fortlöpande följa upp vilka som omfat-
tas av lagen och hur deras behov av stöd och service 
ser ut. I hur många kommuner görs det? Eller att 
man inte tillhandahåller en beviljad insats inom skä-
lig tid.

Där hade det varit välgörande med värderingar 
som skulle närma myndigheten till verkligheten. 

Ylva Branting har, tillsammans med Bitte Fritzson 
och Ulla Essén, varit ansvariga för handbokens till-
komst.   
             K G

V id Minnesmottagningen på Kristianstads lasa-
rett har man utarbetat riktlinjer för utredning 
och behandling av demens hos personer med 

utvecklingsstörning. Man anger att det i Sverige rör 
sig om ca  1 800 personer. 

I Kristianstad med omnejd motsvarar det ca 20 per-
soner. Ungefär hälften av dem drabbas av Alzheimers 
sjukdom. Personer med Downs syndrom är den do-
minerande gruppen. 

Men det kan vara svårt att ställa rätt diagnos. De-
pression hos personer med Downs syndrom är tre 
gånger vanligare än hos övriga med utvecklingsstör-
ningar och kan ge liknande symtom som dem vid 
Alzheimers sjukdom. 

Primärvården utreder
Man har utrett och behandlat 20–25 personer med 
utvecklingsstörning och demens. Utifrån dessa erfa-
renheter har man publicerat en skrift om riktlinjer. 
Grundidén är att all basutredning görs i primärvår-
den av den läkare som känner patienten bäst, tillsam-
mans med anhöriga eller kontaktperson. Utifrån den 
gör man en individuellt anpassad vårdkedja som in-
kluderar en specialistundersökning.

Symtom
I riktlinjerna anges att  följande symtom bör väcka 
misstanke om demens hos en person med utveck-
lingsstörning:
 

• Förändrat beteende, förlust av intresse för om-
givningen, försämrad arbetsförmåga.

• Humörförändring (till exempel svängningar i 
affekter, ökad rastlöshet och depression).

• Minnesstörning (sämre närminne, inlärda 
saker som personen alltid vetat eller kunnat 
glöms bort, ADL – förmågor förändras).

• Trötthet.
• Försämrad språkförmåga.

• Försämrad praktisk förmåga, svårare att klä sig, 
koka kaffe osv.

• Svårt att känna igen en välkänd miljö, föremål 
och personer. 

• Svårare att hitta.

Kunskaper behövs
Riktlinjerna innehåller en utförlig checklista av hy-
gien, mat, minne, språk m.m. som bas för en vidare 
undersökning. Det beskrivs även vad läkarunder-
sökningen i primärvården bör innehålla och den 
medicinska behandlingen vid Alzheimers sjukdom. 
Särskild vikt läggs vid  arbetsterapeutens insatser och 
behandling som beskrivs utförligt.

En förutsättning för en god omvårdnad är dels ge-
nerell kunskap kring demenssjukdomar dels  kun-
skap om individens specifika symtom. Det behövs  
utbildning och handledning av personalen både 
generellt och individuellt. Uppdatering av kunska-
perna hos dem som vårdar demenssjuka behöver ske 
kontinuerligt.

I ett utförligt avsnitt behandlar man problemen 
med munhälsa hos personer med demenssjukdom 
och utvecklingsstörning och förberedelser för in-
grepp i munhålan.

Till slut tar riktlinjerna upp bemötandet vid kon-
fusion/hjärnsvikt och fysiska och psykiska komplika-
tioner. Som en bilaga publiceras demenstestet Mini 
Mental State Examination i svensk revidering.
     K G

Demens

Ann-Marie Liljeroth. Ann-Charlotte Palm. Lokalt 
vårdprogram. Riktlinjer vid utredning och behand-
ling av demenssjukdom vid utvecklingsstörning. 
Samverkan mellan primärvård, specialist och kom-
mun. 30 sid. 2012. Enheten för Kognitiv medicin. 
Medicinska kliniken. Centralsjukhuset Kristianstad. 
Kan erhållas i enstaka exemplar på papper eller i 
PDF-format från e-post:  Eva.Reich-Levin@skane.se
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R edan på 90-talet gick några föräldrar till barn 
som hade Prader-Willis syndrom samman 
och startade ett gemensamt boende för de-

ras barn i ett flerfamiljshus i Hammarbyhöjden, en 
närförort söder om Stockholm. 

Det var lyhört och man fick en del problem med 
grannarna, så efter några år försökte man övertyga 
kommunen att man behövde ett fristående hus. Till 
slut lyckades man och huset stod klart 2005. Det har 
en stor trädgård där de boende har var sin egen od-
lingslott. Här finns inga kylskåp i de boendes egna 
lägenheter och dörren till det gemensamma köket 
är alltid låst. Matrummet är separat och ligger intill 
köket med en serveringslucka emellan. Det skapar 
trygghet, ingen behöver fundera på köket. 

Gruppbostaden tillhör Stockholms kommun ge-
nom Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Den drivs på 
entreprenad av Attendo.

  Här bor fyra män och två kvinnor, mellan 30 och 47 
år. Utöver  Prader-Willis syndrom har de en förstånds-
nedsättning, men alla kan läsa och skriva.

Mår bra av att bo tillsammans
I många europeiska länder finns det särskilda PWS-
boenden och nu planerar vi ytterligare ett, berättar 
Lisa Boman, verksamhetschef.

– Det är en sådan komplex problematik som är svår 
för andra att förstå, säger hon. All forskning pekar 
åt samma håll, personer med PWS mår bäst av att 
bo tillsammans. Det de har gemensamt är fixeringen 
vid mat och avsaknaden av mättnadskänsla. Det gör 
att de blir väldigt upptagna av mat. De tänker på mat 
och de pratar om mat. Att vara personal här handlar 
därför mycket om att avleda tankarna på mat.

Boende för personer 
med Prader-Willis syndrom

Precis på randen till Nackareservatet söder om 
Stockholm ligger, i en stor gul enplansvilla, Sveri-
ges enda boende som enbart är för personer med 
Prader-Willis syndrom. 

Prader-Willis syndrom
beror på en icke ärftlig defekt på kromosom 
15. I Sverige föds cirka tio barn med detta 
syndrom varje år. Sammanlagt finns det cirka 
500 personer.
I spädbarnsåldern är barnet muskelsvagt, 
suger dåligt och sover mycket. Under koltåren 
börjar det äta mycket utan att visa mättnads-
känsla. Detta blir ett fortlöpande problem och 
utan en restriktiv kostbehandling leder det till 
extrem fetma. Detta ökar risken för diabetes  
och hjärt- och kärlsjukdomar. Kroppslängden 
blir nedsatt. Könsmognaden blir ofullständig 
och begåvningsutvecklingen stannar på en 
nivå av lindrig eller måttlig utvecklingsstörning. 
Man anser allmänt att personer med Prader-
Willis syndrom har relativt lätt för verbal och 
social kommunikation.
Läs mer på Prader-Willi-föreningens hemsida: 
www.prader-willi.se Köket är låst och maten serveras genom en lucka mellan matrum-

met och köket.
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 Bara det att befinna sig ute bland andra i samhäl-
let ställer till problem för personer med Prader-Willis 
syndrom anser Lisa Boman:

– De som bor här har svårt med fritidsaktiviteter 
tillsammans med andra för där blir det alltid fika med 
kaffe och en bulle. Och då kan de inte vara med. Så 
det gäller att ha kommunikation med ledarna på de 
olika aktiviteterna.

 
Anpassad mat
Personalen lagar själva maten men de har ett nära 
samarbete med en dietist för maten måste vara sär-

Många järn
i elden

A nders Martinsson är 
42 år och var en av de 
som flyttade till grupp-

bostaden i Hammarbyhöjden 
i början av nittiotalet och så 
småningom vidare till den 
stora villan vid skogsbrynet. 

Det finns många fördelar 
med det nya boendet, säger 
han.

– Det är mycket större 
ge mensamma utrymmen. 
Många fler ställen att vara på. 
Sen har vi ju en tomt och en 
egen täppa där man kan odla 
sina grejer. Och så är det nära 
till skogen där man kan gå 
långpromenader, och till sjön 
där vi badar på sommaren. 
Lägenheterna är mindre här men det märks inte 
för de är så välplanerade.

Anders fritid handlar mycket om träning och andra 
fysiska aktiviteter.

– Jag har styrketräning på gymmet en gång i veckan 
och går långpromenad varje söndag med de andra, 
berättar han. Sen tränar jag judo varje torsdag och 
tävlar på helgerna. Ibland åker vi på träningsläger. 
När vädret tillåter cyklar jag mycket och simmar i sjö-
ar och hav på sommaren. Och bowlar med kompisar. 
Det är roligt.

Men fritiden är inte bara motion.
– Jag går mycket på bio också. Jag tittar på teveserier 

och DVD-filmer, går på musikaler, opera och teater. 
Och på museer, konstutställningar och mässor. Och 
så håller jag på med datorn och lyssnar på musik. Jag 
spelar saxofon själv också. Och fiskar, det är ett av 
mina stora intressen.

– Det låter mycket.
– Ja, det är mycket. Det är kul. Och så har vi många 

gemensamma aktiviteter här också, många utflykter 
och så.

Han tycker det är bra med den hårda hållningen 
till maten.

– Det är bra att det är så. Jag skulle inte klara av det 
annars. Vissa perioder kan det vara jobbigt men an-
nars är det bra.

Anders visar mig alla judomedaljer. Det ser ut att 
vara hundratals där de hänger på väggen i sovrum-
met. Ovanför sängen hänger två fina oljemålningar 
som han själv har gjort. Han visar även andra tavlor 
som står lutade mot väggen.

– De har jag målat på kurser som vi har haft här 
på boendet berättar han, med en personal som är 
professionell konstnär.

Han jobbar på en daglig verksamhet på Östermalm. 
– Där håller jag på med dans och musik och drama. 

Vi får göra våra egna radioprogram och egna låtar 
från scratch till färdig melodi. Och så får vi spela in 
i studio. 

Det låter härligt, säger jag.
– Ja, det är härligt.
Ingen av de andra som arbetar i den dagliga verk-

samheten har Prader-Willis syndrom. Jag undrar hur 
det fungerar.

– Ibland är det besvärligt, när de inte riktigt förstår.  
Men han skulle inte vilja byta daglig verksamhet.
– Nej, jag vill jobba kvar där. Jag trivs väldigt bra.

skilt anpassad. Ungefär som viktväktarmat.
– De får bara äta 1200–1300 kalorier per dag, säger 

Ann-Terese Mörch som arbetat som boendestödjare  
sedan starten.  

Det kan jämföras med  en person som har ett stil-
lasittande arbete och som normalt äter ungefär det 
dubbla. Så näringsinnehållet i den mat vi lagar måste 
vara högt. 

Personalen äter tillsammans med de boende och 
inte mer än de. Det är väldigt fin mat. Rena råvaror. 
Mycket frukt.

Anders Martinsson tycker om att träna och röra på sig.
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– Man måste ju vara ett gott 
föredöme, säger Ann-Terese. 
Det är jätteviktigt här. 

– De behöver inte fantisera 
om vad det ska bli för mat, sä-
ger Lisa, den är god och de vet 
vad de får.

Men så lägger hon till:
– Men är det släktfest eller så 

är det inte så himla strikt, då 
kanske de går upp några kilon 
i vikt men sen går de ju ner 
igen.

Behöver mycket träning
Motion och rörelse är viktig 
för alla människor men desto 
viktigare för personer med 
PWS. De behöver mer träning 
än andra för att bygga upp sin 
muskelmassa. Alla har egna 
motionsaktiviteter efter eget 
intresse. Dessutom går man på 
en gemensam långpromenad 
varje söndag, men den följer inte alla med på.

– Framför allt handlar det om att göra roliga saker. 
Tycker man om att rida så rider man, tycker man om 
judo går man på judo. Alla har nånting: styrketrä-
ning, judo, ridning, vattengympa…

Men det gäller även att få in rörelse i det vanliga 
livet, ”vardagsmotionen”. Det gäller att motivera och 
att även i det här sammanhanget föregå med gott ex-
empel.

Viktigt med rutiner kring maten
I arbetet på gruppbostaden handlar det mycket om 
att vara eniga, att respektera de gemensamma beslu-
ten och att göra ”likadant”. Ett ord som återkommer 
är trygghet. Att de boende kan förutse vardagen och 
lita på att få det de förväntar sig. Det gäller särskilt 
rutinerna kring maten.

– Eftersom man måste sätta gränser för det som 
är viktigast för dem som bor här, nämligen mat, så 
måste man fundera på hur man tillämpar rätten till 
självbestämmande. Det gäller att inte kränka någon 
och att man tänker på det här med integritet. Man 
måste bestämma tillsammans. Jag tror att vi pratar 
mer med dem som bor här om detta än man gör i 
andra gruppbostäder. De är ju mycket  medvetna om 
sin diagnos. Det handlar om att bygga upp tillit och  
förtroende, att långsamt skapa nära relationer, att stå 
vid sitt ord och att aldrig skuldbelägga. Man måste 
också vara lyhörd. 

De som bor i gruppbostaden känner varann väl, 
de har blivit ett kopmpisgäng och det gemensamma 
utrymmet utnyttjas flitigt. Det blir mycket spel och 
umgänge, säger Ann-Terese.

Alla utom en person åker till olika dagliga verksam-
heter.

Nära kontakter med forskare
Ett problem för personalen är att de nästan inte har 
några att fråga om de behöver hjälp. Det är nämligen 
de själva som sitter inne med den mesta kunskapen 
om Prader-Willis syndrom i Sverige. De deltar i kon-
ferenser och håller sig ständigt uppdaterade med vad 
som händer i ämnet. De åker land och rike runt och 
lär ut sina kunskaper. 

Personalen har ett nära samarbete med forskare.
– De försöker finna vad det är som gör att man inte 

blir mätt för att sedan kunna generalisera resultatet 
på resten av befolkningen, på alla ”vanliga övervik-
tiga”.

Men ingen medicin eller speciella dieter har fung-
erat hittills.

Forskarna är hängivna, riktiga eldsjälar, säger både 
Lisa och Ann-Teres. Tänk om de skulle ta fram en 
tablett som kunde göra att de med PWS kan känna 
mättnad! Vilken revolution det skulle vara!

Ljus framtid
Både Lisa och Ann-Terese ser positivt på framtiden.

– När jag började jobba med personer som har PWS 
så var medelåldern inte mer än 30 år, säger Ann-Te-
rese. Nu blir de över 50. De äldsta som man känner 
till idag är 67.

Förr fick ju en del inte ens någon diagnos. Barnen 
blev överviktiga och föräldrarna fick klagomål för att 
de inte kunde ”hindra dem från att äta”. 

Idag får man oftast diagnos direkt när man föds 
och då får föräldrarna ett helt batteri av stödinsatser. 
Kunskaperna om PWS har ökat  enormt. Vi tror att 
de med PWS idag kommer att gå en ljus framtid till 
mötes.

Text och bild: Erik Tillander.

”Personer med PWS mår bäst av att bo tillsammans”, anser Lisa Boman, verksamhets-
chef och Ann-Terese Mörch, boendestödjare som har arbetat i det särskilda Prader-
Willis-boendet sedan starten. 
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M öjligheten att vårda någon med tvång bara 
för att man har en utvecklingsstörning togs 
bort i Omsorgslagen 1985. Därför stadga-

des det också uttryckligen i Lag om psykiatrisk tvångs-
vård, LPT, att: Tvångsvård får inte ges om patientens psy-
kiska störning ... utgör enbart en utvecklingsstörning.

I en aktuell statlig utredning (SOU 2012:17) före-
slår man nu att denna bestämmelse i LPT tas bort. 

Utredningen hänvisar till Världshälsoorganisatio-
nens manual för att klassificera olika sjukdomstill-
stånd (ICD-10) som Socialstyrelsen också använder. 
Där anses personer med tillstånd inom autismspek-
trat (personer med autism, Aspergers syndrom, aty-
pisk autism och desintegrativ störning) tillhöra grup-
pen med beteckningen genomgripande utvecklingsstör-
ning. För dessa personer kan komplicerade händelse-
förlopp leda till stress och krisreaktioner som kräver 
ett mer avancerat omhändertagande än vad som kan 
ges genom LSS.

Man menar att nuvarande undantag i lagen kan 
förleda till uppfattningen att en person med utveck-
lingsstörning, oavsett symtom eller beteende, inte 
under några som helst omständigheter kan bli före-
mål för psykiatrisk tvångsvård. Krisreaktioner hos en 
person med utvecklingsstörning kan vara så uttalade 
att de behöver hanteras inom den specialiserade psy-
kiatriska vården. Utredningen anser därför att un-
dantaget bör tas bort. 

Utredningen föreslår också att tillräknelig åter ska 
införas i brottsbalken som ett krav för att en gärning 

L andstingen får 94,5 milj kr årligen för råd och 
stöd. Regeringen gav Socialstyrelsen i upp-
drag att undersöka hur landstingen använder 

dessa pengar. Man ska också ge förslag på hur sam-
hällets stöd för barn och unga med funktionsnedsätt-
ning på bästa sätt kan göras tillgängligt.

Nu har Socialstyrelsen fullgjort sitt uppdrag. Den 
har genomfört en enkät till landstingen och inter-
vjuat ansvariga i fem landsting. Det visar sig att statsbi-
draget används i de flesta landsting till utbyggnaden 
av habiliteringsverksamheten där råd och stöd ingår. 
En del har en handikappkonsulent eller en central 
samordnare. Det enda gemensamma är att det ser 
väldigt olika ut och att kvaliteten är väldigt skiftande. 
Inget landsting vet hur många som har behov av råd 
och stöd.

Socialstyrelsen har även intervjuat fyra riksförbund 
och ett antal föräldrar. De vill helst ha bra och snabb 
information på nätet och vill också kunna ställa frå-
gor där. 

Den information man får borde vara anpassad till 
de tidpunkter då problem uppstår: inskolning i barn-
omsorg, skolstarten, gymnasietid, vuxenlivet etc. och 

En särskild patientlag

N u finns ett förslag om en särskild patientlag. 
Man vill samla befintliga regler under en rubrik 

och lägga till några nya. Det rör sig om patienternas 
rätt att välja vård i både det egna och i andra lands-
ting, regler om samtycke, delaktighet i vården och val 
av behandling m.m.

Som en konsekvens av detta förslag ska den befint-
liga hälso- och sjukvårdslagen göras om vad gäller 
landstingens organisation. Ansvarsfördelningen hu-
vudmännen emellan kommer inte att ändras. 

Vissa bestämmelser kommer att regleras i en spe-
ciallagstiftning eller förordning. Förslaget ska vara 
klart senast vid utgången av juni månad.

En särskild webbplats om barn och unga med funktionsnedsättning?

omfatta både kommunala, landstings- och statliga in-
satser. Man måste kunna få veta vem som är handläg-
gare och vem som är ansvarig. Dessutom anser man 
att det vore en stor fördel om man fick göra en egen 
vårdbegäran istället för att behöva gå till primärvår-
den för att få en remiss.

Socialstyrelsen har begränsat sig till att föreslå en 
särskild webbplats. För att det inte ska bli för dyrt  vill 
man utöka en redan befintlig hemsida och lämnar 
fyra förslag:  Den lokala kommunens webbplats (den 
är dock för lokal), Socialstyrelsen.se (den är inriktad 
på de yrkesverksamma  och normeringar), Kunskaps-
guiden.se (även den är inriktad på kunskapssprid-
ning och har sin tyngdpunkt på nationell nivå) och 
slutligen 1177.se.

Hemsidan 1177.se administreras från SKL och har 
fokus på regional hälso- och sjukvård, men skulle 
kunna utvidgas med kommunernas socialtjänst. SKL 
har åtagit sig att göra en förstudie om det.
Ref.
Socialstyrelsen. Samordning för barn och unga med 
funktionsnedsättning. 26 sid. 2013.

ska utgöra ett brott. Om man, på grund av en svår ut-
vecklingsstörning, saknar förmåga att förstå gärning-
ens innebörd ska man inte kunna dömas.

I utredningen föreslås även att den som döms till 
fängelse men har en funktionsnedsättning, t ex en 
svår utvecklingsstörning, ska kunna dömas till sluten 
stödenhet. Mer om detta skrev vi i Intra 2/2012, sid 7.

Psykiatrisk tvångsvård möjlig

SOU 2012:17. Psykiatrin och lagen – tvångsvård, 
straffansvar och samhällsskydd. Sidan 365. Finns 
att läsa på www.regeringen.se (sök på Publikatio-
ner)
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V id Brunnsviken i Stockholm, strax norr om 
Haga slott, ligger en pampig regementsbygg-
nad ”uppförd under H.M.K Gustav V:s re-

gering”, som det står på fasaden. Regementet är vis-
serligen nerlagt sedan länge, men de nyrenoverade 
kasernerna fungerar som business center, och unifor-
merna har ersatts av kostymer och dräkter. 

Här har omsorgskoncernen Frösunda sitt huvud-
kontor. Eller ska man se det som det brittiska riskka-
pitalbolaget HgCapitals Sverigekontor? 

Från högkvarteret styrs 43 gruppboenden (enl 
LSS), 28 assistanskontor, 27 dagliga verksamheter, 16 
HVB-hem och 4 äldreboenden. Och hit strömmar en 
hel del intäkter. Det rör sig om ett nav på en marknad 
där personlig assistans tycks vara det som ger mest 
klirr i kassan. På 15 år har Försäkringskassans utgifter 
i form av assistansersättning ökat med 500 procent till 
24,3 miljarder (2011), och under samma tid har de 
privata företagens andel av marknaden växt från 25 
till 45 procent.

– Det är en ren guldgruva för företag som letar 
stora vinster, och det finns inga risker, säger Tomas 
Agdalen på Inspektionen för socialförsäkringen, som 
utrett de ökade assistanskostnaderna.

70 % ägs av riskkapital
Även LSS-boenden och daglig verksamhet drivs allt 
mer i privat regi. Enligt Socialstyrelsen har privata 
aktörer skurit åt sig ungefär en fjärdedel av den totala 
kakan. Det allra mesta kontrolleras av vinstintressen, 
och 70 procent av de privatdrivna gruppbostäderna 
har något av fem riskkapitalbolagsägda koncerners 
namn på dörren: Carema, Attendo, Humana, Sol-
hagagruppen och Frösunda.

Om ett företag kan få växtvärk ligger Frösunda i 
farozonen. Man har gått från en omsättning på lite 
över 1 miljard år 2008 till nästan 2,5 år 2011. Därige-
nom har man etablerat sig som en av de största inom 
den privatiserade välfärden. Enligt den senaste års-
redovisningen landade vinsten, räknat som rörelse-
resultatet innan goodwillnedskrivningar (se ruta sid 
28) på hela 121 miljoner 2011. Man tjänade ungefär 
58 000 kronor på var och en av sina 2100 ”kunder”.

Alla är vi dock små och olönsamma i början. För så-
där två decennier sedan, när välfärden nästan uteslu-

Riskkapitalbolagen expanderar 

Hösten 2010 avslöjade Intra att LSS-verksamheterna blivit ”big business” – att riskkapitalbo-
lag köpt omsorgsbolag och slussade vinsterna till skatteparadis. Vi bad frilansjournalisten 
Kent Werne göra en ny granskning – och kan nu visa att de sex riskkapitalägda koncernerna 
har växt med 60 procent på två år, att de tillsammans gjorde över en halv miljard i vinst på 
LSS-verksamheterna 2011 och att man bara återinvesterar en bråkdel av överskottet. Resten 
används till nya uppköp och läggs undan till ägarna.

tande drevs offentligt, var Frösunda ett litet företag 
grundat av entreprenören Karsten Inde. Fokus låg 
inledningsvis på rehabilitering, men när LSS-lagen 
klubbades av riksdagen 1994 satsade man på person-
lig assistans till personer med funktionsnedsättning, 
och då föddes Frösunda LSS.

Därefter växte man stadigt och adderade fler och 
fler kunder, samtidigt som riksdagen trissade upp 
schablonersättningen. I början av 2000-talet kunde 
Karsten Inde slutligen sälja Frösunda till Praktiker-
tjänst, där det slogs ihop med ett par andra företag 
2004.

Riskkapitalbolagen gör entré
Tre år senare, 2007, inleddes ett nytt kapitel, då Prak-
tikertjänst sålde Frösunda till det danska riskkapital-
bolaget Polaris Equity. Reavinsten blev 400 miljoner.

Riskkapitalbolag, eller ”buy out” som fenomenet 
kallas i finansbranschen, köper och säljer etablerade 
företag med en kombination av pengar från institu-
tionella investerare (pensionsfonder, försäkringsbo-
lag etcetera) och stora banklån.

Efter uppköpet går riskkapitalbolaget in för att 
effektivisera verksamheten och letar dessutom upp 
mindre företag att infoga i bygget, vilket ökar omsätt-
ningen och värdet. Hela tiden med siktet inställt på 
det som kallas ”exit”, det vill säga en försäljning, vilket 
brukar inträffa efter cirka tre till åtta år. 

– Man ska kunna sälja det för mer än man köpt det 
för, det är hela tanken, säger Per Strömberg, profes-
sor i finansiell ekonomi på Handelshögskolan och 
expert på riskkapitalbolag.

Och man gör inte vilka affärer som helst. I Inspek-
tionen för Socialförsäkringens rapport Assistansmark-
naden (2012) skriver man att riskkapitalbolag som 
sysslar med buy out fokuserar på ”mogna företag, 
med befintliga vinster, kunder och omsättning”, vil-
ket väl bekräftas av den beskrivning Humanas ägare 
gör av sin affärsidé på hemsidan: ”Argan Capital 
strävar efter att skapa förstklassig avkastning till sina 
investerare genom ett noggrant urval av marknadsle-
dande företag som uppvisar mycket kompetenta led-
ningsgrupper och beprövade affärsmodeller, robusta 
och försvarbara resultat och kassaflöden, hållbara 
konkurrensfördelar samt potential för värdeökning.” 

Av Kent Werne
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Idealisk bransch
I mitten av 00-talet letade bolagen efter nya objekt att 
lägga vantarna på, och fann den skattefinansierade 
välfärden. Per Strömberg beskriver välfärdstjänster 
som en smått idealisk riskkapitalbransch med små 
risker och ”förutsägbara intäkter”. 

– Man såg bolag som hade potential för värdeök-
ning. Det fanns effektiviseringsmöjligheter, och 
marknaderna var relativt fragmentiserade. Det hand-
lar dessutom om sektorer som antas fortsätta växa.

Eller som Caremas moderbolag Ambea skriver i sin 
årsredovisning: ”Omsorgstjänster behövs alltid, oav-
sett ekonomins hälsotillstånd.”

2005 köptes marknadsledande Carema och At-
tendo upp av de brittiska riskkapitalbolagen 3i och 
Bridgepoint; och med på köpet följde en serie grupp-
boenden. 

Samma år gav sig det Wallenberganknutna riskka-
pitalbolaget EQT in i välfärden genom att köpa upp 
och slå ihop en rad mindre företag till Aleris. Och 
2006 sålde Bridgepoint Attendo till det svenskägda 
riskkapitalbolaget IK Investment Partners, som enligt 
uppgift erbjöd en rejäl köpesumma.

Egentligen stod också riskkapitalets insteg i LSS-
verksamheterna skrivet i stjärnorna. En i grunden re-
volutionerande rättighetslagstiftning hade nämligen 
fått en lika revolutionerande bieffekt. På ett decen-
nium hade en lukrativ marknad skapats.

Lite i skymundan av sjukvården och äldreomsorgen 
hade till exempel personlig assistans förvandlats till 
den mest privatiserade välfärdssektorn av alla. Här 
fanns alltså en del att göra för den som hade ambi-
tionen och vinstintresset.

Efter lite kalkylerande och några samtal med folk i 
svängen stod det klart att man upptäckt ett nytt Klon-
dyke – en relativt jungfrulig mark dit pionjärerna vi-
sat vägen och där man nu kunde köpa upp marken 
och inleda exploateringen.

När Polaris tog över Frösunda 2007 öppnades slus-
sarna. Samma år köptes Solhaga by och Bellstasund 
upp av Valedo och slogs ihop till Solhagagruppen. 
2008 sålde Michael Fahlander och Ibrahim Kadra sitt 
framgångsrika Assistansia till brittiska Argan Capital, 
som snabbt slukade en rad mindre företag och bil-
dade jätten Humana. Och ungefär samtidigt sålde 

Karsten Inde aktiemajoriteten i sitt andra livsprojekt 
– assistansföretaget Olivia – till Procuritas.

Så var ruljangsen igång – med förvärv, tillväxt och 
lönsamhetstänk. Mindre konkurrenter svaldes och 
marknaden ”konsoliderades”. Några gjorde sin ”exit” 
snabbare än väntat eftersom andra riskkapitalbolag 
bultade på dörren. 2010 sålde 3i Orkidén och resten 
av Carema till svensk-tyska Triton. Samma år gjorde 
sig Valedo av med Solhagagruppen. Ny ägare blev 
brittiska Bridgepoint, som tidigare ägt Attendo Care. 
Och i maj 2010 sålde Polaris hela Frösundakoncer-
nen till brittiska HgCapital, för drygt 1,3 miljarder.

Fortsatt expansion
Hösten 2010 uppmärksammade Intra riskkapitalbo-
lagens insteg i LSS-verksamheterna och avslöjade hur 
mycket pengar deras ”portföljbolag” slussade runt. 
2009 landade de sex riskkapitalbolagsägda koncer-
nernas omsättning – det vill säga intäkterna från stat 
och kommuner -– på 4,9 miljarder. Tillsammans gjor-
de de sex största ett rörelseresultat på 343 miljoner 
på LSS och personlig assistans 2009.

En ny granskning av koncernernas årsredovisning-
ar visar att de sex största växt snabbt med riskkapital-
bolagen vid spakarna. 2011 fick man sammanlagt 7,8 
miljarder för att driva LSS-verksamhet och assistans. 
En ökning med nästan 60 procent på två år.

Offensiv marknadsföring
Störst var Humana, som omsatte 2,3 miljarder på LSS-
området och 2,5 om man räknar in övriga verksamhe-
ter. Man har växt genom vad det mindre assistansbo-
laget Vivida beskriver som ”offensiv marknadsföring 
och ett flertal köp av assistansbolag”. 2011 anordnade 
Humana assistans åt 1800 personer – en tiondel av 
alla berättigade. Man har också tagit över driften av 
en rad gruppboenden, börjat med hemtjänst och 
gett sig in på ”nya affärsområden”, genom att köpa 
upp Baggium Vård & Behandling i Göteborg. 

Hack i häl på Humana är Frösunda, med en något 
lägre omsättning. Tillsammans är de båda ungefär 
lika stora som de övriga 13 bland de 15 främsta.

Marknadsledarna skuggas av det snabbt växande 
Olivia. 2008, strax efter Procuritas uppköp, sa dåva-
rande VD:n Karsten Inde till Assistanskoll att ”målet är 
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att företaget Olivia Holding inom tre, fyra 
år ska äga företag i vårdsektorn som tillsam-
mans har 1,5 miljarder i omsättning, en 
femdubbling mot idag alltså”. 2011 var må-
let nästan nått, med en omsättning på 1,43 
miljarder, varav 1,28 miljarder på assistans 
och LSS-området. 

Carema Orkidén och Attendo LSS, som 
har var sin större vårdkoncern i ryggen och 
som främst driver gruppbostäder, har också 
blivit större efter en rad vunna kontrakt 
och uppköp. Minst av de riskkapitalbolagsä-
gda koncernerna var Solhagagruppen, som 
ändå växte med nästan 40 procent.

Humana skriver i sin årsredovisning att 
”koncernen fortsätter sin tillväxtstrategi dels 
genom ytterligare förvärv av bolag och dels 
genom kraftfulla satsningar på organisk till-
växt”. Ungefär så skriver alla koncerner och 
fram till i höstas var alla optimistiska.

Debatten har skapat risk
Men den senaste tidens debatt om riskkapi-
talbolagen och vinsterna i välfärden – som 
fick syre av Carema skandalen – har föränd-
rat bilden. Carema Orkidén konstaterar i 
årsredovisningen att bolagets tillväxtmöjlig-
heter ”påverkas av opinionen och politiker-
nas syn på privat drift”. Efter den negativa 
publiciteten och ”den efterföljande debat-
ten om privat omsorg generellt är riskerna 
mer svårbedömda än tidigare”, konstaterar 
man.

Den största reella risken återfinns sanno-
likt i LO:s och Vänsterpartiets förslag till en 
omreglering av den skattefinansierade väl-

färden, där tanken är att vinstdrivande aktie-
bolag ska ersättas med så kallade SVB-bolag 
eller (i LO:s fall) samhällsbolag, där avkast-
ningen och värdeöverföringen begränsar 
sig till statslåneräntan plus 1 procent.

– Vi kommer knappast få se några riskka-
pitalbolag i de här verksamheterna om det 
blir verklighet, säger Per Strömberg.

Vinsten – det som blir över
Det är mycket som står på spel när politiker-
na nu ska ta ställning till frågan om vinster-
nas och riskkapitalbolagens vara eller inte 
vara inom välfärden.

Intras granskning visar att de sex stora 
riskkapitalägda koncernerna gjorde en 
sammanlagd vinst på 565 miljoner i LSS-
verksamheterna 2011 – en ökning med 65 
procent sedan 2009. Mest tjänade Humana: 
180 miljoner 2011, jämfört med 135 två år 
tidigare.

Beror vinsten på ökad lönsamhet? Inte ge-
nerellt. Den genomsnittliga vinstmargina-
len låg 2011 på 7 procent, vilket var samma 
som 2009. Nyckeln var expansionen. Däri-
genom ökade omsättning och gav mer vinst 
i kronor och ören.

Vissa har dock pressat upp vinstmargina-
len. De som sticker ut är framförallt Carema 
Orkidén och Attendo LSS, med 10 respek-
tive 13 procents marginal.

Vinst är i praktiken ”det som blir över när 
produktionskostnaderna är betalda”, som 
Inspektionen för socialförsäkringen defi-
nierar det. En vinstmarginal på 7 procent 
innebär alltså att 93 procent av de pengar 

Så har Kent Werne räknat:

Alla uppgifter om koncer-
nernas omsättning, vinst, 
räntekostnader, investe-
ringar och skatt kommer 
från koncernredovisningar 
som hämtats från Bolags-
verket. De har när så varit 
nödvändigt kompletterats 
med årsredovisningar för 
dotterbolag.
   Koncernerna driver ofta 
annan verksamhet än LSS 
och personlig assistans. 
Detta har räknats bort i 
statistiken som presen-
teras i granskningen, 
förutom i de inledande 
uppgifterna om Frösunda.
   Vad gäller vinsten har jag 
tittat på rörelseresultatet 
före goodwillnedskriv-
ningar, vilket är det som 
blir över när kostnaderna 
för verksamheten och 
avskrivningar på investe-
ringar (i verksamheten) 
dragits av från de årliga 
intäkterna.
   I en del andra publi-
cerade beräkningar har 
goodwillnedskrivningar 
räknats med, vilket gett 
en missvisande bild av 
den verkliga lönsamheten. 
Per Strömberg, professor i 
finansiell ekonomi förkla-
rar vad goodwill är i detta 
sammanhang:
   – Det kommer från 
förvärv man gjort till ett 
högre pris än bokvärdet. 
Det är en kostnad i dina 
böcker, men påverkar inte 
kassaflödet negativt.
   Med andra ord: När 
koncernerna köper upp 
ett företag betalar de ofta 
mer än vad det är värt om 
man ser till kapital och 
lösöre. Priset baseras på 
förväntningar om framtida 
intäkter och vinster. Detta 
överpris är inte avdrags-
gillt och påverkar inte det 
beskattningsbara resul-
tatet. Men koncernerna 
skriver ner detta övervärde 
varje år, i takt med att 
pengarna rullar in. Frö-
sunda gjorde till exempel 
goodwillnedskrivningar på 
113 miljoner 2011. En kor-
rekt bild av lönsamheten 
kräver att man ignorerar 
detta.

2009
Bolag koncern

Humana

Frösunda LSS

Carema Orkidén

Team Olivia

Solhagagruppen

Särnmark Assistans

Marcus Assistans

VH Assistans

Passal Assistans

Vivida assistans

Enigma omsorg

Din förlängda arm

A-assistans

Attendo LSS

Misa AB

Omsättning
LSS inklusive
assistans (mkr)

1693

1635

  615

  559

  300

  143

  125

  125

  121

  103

  100

    96

    95

    75

    71

Vinst
(mkr)

135

114

 35

 28

 29

   8

 27

   7

   3

   4

 15

 10

   6

   2

   6

Marginal

  8%

  7%

  6%

  5%

10%

  6%

22%

  6%

  2%

  4%

15%

10%

  6%

  3%

  8%

Huvud-
ägare

Argan Capital

HgCapital

Triton

Procuritas

Bridgepoint

Mikael Särnmark

Sabri Erdinc, Binyami Erdinc

Veronica Hedenmark

Leufvén, Macherelle, Sjölander

V7 Förvaltning

Michael Creutz

Peter Näslund

Leif Johansson

IK Investment partners

Lennart Jönsson

2011
Bolag koncern

Humana

Frösunda LSS

Team Olivia

Carema Orkidén

Attendo LSS

Solhagagruppen

Särnmark Assistans

Vivida assistans

VH Assistans

Din förlängda arm

Enigma omsorg

Passal Assistans

A-assistans

Marcus Assistans

Misa AB
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som koncernerna får av staten och kommunerna går 
till att bekosta den löpande verksamheten samt till av-
skrivningar för tidigare investeringar i verksamheten. 

Hur lyckas de gå med vinst?
Företagen själva talar om effektiviseringar och ”skal-
fördelar”, vilket ger lägre kostnader. Frågan är i så 
fall var den stora besparingen görs. Ett självklart svar 
är personalkostnaden eftersom den normalt utgör 
mellan 80 och 90 procent av de totala kostnaderna 
– beroende på vilken välfärdssektor man tittar på. 
LSS-insatserna, och i synnerhet personlig assistans, 
är väldigt personalintensiva verksamheter.

Det saknas undersökningar av skillnaden i perso-
naltäthet mellan kommunala och privata LSS-boen-
den. Socialstyrelsens inventering av äldreomsorgen 
2007 visade dock att personaltätheten var 
10 procent lägre på privata äldreboenden 
än på kommunala. Privat sektor körde 
också oftare med timanställningar. Och 
man kan kanske gissa att förhållandet är 
ungefär detsamma inom LSS.

Man kan också erbjuda lägre löner och 
sämre anställningsvillkor. Och precis så är 
det, åtminstone om man ser till personlig 
assistans, som är mest genomlyst.

Tomas Agdalen på Inspektionen för 
Socialförsäkringen är inte förvånad över 
vinstmarginalerna i assistansbranschen. Det beror i 
huvudsak på hur ersättningssystemet ser ut, menar 
han.

– Timschablonen är konstruerad för att täcka kom-
munernas ökande kostnader, samtidigt som de pri-
vata aktörerna lyckas pressa sina kostnader.

Enligt ISF:s beräkningar gav schablonersättningen 
en marginal på 54 kronor i timmen för assistans-

företag 2012.  Man kan därför säga att företagen 
överkompenseras. Och det beror till stor del på att 
kommunerna har ett ”högre löneläge när det gäller 
grundlön och ersättning för arbete på obekväm ar-
betstid”, liksom ”förmånligare ersättningar för jour”. 
Såväl medellönen som lägstalönen är generellt säm-
re bland vinstdrivande företag, visar siffror från Kom-
munal.

Lönerna skulle kunna öka avsevärt om inte lönsam-
hetskravet fanns. Om till exempel Humanas vinst på 
180 miljoner hade gått till de 5000 anställda i form 
av bonus hade de fått drygt 27 000 var i bruttolön, 
alternativt en löneförhöjning med 2 250 kronor i må-
naden.

”Det är också känt att assistansföretag kan vara flex-
iblare i sin personalpolitik ”, skriver Agdalen i rap-

porten. Något som också Britt-Marie 
Höglund, förhandlare på Kommunal, 
lyfter fram.

– Är du anställd av kommunen är du 
ofta tillsvidareanställd och har vanlig 
uppsägningstid som kommunen be-
talar. De större bolagen betalar bara i 
två veckor, och det blir förstås en viss 
skillnad i kostnad.

I sina jobbannonser skriver till ex-
empel Humana som regel att man 
”tillämpar tidsbegränsad anställnings-

form ’så länge uppdraget varar’ samt timanställning”, 
och att det är ”fast timlön enligt överenskommelse” 
som gäller.

Inga samhällsvinster
I en studie av världsmarknaderna skriver konsultfir-
man Grant Thornton (2012): ”Utan att välja sida i 
debatten kan vi ändå uttrycka en förståelse för lägret 
som är emot vinster inom välfärdssektorn, för vad 
spelar det för roll ur ett samhällsperspektiv om det 
ändå är så att hela synergin tillfaller de privata aktö-
rerna i form av vinst. Ur ett samhällsekonomiskt per-
spektiv har då inga tydliga vinster uppkommit i och 
med att den totala kostnaden är oförändrad (givet att 
kvaliteten är konstant).”

Ingen förbättrad kvalitet
Vinstmotståndarna menar ofta att lönsamhetskraven 
går ut över kvaliteten, medan vinstförespråkare som 
Dagens Samhälles chefredaktör Mats Edman hävdar 
att det inte är så (DN 15/10 2012).

Bilden som forskarna ger är än så länge rätt grumlig. 
Den viktigaste slutsatsen i den omtalade SNS-rappor-
ten Konkurrensens konsekvenser (2012) är att man inte 
kan dra några slutsatser på grund av dåligt underlag. 
Det går inte att säga säkert att privat omsorg är sämre, 
men inte heller att den är bättre. ”Många kommu-
ner följer idag inte upp hur vare sig kostnader eller 
kvalitet påverkas av konkurrensutsättningen”, skriver 
forskaren Marta Szebehely. Att kvalitet inte är något 
”entydigt begrepp”, som Szebehely uttrycker det, gör 
förstås inte saken enklare. Man kan i och för sig se 
personaltätheten som en viktig kvalitetsfaktor, men 
inte heller den är ju utredd när det kommer till LSS. 

2011
Bolag koncern

Humana

Frösunda LSS

Team Olivia

Carema Orkidén

Attendo LSS

Solhagagruppen

Särnmark Assistans

Vivida assistans

VH Assistans

Din förlängda arm

Enigma omsorg

Passal Assistans

A-assistans

Marcus Assistans

Misa AB

Omsättning
LSS inklusive
assistans (mkr)

2295

2204

1279

  929

  627

  415

  243

  153

  187

  144

  132

  133

  113

  102

  102

Vinst
(mkr)

180

103

 74

 93

 82

 33

 12

  5

 -2

15

17

  0

  4

16

  4

Marginal

  8%

  5%

  6%

10%

13%

  8%

  5%

  3%

 -1%

10%

13%

  0%

  4%

16%

  4%

Huvud-
ägare

Argan Capital

HgCapital

Procuritas

Triton, KKR

IK Investment partners

Bridgepoint

Mikael Särnmark

V7 Förvaltning

Veronica Hedenmark

Peter Näslund

Michael Creutz

Leufvén, Macherelle, Sjölander

Leif Johansson

Sabri Erdinc, Binyami Erdinc

Lennart Jönsson

Kent Werne är frilansjournalist 
med en rad böcker, reportage och 
avslöjande artiklar bakom sig. Läs 
mer på www.kentwerne.se
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För säkrare svar behövs mer forskning och inspek-
tion. Fram till dess svävar vi i osäkerhet om vinstin-
tressets verkliga effekter inom omsorgen.

När privatiseringarna och konkurrensutsättningen 
inleddes på 90-talet talades det ofta om att det skulle 
leda till lägre kostnader för det offentliga. Så har det 
inte blivit, och en hel del tyder på att privatisering-
arna rentav fungerat kostnadsdrivande. Återigen är 
personlig assistans det tydligaste exemplet. Där har 
kostnaderna formligen exploderat samtidigt som de 
vinstdrivande företagen ökat sin andel. Och det finns 
en koppling: ”I systemet finns starka incitament för 
företagen att få in flera timmar och brukare i verk-
samheten”, skriver Tomas Agdalen i IFS-rapporten.

– Jag tycker att vi har visat att det driver upp kost-
naderna, säger han. Ju fler timmar man får in, desto 
mer vinst gör man. Volymen blir så värdefull.

Vart tar vinsten vägen?
I sin debattartikel i DN skrev Mats Edman att vinst-
motståndarna byggde sina resonemang på ”falska 
premisser”, till exempel att företagen gör stora vinst-
uttag. Så är det inte, slog han fast. ”Riskkapitalägda 
bolag återinvesterar sina löpande överskott i verk-
samheten.”

En granskningen av de tre största koncernernas 
(Humana, Frösunda och Olivia) årsredovisningar 
2009, 2010 och 2011 både bekräftar och motsäger 
Edmans påstående. Man kör inte med vanlig aktie-
utdelning, vilket inte heller riskkapitalbolag brukar 
göra enligt Per Strömberg. Istället plockar man ut 
vinsten när koncernen säljs. Vid en ”exit” ska först 
banklånet betalas och en del gå till personer i före-
tagsledningen som haft aktier. 80 procent av det som 
blir över går till riskkapitalfonden i form av avkast-
ning, och 20 procent till riskkapitalbolagets ägare 
som ”carried interest”. Men det löpande överskottet 
är ändå helt centralt. Det krävs ett stadigt kassaflöde, 
som det heter.

– Man använder kassaflödet till att betala av på skul-
der, investera i verksamheten och till att köpa andra 
företag, förklarar Per Strömberg. Kassaflödet under 
resans gång får man tillbaka på slutet.

Intras granskning visar att ”investeringsverksamhe-
ten” i Humana, Frösunda och Olivia uppgick till sam-
manlagt 1,2 miljarder under 2009, 2010 och 2011. 

Det var mer än det samlade rörelseresultatet på 989 
miljoner. Men bara 7 procent av dessa investeringar, 
81 miljoner, handlade om köp av utrustning, reno-
vering eller nybyggen. Resten, 1,1 miljarder, gick till 
”förvärv av dotterbolag”, det vill säga till att shoppa 
konkurrenter. För riskkapitalbolagen är detta förstås 
en investering, men för brukarna och resten av sam-
hället blir resultatet mest ett byte av skylt. Omsorgs-
utbudet blir konstant och ingenting tillförs verksam-
heten som utvecklar kvaliteten. Vinnarna blir ägarna, 
då koncernen expanderar och värdet ökar, och na-
turligtvis de som säljer företagen som köps upp. Som 
Karsten Inde, som först sålde Frösunda och sedan 
75 procent av aktierna i Olivia till Procuritas, eller 
Ibrahim Kadra och Mikael Fahlander, som sålde As-
sistansia till Argan Capital för dryga miljarden – och 
som dessutom jagas av Skatteverket för att de flyttat 
pengarna till ett skatteparadis.

Betalar bara 6 % i skatt
I Sverige är räntekostnader för lån avdragsgilla. 
2009–2011 betalade de tre största koncernerna bara 
57 miljoner i bolagsskatt, eller omkring 6 procent av 
det samlade rörelseresultatet. En bidragande orsak 
var det aktieägarlån som Argan Capital, Humanas 
ägare, använde sig av för att minimera skatten.

– Man har helt enkelt tjänat pengar på att kalla det 
egna kapitalet för ett lån, eftersom räntan på lånet va-
rit avdragsgill, säger Per Strömberg. De flesta verkar 
nu överens om att detta inte bör tillåtas.

Anders Borg har lovat att stoppa ”räntesnurrorna”.
Den skatt man undvikit de senaste åren lär dock inte 
betalas. 

Ännu mindre skatt betalar ägarna på reavinsten 
när koncernen säljs vidare. Flera av riskkapitalbola-
gen har sina fonder i skatteparadis som Jersey och 
Guernsey. På senare tid har Skatteverket i och för 
sig börjat jaga de aggressivt skatteplanerade riskka-
pitalisterna. Nyligen krävdes grundaren till IK Invest-
ment Partners (som äger Attendo) Björn Savén på 
875 miljoner i obetalda skatter.

Men även om snaran börjar dras åt kring riskkapi-
talbolagen har de inte gett upp hoppet om den skat-
tefinansierade välfärden.

Än så länge vinner man alldeles för mycket på 
 vinsten.

De sex största bolagen, intäkter och vinst:
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Nu är Kenta arg:

Franstorps verkstäder är en daglig verksamhet i 
Sundbyberg utanför Stockholm. I snart 35 år har 
man funnits, först i landstingsregi, sedan i kommu-
nal regi och sedan 1998 som personalkooperativ. 
Men nu riskerar man att få kasta in handsken tack 
vare den nya lagen om valfrihet, LOV.

P å Franstorps verkstäder finns idag 30 arbets-
tagare som kommer från Stockholm och ett 
antal kranskommuner. Tre av dessa kommu-

ner, Solna, Järfälla och Sollentuna, har nu beslutat 
att daglig verksamhet enligt LSS ska ligga under LOV, 
lagen om valfrihet. LOV innebär att kommunen gör 
en nivåbedömning av den som fått beslut om daglig 
verksamhet. Utifrån denna bedömning får personen 
en summa pengar med sig till den utförare som man 
själv valt. Utföraren måste söka och bli godkänd av 
kommunen.

Franstorps verkstäder har inte ansökt om godkän-
nande eftersom man inte anser sig kunna bibehålla 
kvaliteten i verksamheten med de ersättningsnivåer 
som kommunerna erbjuder. Därför har de tre kom-
munerna nu sagt upp sina nio arbetstagare från och 
med sista mars i år. 

Kan inte fortsätta
Kenneth Thorstensson, arbetsledare på Franstorps 
verkstäder, är besviken över utvecklingen:

– Anslagen för de arbetstagare som kommer från 
LOV-kommunerna kommer med all sannolikhet att 
minskas med mellan 25–40%, säger Kenneth. Då kan 
vi inte fortsätta att driva verksamheterna här. Dess-
utom innebär de nya bestämmelserna att om någon 
arbetstagare är borta två timmar en dag, så får vi bara 
halv ersättning. Det går helt enkelt inte att bedriva en 
bra och trygg verksamhet under sådana villkor.

Vill ha besked
Från början försökte man gemensamt med andra 
dagliga verksamheter bjuda motstånd mot de låga 

ersättningsnivåerna i LOV. Men idag har flera av dem 
accepterat villkoren.

– Det är lättare för stora koncerner som Frösunda 
att skriva på. De kan ju ta förluster i en verksamhet 
under en period, men det kan inte vi. Vi skulle  själv-
fallet också skriva under avtalen om ersättningarna 
och kraven vore något sånär rimliga.

Kenneth anser att kommunerna använder sig av 
LOV för att sänka kostnaderna och återerövra mak-
ten över LSS.

– Kommunerna gillar inte LSS! säger han. Det har 
de aldrig gjort! Kommunerna tycker att en rättighets-
lagstiftning som LSS inkräktar på deras självbestäm-
mande. Och de tycker att lagen är på tok för dyr. Med 
hjälp av LOV kan kommunerna själva bestämma vad 
omsorgen får kosta och vara. Den valfrihet som er-
bjuds blir en valfrihet under galgen. För våra arbets-
tagare och deras anhöriga innebär LOV en minskad 
valfrihet. En valfrihet mellan allt torftigare alternativ.

Hantverksinriktning
Franstorps verkstäder är en välkänd daglig verksam-
het i Stockholm. Under åren har man ihärdigt, tvärt 
emot alla trender, hållit fast vid en traditionell hant-
verksinriktning av hög kvalitet. De 30 arbetstagarna 
arbetar i fem verkstäder: snickeri, målarsnickeri, lä-
derverkstad, bild- och formateljé och tidningsredak-
tion. På varje verkstad finns två personal med heltids-
anställning. Alla anställda har samma lön, som idag 
ligger på 24 000 kr/mån.  

– Vi har redan nu gjort mycket för att spara in när 
kommunerna sänkt sina ersättningar, säger Kenneth 
Thorstensson. Vi har tagit över städningen själva, vi 
har utökat antalet arbetstagare, vi har lagt ner de cirk-
lar som vi drev i Vuxenskolans regi och vi har gjort 
luncherna billigare. Men nu kan vi inte skära ner mer 
utan att arbetslusten försvinner. För alla.

Text och bild: Hans Hallerfors.

”Det här är
valfrihet 
under 
galgen!”
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Daglig verksamhet och LOV

R egeringen vill att kommunerna ska införa 
LOV, ett system som gör det möjligt för pri-
vata firmor att kunna ta över en ökad andel 

av de kommunala verksamheterna. Än så länge är det 
bara 17 kommuner som har genomfört LOV i daglig 
verksamhet enligt LSS. 

I en undersökning som gjorts av SKL framkommer 
att alla kommuner ersätter utförarna med olika er-
sättningsnivåer beroende på behov av personalstöd. 
Ersättningen för en plats i daglig verksamhet skiljer 
sig mycket mellan kommunerna. Den ersättning 
som kommunerna genomsnittligt betalar per bru-
kare och år varierar mellan 119 000 kr och 248 000 
kr. Medelersättningen var 174 000 kr/år under 2011. 

I SKL:s undersökning försökte man se om det fanns 
några kvalitetsskillnader mellan de olika kommuner-
na utifrån de kvalitetsmått som Socialstyrelsen har i 
sina Öppna jämförelser. Men man fann inga sådana 
skillnader. Anmärkningsvärt är att den viktigaste kva-
litetsmarkören: antal personal per brukare och andel 
utbildad personal, inte finns med i dessa jämförelser.

Det intressantaste delen av undersökningen – som 
inte tas upp i SKL:s presentation, rör förhållandet 
mellan andel i privat verksamhet och ersättningsnivå. 
Jämför man dem så som de presenteras i undersök-

ningen upptäcker man att det finns ett direkt sam-
band: ju fler brukare som arbetar i privata verksam-
heter desto högre snittersättning per plats!

Men detta samband mellan kostnader och privati-
sering är inte riktigt så enkelt som det verkar. Enligt 
projektledare Greger Bengtsson på SKL som gjort 
undersökningen kan det finnas andra förklaringar:

– Matematiskt så samvarierar det, säger han. Men 
det beror på att stockholmskommunerna generellt 
ligger högre i kostnader. Eftersom de flesta ganska 
nyligen anslutit sig till LOV så baserar sig deras ersätt-
ningsnivå på de kostnader man har haft i den kom-
munala verksamheten. Endast i Uppsala, Täby och 
Nacka har den dagliga verksamheten varit ansluten 
till LOV längre tid än två år. 

Trots dessa invändningar verkar det uppenbart att 
kostnaden för den dagliga verksamheten generellt 
sett inte minskar med en ökad grad av privatisering. 

Regeringen vill skynda på införandet av LOV över 
hela landet. För att så ska ske har man lockat kommu-
nerna med stimulansbidrag. I februari gav man också 
2 milj kr till Tillväxtverket för att ”genomföra riktade 
insatser inom rådgivning och utbildning i syfte att 
främja tillväxt och nyföretagande av idéburet företa-
gande inom vård och social omsorg”.
      HH

Fakta om assistansersättning

I nspektionen för socialförsäkringen har äntligen 
publicerat en rapport om assistansersättningen 

under åren 2002–2011. Den har behövts sedan länge 
för att få klarhet i de ofta dramatiska turerna. 

Här får man en utmärkt sammanfattning av 
funktionshinderpolitiken med tyngdpunkt på rik-
tade stöd till den enskilde. Utfallet av besluten om 
 assistansersättning illustreras med unika tabeller och 
man beskriver följden av regeringsrättens prejudice-
rande dom 2009.  

Inspektionen för socialförsäkringen. Utfall av beslut 
om statlig assistansersättning. 72 sidor. Rapport 
2012:18. Kan beställas gratis eller laddas ner från: 
www.inspf.se.

Översyn av bidrag

S ocialdepartementet har tillsatt en särskild arbets-
grupp under ledning av Håkan Ceder, som ska 

göra en översyn av regler och tillämpning av bilstöd 
för personer med funktionsnedsättning, handikap-
persättning och vårdbidrag för barn med funktions-
hinder. Målsättningen bör vara ett stöd som kompen-
serar för merkostnaderna av det egna eller barnets 
funktionsnedsättning och som underlättar för dessa 
personer att delta i arbetsliv och i övrigt samhällsliv.  

Sociologi

N u har det kommit en sociologisk studie av hur 
riksorganisationerna för personer med funk-

tionsnedsättningar bemästrat utvecklingen mot allt-
fler diagnostiska grupper och hur de strävat efter att 
stärka sin identitet.  

Agneta Hugemark. Christine Roman. Kamper i han-
dikapprörelsen: Resurser, erkännande. representa-
tion. 145 sidor. Boréa bokförlag 2012. 155 kr. 
Kan beställas från: www.borea.nu

Inspektionen för vård- och omsorg

E n ny renodlad tillsyns- och tillståndsmyndighet 
inrättas från och med den 1 juni i år. Syftet är att 

tillsynsarbetet ska stå självständigt från normering, 
kunskapsutveckling och bidragsgivning. Den tillsyn 
som Socialstyrelsen ansvarar för enligt socialtjänstla-
gen och LSS bryts ut och läggs över på den nya myn-
digheten.

Regeringen har utsett en utredare som bland an-
nat ska bemanna myndigheten och lämna förslag till 
instruktion och anslag. Myndigheten ska heta Inspek-
tionen för vård och omsorg. 
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På 1940-talet fanns i USA en stor rädsla för vad 
man uppfattade som en flodvåg av massin-
vandring från bakåtsträvande auktoritära och 

religiöst fanatiska samhällen. Invandrarna styrdes av 
dogmer som formulerades av deras religiösa ledare i 
hemlandet och deras tro hade ingen plats i en demo-
kratisk amerikansk miljö.  De förtryckte sina kvinnor 
och förökade sig snabbt – snart skulle de ta över hela 
USA, sa man på fullt allvar. Elva år senare blev en 
person som tillhörde denna religion president. För J 
F Kennedy var katolik.

Fördomar mot personer med utvecklingsstörning
För den som kan sin historia känns mycket igen. Sam-
ma myter och vanföreställningar i olika tappningar  
har många grupper fått klistrade på sig. Så här kunde 
det låta på 1930-talet:

”De etiska känslorna är ofta mycket litet utvecklade hos 
de imbecilla. En ohejdad egoism kännetecknar dem ej 
sällan, en djupare tillgivenhet och tacksamhet är gan-
ska sällsynt. Många röja svår elakhet, hämndgirighet 
och även grova brottsliga tendenser. Grymhet mot djur, 
tjuvnad, eldsanläggning, sexualförbrytelser och dylikt 
är sådant som ej sällan begås av de imbecilla. Många 
röja oövervinnerlig benägenhet för prostitution och luf-
farliv. Vid sina raseriutbrott kunna de vara stormande 
hänsynslösa.” Medicinskt folkbibliotek. 1931.
Sociologen R B Cattell i England ansåg sig på 30-ta-

let på fullt allvar kunna bevisa att landet om 30 år 
skulle ha 24 % fler sinnesslöa och att, eftersom dessa 
förökade sig mer än befolkningsgenomsnittet, skulle 
de nå majoritet om 300 år.

Det var inflytandet från dessa och andra vanföre-
ställningar som gjorde att man införde giftermålsför-
bud, tvångssteriliseringar och ökad inspärrning på 
anstalter.

På så vis har fördomar och vandringssägner i olika 
omgångar också drabbat grupper som judar, romer 
och de som kallades ”tattare” i vårt samhälle. Det tycks 
också som att dessa fördomar och rasistiska vanföre-
ställningar ökar i tider av ekonomisk och social oro 
där arbetslöshet och stora klyftor mellan olika grup-
per i samhället sätter samhällssolidariteten på prov.

Idag kan personer med utvecklingsstörning visserli-
gen möta både fördomar och rädsla, men i samhället 
i stort är deras närvaro en naturlig och accepterad 
del. Då som nu är minskade klyftor, fler i arbete och 
öppenhet och information de bästa åtgärderna för 
en förändring. 

Fördomar mot muslimer
Idag riktar sig fördomarna framför allt mot muslimer. 
På samma sätt som med tidigare grupper sägs det nu 
att muslimska kvinnor föder fler barn än svenska och 
därför kommer det att bli alltfler muslimer i vårt sam-
hälle. Det är riktigt att utrikes födda kvinnor föder 
fler barn än svenskfödda. Men deras barn anpassar 
sig successivt till svenska förhållanden. Svenskfödda 
kvinnor med utrikes födda föräldrar föder t o m fär-
re barn än de med svenska föräldrar (födelsetal 1,68 
jämfört med 1,86).

Erfarenheten visar att antalet invandrare kommer 
att minska när livsvillkoren förbättras och den poli-
tiska förföljelsen upphör i de nu aktuella länderna i  
Mellanöstern, Nordafrika och Afrikas horn.

Det sägs att muslimerna vill ändra svenska lagar i 
muslimsk riktning. Det är riktigt att islam i grunden 
inte skiljer på religion och juridik. Men bland musli-
mer finns det vitt skilda uppfattningar om hur Kora-
nen ska tolkas. Muslimer är över huvud taget ingen 
homogen grupp. De är splittrade och det finns inga 
belägg för att radikala islamska grupper ökar i vårt 
land. Endast en bråkdel av dem vill ändra svenska 
lagar i muslimsk riktning.

Kvinnor förtrycks och diskrimineras i de flesta is-
lamska samhällena. Men det förs en internationell 
debatt om detta och många i den unga generatio-
nen anammar det svenska synsättet, utan att därmed 
överge sin muslimska tro. Man omtolkar helt enkelt 
islam i detta som i andra områden. Den fundamen-
talistiska tolkningen tillämpas endast för familjen i 
flertalet muslimska länder, inte för politiken.

Erfarenheten visar att de muslimska  invandrarna,  
som alla andra, på lång sikt kommer att anpassa sig 
till våra förhållanden.  

Statlig utredning
De fördomar som sprids mot muslimer är på många 
sätt identiska med de fördomar som förut spridits 
mot andra grupper. Bakom alla dessa fördomar 
finns rädsla och bristande kunskap. För alla som vill 
bevara ett öppet och generöst samhälle är det nu, 
liksom på 1930-talet, nödvändigt att försöka påverka 
och upplysa.  God hjälp kan man då ha av en statlig 
utredning, SOU 2012:74, om effektivare arbete mot 
främlingsfientlighet, som före detta statsrådet Bengt 
Westerberg har varit ansvarig för.  Han föreslår en rad 
förbättringar med främst ökad information i skolan. 
      K G, H H

Det tycks som om varje samhälle behöver sina ”utstötta”. En grupp av människor 
som man, på grund av deras härkomst, hudfärg, funktionsnedsättning, religion 
eller sexuella läggning kan förfasa sig över och formulera rena fantasier om.

Fördomar och rädsla

33
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Hej Redaktionen

I Intra 3/2012 recenserar Karl Grunevald boken 
Lex Sarah i praktiken, skriven av Susanne Larsson. 

Om själva recensionen har jag inget att säga.
Däremot är jag förvånad över att Karl skriver att 

”Susanne Larsson borde ha väntat med publicering 
av sin bok tills man har definierat begreppet missför-
hållande.”

Visserligen är det nog så att den som väntar på nå-
got gott sällan väntar för länge. Men vänta får man 
– en handbok skulle ha publicerats om nya lex Sarah 
redan i november 2011, den skulle sedan ha kommit 
i maj 2012, därefter i november 2012, sedan i mitten 
av december 2012. Jag ringde SoS med jämna mel-
lanrum och fick hela tiden nya besked. När jag idag 
i början av januari 2013 letar på SoS hemsida kan jag 
inte hitta den. Finns den ännu utgiven?

Visst kan det för en författare eller en LSS-huvud-

Idiot, imbecill och senare även debil var psykiatrins diagnoser på – som det hette  – en person 
utan förstånd. Som alternativ till dem införde pedagogerna diagnosen sinnesslö, uppdelade i 
bildbara och obildbara. Först 1954 enades man om den gemensamma beteckningen psykiskt 

efterbliven och 1967 beslöts att alla barn var bildbara.
   Emanuella Carlbeck tog, som den första, hand om en liten grupp sinnesslöa barn 1868 i 
Skövde, den första sinnesslöskolan öppnades i Stockholm 1870 och de första landstingsanstal-
terna i Lund och Söderköping 1878. Den för Stockholms län låg i Upplands Väsby. Vid sekelskiftet 
bodde 600 barn på elevhem, 200 på arbetshem och 100 på asyler (för ”obildbara”). Mycket av 
undervisningen bestod av uppfostran, mottot var ”utveckla vad som finnes”. Uniformsliknande 
klädsel höjde barnens status. 

Karl Grunewald

man ibland vara en god princip att vänta på en till-
synsmyndighets handbok där viktiga begrepp defi-
nieras. Men när uppdateringar av gamla SoS-skrifter 
dröjer är det nog säkrast att publicera  det man har 
och utgå från, t.ex. regeringens proposition. Böcker 
behöver faktiskt skrivas och uppdateras även om So-
cialstyrelsen inte i tid får ändan ur vagnen.

2008 skrev jag min bok om sekretess och anmäl-
ningsplikter i personlig assistans. Handboken kom 
först i mars 2010, 56 månader efter det att lagen kom! 

Karl, din uppfattning om lämplig utgivningstid för 
LSS-litteratur i väntan på SoS handböcker behöver 
nog utvecklas.
   Staffan Olsson, Södertälje
Kommentar
Socialstyrelsen skrev att en revision av handboken 
från 2010 om Lex Sarah beräknas komma ut hösten 
2012. Men den är tyvärr fortfarande inte färdig och 
man kan inte ange något publiceringsdatum. Det är 
naturligtvis beklagligt när ambitionerna är större än 
resurserna! 
      K G 

Insändare

Bilder 
som 
berättar
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i

Intra nr 2/2013 kommer ut i maj.
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!Omslagets konstnär

Therese Humbla är född 1980 och jobbar sedan 
2001 på Franstorps verkstäder i Bild och formgrup-
pen. Hon målar, gör textiltryck samt glasfusing mm. 
Måleriworkshops på tisdagar. Denna gång “Skriet” av 
Edvard Munch.

Läs mer om Franstorps verkstäder på sid 31.

Karl Grunewald

 
 

Yrkeshögskoleutbildningen startar i höst igen!

Pedagogisk vägledare vid funktionshinder 
200 yh poäng 

En utbildning för Dig som vill utveckla det kvalificerade 
vardagsstödet och inspirera pedagogiska samtal,  
arbeta som stödpedagog, dokumentationshandledare, 
idéspruta  eller verksamhetsutvecklare.

Utbildningen går 3½ termin med en fast studiedag  
per vecka samt 6 veckors LIA termin 3.

Sök senast 18 maj! Läs mer på www.yhgbg.se 
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POSTTIDNING B
INTRA, Kaktusvägen 38, 125 55 ÄLVSJÖ

Nu har vi 
uppdaterat vår LSS-skrift!
I den nya versionen finns de förändringar i lagar och förordningar som införts, till och med 1/7 2013, 
med. Här finns alla viktiga lagtexter: LSS, Socialtjänstlagen, Hälso- och Sjukvårdslagen. Allt som berör 
funktionshindrades lagstadgade rättigheter. Dessutom  kommentarer, förordningar och råd och anvis-
ningar. 72 sidor. 

Pris per ex   140 kr 
10 ex          120 kr per ex

Beställ skrifter, böcker och DVD-filmer på www.intra.info.se, e-post: intra@swipnet.se, tel: 08-6478790

Ett redskap för alla som är engagerade i stödet 
till personer med funktionshinder


