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En efterlängtad utvärdering

De starka reaktionerna på kommunernas restriktiva tillämpning av LSS  har gett re-
sultat. Lagom före valet har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga 
och analysera vissa insatser i LSS för att – som den skriver – fortsatt vårda och värna 

LSS-reformen. Det har inte varit så mycket med det med tanke på det uteblivna stödet för 
personalens kompetensutveckling och att alltfler brukare lever under existensminimum.

Nu säger sig regeringen vilja ”få kunskap om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka 
likvärdighet och rättssäkerhet i kommunernas beslut”. Det låter bra, det tråkiga är bara att 
uppdraget inte gavs för ett år sedan, då hade vi kunnat få en debatt om LSS inför valet. Den 
debatten avväpnar man nu.  Dessutom ger direktiven intrycket av att uppdraget formule-
rats under brådska. Man hänvisar till 6 § LSS om jämlikhet och delaktighet i samhällslivet, 
men det står i 5 §. Pinsamt!

Det kanske bästa i uppdraget är att Socialstyrelsen får lämna förslag till förändring i lagen. 
Här borde regeringen ange att förslagen ska stärka rättigheterna i linje med målen för 
FN:s konvention. Det har ju hittills visat sig vara svårt få igenom sådana förändringar. Nu 
kan man hoppas på större framgång i nästa regering. 

Alla insatser har av någon anledning inte tagits med i kartläggningen. Rådgivning och 
personligt stöd är ett sorgebarn, som alltmer försvinner i landstingens upplösta habili-
teringsorganisation. Och varför man utelämnar kontaktperson är svårt att förstå, likaså 
korttidstillsynen. Att inte familjehem och ”elevhem” tagits med kan förklaras av att de 
inspekteras vartannat år och insatsen daglig verksamhet är så stor och vildvuxen att den 
inte låter sig kartläggas på detta vis. Vad den skulle behöva är Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd. De senast gällande skrevs för över tjugo år sedan.

Särskilt intressant är att regeringen ställer frågan om LSS-bostäder för vuxna fyller funk-
tionen av att vara fullgoda alternativ till t. ex personlig assistans. Man anar här ängslan 
för ökade statliga kostnader för assistans för vuxna personer. Man kunde  tagit med  as-
sistansbolagens befängda påtryckningar för fler timmar istället för att barn går i förskola 
eller en vuxen på daglig verksamhet.

Socialstyrelsen måste ta upp problemen med de höga hyrorna, liksom kostnaderna  för 
gemensamma utrymmen, som av en domstolsmiss åvilar den boende. Ett annat sådant 
prejudikat kan tvinga vuxna personer att flytta från fleråriga bostäder. Man måste också 
påtala bristen på läkartillsyn i gruppbostäderna. Den har medfört en förhöjd dödlighet i 
vissa sjukdomar som är beroende av tidig upptäckt för att kunna botas.  

I uppdraget framhålls särskilt vikten av en kartläggning av kommunernas riktlinjer för in-
satser enligt LSS. Sådana har inget stöd i någon lagtext utan utformas helt enligt kommu-
nens eget gottfinnande. År 2007 överlämnade länsstyrelserna resultatet av en genomgång 
av dessa och fann att praktiskt taget alla innehöll föreskrifter om olagliga begränsningar 
i LSS-besluten. Begränsningar i hur länge ett beslut gäller måste motiveras och får endast 
göras individuellt.

Socialstyrelsen ska, enligt uppdraget, även redogöra för hur de kommunala riktlinjerna 
och avgränsningarna förhåller sig till rättspraxis. Intressant är då att undersöka hur myck-
et av regeringens kommentarer till de enskilda paragraferna som påverkar den rättspraxis 
som vuxit fram i domsluten. I regeringens kommentarer ingår intentioner och målsätt-
ningar som ofta förbises, men som utgör lagens värdegrund. Utan hänsyn till den saknar 
en dom etisk substans. 

          K G
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T illsammans med Eva Isaksson har Sanna varit 
på många utbildningar och berättat inför LSS-
personal, handläggare och andra. 

– Det är ju den som har på sig skon som vet var den 
klämmer, säger Eva. 

Och det är också det grundläggande innehållet i 
deras föreläsning: Du måste lära känna dem som du 
ska stödja i ditt arbete.

– Du måste sitta ner och lyssna, säger Sanna. Du kan 
inte stå upp. Det är min metod.

– Verklig kunskap kommer från personen själv, inte 
från andra, säger Eva bestämt. Och om du sätter dig 
ner så visar du att du tar dig tid att lyssna och försöka 
förstå.

– Allt börjar med att man måste lära känna varan-
dra, säger Sanna. Att man får en bra relation.

– Jo, säger Eva. Du kan inte gömma dig bakom en 
professionell attityd. Du måste ha ett personligt en-
gagemang. Jag blir besviken när jag möter personal 
som till exempel vill ha till stånd en utredning runt 
en person så att de får en tydligare diagnos eller lik-
nande. Och när jag frågar ”vet du vad hennes pappa 
arbetar med?”, så vet de inte det. Men sådana saker 
är minst lika viktiga att känna till! Som till exempel 
när personen fyller år, vilken bakgrund hon har, vad 
syskonen gör, var mamman ligger begraven. Det är 
lika viktigt som att kunna funktionsnedsättningens 
innebörd. Och ska du verkligen förstå personen så 
måste du ju veta vem hon är. Utan nyfikenhet på per-
sonen så får du aldrig kontakt och utan kontakt blir 
det inget bra stöd. 

Om att hantera ilska
En annan sak som Sanna och Eva tycker är viktigt att 
prata med personal om är hur man ska bemöta ilska 
och aggressivt beteende.

– Jag kunde bli arg, berättar Sanna, och då blev per-
sonalen också arg. Och ibland kunde jag bli rädd och 
då blev jag ännu argare. Det kan bero på att jag var 
mobbad i tre år, när jag gick i högstadiet. Jag stamma-
de då och alla retade mig och så kände jag när jag blev 
arg. Jag skrek och om dom gick emot mig så....det blev 
inte bra. Det kunde bli en väldigt hotfull situation. Jag 
kan se idag att det finns bättre sätt att vara mot någon 
som är arg. Min mamma har ett bra sätt. När jag är 
arg så säger hon bara ”Jamen varför är du så arg då?” 

Sanna Johansson, 36, 
arbetar på Kombi Café 
och konferens i Svedmyra 
i Stockholm. Hon arbetar 
också med att föreläsa för 
LSS-personal och andra 
om bemötande mm.

Eva Isaksson, 52, är delä-
gare och utbildningschef 
i VIDA omsorg och utbild-
ning som förutom utbild-
ning också har två dagliga 
verksamheter i Stockholm. 

Sanna och Eva
lär personal
att sitta ner
Sanna Johansson har stor erfarenhet av att vara 
med personal. Och hon vet hur en bra personal 
ska vara: ”Hon ska lyssna på mig och lära känna 
mig. Hon ska sitta ner och försöka förstå.”

”Ååhh!”, säger jag. ”Jamen ska du ha lite te då?” Sådär 
håller hon på. Hon sätter sig ner och gör något annat. 
Hon blir inte arg och då lugnar jag ner mig. 

– Som personal kan man backa ur en situation som 
är hotfull, säger Eva. Man kan sätta sig ner, man kan 
titta åt ett annat håll, man kan avdramatisera situatio-
nen. Man måste undvika att det blir en prestigekamp.

Lång och kämpig väg
Sanna Johansson har haft en lång och kämpig väg 
innan hon hittade ett sätt att leva som fungerade för 
henne. När hon skulle ut i vuxenlivet var det mycket 
som inte fungerade. 

– Det var svårt, berättar Sanna. Jag fick problem.
Hon hade hankat sig igenom grundskolan i Hud-

dinge, gått två år på gymnasiets konsumtionsekono-
miska linje och sedan gått på folkhögskola i Bollnäs 
där hon kom i närheten av sina älskade farföräldrar 
som bodde i Edsbyn.

– Jag skaffade en egen lägenhet i Bollnäs. Sökte jobb 
men det funkade aldrig. Jag hann inte med. Jag för-
stod inte och när jag väl förstod så tyckte min arbets-
givare att jag var för långsam.

Sanna försökte verkligen. I fem år kämpade hon 
med olika jobb och myndigheter. Till slut övertalade 
Sannas mamma henne att flytta ner till Stockholm där 
hon kom i kontakt med rehab.

– Jag fick gå igenom en massa tester. Till slut fick jag 
papper på att jag hade en lindrig begåvningsnedsätt-
ning. Då var jag 27 år.

Sannas funktionsnedsättning är ojämn. Eftersom 
hon är bra på att prata och diskutera har omgivning-
en ofta överskattat hennes förmågor och tolkat hen-
nes svårigheter som uttryck för lättja eller ointresse. 
Under årens lopp har hon fått utstå mycket. Och inte 
gick det bättre när hon nu fick rätt till stöd enligt LSS.

– På den dagliga verksamheten såg de alltid på oss 
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– Vad pysslar du med då? Och vem är du? Är du en ny chef?
– Jag utbildar personal inom olika LSS-verksamheter. Boendestöd-
jare, personliga assistenter, sådana som jobbar i gruppbostäder...
– Vad lär du dom då? 
– Till exempel hur man ska vara personal för att ge ett bra bemö-
tande.
– Vad säger du då? Du måste ju ändå bara gissa för du har ju aldrig 
haft nån personal själv.
– Jo det är sant ...
– Får jag följa med och lyssna?
– Jaa, vi kanske ska göra något tillsammans?

Ungefär så lät det första gången Sanna och Eva träffades. Eva hade 
undervisat personal i 25 år ”och jag hade ju bara presenterat egna 
teoretiska och praktiska erfarenheter. Men jag hade aldrig själv 
anammat det som varit mitt budskap. Att man måste lyssna på 
dem det gäller.”
–Ja, du har utvecklats mycket under de här två åren, säger Sanna 
och skrattar.

som en enhet. Dom tänkte inte på mig. 
Dom tänkte fel. Alla säger att man ska 
tänka på individen – då ska man väl inte 
hålla på och blanda personer så att några 
mår dåligt. Men det gjorde dom och då 
reagerade jag. 

– Det är diskriminerande att inte se per-
sonen, att bara se gruppen, fyller Eva i.

– Ja, säger Sanna. Och det handlade 
inte om vilken utbildning personalen 
hade eller hur länge man arbetat, utan 
det handlar om vilken inriktning man 
har, att de tänkte fel helt enkelt. Vi är som 
syskon i en familj, alla ser att syskonen är 
olika, att man inte kan behandla dem på 
samma sätt. Det är likadant med oss.

Ett annat problem var att det till en bör-
jan ofta var unga tjejer som var personal 
åt Sanna.

– Jag ville ju ha tjejer i samma ålder som 
mig själv. Men de jobbade bara för att de 
behövde pengar medan de utbildade sig 
till något annat. Då blev det mycket by-
ten. På så vis är det bättre att få en per-
sonal som är runt 50. Bara de passar som 
personal så är kanske chansen större att 
de stannar. 

Börjar bli vana föreläsare
För två år sedan kom Sanna till en ny  ar-
betsplats, ett café i Svedmyra i Stockholm. 
Där träffade hon Eva Isaksson som arbeta-
de med personalutbildning. Tillsammans 
prövade de på att föreläsa för personal 
inom framför allt LSS-verksamheter. De 
fick goda recensioner och beslöt att fort-
sätta. Idag är de nästan vana föreläsare.

Föreläsningarna bygger framför allt på 
intervjuer som Eva har gjort med Sanna. 

När Sanna föreläser för personal så 
hoppas hon att de som lyssnar ska handla 
annorlunda än de som hon själv tidigare 
har haft dålig erfarenhet av. 

– Jag hoppas att de ska vara justa. Att de 
inte ska ge mig dåligt självförtroende. För 
de har ett stort ansvar både mot sig själva 
och mot oss.

– Ibland kanske man inte vågar ta in 
vilken enorm påverkan man har som 
personal, säger Eva. Hur mycket man be-
tyder för dem som man arbetar med. I be-
mötande, i ordvalet och i sättet att se på 
den man arbetar med kan man förmedla 
olika budskap.

– Man får ju väldigt gott självförtroende 
av att stå och prata för andra och får veta 
att man säger smarta saker, säger Eva. 

Och det har hänt en hel del i Sanna Jo-
hanssons liv. Idag är hon för det mesta 
nöjd med personalen.

– Man märker ju att min personal nu-
förtiden är otroligt duktiga, säger hon.

Text och bild: Hans Hallerfors.
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– Du påminde om det när du ringde, att LSS fyller 
20 år i år. Jag har inte reflekterat över det, säger 
Gerhard Larsson när vi träffas. Men han ser glad 
och en smula stolt ut. Det har han anledning att 
vara. 

B engt Lindqvist och Bengt Westerberg i all ära, 
men den som oförtrutet rodde iland, först 
Omsorgskommittén, som resulterade i Om-

sorgslagen 1985, och sedan Handikapputredningen, 
som bl a resulterade i LSS 1994, var Gerhard Larsson. 

Han var ordförande i båda utredningarna och kom 
därigenom att sätta sin prägel på hur stödet till perso-
ner med funktionsnedsättningar har utvecklats under 
de senaste 30 åren. 

Det är han som har lirkat med ovilliga politiker och 
övertalat ilskna tjänstemän på kommun- och lands-
tingsförbund. Det är han som svettats över formule-
ringar och paragrafer och producerat underlag som 
ingen kunnat förbigå.

En doldis med nästan magisk förmåga att få saker 
och ting gjorda. Vilket regeringarna, oavsett kulör, 

LSS var bara tänkt 
som övergångslagstiftning!Gerhard Larsson

Född 1945 i Jönköping, 
son till kontraktsprost 
Josef Larsson och textil-
lärare Ingegerd Larsson.

Efter magisterexamen i 
Lund 1969 blev han assis-
tent och avdelningschef i 
Kronobergs läns landsting 
1969–1973 och förvalt-
ningschef för Omsorgs-
nämnden 1974–1976.

Kom som statssekreterare 
(den yngste någonsin) 
till socialdepartementet 
1976–1979. 

Byggde upp Samhall där 
han var VD och koncern-
chef 1979–99.

Ordförande i Omsorgs-
kommittén 1978–1982.

Ordförande i Handikapp-
utredningen 1989–1992.

Dessutom ordförande för 
ytterligare 21 statliga ut-
redningar varav den sista, 
Missbruksutredningen 
kom med sitt slutbetän-
kande 2011.

Styrelseordförande i 
bland annat Arbetsmil-
jöfonden 1993–1995, 
S:t Görans sjukhus 
1998–1999, Sophiahem-
met 2000–2002, Vattenfall 
2000–2002, vindkraftbola-
get SSVAB 2008–13, samt 
ledamot i många andra.

Landshövding i Väster-
norrlands län 2000–2008.

Gift med Annelie Hed-
man. Har två vuxna barn 
och fyra barnbarn.

LSS 20 ÅR
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har utnyttjat. 23 statliga utredningar har han bakom 
sig, men de som ligger honom närmast om hjärtat är 
de som handlat om marginaliserade grupper.

– De utredningarna har ju varit en utmaning efter-
som det handlat om frågor som inte står högt upp på 
den politiska dagordningen. 

Starka minnen från Vipeholm
Gerhard Larsson kom tidigt i kontakt med frågor runt 
personer med utvecklingsstörning. När han var 24 år 
anställdes han på Kronobergs landsting där han efter 
något år blev chef för omsorgsnämnden. På 70-talet 
var det den som hade hand om alla insatser till per-
soner med utvecklingsstörning och det var vårdhem 
och anstalter som gällde. 

– Vi hade Norrängens vårdhem för barn och ung-
domar, och ett elevhem, Solvändan. Båda var ganska 
moderna men ändå helt otillräckliga. Dessutom fanns 
det flera privata vårdhem i länet. Flera personer var 
också placerade på Vipeholms specialsjukhus i Lund 
och därifrån har jag starka minnen. Jag såg passivi-
teten. Det hände ingenting. Många satt och nickade 
dag ut och dag in. Det störde mig mycket. Jag kom i 
kontakt med Karl Grunewald på Socialstyrelsen som 
försökte åstadkomma förändring. Men han hade 
svårt att få gehör för sina krav eftersom han hade då-
ligt stöd i lagstiftningen. 

 
Det behövdes en förbättrad lagstiftning
1976, när Fälldins första regering tillträdde blev Ger-
hand Larsson handplockad av Rune Gustavsson (c) 
till socialdepartementet som statssekreterare.

– Jag var inte politiskt engagerad, berättar Gerhard 
Larsson.  Men jag hade aktivt arbetat med olika frågor 
som hade synts även på ett nationellt plan, bl a med 
Vipeholm. Och det fanns med i mitt bagage att jag 
väldigt gärna ville se en förändring för utvecklings-
störda. Att de behövde ha ett förbättrat stöd i lagstift-
ningen.

1977 tillsattes Omsorgskommittén som skulle se 
över Omsorgslagen från 1968.  Bakgrunden var bland 
annat att ett antal landsting hade klagat över att den 
var för dyr. Men Gerhard Larsson hade ingen tanke 
på att gå dem till mötes när han var med och skrev 
direktiven.

– Tanken på lika rättigheter hade ju börjat ta form, 
både nationellt och internationellt. Den tanken fång-
ade vi in i direktiven.

Efter ett tag tog han själv över ordförandeklubban i 
Omsorgskommittén och det är nu som lagstiftnings-
raketen på allvar lyfter!

– Representanterna från de olika partierna blev, ef-
terhand som arbetet fortskred, alltmer medvetna om 
att vi behövde göra något ordentligt för den här grup-
pen. Efterhand blev vi tämligen eniga. 

Och trots motstånd från Landstingsförbundet som 
inte ville ha kostnadsansvaret, kunde man ro utred-
ningen i hamn och 1983 lägga fram sitt förslag som re-
sulterade i 1985 års omsorgslag. Det var en världsunik 
lagstiftning som på allvar satte fart på avvecklingen av 
anstalterna.

– Jag blev sedan ofta inbjuden att resa till andra 
länder och föreläsa om vår nya lagstiftning. Det var 
många som var nyfikna på den svenska modellen. Jag 
var väldigt stolt. Det ska väl sägas att vi hade opinio-
nen med oss. Det underlättade också att Sverige hade 
hyfsad ekonomi. 

LSS var bara en del
Ganska snart höjdes röster om att andra grupper med 
funktionsnedsättningar också skulle få del av de re-
surser som nu satsades på personer med utvecklings-
störning. 

1985–1991 var Bengt Lindqvist (s) familje- och han-
dikappminister i regeringen. Han tillsatte Handikapp-
utredningen 1989.  Den fick ett betydligt bredare an-
slag – den skulle handla om alla personer med funk-
tionsnedsättningar och deras situation i samhället!

Åter kallades Gerhard Larsson in och åter blev det 
fart på arbetet. Det blev en av de mest gedigna utred-
ningar som gjorts inom det sociala området. Förutom 
en lägesrapport om funktionshindrades livsvillkor 
kom utredningen med två betänkanden på samman-
lagt över 1200 sidor. Och det är här det blir riktigt 
intressant:

– Vi hade ett brett anslag, berättar Gerhard Lars-
son. Där rättighetslagen, LSS, bara var en del. LSS var 
tänkt som en övergångslagstiftning. Vår ambition var 
att hitta pusselbitarna som gjorde samhället i sin hel-
het öppet för personer med funktionsnedsättningar. 
Varje samhällssektor måste se till att funktionshindra-
de har samma möjligheter som andra. Det kan gälla 
transporter, media, byggande, olika näringsidkare.

LSS som övergångslagstiftning! Jag hajar till. Jag 
minns ju att det fanns sådana som i diskussionerna 
på 90-talet inte alls ville ha en särlagstiftning. Som 

LSS var bara tänkt 
som övergångslagstiftning!

LSS 20 ÅR
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hävdade att en sådan i sig var diskriminerande. De 
hade ju rätt. Och ändå inte. För Gerhard Larsson är 
medveten om problemen.

– Vi sade att det behövdes en lagstiftning för att de 
med svåra funktionshinder skulle få sina behov tillgo-
dosedda. Rättigheterna i LSS och i dåvarande LASS 
behövs naturligtvis fortfarande. Men det skulle inte 
vara en evighetslag. Efter att antal år borde den inte 
behövas. Men där är vi inte än. Idag är det en nödvän-
dig lagstiftning.

Ombudsman och 
diskrimineringslagstiftning
LSS var således bara en pusselbit i sammanhanget. 
De andra delarna var en diskrimineringslagstiftning 
som förhindrade företag och myndigheter att diskri-
minera funktionshindrade.

– Där var vi tidigt ute, säger Gerhard Larsson. Det 
fanns en sådan vad gäller kön, men inte för de grup-
per som senare fått rättsligt skydd mot diskriminering. 

Sedan föreslog man att en handikappombudsman 
skulle bevaka området. Och till sist ett sektorsansvar 
– att varje sektor av samhällets 
utbud av service och tjänster 
skulle vara tillgängliga, utan 
extra kostnader, för personer 
med funktionshinder. 

Vinster för samhället 
1991 kom en ny regering och 
Bengt Westerberg blev social-
minister. Året därefter drab-
bades landet av en svår ekono-
misk kris. Att då komma med 
långtgående och kostsamma 
förslag var inte helt enkelt. 
Men den nya regeringen lät 
Gerhard Larsson sitta kvar. 

– Bengt Westerberg och jag 
hade många diskussioner. 
Motståndet mot reformerna 
var starkt, dels inom reger-
ingen och dels från kommu-
ner och landsting. Dessutom 
fanns motstånd från andra intressenter, inte minst 
från näringslivet som var emot generella tillgänglig-
hetsregler för byggande och förbud mot diskrimine-
ring hos näringsidkare. Men vi hade ett samhällseko-
nomiskt resonemang – om svårt funktionshindrade 
blir medlemmar i samhället och kan delta, så medför 
det, över lång tid, vinster för samhället. Vår utgångs-
punkt var att vi ville vidga personkretsen för de rät-
tigheter som fanns i 1985 års Omsorgslag. Dessutom 
skulle dessa rättigheter  förstärkas så att det blev möj-
ligt för svårt funktionshindrade att leva så jämlikt som 
möjligt med personer utan funktionsnedsättningar. 
Vi behövde också få med dem som hade fått en hjärn-
skada i vuxen ålder, och vi behövde tydliggöra och 
vidga gruppen med autism. 

Handikapputredningens betänkande fick ett gott 
stöd i remissrundan och det skrevs många debattar-
tiklar som påverkade opinionen. Ganska tidigt blev 

också Bengt Westerberg besjälad av de frågor som 
Handikapputredningen arbetade med. Framför allt 
gällde det frågan om personlig assistans. 

– De representanter för de olika politiska partier 
som satt i Handikapputredningen var, eller blev, 
starkt engagerade i frågan. De påverkade sina parti-
kamrater. Genom att vi uppnådde en så bred enig-
het i Handikapputredningen och genom det starka 
opinions trycket lyckades vi. Hade det funnits en splitt-
ring i utredningen, t ex mellan de borgerliga och so-
cialdemokraterna, så hade det knappast gått.

Och detta förstår jag, var inte så lite Gerhard Lars-
sons förtjänst.

– Det kändes så viktigt då. Att försöka få en enighet.  
Det behövs förståelse och acceptans från båda sidor.

Personlig assistans
För att nå enighet fick man anpassa lagförslaget en 
hel del. Personer med psykiska funktionshinder fick 
inte rätt till daglig verksamhet, så som de hade hop-
pats, det sköts på framtiden. Likaså blev frågan om 
habilitering och råd och stöd inte löst.

– Det gick inte att få någon 
enighet i kommittén om ha-
biliteringen. Jag hade velat 
få med en bättre skrivning i 
Hälso- och sjukvårdslagen om 
den, säger Gerhard Larsson 
och menar att det är en av de 
saker som han ångrat. Ett an-
nat område där man kanske 
borde varit mer framåtblick-
ande är frågan om personlig 
assistans. 

– Där var vi nog lite naiva, 
det hade behövts bättre kon-
troll över denna insats och 
det borde ha varit starkare 
kvalitetskrav. Det är viktigt att 
man ställer stora etiska krav 
på dem som handskas med 
skattepengar. Missbruket har 
lett till en negativ diskussion 
som skadat tilltron till refor-
men. Men man måste ändå 

se till helheten, det är inte missbruket som utmärker 
assistansreformen.

Kommunförbundet stretade emot
Ett stort problem var att de som skulle ansvara för 
reformernas genomförande egentligen inte var så 
intresserade. Kommunförbundet stretade emot, de 
ville ha noggrannare beräkningar av kostnader och 
de ville fördröja lagstiftningen. 

Genom utredningens idé med skatteutjämning mel-
lan kommuner och landsting gick själva flytten av hu-
vudmannaskapet från landstingen till kommunerna 
någorlunda smärtfritt. Men till skillnad från när Om-
sorgslagen kom, så fanns det inga större satsningar på 
att utbilda kommunerna i dessa nya gruppers behov. 

– Det är riktigt, när 1985 års Omsorgslag kom fanns 
en bred satsning på utbildning – den medförde ett 

”om svårt 
funktionshindrade 
blir medlemmar 
i samhället 
och kan delta 
så medför det, 
över lång tid, 
vinster för samhället”

LSS 20 ÅR
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nytt synsätt som borde spridas. Men när LSS-lagen 
kom så var det ekonomisk kris. Vi lade över ansvaret 
på huvudmännen. Jag får väl också erkänna att vi inte 
hade tillräckligt bindande beskrivningar om hur den-
na omvandling skulle gå till. Vi såg den kanske inte 
som ett helt nytt steg steg kunskapsmässigt, utan som 
en vidareutveckling av de steg som vi tog, i och med 
1985 års omsorgslag.  Det var också en spänningslad-
dad situation, riksdagen körde över kommunerna 
och landstingen och det gjorde nog att huvudmän-
nen blev lite passiva – de ville att staten skulle stå för 
kostnaderna.

Pionjärer
1992 kom Handikapputredningens slutbetänkande 
och året därefter kom regeringens proposition. LSS 
trädde i kraft den 1 januari 1994.

– När jag överlämnade betänkandet till Bengt Wes-
terberg så for jag, en timma därefter, till Bengt Lind-
qvist och hade samma överlämnande till honom, 
berättar Gerhard Larsson. Jag tyckte det var viktigt 
eftersom han betytt så mycket för utredningen. 

Tiden går fort när man lyssnar på Gerhard Larsson. 
Han har ett torrt, men mycket vänligt sätt att berätta 
och hävda sin ståndpunkt. Man får lust att hålla med 
honom även om man inte gör det. Och kanske är just 
detta en stor del av hemligheten bakom hur svensk 
lagstiftning inom funktionshinderområdet nådde 
oanade höjder på 1900-talets andra hälft.

– Vi var ju pionjärer, speciellt när det gäller omsorgs-
lagen, säger Gerhard Larsson. Sett i ett internationellt 
perspektiv var reformerna unika. Vi var stolta att vi, 
för svensk del, hade orkat tänka ut detta själva utan 
att ha något att referera till. Och att vi fick tillräckligt 
många att gilla detta. 

Sedan kan jag inte låta bli att fundera över detta: att 
i Gerhard Larssons ögon är LSS bara en övergångs-
lagstiftning som inte kommer att behövas den dag 
samhället är tillgängligt och öppet för alla och de 
som behöver stöd får det utan att det behövs någon 
särlagstiftning. Se där en riktig utopi att fundera över!

Text och bild Hans Hallerfors.

R egeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i 
uppdrag att kartlägga insatserna ledsagarser-
vice, avlösarservice, korttidsvistelse samt bo-

stad med särskild service för vuxna eller annan särskilt 
anpassad bostad för vuxna enligt LSS.

I beslutet 2014-01-09 står det så här:
”I kartläggningen ska Socialstyrelsen bl.a. inhämta 
information om insatsernas utformning (likheter och 
olikheter), kommuners riktlinjer för insatserna och 
riktlinjers avgränsningar. Socialstyrelsen ska även 
redogöra för hur riktlinjerna och avgränsningarna 
skiljer sig åt mellan kommunerna och hur de förhål-
ler sig till rättspraxis.
I uppdraget ingår också att analysera underlaget 
som tas fram med utgångspunkt från gällande lag-
stiftning, likvärdighet och rättssäkerhet. Det kan 
t.ex. avse om de olika särskilda bostadsformerna 
är likvärdiga i landet och om de fyller funktionen av 
att vara fullgoda alternativ till andra insatser, såsom 
bl.a. personlig assistans.
Socialstyrelsen får vid behov föreslå åtgärder som 
kan bidra till ökad likvärdighet mellan kommunerna 
och ökad rättssäkerhet för den enskilde. Om Soci-
alstyrelsen bedömer att lagstiftningen i något av-
seende behöver ses över eller preciseras får även 
sådana förslag lämnas.
Socialstyrelsen ska i uppdraget samråda med In-
spektionen för vård och omsorg och funktionshin-
dersorganisationerna. Uppdraget ska genomföras i 
löpande dialog med Socialdepartementet.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande 
disponera 2 000 000 kronor under 2014 från ut-
giftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social om-
sorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktions-
hinders- området, anslagsposten 8 Övrig verksam-
het.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Soci-
aldepartementet) senast den 15 februari 2015. Re-
dovisningen ska hänvisa till det diarienummer som 
detta beslut har.”

Regeringen kommenterar sitt beslut så här:

”För att fortsatt vårda och värna LSS-reformen an-
ser regeringen att det är angeläget att få bättre och 
uppdaterad kunskap om hur kommunerna tillämpar 
LSS. /…/
Syftet med kartläggningen är att få kunskap om det 
behövs ytterligare åtgärder för att stärka likvärdig-
het och rättssäkerhet i kommunernas beslut för de 
insatser som kartläggningen omfattar.
Insatser enligt LSS ska enligt 6 § LSS inriktas på att 
främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet 
i samhällslivet.
Den kunskap som kartläggningen ger kommer att 
ligga till grund för regeringens analys om fortsatta 
åtgärder.”

Se ledare sid 2.

LSS ska kartläggas

LSS 20 ÅR
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Antal insatser
Med stöd av socialtjänstlagen kan personer med funk-
tionsnedsättning beviljas hemtjänst, särskilt boende 
eller boendestöd. Hemtjänst kan ges såväl i det egna 
hemmet (så kallat ordinärt boende) som i ett grupp-
boende (så kallat särskilt boende). Personer med 
funktionsnedsättning kan alternativt få insatser med 
stöd av LSS. 

är det när det gäller korttidsvistelse, avlösarservice 
och korttidstillsyn, där två tredjedelar av insatserna 
ges till pojkar och män. 

Socialstyrelsen har tidigare konstaterat att detta del-
vis kan förklaras av att antalet pojkar och män med vis-
sa diagnoser är fler än antalet flickor och kvinnor. Det 
gäller bland annat diagnoserna autism och autismlik-
nande tillstånd, cerebral pares, ryggmärgsbråck och 
Downs syndrom. Det går emellertid inte att utesluta 
att handläggare bedömer behoven hos män och kvin-
nor olika, anger Socialstyrelsen.

Antal beviljade timmar
Det finns skillnader i kvaliteten på de beviljade in-
satserna. Ett exempel är ledsagarservice där antalet 
beviljade timmar varierade från några enstaka till 
ungefär 40 timmar per vecka. Det vanligaste var 1–5 
timmar per vecka. Dessa skillnader kan bero på olika 
behov, men orsaken kan även vara lokala riktlinjer 
och bristande tillgång till ledsagare.

Antalet insatser ökar
Socialtjänstens stöd till personer med funktionsned-
sättning fortsätter att öka i omfattning. Sedan 2008 
har antalet insatser enligt SoL ökat med 16 procent 
och insatser enligt LSS har ökat med 6 procent. 

Ökningen gäller framför allt boendestöd enligt 
SoL, bostad med särskild service till vuxna enligt LSS, 
samt daglig verksamhet enligt LSS. 

Exempel på insatser som har minskat i antal är led-
sagarservice, korttidsvistelse samt korttidstillsyn enligt 
LSS.

Evidensbaserad praktik
Under 2013 påbörjade Socialstyrelsen, Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL) samt landets kommuner 
stödja en evidensbaserad praktik, som stöds av statliga 

Socialstyrelsen har publicerat sin lägesrapport 2014 
för regeringen. I den  beskrivs Bland annat insatser 
och stöd till personer med funktionshinder. Intra 
har hämtat följande ur rapporten.

Könsskillnader
Fler män än kvinnor får insatser enligt LSS, och det 
gäller för alla insatser. Skillnaden är stor när det gäller 
bostad med särskild service. Särskilt stor könsskillnad 

Insatser enligt LSS , 2012  

Personlig assistans   3 900

Ledsagarservice                8 700

Kontaktperson              19 600

Avlösarservice   3 400 

Korttidsvistelse    9 700

Korttidstillsyn    4 800

Boende, barn och unga   1 200

Boende, vuxna               24 400

Daglig verksamhet              32 200

Insatser enligt socialtjänstlagen

Särskilt boende    4 100

Hemtjänst i ordinärt boende      16 400

Boendestöd               18 300

Lägesrapport 
2014

LSS 20 ÅR
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medel regionalt och lokalt. Arbetet fokuserar på tre 
områden:

1. Förstärka delaktigheten för barn och unga med 
funktionsnedsättning. 

2. Förstärka brukarmedverkan. 
3. Initiera, genomföra och utveckla systematisk 

uppföljning.
Under 2013 har samtliga regioner och län ansökt 

om medel samt formulerat mål för sitt utvecklingsar-
bete inom de tre ovanstående områdena. Majoriteten 
av länen, 19 stycken, har valt att fokusera på brukar-
medverkan, 15 län har valt att arbetat med barns och 
ungas inflytande och 13 arbetar med systematisk upp-
följning. Tio län och regioner arbetar med samtliga 
tre områden, sex arbetar med två områden och fem 
fokuserar endast på ett område. 

Uppföljning av beslut
Andelen kommuner som följer upp samtliga beslut 
om insatserna bostad med särskild service samt daglig 
verksamhet enligt LSS ökar, men är fortfarande låg. 
År 2012 följde 15 procent av kommunerna upp samt-
liga beslut om bostad med särskild service, år 2011 
var andelen 11 procent. Inom daglig verksamhet är 
andelen något högre, 17 procent år 2012 jämfört med 
13 procent året innan.

Det finns stora regionala skillnader i hur många 
kommuner som följer upp besluten. I fyra län följer 
ingen kommun upp samtliga beslut om bostad med 
särskild service samt daglig verksamhet enligt LSS. 
Motsvarande andel som följer upp samtliga beslut om 
bostad med särskild service är tre län. Socialstyrelsen 
har tidigare konstaterat att andelen har samband 
med antal ärenden per handläggare: ju fler ärenden, 
desto färre uppföljningar. 

Kompetensen hos LSS-handläggarna 
Kompetensen inom socialtjänstens handläggning av 
LSS är hög, år 2012 utfördes 95 procent av samtliga 
handläggningstimmar av handläggare med socio-
nomexamen. 

Lex Sarah
Under perioden januari–november 2013 har 213 lex 
Sarah-anmälningar kommit in till Socialstyrelsen/
IVO som rör insatser och stöd till personer med funk-
tionsnedsättning. De flesta kommer från kommunalt 
driven verksamhet (cirka 70 procent), medan en min-
dre andel (cirka 30 procent) kommer från enskilt dri-
ven verksamhet. 

De flesta lex Sarah-anmälningarna inom LSS-om-
rådet rör bostad med särskild service för vuxna och 
personlig assistans. 

Felaktigt utförd insats var fortfarande det mest före-
kommande allvarliga missförhållandet, och motsvara-
de drygt 20 procent av anmälningarna. 

Näst vanligast var att den beviljade insatsen inte 
hade blivit utförd alls. 

Fysiskt våld eller övergrepp från personal förekom 
i lite mer än 10 procent av fallen inom funktionshin-
dersområdet.

Habilitering
Många brukare tycks vara nöjda med habiliteringens 
insatser. Andelen ligger ungefär på samma nivå inom 
barn- och ungdomshabilitering som inom vuxenhabi-
litering, mellan 85 och 95 procent beroende på län. 
Socialstyrelsen bedömer detta som ett gott betyg till 
habiliteringens verksamheter.

Socialtjänstens uppsökande verksamhet
Kommunernas uppsökande verksamhet till personer 
med psykisk funktionsnedsättning har försämrats. 
Andelen kommuner som bedriver uppsökande verk-
samhet har minskat från 51 procent till 44 procent 
och andelen kommuner som inventerat målgruppens 
behov tillsammans med landstinget har minskat från 
46 procent till 42 procent. Dessutom har kommuner-
nas riktade informationssatsningar till målgruppen 
blivit färre.

Ofullständiga tabeller
Ett fel i tabellerna över hur många personer som får 
insatser med stöd av LSS är att antalet som anges få 
personlig assistans endast omfattar de som får ersätt-
ningen eller assistansen från kommunen. Det stora 
antalet som får ersättningen från försäkringskassan 
tas inte med, det rör sig om ca 16 000. Man får där-
för en högst ofullständig information, som dessutom 
drar ner det sammanlagda antalet personer med 
LSS-insatser. (Att inte heller ”råd och stöd” är med 
lär bero på att sådan information inte finns tillgänglig 
i alla landsting.)

I Socialförsäkringsbalken står det att förutsättning-
en för att få statlig ersättning är att personen ingår 
i LSS personkrets och att de bestämmelser i denna 
om utförandet av insatsen tillämpas. Skillnaden är att 
antalet timmar överstiger 20 per veckan och att staten 
betalar. Personlig assistans är alltså en LSS-insats.

Socialstyrelsen måste skilja på antal personer och 
antalet insatser i sina tabeller. Samma person kan ju 
ha flera insatser. Det står att 64 200 personer fick en 
eller flera insatser, men det framgår inte av tabeller-
na. Däremot visar tabellerna antalet insatser och det 
är något helt annat.
                                                                                        K G

Referens
Socialstyrelsen. Tillståndet och utvecklingen inom hälso- 
och sjukvård och socialtjänst. Lägesrapport 2014. 223 
sid. Art.nr. 2014-2-3. Kan laddas ner från 
www.socialstyrelsen.se
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P å Dagens samhälles debattsida fanns den 2 ja-
nuari en märklig artikel av Björn Modén, VD 
för Lystra Personlig Assistans AB. Den tes han 

framför är att tillämpningen av LSS har havererat. 
”År av gradvisa inskränkningar, lättvindiga och god-
tyckliga bedömningar från myndighetstjänstemän 
och domstolar avseende vad som grundar rätt till 
assistans har fört in den enskilde i det djupaste av 
den mörkaste av sagovärldar”, skriver han målande. 
Dock utan att ge några konkreta exempel och fram-
för allt utan att presentera någon som helst statistik 
som skulle kunna understödja dessa grava anklagel-
ser. Men när man kommer till slutet av artikeln inser 
man att detta inte är några problem för Björn Mo-
dén. Hans syfte med artikeln är inte i första hand 
att bilda opinion mot en ev försämring av LSS, hans 
syfte är ett helt annat. Så här låter det: ”…genom mitt 
arbete som vd på Lystra personlig assistans har jag fått 
en enhällig styrelses godkännande på att vi, Lystra 

S veriges Kommuner och Landsting har publi-
cerat en analys av hur kommunernas välfärds-
tjänster har utvecklats under åren 1980–2012. 

Det är en vanlig uppfattning att det över tiden satsas 
allt mindre och mindre resurser på välfärdstjänster 
som skola, vård och omsorg. SKL lät ett researchfö-
retaget undersöka det. Det visade sig att endast en 
tiondedel av de tillfrågade trodde att det satsades som 
mest idag. En överväldigande majoritet trodde istäl-
let på en höjdpunkt en bit bakåt i tiden och ganska 
många trodde även att de största satsningarna skedde 
för flera decennier sedan. 

Fortsatt tillväxt
Den här rapporten innebär en uppdatering av upp-
gifterna i en tidigare rapport för tiden 1980–2005, 
och slutsatserna är desamma, då som nu. Kommun-
sektorns kostnader har mellan 2005 och 2012 fortsatt 
att årligen växa en procentenhet utöver vad som kan 
återföras på förändringar i befolkningens samman-
sättning eller förändring. Kostnadsökningen kan lik-
som tidigare till viss del återföras på fler prestationer 
och framförallt då på områden där mer omfattande 
reformer genomförts.

Mellan 1980 och 2012 har kommunsektorns kost-
nader ökat med i genomsnitt 1,5 procent per år. Som 
förklaring till denna tillväxt brukar ibland pekas på 
omfattande ambitionshöjningar som gjorts på vissa 
specifika områden, såsom de som riktar sig till barn 
och ungdom. De har dock ökat i mindre grad än kom-
munsektorns kostnader i sin helhet. 

Däremot har kostnaderna för insatser för funktions-
hindrade mer än fyrdubblats mellan 1980 och 2012. 
Kostnaderna har fortsatt att växa i snabb takt fastän 

personlig assistans, för att visa att vi finns till för den 
funktionsnedsatte och att vi står på deras sida, oaktat 
huruvida denne är kund i bolaget eller inte, erbjuder 
juridisk hjälp i ärenden avseende personlig assistans 
och/eller assistansersättning ...”. Det låter ju fint och 
ädelt. Tills man inser. Här pågår värvning av kunder!

Lystra Personlig Assistans har funnits i ett år och 
omsätter ca 1 milj kr. Mer vill man att det ska bli. Ge-
nom sitt oblyga sätt att värva kunder – en gratisannons 
i Dagens Samhälle! – illustrerar man väl hur samman-
blandningen av en högst legitim strävan att förbättra 
stödet till personer med funktionsnedsättningar i allt 
högre grad kidnappats av kommersiella intressen. 

Nej, LSS har inte havererat. Det återstår förvisso 
stora områden att reformera men att hävda att rät-
tighetslagen LSS har havererat är direkt missvisande. 
Däremot har en stor del av opinionsbildningen och 
mediarapporteringen runt LSS havererat. Och det är 
allvarligt nog. 

     H H

det nu är snart 20 år sedan handikappreformen sjö-
sattes. Eftersom funktionshindrade fortsättningsvis 
också har rätt till beviljade insatser efter 65 år kom-
mer kostnaderna i denna del att fortsätta växa och bi-
dra till en fortsatt relativ snabb tillväxt av kostnaderna 
för funktionshindrade som helhet.

Väfärdsmysteriet
Det verkar således som om tidigare trender i hög grad 
står sig och att det inte i första hand går att förklara 
kostnadstillväxten med utgångspunkt från specifika 
reformer.

Vad som däremot står klart är att ovan nämnda re-
former har medfört ett kraftigt ökat antal prestatio-
ner. Det gäller även insatser riktade till funktionsned-
satta. De ökade kostnaderna för fler prestationer är i 
sin tur en följd av reformerna.

Det är likheterna snarare än olikheterna som lyser 
igenom när utvecklingen under den senaste sjuårspe-
rioden jämförs med perioden 1980–2012. Det tycks 
som om gamla trender står sig. Resurserna ökar år 
för år och i snabbare takt än vad förändringarna i 
befolkningens storlek och ålderssammansättning 
kräver. Samtidigt uppfattar medborgarna det som att 
det satsas mindre och mindre på välfärdstjänster som 
skola, vård och omsorg. Så såg det ut när rapporten 
Välfärdsmysteriet presenterades för fem år sedan och så 
ser det alltjämt ut idag.

           K G
Referens
Sveriges Kommuner och Landsting. Välfärdstjänster-
nas utveckling 1980–2012. Ökade resurser och växande 
behov. 2014. 30 sid. www.skl.se

    

Har LSS havererat?

Välfärdstjänsternas utveckling
LSS 20 ÅR
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Övergrepp
D et har kommit in flera rapporter 

om övergrepp och missförhållan-
den i bostäder med särskild service un-
der det senaste halvåret. Här är några:

130904. I en anmälan till IVO redo-
görs för två allvarliga missförhållanden 
enligt lex Sarah. I slutet av april fick en 
brukare på en gruppbostad i Kramfors 
ansiktet nedtryckt i en tårta under bråk 
med personalen.
  Den andra incidenten utspelade sig i 
slutet av mars, då en brukare försökte 
lämna bostaden men blev stoppad 
av två ur personalen; en tog tag om 
brukarens nacke, tryckte upp denne 
mot väggen och sa: Det där gör du inte 
om, förstår du? Den anställde som gjort 
sig skyldig till övergreppen  stängdes 
av.(Allehanda.se)

130907. Personalen på ett gruppbo-
ende i Avesta misstänks ha lurat kom-
munen på flera miljoner kronor. Det 
ska ha skett genom att personal tagit ut 
lön trots att de inte jobbat. ”Jag tänker 
på den tid som brukarna på det här 
gruppboende missat i aktivitet på kväl-
larna och omvårdnad”, säger förvalt-
ningschef Carina Johansson. (Radio 
Dalarna)

130927. Några anställda och en god 
man på ett gruppboende för svårt funk-
tionshindrade i Linköping vänder sig 
till kommunens nyinrättade kvalitets- 
och utvärderingskontor och kritiserar 
gruppboendet. Det sker efter att först, 
utan resultat, ha försökt få gruppboen-
dets ledning att göra något.
Kritiken handlar om döende som läm-
nats ensamma, om blöjor som aldrig 
byts, om boende som spänns fast i 
duschen och om en rehabilitering som 
inte fungerar. Kommunen säger upp 
avtalet med firman som driver grupp-
boendet. (Östnytt)

131221. Inspektionen för vård och om-
sorg riktar hård kritik mot ett grupp-
boende för psykiskt funktionshindrade 
i Löttorp på norra Öland. Efter ett 
besök på boendet säger Birgitta Hag-
ström på inspektionen att det där råder 
en kultur av ovärdig människosyn.
Boende bestraffas och förlöjligas av 
personalen och de får inte komma ut. 
En  av brukarna har aldrig varit ute. 
Vissa riskerar också att få sova med blöt 
blöja i 13 timmar. I journalanteckning-
arna finns nedsättande värdeomdömen 
om de boende. Två anställda stängs 
av.(P4 Kalmar)

140107. En av de boende i en gruppbo-
stad i Hörby var  sjuk och hade feber. 
En i personalen ska då ha tvingat den 
boende att äta och sedan hållit för 
munnen. Det hela pågick i tio minuter. 
Brukaren blev ledsen och skrek och 
kräktes till slut. En utredning visade 
att personalen känt sig mobbad av 
och rädd för kollegan och därför inte  
tidigare vågat säga ifrån, trots att de 
bevittnat flera allvarliga övergrepp. 
Kommunen omplacerade förövaren.
(P4 Kristianstad)

140107. En person på ett LSS-boende 
för funktionshindrade i Kronoberg 
säger sig ha haft sex med en anställd. 
Berättelsen bedömdes som trovärdig 
och det hela lex Sarah-anmäldes. (P4 
Kronoberg)

Det är svårt att veta om antalet 
övergrepp och missförhållanden ökat. 
Än så länge finns ingen tillförlitlig 
statistik om detta. Kanske har de upp-
fordrande bestämmelserna i Lex Sarah 
tillsammans med inspektionsmyndighe-
ten IVO:s ökade aktivitet betytt en del.
Samtidigt ska man inte underskatta 
betydelsen av den sjunkande kunskaps-
nivån och kompetensen bland personal 
i LSS-boenden. Frånvaron av arbetsled-
ning i bostäderna kan också ha bidra-
git till en minskning av kvaliteten på 
stödet.
   H H
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K erstin Jonsson och Petra Stjärnborg vet myck-
et om hur tillämpningen av LSS och SoL ser 
ut i praktiken. Båda har de socionomutbild-

ning i botten och de har en gemensam bakgrund i 
socialtjänsten. De har också varit engagerade i verk-
samheten med personligt ombud till personer med 
psykiska funktionsnedsättningar.

  Från Länsstyrelsen till Socialstyrelsen
Sin inspektörsbana började båda på Länsstyrelsen i 
Skåne och från början var det funktionshinderområ-
det som gällde. Båda har ljusa minnen från tiden när 
Länsstyrelsen hade tillsynsansvaret för LSS.

– Vi hade ett begränsat område, bara länet, och fick 
viss överblick över de olika verksamheterna, berät-
tar Petra Stjärnborg. Det fanns ett samband mellan 
tillståndsgivning och tillsyn och vi hade också som 
uppgift att förmedla statsbidrag och ge råd till kom-
munerna. Länsstyrelsen var en platt organisation med 
stort eget ansvar för de olika delarna.

2010 förändrades tillsynen då den fördes över till 
Socialstyrelsen. 

 – Tillsynen och tillståndsgivningen skiljdes åt, sä-
ger Kerstin Jonsson. Länsstyrelsen behöll arbetet med 
statsbidrag. På Socialstyrelsen skulle vi inte längre ar-
beta med rådgivning.

Trots att arbetsuppgifterna snävades in fick man 
ändå fullt upp. Regeringen uppdrog åt Socialstyrel-
sen att inspektera alla HVB-hem, LSS 9 § 8 (bostad för 
barn)och SiS-institutioner för barn och ungdomar 
minst två gånger per år. Eftersom upptagningsområ-
det hade blivit mycket större, 3 län med 46 kommuner, 
blev det mindre tid över till annan verksamhetstillsyn.

– Vi jobbade mer utifrån nationella uppdrag, säger 
Kerstin. På Socialstyrelsetiden fick vi mindre kontakt 
med medborgarna.

Först 2012, efter två år, började den övriga tillsynen 
komma igång och då var det först personlig assistans 
som skulle tillsynas. Hösten 2012 kom den första till-
synen som riktade sig direkt mot bostäder för vuxna 
enligt LSS. 

På väg mot en fungerande inspektion?

Som inspektör inom LSS-området kan man råka ut för märkliga saker. Kerstin Jonsson 
glömmer aldrig när hon upptäckte en konstig skärm i gemensamhetsutrymmet i en 
gruppbostad. ”Vad är det”, frågade jag. ”Det är en brukare som övervakas”, svarade 
personalen. Det visade sig att man satt in en övervakningskamera i en av lägenheterna!
   Både Kerstin Jonsson och hennes kollega Petra Stjärnborg på Inspektionsmyndig-
heten IVO i Malmö är överens om att det behövs mer tillsyn inom bland annat boende 
och daglig verksamhet.

– Vi hittade en hel del brister, berättar Kerstin
– På ett ställe hade man korttids i gruppboendet, 

berättar Petra. Ibland hade man satellitlägenheter ut-
anför – det blev en blandning av servicebostad och 
gruppbostad. Ibland hade man ett gemensamhets-
utrymme som var öppet för andra än bara de som 
bodde i gruppbostaden. En del gruppbostäder var för 
stora. Det förekom också begränsningsåtgärder som 
inte var tillåtna. Vi genomförde också kommunbesök 
där vi kollade upp hur kommunerna jobbar med pla-
nering och verkställighet.

  Från Socialstyrelsen till IVO
Åren på Socialstyrelsen tog slut förra året då Kerstin 
och Petra följde med över till den nya tillsynsmyndig-
heten IVO. Men de sitter kvar i samma kontorskom-
plex nära Malmö slott. Inspektionsverksamheten har 
vuxit, IVO fyller snart upp fyra våningar och har drygt 
70 anställda varav fem arbetar med funktionshinder-
frågor. 

Nu hoppas de mycket på den nya inspektionsmyn-
digheten. Det är positivt att ledningen i större ut-
sträckning vill ta till vara medarbetarnas kompetens 
och kunskap. Det känns meningsfullt att få utveckla 
tillsynsmetodiken som också inkluderar utvärdering 
och återföring. 

– Vi kan inte springa på alla bollar – vi måste ha 
kompetens att avgöra vad som är viktigt, säger Kerstin. 
Och vi måste ha möjlighet att samla på olika uppslag 
och synpunkter för att sedan avgöra när det är dags 
att agera. 

På IVO har man nu fått två nya regeringsuppdrag, 
dels att syna assistansfirmorna lite närmare, dels att 
undersöka hur stödet till människor med nedsatt be-
slutsförmåga utformas. Till de senare räknas också 
vuxna personer med utvecklingsstörning som bor i 
gruppbostad.

Nu får man också, återigen, arbeta med rådgivning. 
Man får t ex anordna konferenser och bjuda in de 
kommunala handläggarna. Det leder till får en bättre 
kontakt med dem.  
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På väg mot en fungerande inspektion?

Tillstånden
Tillståndsgivningen handlar om de privata verksam-
heterna.   

– Förr, på länsstyrelsetiden, brukade vi följa upp ett 
tillstånd efter ett halvår, men det gör vi inte längre, 
säger Petra. 

– Dessutom hade vi den ordningen att vi inspekte-
rade de privata verksamheterna vartannat år och Men 
nu gör varken vi eller kommunerna detta längre, sä-
ger Kerstin och ser bekymrad ut. 

Tillsynen
Idag har den södra regionen tillsynsansvar för bland 
annat drygt 700 gruppbostäder enligt LSS. 

– Vi hinner naturligtvis inte med att besöka alla. De 
som får tillsyn är oftast verksamheter där det finns lex 
Sarah-anmälningar eller klagomål, berättar Petra. 

Den som tycker att det finns brister i en verksamhet som 
ledningen inte tar tag i, kan han vända sig till er?

  – Javisst, säger Kerstin och Petra. När vi får in kla-
gomål görs en bedömning av ärendet. Ibland leder 
klagomålen till att vi inspekterar en verksamhet men 
lika ofta får nämnden/huvudmannen inkomma med 
ett yttrande över klagomålet och hur de avser att åt-
gärda eventuella brister.

Kerstin berättar om hur det en gång kom en anmä-
lan om att en man var kameraövervakad i sin lägenhet 
i gruppbostaden. 

  – Vi åkte ut. Vi trodde inte våra ögon. Det fanns 
en skärm i ett gemensamhetsutrymme. Personalen 
berättade att de hade kameraövervakning i en boen-

delägenhet. Föräldrarna hade velat att personalen 
skulle sätta upp kameran. Mannen var utåtagerande 
och de andra som bodde där var rädda för honom. Vi 
skrev flera beslut i ärendet med krav på omedelbara 
åtgärder. Idag bor mannen i ett eget boende med 
egen personal. 

De vanligaste problemen som inspektörerna möter 
när de inspekterar boenden är att man har försökt 
få in för många lägenheter i en gruppbostad. Ibland 
vill man samlokalisera boende och daglig verksam-
het eller boende för olika kategorier människor. Det 
händer också att enhetscheferna har för många en-
heter så att de inte hinner med att göra ett bra jobb. 
Ett annat problem är att man blandar personer med 
olika funktionsnedsättningar vilket gör det svårt för 
personalen att ha kompetens och kunskaper som gäl-
ler alla. Vanligt är också att det inte finns tillräckligt 
med personal så att de boende kan komma ut på fri-
tidsaktiviteter.  

Både Kerstin och Petra säger sig ha märkt en ökning 
av klagomål och anmälningar enligt lex Sarah.  Ofta 
har det hunnit bli allvarliga missförhållanden innan 
någon klagar.

  
Åtgärdsbeslut 
Om inspektörerna ser brister i ett tillsynsärende skri-
ver de ett åtgärdsbeslut. 

– Ibland behöver vi skriva flera åtgärdsbeslut i sam-
ma ärende, berättar Kerstin. Det är sällan vi använder 
möjligheten att förelägga men vi hoppas kunna an-
vända den möjligheten mer i framtiden.

Petra Stjärnborg, 43 år, blev färdig socionom 
1994. Arbetade några år i socialtjänst och med 
annat socialt arbete innan hon 2002 blev social-
konsulent på Länsstyrelsen inom funktionshin-
derområdet. Numera inspektör på IVO.

Kerstin Jonsson, 60 år, blev färdig socionom 
1982.  Arbetade inom socialtjänst och med 
annat socialt arbete innan hon 1998 fick 
tjänst på Länsstyrelsen som socialkonsulent 
inom funktionshinderområdet. Numera 
inspektör på IVO.



16                                 INTRA 1 • 14

  – Man måste ju vara trovärdig och stringent som till-
synsmyndighet, säger Kerstin. Man kan inte hota med 
en åtgärd och sedan strunta i att fullfölja, då blir man 
inte trovärdig.

  – Det är ju en åtgärdstrappa och det gäller att ta varje 
steg i rätt ordning, säger Petra.

  Tänk på…
Vad bör enhetschefen och vad bör nämnden/huvud-
mannen som är ansvarig för en gruppbostad tänka på 
för att de inte få problem med tillsynsmyndigheten?

  Kerstin och Petra diskuterar och enas om följande:

1. Läs och tillämpa Socialstyrelsens handbok. 
(Socialstyrelsen. Bostad med särskild service 
för vuxna enligt LSS – Stöd för rättstillämpning 
och handläggning. 2007-01-01.)

2. Ha ett ledningssystem för kvalitetsarbetet och 
bra rutiner.

3. Se till att personalen har rätt kompetens och 
får fortbildning och handledning.

I år är det 35 år sedan den första 
Richard Sterner-dagen genom-
fördes. Den betydde mycket för 
att skynda på reformeringen av 
stödet till personer med utveck-
lingsstörning.

R ichard Sterner var statistiker och 
generaldirektör. Han var far till 

Tusse som hade en utvecklingsstör-
ning och efter sin pensionering blev 
han den mest framstående föresprå-
karen för personer med funktions-
hinder i vårt land. Han var ordföran-
de i  Statens Handikappråd, HCK, 
Riks-FUB m.m. och initiativtagare till 
FN:s deklaration om utvecklingsstör-
das rättigheter. Han dog 1978.

Handikappförbunden, Vårdarför-
eningen och Aktionsgruppen för psy-
kiskt utvecklingsstörda i Stockholms 
län anordnade ”Rickard Sterner-da-
gen” i januari 1979 och mars 1980 i 
Stockholm. Sammankomsterna ut-
formades som en tribunal – en dom-
stolsliknande konferens – för att av-
slöja den politiska eftersläpningen i 
att efterkomma FN:s deklaration om 
de utvecklingsstördas rättigheter från 
1971. Till varje moment i deklaratio-

Text och bild: Hans Halllerfors.

En tribunal 
med krav på förändring       

nens artiklar fanns ett på förhand 
vidtalat vittne. Till detta ställde publi-
ken följdfrågor ofta med ytterligare 
vittnesmål. Efter varje artikel frågade 
ordföranden publiken om den ansåg 
att Sverige uppfyllde artikeln. 

1979 behandlade man deklaratio-
nens två första artiklar. Artikel 1 stad-
gade att personer med utvecklings-
störning skulle ha samma rättigheter 
som andra människor. På frågan om 
Sverige levde upp till detta röstade 82 
personer nej och ingen ja. Ingen av-
stod. Artikel 2 löd ”Den utvecklingsstör-
de har rätt till adekvat sjukvård och an-
nan kroppslig behandling och till sådan 
undervisning, utbildning, habilitering 
och vägledning som gör det möjligt för 
honom att i största möjliga utsträckning 
utveckla sin förmåga och  sina  anlag.”  
När frågan ställdes om församlingen 
ansåg att Sverige levde upp till denna 
artikel  svarade 66 personer nej och 
ingen ja. Ingen avstod från att rösta.

Protokoll från tribunalerna till-
ställdes regeringen för kännedom. 
Media refererade tribunalen. ”Av 
tillgängligt material att döma är det 
tung bevisning som tribunalen för 
fram”, skrev GP.
(DN 1980-03-04. GP 1980-07-07)
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S ocialstyrelsen har gjort en bedömning av lämp-
ligheten av att personlig assistans utförs av en 
god man, förvaltare eller ombud till den assis-

tansberättigade. Det visar sig att det finns såväl förde-
lar som risker med detta.

En fördel är att en god man som är personlig assis-
tent känner den enskilde väl och har förmåga att kom-
municera och tolka hans eller hennes vilja och behov. 
Han eller hon har därmed bättre förutsättningar att 
företräda och bevaka den enskildes intressen. Upp-
dragen bygger på förtroende och en väl känd god 
man står för trygghet och kontinuitet. En god man 
som också är anhörig och assistent får även bra kun-
skap om hur den enskildes samlade assistans utförs.

Risker med dubbla uppdrag är att det kan uppstå in-
tressemotsättningar och potentiella jävsförhållanden. 
Det kan saknas insyn och kontroll av att den enskilde 
får sina behov tillgodosedda. Vidare kan det bli svå-
rare för den enskilde med frigörelse och att leva ett 
självständigt liv.

Om man förbjöd anhöriga att vara assistenter och 
gode män skulle det bland annat innebära  att den en-
skildes rätt att själv välja sin personliga assistent skulle 
inskränkas. Fler utomstående gode män skulle då 
komma att behövas, vilket kan innebära problem då 
dessa på många håll redan idag är svåra att rekrytera. 
Det kan även bli svårt att genomföra den personliga 
assistansen under vissa tider, exempelvis jour/vänte-
tid. En konsekvens av detta kan bli att vård av närstå-
ende åter blir ett oavlönat arbete.  

Hur vanligt är det med dubbla uppdrag?
Av de nästan 16 000 vuxna personer som har person-
lig assistans, uppskattar Socialstyrelsen att cirka 15 
procent eller cirka 2 500 har en personlig assistent 
som också är god man eller förvaltare (uppgifterna 
gäller för 2012).

En god man som också arbetar som personlig as-
sistent är så gott som alltid en nära anhörig till den 
enskilde. Det allra vanligaste är att den anhörige är 
den enskildes mamma, men det kan även vara pappa, 
ett syskon eller en make/maka. 

Det saknas uppgifter om hur många timmar per 
vecka, en god man/anhörig arbetar som personlig 
assistent. Men det är inte ovanligt att god man/an-
hörig enbart arbetar som vikarie, är timanställd eller 
arbetar i samband med särskilda aktiviteter eller un-
der jour/väntetid.

Vem anordnar assistansen?
Av dem som har personlig assistans är det cirka 3 pro-
cent eller ungefär 500 som själva är arbetsgivare för 
sina personliga assistenter. Det är cirka 45 procent 
eller drygt 7 200 personer som har kommunen som 
anordnare. Vanligast är att ha ett bolag eller ett koo-
perativ som anordnare, vilket cirka 52 procent eller 
ungefär 8 300 har.

Socialstyrelsens bedömning
Socialstyrelsen anser att man inte generellt sett kan 
säga att det är lämpligt eller olämpligt att anhöriga är 
både assistenter och gode män. Enligt vad Socialsty-
relsen erfar fungerar det i de allra flesta fall bra för 
den enskilde när en personlig assistent också är hans 
eller hennes ställföreträdare. 

Ett förbud skulle inte heller innebära att riskerna i 
nuvarande system skulle undanröjas.

Andra åtgärder behöver därför vidtas för att minska 
risken för att den enskilde ska hamna i en ogynnsam 
situation. Förslag till möjliga åtgärder är:
 

• Utbilda överförmyndare, gode män och förvaltare 
om LSS och om funktionsnedsättningar och dess 
konsekvenser. 

• Öka kontrollen och tillsynen över hur gode män 
och förvaltare utför uppdragen att sörja för person 
och bevaka rätt.

• Öka möjligheterna att byta ut en god man eller 
förvaltare om det uppstår en intressekonflikt eller 
om ställföreträdaren inte tillvaratar den enskildes 
intressen. 

• Överväg om företrädarskapet, i fler ärenden än 
idag, bör delas upp så att en god man har att sörja 
för huvudmannens person och någon annan är 
förordnad som god man med uppgift att förvalta 
huvudmannens egendom. 

• Förtydliga vilken myndighet som har ansvar för att 
följa upp att den som beviljats assistansersättning 
respektive ekonomiskt stöd till skäliga kostnader 
för personlig assistans i praktiken tillförsäkras 
goda levnadsvillkor genom insatsen.

      K G
Referens
Artikeln är ett utdrag ur Personlig assistent och god man. 
Är rollerna förenliga?  Socialstyrelsen. 2014. 38 sidor
Art.nr 2014-01-17.
    

Personlig assistent 
           och god man
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I da Lindblad konstaterar i sin avhandling att 
lindrig utvecklingsstörning är en funktionsned-
sättning som numera inte är lika uppmärksam-

mad som till exempel ADHD och autism. Funktions-
nedsättningen innebär brister i de kognitiva förmå-
gor som rör abstrakt/teoretiskt tänkande. Andra kog-
nitiva funktioner som rör planering, flexibilitet och 
minne är oftast också påverkade.

Förekomsten av lindrig utvecklingsstörning brukar i 
Norden anges till mellan ca 0,5–1,5%. Samexisteran-
de funktionsnedsättningar är vanliga, särskilt ADHD. 

Svår diagnos
Lindrig utvecklingsstörning är en svår diagnos att 
ställa och funktionsnedsättningen är inte lätt att leva 
med i ett samhälle, som ställer ökade krav på kogni-
tiva förmågor. Tillståndet upplevs av många som stig-
matiserande, särskilt för dem som får diagnos i ton-
åren. Ida Lindblad argumenterar i sin avhandling för 

nödvändigheten av en tydlig diagnos så att personen 
erhåller ett anpassat och individuellt stöd i olika livs-
situationer. Rätt diagnos är avgörande för att: 

1. kunna ge adekvat information och en förkla-
ring till de svårigheter som föreligger, 

2. få tillgång till de stödinsatser som skolan och 
samhället erbjuder, 

3. kunna planera en adekvat medicinsk bedöm-
ning och

 

4. kunna få en uppföljning över tid, gällande såväl 
medicinska som andra stödinsatser.

Barn med lindrig utvecklingsstörning
Avhandlingen innehåller fyra delstudier. I den för-
sta delstudien har Ida Lindblad kartlagt frekvensen 
av samtidigt förekommande funktionsnedsättningar 
och funktionsproblem hos skolbarn med lindrig ut-
vecklingsstörning i två kommuner. 

Mild intellectual disability:
Diagnostic and outcome aspects. 
2013. Akademisk avhandling
vid Gillbergcentrum, 
Sahlgrenska akademin 
vid Göteborgs universitet 
av Ida Lindblad.
presenterades i december 2013.

Låg kunskap om lindrig utvecklingsstörning

Mellan 1 och 1,5 procent av Nordens befolkning antas ha en lindrig utvecklingsstörning. 
En särskilt utsatt grupp är barn vars mödrar har en utvecklingsstörning.
   Ida Lindblad har i sin avhandling intervjuat tio unga vuxna i sydvästra Sverige vars 
mödrar har en utvecklingsstörning, samt följt upp ytterligare 21 personer i olika register. 
Studierna visar att bland de totalt 31 unga individerna hade en dryg tredjedel en egen 
lindrig utvecklingsstörning och ytterligare en tredjedel hade ADHD.

Ida Lindblad är psy-
kolog, sedan 2011 
anställd inom BUP i 
Skövde. Hon arbetar 
också som privatprakti-
serande psykolog och 
har tidigare arbetat 
som psykolog inom 
skolan. Ida Lindblads 
doktorsavhandling 
fokuserar på lindrig ut-
vecklingsstörning samt 
uppföljning av barn 
– nu unga vuxna – till 
mödrar med lindrig 
utvecklingsstörning.
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I somras presenterade Socialstyrelsen ett förslag 
till Allmänna råd ”om grundläggande kunskaper 
hos personal som ger stöd, service eller omsorg 

enligt SoL och LSS till personer med funktionsned-
sättning”. 

Förslaget innehöll en lista på de kunskaper som 
personal inom LSS-verksamheter borde ha. Förhopp-
ningen har varit att kommunerna och de privata ut-
förarna nu skulle känna sig manade att förbättra ut-
bildning och kompetens hos sina anställda. Förslaget 
gick ut på remiss och i stort sett alla remissinstanser 
var positiva. Men sedan har det inte hänt så mycket.

Hej Ulla Clevnert, 
utredare på Socialstyrelsen,
hur går det med de allmänna råden
för utbildning av personal?

Ulla Clevnert

– Vi arbetar med detta, säger Ulla Clevnert. Tyvärr 
har det kommit annat i vägen som bedömts som vikti-
gare, bland annat regeringsuppdrag. Så det har dröjt. 
Men nu räknar vi med att kunna slutföra arbetet i 
mars.

Hon berättar också att det endast kommer att ske 
några smärre förändringar i förslaget.

– Men just nu kan jag inte berätta vilka eftersom 
det inte finns något beslut ännu. Det har inte varit så 
speciellt kontroversiellt.

För en utförlig presentation av förslaget: se Intra 
3/2013. 

     HH

Förekomsten av lindrig utvecklingsstörning i de stu-
derade kommunerna var 0,85%. 

Andelen barn och ungdomar med samexisterande 
funktionsproblem var hög, 55–80% av barnen med 
lindrig utvecklingsstörning hade betydande svårighe-
ter inom områden som motorik, exekutiv funktion, 
social förmåga och emotioner/beteende. 

För ungefär hälften fanns indikationer på samtidig 
ADHD. Studien visar att barn och ungdomar med 
lindrig utvecklingsstörning behöver utredas kring 
sannolika tilläggsproblem, så att stöd och insatser kan 
anpassas individuellt.

ADHD och lindrig utvecklingsstörning
I den andra delstudien jämfördes skolbarn med lind-
rig utvecklingsstörning från delstudie I med en grupp 
skolbarn med ADHD avseende förmågor i det dagliga 
livet (adaptiv förmåga). 

Studien visade en tendens till att den totala grup-
pen av barn med ADHD hade mer påtagligt nedsatta 
funktioner i det dagliga livet jämfört med gruppen 
som hade lindrig utvecklingsstörning.

Skillnaden var signifikant när grupperna med barn 
över 12 år jämfördes. Barn och ungdomar med lindrig 
utvecklingsstörning får idag lagstadgade stödinsatser 
i samhället, medan gruppen med ADHD i allmänhet 
inte får sådan hjälp. 

Studien ger också stöd för att man vid utredning 
och diagnostisering av lindrig utvecklingsstörning 

behöver beakta att ADHD kan påverka det adaptiva 
fungerandet mer än lindrig utvecklingsstörning.

Föräldrar behöver stöd
I delstudierna tre och fyra var syftet att undersöka 
livssituationen för barn – nu unga vuxna (18–25 år) 
– till mödrar med utvecklingsstörning. Tio individer 
deltog i en intervjustudie och för 21 söktes informa-
tion i olika register. I den sammanslagna undersök-
ningsgruppen hade 11 av 31 individer (35%) lindrig 
utvecklingsstörning och 9 (29%) ADHD. 

Sexton barn (52%) hade placerats i familjehem el-
ler haft kontaktfamilj under uppväxten.

Resultaten från studien visar att barn till mödrar 
med utvecklingsstörning utgör en sårbar grupp. De 
är utsatta för ”dubbla risker”; dels på grund av en 
ärftlig sårbarhet för utvecklingsneurologisk/neuro-
psykiatrisk funktionsnedsättning och dels för risker 
relaterade till bristande stöd till föräldrarna. Föräld-
rar med funktionsnedsättning behöver många kun-
skaper kring barns utveckling, barns behov av stimu-
lans, näringsriktig kost mm. De behöver också ett väl 
fungerande anpassat stöd i sitt föräldraskap.

Bristerna i föräldrastödet leder till brister i vård och 
omsorg om barnen.

Avhandlingen finns att läsa i sin helhet på engelska, 
www.avhandlingar.se/om/Ida+Lindblad.

Iren Åhlund
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Jag har studerat hur personer med Downs syndrom 
som är över 40 år påverkats av att bli äldre. 

Under loppet av 10 år har arton personer skat-
tats mellan 2 och 4 gånger beroende på ålder med 
hänsyn till hur de förändrats mer eller mindre kogni-
tivt, språkligt och känslomässigt. Det har inte funnits 
något som man kan kalla ett typiskt sätt att åldras på. 
De allra flesta mår gott när de är mellan 40 och 50 
år. Redan före 50 års ålder har de dock börjat bli lite 
stelare i kroppen och deras sinnen såsom hörsel och 
syn fungerar inte lika bra längre.

Hjälpmedel och individuellt bemötande
När personerna blir äldre än 50 år är många glöm-
ska och än mer ospänstiga i sin kropp och många an-
vänder rollator. Vid 60 år tilltar den processen. Detta 
åldrande kan man inte göra så mycket åt annat än att 
erbjuda hjälpmedel och ett väl anpassat individuellt 
bemötande. 

I en annan studie visade det sig att hälften i en stor 
grupp personer med Downs syndrom hade dött när 
de var 57 år, så självklart måste det märkas redan flera 
år tidigare, att man börjar bli gammal.  Omvårdnads-
personalen på gruppbostäder och i daglig verksam-
het måste tänka på detta och förstå att personer med 
Downs syndrom är betydligt äldre kognitivt och bio-
logiskt än vad deras kronologiska ålder visar och bör 
vara beredda på att sådana sjukdomar som stroke, de-
mens, epilepsi kan drabba dem.

Har svårt att hantera oro
Man får inte övertolka de tecken på förvirring och 
glömska som en del personer kan uppvisa och tro att 
det alltid handlar om demens. Vi vet att den stora be-
gåvningsnedsättningen är en sårbarhet för personer 
med DS genom hela livet. Det är så mycket i samhället 
som de inte förstår och vårt samhälle blir ju alltmer 
komplicerat. 

De beteendeförändringar flera i min grupp upp-

visat har troligen berott på bristande förmåga att 
hantera oro och ledsenhet. Den har ofta varit mas-
siv och verkligen fört tankarna till demens. Att inte 
känna igen välkända personer längre, att inte hitta 
till arbetet längre eller att inte förstå det som sägs på 
samma sätt som förut brukar vara tydliga demensteck-
en, men inte nödvändigtvis hos personer med Downs 
syndrom. Det kan vara fråga om att stödet inte varit 
tillräckligt och inte legat på rätt nivå.

Kommunens LSS-sköterskor har en viktig roll när 
det gäller att fånga upp de förändringar personalen 
beskriver. Orsaken kan vara somatisk och behöver 
t.ex. inte alls ha med krisreaktioner på sociala förlus-
ter att göra. Det viktigaste när någon förändras tror 
jag är att vi ser varje person som unik. Vi föds olika, 
har olika uppväxt och formas av våra nära relationer. 
Detta gäller alla människor. Vår begåvning är bara 
en del av vår personlighet. Om man föds med Downs 
syndrom så påverkas ens begåvning, men det säger 
inget om hur just den här personen blir i hela sin 
personlighet.

Dagens barn har en grundtrygghet
Dagens barn med Downs syndrom växer till 99% upp 
med sina föräldrar och har en känslomässig grund-
trygghet och någon att gå till som känner dem väl om 
något oförutsett händer. Ganska många i våra studier 
har inte fått denna grundtrygghet. Tidigt i livet har 
de skiljts från sina föräldrar och kontakten har varit 
sporadisk genom åren.

Detta påverkar hur de mår rent psykiskt som åldran-
de personer och ökar på den sårbarhet de har med 
sig på grund av den stora intellektuella funktionsned-
sättningen.

Medianåldern för demensdebut för personer med 
Downs syndrom är cirka 51 år. Förloppet kan vara ag-
gressivt oavsett om debuten skedde i 40-årsåldern el-
ler runt 55 år. Om personen får en demensdiagnos 
finns också ofta epilepsi med i bilden. Det kräver fort-
bildning av personalen.

Att bli gammal 

Av Kristina Nilsson, leg. psykolog, Lidköping

med Downs syndrom
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Viktigt att bevara rutiner
Vi har i min kommun tillgång till ett särskilt äldrebo-
ende för funktionshindrade med bland annat Downs 
syndrom. Frågan uppstår då: när är det lämpligt att 
de ska flytta dit?  Det är till en stor fördel om man har 
en så god begåvning så att man själv kan bedöma det. 
Enligt vissa personer bör man inte flytta en person 
som redan har fått en demensdiagnos, utan arbeta 
för att bevara de rutiner vederbörande har så länge 
som möjligt. 

Det måste vara möjligt att få bo kvar i sin gruppbo-
stad när man åldras och få sluta sina dagar där om 
man trivs och har personal som känner en väl. En flytt 
måste vara något för individen positivt. Problemet är 
att våra studier visat att ingen egentligen kan säga vem 
som kommer att få en demenssjukdom; varken ålder, 
begåvning eller civilstånd tycks påverka detta.

Man måste få bli gammal i sin egen takt oavsett om 
det är vid 45 eller 62 års ålder. Åldrandet hos perso-
ner med Downs syndrom innebär inte bara en risk för 
tidigt insjuknande i demens, det handlar lika mycket 
om förmågan att hantera allt det som sker kroppsligt, 
känslomässigt och socialt när man åldras.

Kristina Nilsson, har, genomfört en  långtidsstudie i åldrandet hos perso-
ner med Downs Syndrom. Hon är legitimerad psykolog och specialist i neu-
ropsykologi och var tidigare ordförande i POMS, habiliteringspsykologernas 
yrkesförening.
Hon har också, fram till pensioneringen 2013, arbetat som psykolog inom 
stödet till personer med funktionsnedsättning i Lidköpings kommun.

Referenser:

A. Thinesen-Grönmark. Håller Anna på att bli dement? 
FoU-rapport 2006-01 SLL Handikapp och Habilitering. 
B. Karlsson. Psykisk ohälsa och tidig demensutveckling 
vid Downs syndrom. Rapport 42, 2006. Landstinget i 
Uppsala län. 
K. Thuresson. Personer med förståndshandikapp och 
demens, Vårdalinstitutet. 2004.
A. Gedye. DSDS Dementia Scale for Down syndrome. 
Vancouver Canada 1995.

kristinanilsson@hotmail.com
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D et är strax före jul och varuhuset är fullt av 
kunder som fyller sina stora vagnar med mat, 
pynt och julklappar inför helgerna. Tempot 

är högt och en och annan svettpärla kan noteras 
rinna nedför tinningen på stressade kunder i köerna 
som bildas trots att alla kassor är öppna. Men Christer, 
som tar hand om korgarna, behåller lugnet och låter 
sig inte dras med i det höga tempot. 

– Ja, det är mycket att göra nu inför julen, men från 
och med julafton är jag ledig, säger han.

PÅ BEA i 20 år
Tidigare har det inte varit särskilt vanligt att personer 
med intellektuella funktionsnedsättningar arbetat i 
affär men Crister har jobbat på BEA i nästan 20 år. 
Kanske kan man säga att han var en av pionjärerna 

Personlig 
kontakt
gav jobb
För 20 år sedan började den dagliga verksamheten söka sig 
utåt i samhället. Christer Leth fick, genom personliga kontakter,  
jobb på BEA, ett stort ICA-varuhus vid Svedmyraplan söder om 
Stockholm. Där har han stannat och där trivs han bra.

ute i det vanliga arbetslivet. Lena Klint som är anställd 
på Skarpnäcks dagliga verksamhet har jobbat med 
Christer sen åttiotalet. Då tillhörde han en grupp som 
Lena ansvarade för. De skördade äpplen, gjorde mos 
och rulltårtor. 

– Alla tyckte det var jättekul och vi sökte oss utåt för 
att försöka få riktiga jobb, men det var väldigt svårt. 
Men Christers föräldrar handlade då och då på BEA 
och hade en personlig kontakt med chefen där, så det 
var helt enkelt personliga kontakter som gav honom 
den här chansen.

Hjälper rullstolsburna
Christer har olika sorts sysslor. Han tar hand om kund-
korgarna, fyller på med plastkassar i kassorna och då 
och då får han ett alldeles speciellt hedersuppdrag. 

– Jag hjälper såna som sitter i rullstol att handla. 
Jag kör kundvagnen och plockar varor 
som de inte når från hyllorna.

Närmare vänner 
i daglig verksamhet
Men en dag i veckan är han sedan någ-
ra år tillbaka på den dagliga verksam-
heten i Skarpnäck. Då hjälper han till 
att sortera kläder för en Emmausbutik 
som de driver. Men det är mest av so-
ciala skäl säger Lena Klint. 

– Han har goda vänner där och vill 
ha kontakt med dem.

Skarpnäcks dagliga verksamhet fyller 
i dagarna 30 år. Det är, eller har varit, 
en verksamhet av ”traditionellt” snitt. 
Men även de är tydligt influerade av 
och anpassade till den nya tidens för-
väntningar. Förutom Emmausbutiken 
driver de egen biståndsverksamhet 

Gunilla Johansson och Christer Leth 
hart känt varann länge. 

Inger Forsman och Christer Leth brukar växla några ord när de möts i affären.
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med kontakter i Gambia och andra 
afrikanska länder. En gång i veckan 
går de också över med kläder till 
Skarpnäcksgården som är ett boen-
de för hemlösa och personer med 
missbruk och sociala problem. De 
har även ett uppdrag att montera 
hissknappar åt en firma.

– Vi hämtar sakerna och monte-
rar i våra lokaler, men det är ändå 
ett ”riktigt jobb” säger Lena Klint.

Och på frågan om de har någon 
kulturverksamhet svarar hon:

– Ja, vi har både danscirklar och 
målarkurser. Finns ett behov så ord-
nar vi en grupp.

Många pratar
Christer berättar att han höll på 
med sång och dans när han var 
yngre, på en skola han gick i, och 
att han tyckte det var väldigt roligt. 
Han skulle gärna syssla med sånt 
även nu, men inte som jobb. 

– På fritiden i så fall, säger han, 
som en hobby.

På BEA är det många som stannar 
och pratar med Christer, både kun-
der och andra som jobbar i affären. 
De frågar om läget, pratar och sko-
jar och på frågan om vad han gillar 
mest med sitt jobb kommer svaret 
snabbt: 

 – Att prata med alla kunder.
Text och bild: Erik Tillander.

Christer Leth har arbetat på BEA i 20 år.

Du som är engagerad i daglig verksamhet:

Den här skriften får du inte missa!
Det har länge rått stor okunskap om de olika former för daglig verk-
samhet som utvecklats runt om i landet. Allt från arbetsinriktade 
verksamheter som syftar till arbete på öppna marknaden, till dem 
som har en inriktning på hantverk och/eller kommunikation. 
Vad säger lagstiftningen? För vem är insatsen till? Ska man ha semes-
terstängt? Kan teater vara daglig verksamhet? 
Intra har ställt samman en 48-sidig skrift med artiklar som skildrar 
olika inriktningar på daglig verksamhet och som tar upp viktiga frå-
geställningar. Här finns idéer och kunskap i mängd! 

Beställning: e-post: info@tidskriftenintra.se, 
fax: 08-97 11 04, tel 08-647 87 90 
eller från hemsidan: www.tidskriftenintra.se
Pris (inklusive frakt) 140 kr st. 10 ex: 120 kr per ex.
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  På väg till skolan. Teckning av Björn Berg.

Särskolan är ett begrepp som innefattar trä-
ningsskolan och dess fortsättning i yrkesträ-
ning och verksamhetsträning, samt grund-
särskolan och gymnasiesärskolan. Särskolan 
har idag ca 12 000 elever inskrivna i sina 
verksamheter. Grundsärskolan och gymna-
siesärskolan följer kurs-och läroplaner med 
mål som liknar den vanliga skolans.

I höstas disputerade Therése Mineur vid Högsko-
lan i Halmstad med avhandlingen ”Skolformens 
komplexitet – elevers erfarenhet av skolvardag 

och tillhörighet i gymnasie särskolan”.
Gymnasiesärskolan, följer kursplaner och gymna-

sieprogram som påminner om grund- och gymnasie-
skolans. För dem som gått i träningsskola och inte 
når gymnasiesärskolans mål finns yrkesträning och 
verksamhetsträning med en mer individanpassad 
skolgång. 

Gymnasiesärskolan ska enligt skollagen ”ge elever 
med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning 
som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta 
studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagan-
de i samhällslivet.”  Hur bra är denna skolform på att 
leva upp till sin målsättning?

Kraven i särskolan har ökat
Therése Mineurs studie tar avstamp i en rikstäckande 
enkätundersökning som skickats ut till rektorer och 
ansvarig skolpersonal för att un-
dersöka hur gymnasiesärskolan 
är organiserad. Undersökning-
en visade att kraven i särskolan 
ökat. Antalet elever i varje klass 
har ökat och de individuella 
lösningarna har ökat. Mineur 
menar att detta beror på att en 
ny  grupp gjorde intåg i särsko-
lan under nittiotalet och  enligt 
många rektorer har dessa nya 
elever ”andra förmågor än elev-
erna som traditionellt återfun-
nits inom särskolan”.

Resultaten från undersök-
ningen visade också att de flesta 
gymnasiesärskolor har en verk-
samhet som är skild från gym-
nasieskolan, men det fanns även 
flera som delvis eller helt hade 
sin verksamhet integrerad. 

Hur upplever eleverna i gymnasie särskolan 
sin tillhörighet till särskolan och påverkas 
den av närhet eller avstånd till den vanliga 
gymnasieskolan?

Särskolan skapar 
och reducerar 
funktionshinder

Therése Mineur intervjuade elever som är avskilda, 
delvis avskilda eller helt integrerade i gymnasiesko-
lan. Det hon fann var att särskolan som skolform både 
förminskar och skapar funktionshinder. 

Den kravlösa och omvårdande miljön i särskolan 
förenklar tillvaron för vissa av eleverna och de upp-
levde att deras funktionsnedsättning inte utgjorde ett 
så stort hinder. 

Men andra elever upplevde kravlösheten som både 
kvävande och som en brist på utmaningar. Detta gjor-
de att flera, främst kvinnliga elever, kände sig förmin-
skade och behandlade som att de var yngre än sin 
egentliga ålder. 

Studien berättar om en mindre skola, där elever 
från gymnasiesärskolan gick tillsammans med gymna-
sieskolan. Där lade lärarna inte någon vikt vid vilken 

skolform eleverna tillhörde, 
vilket förde med sig att det 
blev oviktigt även för elev-
erna, som alla umgicks med 
varandra, oavsett skolform. 

På en annan skola där 
lärare betonade elevernas 
tillhörighet i gymnasiesär-
skolan blev detta istället ett 
hinder för särskoleeleverna 
och de upplevde att de möt-
tes av misstro på deras för-
mågor av andra elever. Flera 
elever berättade därför inte 
för klasskompisar, pojkvän-
ner och släkt om att de gick 
i särskolan. 

Enligt Mineur skapar till-
hörigheten till särskolan en 
osäkerhet. Den beror på att 
eleverna är medvetena om 

Teckning av Matilda Malmberg.
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omgivningens fördomar mot särsko-
lans elever. Men också på de ovissa 
framtidsutsikter de har. De skiljer sig 
stort från gymnasieskolans elever. 

Inga drömmar om framtiden
Några av de elever som Mineur inter-
vjuat uppger att de inte brukar dröm-
ma om framtiden. Det beror  inte på att 
de, på grund av sin funktionsnedsätt-
ning, inte skulle kunna tänka abstrakt, 
utan på att de vill slippa bli besvikna. 
En ung kvinna som Mineur intervjuar 
säger så här:

N: tänk dig att gå i en vanlig klass, 
du vet vad du kan och du vet att du 
kommer att ha ett bra liv. Men tänk vi, 
vi kommer att ha så svårt och vi kom-
mer alltid att vara osäkra här i livet var 
vi kommer att hamna någonstans och 
sådant (..) tänk att du går i särskolan.. 
och du vet att du kommer att ha svårt 
med allting i framtiden, eller nästan allt 
men att du kan vissa saker som du är 
duktig på..(..) Men du vet att du inte 

Särskolan kan fortsätta att utvecklas för att komma 
ikapp sitt elevunderlag. Men oavsett hur mycket gym-
nasiesärskolan än liknar gymnasieskolan så verkar det 
som om ingen utanför särskolans verksamhet vet om 
det!

Mineur beskriver hur hon i sitt yrkesverksamma 
liv inom gymnasiesärskolan märkt att ”folks uppfatt-
ningar om gymnasiesärskolan bygger på okunskap 
och  ibland ointresse”. 

Kanske är det så att vi, istället för att prata om vad 
särskolan kan ge sina elever, borde vända oss till 
grund och gymnasieskolan och fråga: varför kan inte 
grund- och gymnasieskolan ta emot dessa elever? Be-
höver ni hjälp? 

Då kanske det börjar hända något.
     Sara Hallerfors

Therése Mineur är fil. dr. i Handikappvetenskap. I 
september 2013 disputerade hon vid Högskolan 
i Halmstad med en avhandling om gymnasies-
ärskolan: ”Skolformens komplexitet – elevers 
erfarenhet av skolvardag och tillhörighet i gym-
nasiesärskolan”  (Kan laddas ner från
www.diva-portal.org)
För närvarande är hon involverad i en studie om 
egenorganisering bland unga vuxna med intel-
lektuell funktionsnedsättning.

kommer att tjäna de pengarna som man kanske vill ha i 
framtiden för att kunna klara sig och sådant.
Att gymnasiesärskolan alltmer liknar den vanliga 

gymnasieskolan måste ju betyda att gymnasielever 
och gymnasiesärskoleelever faktiskt liknar varandra, 
men trots detta liknar inte framtiden för elever från 
gymnasie- och gymnasiesärskolan varandra särskilt 
mycket. 

Inte ett dugg faktiskt. En redan tuff arbetsmarknad 
erbjuder få arbetstillfällen för personer med betyg 
från gymnasiesärskolan och det finns idag enbart ett 
fåtal specialanpassade högskoleutbildningar för per-
soner med särskoleexamen. 

Får inte samma möjligheter
Gymnasiesärskolans elever kan med all rätt ställa 
frågan varför de, trots att deras utbildning skiljer sig 
allt mindre från den i gymnasieskolan, inte kommer 
att kunna ta del av ens en bråkdel av det utbud och 
möjligheter som gymnasielever har tillgång till efter 
studenten.

Att ställa rimliga krav på skolans elever får inte vara 
synonymt med att skolan inte tror på deras förmågor. 
Men elevernas erfarenheter väcker frågor som; vad 
gör vi med dessa barn och unga när vi sätter dem i 
särskolan? Ger vi dem en möjlighet att vara delaktiga i 
samhället som alla andra? Om de där tre bokstäverna 
s ä r-skiljer eleverna från resten av samhället perma-
nent, vad är det då som skapar funktionshinder?

Okunskap och ointresse
Elevunderlaget och läroplanen i särskolan har änd-
rats men samhällets inställning till särskolan har för-
blivit lika kluven som förr. Skillnaden är att de nya 
eleverna synliggör detta i större utsträckning. 

Teckning av Matilda Malmberg.



26                                 INTRA 1 • 14

V i träffas i riksdagshuset en mörk och blaskig 
decemberdag. Lena Hallengren är uppenbart 
stressad, om en halvtimme ska det bli votering 

så tiden är knapp. Jag rabblar upp mina frågor så fort 
jag kan men svaren uteblir i det stora hela. De gånger 
som jag får något svar handlar det om personlig as-
sistans, som verkar vara den stora funktionshinder-
frågan för henne.

– Det är nog så att frågorna runt personlig assistans 
förlamar hela funktionshinderområdet, säger hon. 
De andra frågorna kommer i skymundan.

Ideologi
Finns det någon tydlig politisk skillnad mellan So-
cialdemokraterna och de borgerliga när det gäller 
samhällets sätt att förhålla sig till personer med funk-
tionshinder? Jo, Lena Hallengren tror att det finns 
en sådan skillnad runt frågorna om välgörenhet och 
individualitet.

– Man kan se en utveckling idag där det individuella 
perspektivet blir alltmer dominerande. Alla ska klara 
sig själva så gott det går och misslyckas du är det ditt 
eget fel. Men socialpolitiken måste ha ett samhälleligt 
perspektiv. Man kommer inte ifrån att det behövs so-
lidariska samhälleliga insatser.

När jag frågar henne huruvida vi i förhållande till 
samhället ska betraktas som kunder eller som med-
borgare får jag inget riktigt svar. Ungefär en fjärdedel 
av gruppbostäder och dagliga verksamheter är idag 
privata och 70% av dessa ägs av anonyma holdingbo-
lag, av riskkapitalister med kontor i lågskatteländer. 
Lena Hallengren är kritisk till den utvecklingen: 

– Vad är drivkraften för dessa bolag?, frågar hon. 
Pengarna borde gå till välfärd, inte till vinst.

Men samtidigt vill hon inte ha ett vinstförbud:
– Det är blåögt att tro att det skulle gå att förbjuda 

vinst.

Kompetensutveckling
Regeringen har konsekvent avvisat all form av kom-
petensutveckling inom LSS-området. När jag berättar 
att LSS-personalen varken har fått del av kompetens-
lyft eller andra satsningar som kommit äldrevård och 
socialtjänst till del ser hon uppriktigt förvånad ut.  

Idag finns inga preciserade kompetenskrav eller 
utbildningskrav på LSS-personal och inga enhetliga 
yrkesbeteckningar, bara rekommendationer från So-
cialstyrelsen. Kommer ni att medverka till att vi får en 
ändring på detta? frågar jag utan att få svar.

Daglig verksamhet
Den senaste LSS-kommittén föreslog att personer 
med psykiska funktionshinder skulle få rätt till denna 
insats, men regeringen sa nej. Kommer de att få detta?

Lena Hallengren säger sig inte vara insatt i den frå-
gan. Inte heller har hon något att säga om de ca 30 
kommuner som har snålat in på habiliteringsersätt-
ningen till dem som har daglig verksamhet eller om 
varför det ännu inte finns några anvisningar om dag-
lig verksamhet enligt LSS. 

Läkarstöd i gruppbostad
Det finns stora brister i det medicinska stödet till vux-
na som bor i gruppbostad. Det slarvas med de regel-
bundna hälsoundersökningar och t ex uppföljningen 
av medicinering, eftersom kommunerna och lands-
tingen inte sluter de avtal om läkarstöd som de borde 
enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

– Det är ingenting som vi har haft uppe vid något 
tillfälle, säger Lena Hallengren. När försvann läkar-
stödet?

Gode män
Jag frågar henne varför det aldrig händer något i god 
mansfrågorna. Trots att förslag finns, bl a i godmans-
utredningen från 2004. Ska ni ta tag i det?

– Det är en jätteutmaning, säger Lena Hallengren. 
Det är svårt att rekrytera gode män. Det är ju ingen 
anställning. Men det har inte kommit något initiativ 
från regeringen än. Frågan har begravts. 

Utvecklingsstörda i fängelse
Redan 2002 kom det förslag på sluten gruppbostad 
för de personer med utvecklingsstörning som avtjä-
nar fängelsestraff. Förra året kom en ny utredning 
som förslog samma sak men döpte det till sluten stöd-
enhet. Men inget händer. Varför?

Frågan om personlig assistans
förlamar funktionshinderpolitiken

Lena Hallengren (s):

Lena Hallengren är vice ordförande i riksdagens socialut-
skott och talesman för socialdemokraterna i frågor som rör 
funktionshinder. Kanske är det hon som blir ansvarig för 
funktionshinderfrågor om oppositionen vinner valet i höst. 
Hur ser hon på LSS och framtidens stöd?
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– Om du vill att jag ska gräva i detta så gör jag gärna 
det, säger Lena Hallengren. Men jag har inga svar just 
nu.

Internationella initiativ
I dagens Europa tvingas 0,5–1 miljon människor bo 
på anstalt bara för att de har en funktionsnedsättning. 
Borde inte Sverige ta initiativ i den här frågan? Är det 
inte en mänsklig rättighet att få slippa bli inspärrad 
på anstalt?

– Jag vet inte hur kommissionens arbete ser ut i den-
na fråga, men det är i huvudsak en nationell fråga. Så 
den har inte varit uppe på europeisk nivå. Diskrimine-
ring och tillgänglighet tas ju ofta upp. Men inte detta.

Personlig assistans
Lena Hallengren återkommer gång på gång till frå-
gan om personlig assistans. Så hur ser hon då på alla 
turerna runt assistansen?

– Jo detta är ju den stora debattfrågan. Vi är rädda 
för att det faktiskt stramas åt. Brukarorganisationerna 
har visat att många med omfattande funktionsned-
sättningar nekas den assistans de behöver. Från re-
geringen får vi inte tillräckligt underlag. Vi vet inte 
hur många som har fått assistansen indragen. Och vi 

vet inte hur många av dem som nu får assistansen från 
kommunerna. Är detta en övervältring av kostnader? 
Vi vet inte. Bakgrunden är inte politiska beslut utan 
en ändring i domstolspraxis vad gäller grundläggan-
de behov.  Frågan om fusk är också uppmärksammad. 
Hur mycket ska man jaga så kallade fuskare? 

Riktigt hur Lena Hallengren ser på den skärpta be-
dömningen av assistansbehoven är svårt att få någon 
kläm på. Å ena sidan säger hon sig vara orolig för att 
det skett en faktisk försämring, å andra sidan påpe-
kar hon att statistiken visar att assistansen ökat, både 
vad gäller antalet personer och antalet timmar per 
person. 

– Frågan om personlig assistans förlamar utveckling-
en inom det här området, säger hon. Det är den som 
dominerar debatten helt. På Almedalen och överallt. 

Handlar inte detta om vem som har resurser? frågar 
jag. Det är ju minst lika många människor som har 
LSS-insatser som inte är personlig assistans. Men de 
har ju knappast råd att åka till Almedalen.

– Ja, det skulle nog behövas fler perspektiv, säger 
hon. Jag har t ex inte hört någon som lyft frågan om 
att de som arbetar inom LSS-verksamheter undantas 
från kompetensutveckling. 

Text och bild: Hans Hallerfors.
 

Lena Hallengren kan bli ansvarig för funktionshinderfrågorna i regeringen om det blir maktskifte i höst.

Lena Hallengren är född 
1973 och kommer från 
Kalmar. Hon utbildade sig 
till lärare innan hon 2002, 
efter en snabb karriär i 
SSU, handplockades av 
Göran Persson till att bli 
biträdande utbildnings-
minister och ungdomsmi-
nister i Utbildningsdepar-
tementet. Hon var då den 
dittills yngsta ministern 
i Sverige. Hon är sedan 
2006 riksdagsledamot och 
sedan 2010 vice ordfö-
rande i Socialutskottet.
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Å r 1991 försvann äntligen begreppet sinnesslö-
het ur brottsbalken. Den nya övergripande be-
teckningen blev allvarlig psykisk störning. Till 

dem räknas dem med måttlig och svår utvecklingsstör-
ning. En som har ett sådant tillstånd och begått brott 
ska i första hand dömas till annan påföljd än fängelse. 
Det så kallade fängelseförbudet gäller om personen 
saknat förmåga att inse gärningens innebörd eller att 
anpassa sitt handlande ”efter en insikt”, men inte om 
den tilltalade i anslutning till brottet själv har vållat sitt 
tillstånd, exempelvis genom berusning. 

Kan dömas till fängelse
Den som har en lindrig utvecklingsstörning kan dö-
mas till fängelse om det föreligger synnerliga skäl, el-
ler överlämnas till rättspsykiatrisk vård om det förelig-
ger ett psykiatriskt vårdbehov.

Hur många som döms till fängelse vet vi inte. Men 
av de rättspsykiatrisk vårdade år 2010 utgjorde de med 
”mental retardation” 36 personer, 2,9 % av samtliga 
1 255 patienter. De med ”neuropsykiatriska symtom” 
utgjorde 129 personer (10,3 %). 

 I Norge fann man vid en undersökning 2009 att 
nära 11 % av de intagna på fängelse hade en utveck-
lingsstörning, men endast en tredjedel av dem iden-
tifierades som sådana före domen. I Storbritannien 
fann man att 7 % av dem som satt i fängelse hade 
en utvecklingsstörning. De tillhörde dem som hade 
minst kontakt med familjen eller vänner och minst 
kunskaper om hur man för fram klagomål. De till-
bringade oftast sin tid i ensamhet. Göran Gustavsson, 
t. f. chef för en säkerhetsavdelning på Hall, säger att 
de blir utfrysta eller motas bort om de inte följer de 
spelregler som finns. De riskerar även att misshandlas 
och utnyttjas.   

Blir ofta utnyttjade
Psykansvarskommittén skrev redan 2002 att miljön, 
varken i kriminalvården eller inom rättspsykiatrin, är 
anpassad till de utvecklingsstördas behov. De blir ofta 
utnyttjade på olika sätt av andra intagna. 

Mycket tyder på att gruppen är större än vad man 
tidigare trott.  Därför föreslog kommittén att för per-
soner som tillhör personkrets 1 och 2 i LSS bör man 

Personer med
 utvecklingsstörning

som begår brott 
måste särbehandlas 

Personer med utvecklingsstörning riskerar att dömas till fängelse 
eller rättspsykiatrisk vård trots att miljön i varken kriminalvården 
eller rättspsykiatrin är anpassad till deras behov. Tre utredningar har 
föreslagit särskilda gruppbostäder för dem. Inget har verkställts.
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I nom offentlig verksamhet råder offentlighets-
principen, dvs att allt som inte omfattas av lagen 
om sekretess, i princip är offentligt. För att of-

fentliganställda ska kunna yttra sig och påtala missför-
hållanden finns en uppsättning regler som utgör ett 
starkt lagstadgat skydd. Dessa regler kallas för med-
delarskydd.

Hittills har det skyddet inte gällt för anställda inom 
privat verksamhet men nu har en utredning (SOU 
2013:79) föreslagit att den också ska omfatta privata 
verksamheter.

Meddelarskyddet består av tre delar:
• meddelarfriheten, 
• anskaffarfriheten och 
• anonymitetsskyddet.

Anonymitetsskyddet består i sin tur av källskyddet, 
efterforskningsförbudet och repressalieförbudet. 

Vad innebär då allt detta? Jo, att du som är offent-
liganställd kan vända dig till en journalist och t ex be-
rätta om missförhållanden på jobbet. Du kan anskaffa 
och lämna uppgifter för publicering i media. Du har 
rätt att få vara anonym. Journalisten har en skyldig-
het att skydda sin källa och din arbetsgivare får inte 
efterforska vem som lämnat uppgifterna. 

Om du ändå skulle bli avslöjad har din chef inte rätt 
att utsätta dig för repressalier för att du vänt dig till 
massmedia. 

Vård, skola och omsorg
Utredningen ”Stärkt meddelarskydd för privatanställda i 
offentligt finansierad verksamhet” föreslår att en ny lag 
införs för att ge privata anställda i skattefinansierade 

verksamheter inom vård, skola och omsorg samma 
meddelarskydd som offentliganställda har idag. Alla, 
även inhyrd personal oavsett anställningsform, ska 
omfattas av lagen. Däremot undantas personer i ar-
betsledande ställning. I princip kan all typ av informa-
tion lämnas ut med stöd av lagen. Däremot inte frågor 
som faller under tystnadsplikten.

Facebook omfattas inte
Det är viktigt att veta att det finns en mängd sätt att 
lämna ut information eller uttala sig om en verksam-
het som inte omfattas av meddelarskyddet. Bland 
annat är spridning av information över internet inte 
skyddad, om den inte sker via en grundlagsskyddad 
databas. Detta innebär att informationsspridning och 
åsiktsyttringar via t.ex. Facebook eller bloggar nor-
malt sett inte omfattas av meddelarskyddet. 

Dessutom är det viktigt att veta att såväl privat som 
offentligt anställda absolut inte får sprida uppgifter 
om enskildas personliga förhållanden. Sekretessen 
gäller även den som varit anställd. (29 § LSS.)

Däremot har alla anställda både rätt och skyldighet 
att rapportera missförhållanden till arbetsgivaren. 
Om denne inte rättar till missförhållandena kan man 
t ex vända sig till IVO (Inspektionen för Vård och 
Omsorg). (24 a-g § LSS.)

Lojalitetsplikt idag
Idag är privatanställdas yttrandefrihet ytterst begrän-
sad genom den lojalitetsplikt som arbetstagaren har 
mot arbetsgivaren. Ett förstärkt meddelarskydd för-
svagar lojalitetsplikten och stärker skyddet för den 
enskilde.

     H H

anordnar ett ”slutet boende” som alternativ till fäng-
else. Det bör utformas och drivas enligt samma prin-
ciper som gäller för gruppbostäder enligt LSS. Samt-
liga remissinstanser som kommenterade förslaget var 
mycket positiva. 

Men året efter gav regeringen ”Nationell psykiatri-
samordning” direktiv om ytterligare en översyn av frå-
gorna kring samhällets insatser för psykiskt sjuka och 
psykiskt funktionshindrade. Utredningen uttryckte 
sitt stöd för förslaget om ”slutet boende”. Kriminalvår-
dens miljö är både skrämmande och mindre lämpad 
för dem, skrev man.

Ny utredning
I juli 2008 beslöt regeringen tillsätta Psykiatrilagsut-
redningen för att genomföra en större reform. Utred-
ningen föreslog (SOU 2012:17) att den rättspsykiat-
riska vården skulle upphöra och ersättas av tvångs-
vård på en psykiatrisk klinik. Kriminalvården skulle 
ansvara för ”slutna stödenheter” – det som tidigare 
utredningar kallade ”slutet boende”. Det rör sig om 
fem gruppbostäder som skulle ta emot 10–20 perso-
ner per år. 

Kommentar
Personer med sinnesslöhet/utvecklingsstörning har 
alltid varit utsatta för samhällets försummelse och 
senfärdighet. Ingen grupp har fått vänta på sin med-
borgerliga rehabilitering så länge som den. De i våra 
fängelser med intellektuella funktionshinder måste 
identifieras och erhålla ett bemötande och en vård 
som är anpassad till deras behov. Rättpsykiatrin och 
domstolarna bör vara än mer restriktiva med att re-
kommendera/döma en person med utvecklingsstör-
ning till fängelse. Detta och förslaget med särskilda 
gruppbostäder har nu prövats av tre kommittéer med 
i stort sett samma positiva resultat. Det är beklämman-
de att det fått ligga istället för att realiseras med förtur. 
Och det är märkligt att inget parti har stått upp för 
de intellektuellt funktionshindrade som begått brott. 
Ingen organisation har bevakat deras rätt till en hu-
man och meningsfull vård.
     K G
PS. I Intra 2/02, 1/10 och 3/12 har vi skrivit om detta. 
Artiklarna finns i vårt nätarkiv: www.tidskriftenintra.se

Meddelarskydd också för privatanställda
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Ingen människa är utvecklingsstörd!U nder de 30 år jag har varit verksam inom omsorgen för personer med utvecklings-

störning har flera olika begrepp för funktionsnedsättningen varit aktuella. Exem-

pelvis efterbliven, begåvningshandikappad, förståndshandikappad och psykisk 

utvecklingsstörd. Går vi ännu längre tillbaka hittar vi ord som idiot och sinnesslö. Tack 

och lov så är dessa begrepp ovanliga idag men ordet utvecklingsstörd lever kvar. 
Att varje enskild individ är unik, har sin egen personlighet, starka/svaga sidor, sina 

egna intressen, egen smak och stil är grunden i alla möten, ingen är en funktionsned-

sättning. 
För att förstå de svårigheter en person kan ha är det bra att vi har ett övergripande 

begrepp, en diagnos, som ger oss kunskap, ökar förståelsen och fungerar som ett stöd 

för att vi ska kunna anpassa miljön och vårt bemötande till personens utvecklingsnivå. 

Att säga att en person har en utvecklingsstörning är missvisande.  Ordet störning har 

inget med funktionsnedsättningen att göra. Utvecklingen behöver inte alls vara störd. 

Om vi går tillbaka i tiden när det fanns stora institutioner där den enskilde inte fick 

möjligheter att utvecklas på grund av miljön, inte ens då var ordet rätt, då var det miljön 

som var störd, inte den enskilde.
Att få diagnosen utvecklingsstörning innebär att individen har stora svårigheter inom 

det kognitiva området. Tänkandet, uppmärksamhet, koncentration och minne, inlär-

ning, medvetande, språk, beslutsfattande och problemlösning, är alla exempel på kog-

nitiva funktioner som är påverkade i olika grad. Jag anser därför att rätt benämning är 

just Kognitiv funktionsnedsättning. Det är de kognitiva funktionerna som påverkas, inte de känslomässiga, kreativiteten 

eller den kroppsliga utvecklingen. Den enskilde kan ha flera funktionsnedsättningar 

som påverkar, t.e.x medicinska som epilepsi, diabetes eller autismspektrumtillstånd, rö-

relsehinder. Att få diagnoserna autism och utvecklingsstörning betyder att den enskilde 

har två diagnoser och är dubbelt drabbad. 
Okunskap gör att vi riskerar lägga fokus på autismdelen och ”glömmer” bort utveck-

lingsstörningen. Vi måste ta hänsyn till båda diagnosernas inverkan för att kunna ge rätt 

stöd.

Fördelen med ordet kognitiv funktionsnedsättning är att vi kommer ifrån ordet stör-

ning och får in ordet funktionsnedsättning samt att vi förtydligar var svårigheterna lig-

ger. Jag förstår om det till en början kan upplevas komplicerat eller akademiskt, att det 

kan vara svårt att förklara vad det innebär men jag tror att det är viktigt att vi ökar vår 

kunskap om kognitiv funktionsnedsättning, att alla som är verksamma inom området 

ska kunna förklara vad det innebär, skillnaden mellan olika diagnoser och hur de kan 

överlappa varandra. Det är dags att nu lyfta fram personer med kognitiv funktionsned-

sättning och rätten till insatser och stöd som är anpassat till den enskildes behov, ett stöd 

som stärker den enskildes förmågor och självbestämmande. Jag tror att fler kognitiva 

hjälpmedel kan komma till användning om vi förstår var svårigheterna sitter och hur det 

kan kompenseras. Ett namnbyte i sig ger ingen effekt men diskussionen runt namnbytet 

kan ge den injektion vi behöver för att kunna påverka beslutsfattare, höja kompetensen 

inom området och respekten för funktionsnedsättningen.    

    
Med vänliga hälsningar

Jesper HållénVerksamhetschefTörngårdens autismcenter

DEBATT
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D et är rätt beklämmande att läsa Hans Hallerfors 
”Tea ter Som daglig verksamhet. Fungerar det?” 

i Intra 4/2013. Artikeln är generaliserande och miss-
visande när det gäller att försöka beskriva den teater-
rörelse som började växa fram på 90-talet. 

Jag förstår Hallerfors upplägg att inta rollen som 
näsvis för att få fram intressanta svar. Men hans påstå-
enden och slutsatser lämnar en bitter eftersmak. Och 
när han sammanfattar nervärderar han hela rörelsen 
till en intern angelägenhet för ”anhöriga och perso-
nal” vilken är ”spännande och lustfylld” blir det för 
mig tydligt att Hallerfors inte har någon överblick alls 
över läget som det faktiskt är. 

Den svävande utgångspunkten för nämnda artikel 
tycks vara den regeln att vem som helst får inte ta plats 
i det offentliga rummet. Om någon träder över grän-
sen är det ett hot. Människor med funktionsnedsätt-
ningar får inte, traditionellt sett enligt en del män-
niskor, vara modiga och göra bra konst. De ska vara 
mottagliga för vård och välvilja och medlidande. Det 
är som om en hel del människor måste ha någon att 
tycka synd om och vårda.  Ibland, absolut inte alltid, är 
det som förgjort att försöka förändra den ordningen. 

Hallerfors radar uppen mängd ogrundade påståen-
den i sin artikel. Han gör sig själv till tolk för ”per-
soner med utvecklingsstörning”. Han misstänkliggör 
teaterledarnas avsikter med dessa. Ledarna kan ha 
”förmenta konstnärliga ambitioner” med dem. Han 
skriver att publikens reaktioner är falska.   

Som om all publik tyckte samma sak – Teater Blanca 
har, som många andra teatergrupper, fått goda recen-
sioner av olika recensenter, för konstnärliga kvaliteter 
som är långt mer än: ”igenkännande av någon man 
tycker om, som stolt står på scenen” som Hallerfors 
tror att det handlar om. Dessutom har det kommit 
långt fler än de egna bekantskapskretsarna. 

Teater är ingen pedagogisk metod för personlig-
hetsutveckling. Men den som ingår i en teaterensem-
ble som gör en uppsättning får ett ansvar. Man bygger 
en balans. Om något ändras när den är klar riskerar 
allt att falla. Jag tror på verksamheter där de medver-
kande blir svårutbytta. Med det kommer ett ansvar 
som kan få människor att växa. Det är en bra avkast-
ning för en daglig verksamhet. 

Visst fungerar det, 
med teater 
som daglig verksamhet!

Svar från Hans Hallerfors
Teater som daglig verksamhet har funnits länge men 
på senare tid har intresset ökat markant. För en del 
har teaterverksamheten varit ett personligt lyft, för 
andra har det inte fungerat. Därför finns det anled-
ning att diskutera teaterverksamheten. Vad som är 
bra och dåligt. Det där är inga konstigheter för an-
dra som bedriver daglig verksamhet enligt LSS. Inte 
heller tror jag att Inger Eriksson och Jacob Siwek på 
Pralinteatern i Hallunda tyckte att det var så konstiga 
frågor jag hade när jag besökte dem. Som jag ser det 
fick jag både genomtänkta och bra svar, vilket också 
framgår av artikeln.

Men Magnus Dahlerus ser rött. Han fäktar vilt utan 
att på något sätt diskutera de frågeställningar som ar-
tikeln tar upp. 

Jag vet ingenting om teater Blanca. Men jag undrar 
varför Magnus Dahlerus blir så provocerad av en arti-
kel som inte oförbehållsamt sällar sig till den gängse 
okritiska hyllningsfloran utan faktiskt försöker ställa 
några högst relevanta frågor?

I Intra nr 4/2013 skrev Hans Hallerfors om den 
dagliga verksamheten i Hallunda. I ett samtal 
med Inger Eriksson och Jacob Sivek på Pralintea-
tern försökte han få svar på sina frågor om hur 
teater som daglig verksamhet fungerar. Något 
som fått Magnus Dahlerus, konstnärlig ledare för 
teater Blanca i Uppsala, att fatta pennan:

Skådespelarna på dessa teatrar är av väldigt olika 
begåvning. De är ingen homogen grupp.  Att dra 
alla över en kam och sedan göra sig till tolk för dem 
handlar om någon slags omyndighetsförklarande. 
Det borde inte höra hemma i en artikel som säger sig 
vilja utreda om det funkar att spela teater inom dag-
lig verksamhet. På den frågan finns inget generellt 
svar. Men det finns en hel del, på olika sätt, lyckade 
exempel – från konstnärlig integritet till buskis. 

Magnus Dahlerus Konstnärlig ledare, Teater Blanca.

DEBATT
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Jag gick länge och 
grubblade på vad för 
sorts yrke jag har, på 

hur det ska utövas och på 
vad som är rätt och vad 
som är fel. 

Jag märkte att mina kol-
legor funderade på sam-
ma sak. Väldigt många 
samtal i gruppbostaden 
handlade om det. Vi för-
sökte reda ut vad som var 

professionalism är i vårt yrke och vi tyckte nog allihop 
att vi närmat oss svaren på våra frågor. 

Sen började Peter. Det var en man i femtioårsåldern 
med en ganska ovanlig karriär. Han hade arbetat som 
förman på byggen men kommit fram till att han var 
mer intresserad av människor än hus och tagit ste-
get att börja på förskola. Där blev han så småningom 
övertalig och hamnade, lite av en slump, som många 
andra i den här branschen, i vår gruppbostad.

Vi hade väldigt strikta rutiner på den gruppbosta-
den och tanken var att ”alla skulle göra likadant”, men 
Peter hade lite svårt med det. Det är inte så lätt att spe-
la rollen som den formskurna boendestödjaren, allra 
minst när man själv ser att jobbet blir bättre gjort om 
man är mer sig själv. Så Peter var inte världens bästa 
på att följa våra rutiner men han var en jäkel på att få 
alla på gott humör. Han var, låt mig säga, lite barnslig, 
hade lätt att skoja och ta all samvaro till en lätt och 
väldigt trivsam nivå och han spred en otrolig glädje. 

Han kunde vara lite slarvig, vilket han själv var väl 
medveten om och gärna framhöll som ett karaktärs-
drag, så till exempel lämnade väl hans städning mer 
att önska. Men tillsammans med de boende vände 
han detta minus till ett plus och sa: ”dig som det är 
ordning och reda på, kan inte du visa mig hur det här 
ska gå till?” Så städades det, med stolthet och med 
känslan av att ”jag kan det här, till och med bättre än 
personalen”. 

Peter blev snabbt favorit hos alla brukare. Alla lyste 
upp när han kom. En del blev alldeles fnissiga bara 
man nämnde hans namn.

Och vi som så klokt just resonerat oss fram till att det 
inte var detta vårt jobb handlade om. Nu stod vi där 
med vår professionalism. Som plötsligt bara tedde sig 
torr, grå och sur. 

Jag menar förstås inte att gruppbostadspersonal ska 
vara som Peter. Jag menar att gruppbostadspersonal 
kan vara som Peter. 

Jag känner till kommuner där det krävs en under-
sköterskeutbildning för att få jobba på gruppbostad. 
Jag känner mig ytterst skeptisk. För det första vet jag 
inte riktigt vad vård har med det här jobbet att göra, 

mer än att det olyckligtvis, efter decennier av prat, 
fortfarande är så att många av oss fortfarande av his-
toriska skäl tituleras ”vårdare”. En historia som för 
övrigt inte är vidare värst mycket att vara stolt över. 
Men det sämsta är att man begränsar variationerna. 
För ”det är ju olikheterna oss emellan som gör oss så 
bra tillsammans” som en av mina nuvarande kollegor 
sa, medan vi ägnade oss åt en storstädning häromdan. 

Ja, alla måste ta sitt ansvar. Men måste det vara ex-
akt samma ansvar? Varför inte prata med varandra 
och reda ut vad man är bra på, och kanske inte så 
bra på? Hellre än att tro att vi ska kunna skapa en 
sorts boendestödjarstereotyp som ska kunna allt, la-
gom mycket. Säger jag, samtidigt som jag är mycket 
väl medveten om att det finns arbetsuppgifter som 
alla i gruppen måste sträva efter att göra på ungefär 
samma sätt. Även det borde man nog prata mer om. 
För vilka arbetsuppgifter är det egentligen? 

Det skulle kunna ha varit knäckande att jobba med 
Peter i fall jag hade tänkt att jag måste vara som han. 
Om jag plötsligt hade förväntat att de boende skulle 
lysa av glädje varje gång jag stod i dörröppningen el-
ler att jag skulle få dem att skratta dubbelvikta. Men 
Peter, mer än någon annan, fick mig att ställa mig 
frågan: vad är jag bra på? Vad för anledning har de 
boende att gilla mig? Och jag tror att jag fick fram 
några svar och kunde se mitt värde bättre.

Är det viktigt att vara omtyckt? Kanske inte alltid. 
Men min erfarenhet säger mig att man inte kommer 
någonstans utan samförstånd med den boende och 
utan en bra relation. 

Ska den som bor i en gruppbostad behöva stå ut 
med personal som hen ogillar? Vem skulle stå ut med 
det? 

Men är det rätt att göra sig så omtyckt, kanske nå-
gon invänder. Vad händer när Peter slutar? Ja, det kan 
ju bli mycket sorgligt. Men så är ju livet. Det gäller 
ju alla. Människor kommer och går. Tyvärr sker det 
oftare för den här gruppen. Men – ska man hindra 
glädjen för att den en gång ska ta slut? Tänker vi så 
om oss själva? Hur många avstår från att få det bättre 
för att det en dag ska tas ifrån oss? 

Att fånga dagen gäller alltså oss men inte den som 
har en utvecklingsstörning? För att de (till skillnad 
från oss?) inte kan hantera förluster? Det är väl då 
personalstödet blir aktuellt, när någon lider av en för-
lust, inte före det, att i förebyggande syfte neka dem 
glädjen.

Jag vill ju se att ”mina” boenden mår bra och att 
de lever ett gott liv. Det är ju det som är mitt jobb. Så 
när jag inte räcker till för en boende är det väl bara 
fantastiskt att jag har en kollega, en Peter, som klarar 
det. Kanske är det tvärtom i ett annat sammanhang. 

Olikheterna är 
    en tillgång!

Krönika av Erik Tillander
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          Karl Grunewald

Bilder 
som 
berättar

Tre författare och en professor i psykiatri skicka-
de ett upprop till allmänheten 1869 att skänka 
pengar till den första skolan för sinnesslöa barn 

som Emanuella Carlbeck hade startat i Göteborg. De 
bildade Föreningen för sinnesslöa barns vård, startade 
den första sinnesslöskolan i Stockholm 1869 och ord-
nade abnormmöten med deltagare från hela landet. 
   På mötet 1908 diskuterade man personallöner, asyl-
vård och undervisning i provklasser. En läkare talade 
om ”försök att med medicinska eller kirurgiska åtgär-
der påvärka vissa former av idioti.”
  Pionjärerna inom sinnesslövården var alla kvinnor 
och det var de som kom på mötena. Men ordförande 
skulle en man vara, här hovrättsrådet A. Bratt. I ett 
referat står det: ”Nu gäller det få igång en diskussion, 
men här börjar svårigheterna, ty – damerna äro i ma-
joritet!” /…/ ”Kvinnan här i Sverige har ännu långt till 
sina engelska systrars oförfärande vana att offentligt 
yttra sig.”
  Inbjudare och värdinna för mötet var Ebba Ramsay. 
Hon sitter bakom sekreteraren vid bordet. Ebba hade 

Fjärde 
abnorm-
mötet i 
Jönköping 
1908

1874 öppnat en asyl utanför Jönköping med  stöd av 
pengar från Skottland. Det blev många hus och till slut 
vårt lands första epilepsisjukhus. Hon bildade ”Fören-
ingen Rädda Sveriges Eländigaste Barn”, byggde ett 
nykterhetshotell i Jönköping – även det med skotska 
pengar – och tog initiativ till hotellbiblarna. Hon publi-
cerade 1877 vår första skrift om sinnesslövården, men 
på engelska och med titeln ”Step by Step onward”. 
   Föreningen för sinnesslöa barns vård växte och kom 
att äga ett tiotal skolhem och vårdanstalter, bl. a. det 
stora skolhemmet Slagsta med 
landets enda utbildning av särskol-
lärare. Man fick också  ensamrätt 
till Terman-Merrills intelligenstest 
på 1920-talet. Föreningen heter 
numera Stiftelsen Sävstaholm. 
Den ger bidrag till forskning och 
personalutveckling inom området 
utvecklingsstörning.
www.stiftelsensavstaholm.se

E n statlig utredning har föreslagit åtgärder för att 
man lättare ska kunna rekrytera bra gode män 

och förvaltare. Man vill också att det ska bli lättare att  
entlediga gode män och förvaltare, även om någon 
ersättare inte har utsetts. 

Utredningen behandlar även  frågan om vem som 
bör stå för kostnaden för gode mäns och förvalta-
res försäkringar. Dessutom förslår man åtgärder för 
att en god man eller förvaltare ska få lämpligt stöd 
i samband med redovisningen av huvudmannens 
egendom.

Ett problem gäller om överförmyndaren bör bistå 

tingsrätten med att hämta in utredning i ärenden 
om godmanskap och förvaltarskap, i vilka tingsrätten 
fattar beslut. Utredningen har utarbetat författnings-
förslag om sekretess hos överförmyndaren i ärenden 
enligt lagen  om god man för ensamkommande flyk-
tingbarn. 

Utredningen föreslår också att man ska föra statistik 
över överförmyndarnas verksamhet.
      K G
Referens:
Vissa frågor om gode män och förvaltare. SOU 2013: 27. 
Kan laddas ner från www.regeringen.se

 Bättre företrädare
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P å mitten av femtitalet föds Peter som yngst 
av fem syskon. Efter problem med amningen 
åker föräldrarna in på sjukhuset där doktorn 

bryskt meddelar att pojken är mongolid: ”Det kom-
mer aldrig att bli folk av honom. Det bästa man kan 
göra är att lämna bort honom till ett hem för sådana 
här barn.”

Peters mamma blir rasande och hindras av sin make 
att slänga en brevpress i huvudet på den självgode 
doktorn. Hon sansar sig och säger att ”om den här 
lille pojken inte har samma förutsättningar som de 
andra barnen, då borde det väl innebära att han be-
höver sin mamma ännu mer?”

Och därmed inlemmas Peter i den stora bullriga 
familjen. Hans storasyster Cristina Olofsdotter Gus-
tafsson har skrivit en bok om Peters 58 år. Det är en 
välskriven, varm och humoristisk skildring av syskon-
skapets mödor. 

Cristina är bara 14 och Peter 9 år när deras äldsta 
bror blir njursjuk och dör. Sommaren kommer, alla 
är trötta och fyllda av sorg. Men Cristina och Peter 
växlar mellan lekar och allvar ”På det sättet var vi 
lika han och jag, jag förstod inte så mycket jag heller. 
 Ibland satt jag liksom mer bredvid, som om jag tittade 
på en sorglig film.” Kanske är det där banden mellan 
Cristina och Peter blir så starka att de nästan 50 år 
senare resulterar i denna bok.

Att få ett eget liv
Det finns mycket tänkvärt i Cristina Olofsdotter Gus-
tafssons bok. Hon skildrar hur åren går, hur först 
deras pappa dör och hur sedan deras mamma blir 
sämre och till slut inte klarar av att ta hand om Pe-
ter. Det finns en svår frågeställning som hon indirekt 
uttrycker. Peters mamma räddade honom från det 
förskräckliga öde som drabbade hans jämnåriga med 
utvecklingsstörning. Han slapp växa upp på en torf-
tig institution med allt vad det innebar av förnedring 
och själslig tortyr. Istället växte han upp i en varm och 
frisinnad familj som aldrig ”skämdes” över honom, 
tvärtom. Han blir sin mammas ständiga sällskap och 
följeslagare, han umgås med hennes väninnor och 
han blir ”social” på det vis som hans mamma önskar. 
Men han får inget eget liv. Det är först vid 35-årsål-
dern, när hans mamma blir svårt sjuk och han får 
flytta till en gruppbostad, som han blir en mer själv-
ständig och tydlig individ. Han lär sig telefonera och 
personalen hjälper honom att inrätta sitt liv som han 
själv vill ha det. Många föräldrar behåller, i all välme-
ning, sina barn med lindrig eller måttlig utvecklings-
störning alltför länge under sina vingars beskydd, 
 istället för att hjälpa dem att komma ut i den värld 
som de ändå förr eller senare måste tampas med.

Men allt är inte frid och fröjd när Peter flyttar till 
gruppbostad. Cristina blir arg när hon märker att han 
blir mer passiv. Allra mest upprörd blir hon när Peter 
ringer till sin syster på valdagen och berättar att han 
tänkt gå och rösta men inte kan det eftersom ingen 

personal har tid att följa med honom. Det ordnar sig 
så småningom och samma gäller med presenter till 
syskon och syskonbarn som han tidigare varit noga 
med – efter påstötningar inser personalen att de mås-
te hjälpa honom med detta. 

Inte dement
En annan skakande upplevelse är när en personal 
från daglig verksamhet ringer och säger att Peter 
måste gå ner på halvtid eftersom han börjar bli de-
ment. Hans syster ställer sig frågande till detta, det 
blir läkarundersökning och samtal och snart inser 
man att det som tagits för demens i själva verket är en 
lindrig depression som kommit efter mammans död. 
Han behöver prata mer om det som hänt och få mer 
omvårdnad. 

Den där sommaren...
Trots att Cristina Olofsdotter Gustafsson inte riktigt 
lyckas undvika det som är dessa böckers stora fallgrop: 
att bli anekdotisk och redovisande, så är ändå denna 
bok ett stycke nutidshistoria. Det är en både gripande 
och rolig berättelse om ett liv som, på grund av föräld-
rarnas och syskonens kärlek och styrka och välfärds-
samhällets utveckling, verkar ha blivit ganska gott. 

Ändå hade jag velat läsa mer om den där sommaren 
1963 när allt var som dystrast och dessa starka band 
uppstod mellan två, för tillfället, övergivna barn. Det 
vore värt en egen roman.

Hans Hallerfors

”Vi lekte mycket den sommaren, Peter och jag”
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Omslagets konstnär

i

Intra nr 2/2014 kommer ut i maj.
Du som vill prenumerera på INTRA: 
Betala  320 kr på postgiro 636 55 62-5 

eller bankgiro 5308-1485. 
Då får du fyra nummer av INTRA framöver. 

Du kan också beställa prenumeration 
från vår hemsida:

www.tidskriftenintra.se
eller på fax: 08-97 11 04, 

tel: 08-647 87 90
eller e-post: info@tidskriftenintra.se

Prenumerera!

 
 

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 50% studietakt och 
en fast studiedag samt en LIA-period termin 3.

Sök senast 15 maj! Läs mer på www.yhgbg.se 

Pedagogiska vägledare vid 
funktionshinder
200 Yh-poäng deltid
Pedagogisk vägledare vid funktionshinder-
en utbildning som ger dig spetskompetens att:

* Lyfta etiska frågor genom kollegialt stöd

* Möjliggöra kvalificerat och individanpassat vardagsstöd

* Ta utvidgat ansvar för social dokumentation

* Driva kvalitets-och utvecklingsarbete

 * Starta upp nya verksamheter

Jag heter Victoria Johansson och är 21 år. Jag tycker om att 
teckna djur och figurer och övar mycket för att bli en bättre 
och bättre tecknare. Jag är intresserad av Manga och spelar 
mycket TV-spel. Nu går jag andra året på Konstskolan LIN-
NEA i Skärholmen.

Konstskolan LINNEA är en 3-årig eftergymnasial utbild-
ning för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
Skolan har 12 platser per läsår. Den som söker ska ha rätt 
till LSS-insats. Konstskolan LINNEA drivs av Stockholms 
Folkhögskola.
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www.tidskriftenintra.se

F ör den som är nyanställd 
i LSS-verksamheten. Här 

förklaras det mesta som man 
undrar om i början.  

Välkommen!

S kriften diskuterar rutiner 
och tillvägagångssätt vid 

övergrepp och missförhållan-
den inom LSS-verksamhet.

ÖVergrepp 

Bra skrifter från Intra!

gruppbostaden

Massor av bra  läsning 
om gruppbostäder.  En 16-sidig skrift som 

riktar sig till förtroende-
valda politiker i nämnder 
och styrelser. 

FÖrtroendeVald

Ett redskap för alla som är 
engagerade i stödet till 

personer med funktionshinder.

Handikapplagen–lss

Svåra frågor 1 och 2 tar upp frågor av etisk och 
moralisk karaktär i LSS-verksamheten. En informativ skrift för alla 

som är gode män till 
personer med funktionshinder.

god man

Beställ från e-post: info@tidskriftenintra.se, eller från hemsidan: www.tidskriftenintra.se

Två dvd-filmer som ger en fyllig historisk bakgrund 
till dagens stöd och service. Bra att ha som studie-
material vid nästa personalsammankomst! 
Pris per st: 200 kr. Pris för båda: 350 kr.

Pris per ex   50 kr 
10 ex          40 kr per ex

Pris per ex  80 kr 
10 ex         70 kr per ex 

Pris per ex   140 kr 
10 ex          120 kr per ex

Pris per ex    50 kr 
10 ex            40 kr per ex

Pris per ex   140 kr 
10 ex          120 kr per ex

Pris per ex   90 kr 
10 ex           80 kr per ex

Pris per ex   90 kr 
10 ex           80 kr per ex

www.tidskriftenintra.se

V i har samlat det mesta 
och det bästa som skri-

vits om daglig verksamhet. 
Här finns kunskap, inspiration 
och intressant läsning!

daglig VerksamHet

Pris per ex   140 kr 
10 ex          120 kr per ex


