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Hur blir det med bristerna i LSS?

D

et är i längden ohållbart att personer med funktionshinder får insatser med stöd av
två olika lagar inom samma kommunala organisation. Idag får dubbelt så många
personer med funktionshinder insatser enligt LSS än vad som får det enligt socialtjänstlagen. Det rimliga vore att samtliga personer fick sina insatser utifrån en utvidgad
och förstärkt LSS-lagstiftning.
I direktiven till LSS-kommittén nämns denna fråga helt kort och det är uppenbart att kommittén, med den korta tid den har fått, inte kan komma med förslag till en ny lag. Men
kommitténs ordförande Kenneth Johansson (c) har lovat, att ”vi ska se var gränsdragningen
går mellan SoL, LSS och i vissa fall HSL. Och se om man i vissa delar kan få ihop det till en
lagstiftning” (Intra 2/07). Enligt kommitténs huvudsekreterare Pär Alexandersson för man
en diskussion i det kommande betänkandet om detta, men man har ännu inte tagit några
beslut. Det borde man göra.
Det finns också ytterligare ett par förhållanden som är särskilt besvärande och som inte
nämns särskilt i direktiven. Jag vill så här i sista minuten påminna om dem.
För personer som vill pröva på eget boende kan det vara svårt att få det stöd man behöver.
Den som flyttar till egen bostad, som inte är en servicebostad, har inte rätt till omvårdnad
enligt LSS. Vederbörande hänvisas till socialtjänstens hemtjänst, oavsett om han eller hon
får någon LSS-insats, som t ex daglig verksamhet. Detta motverkar det viktiga ”sista steget”
att få bo självständigt. I LSS-kommittén diskuterar man, enligt Pär Alexandersson, om det
behövs ytterligare någon insats för den sortens stöd och service, t.ex. i form av boendestöd.
Det gör det.
Det finns kommuner som tar betalt för hemsjukvård till personer som bor i en gruppbostad. Orsaken är att man tillämpar reglerna för äldreboende. Men i LSS står tydligt vad den
enskilde skall bekosta själv och där står inget om hemsjukvård. Under alla landstingsår har
den sjukvård som ges i en gruppbostad varit en självklar del av omvårdnaden. – Detta oskick
måste kommittén stävja.
LSS-kommittén kommer uppenbart att ta ställning för att personer med psykiska funktionshinder ska få rätt till daglig verksamhet enligt LSS. Det är mycket olyckligt att andra
personer med omfattande funktionshinder som tillhör tredje personkretsen enligt LSS inte
ingår i direktiven för denna insats.
Det är också nödvändigt att lagstadga om kommunens skyldighet att ansvara ekonomiskt
för resor till och från en daglig verksamhet för dem som har en bostad med särskild service.
Idag får många personer, som enbart har aktivitetsersättning eller förtidspension att leva på,
betala betydande summor för sådana resor. Resekostnaden överstiger ofta den eventuella
habiliteringsersättningen.
Det finns anledning att påminna om den viktiga handikappolitiska princip som kallas merkostnadsprincipen och som var vägledande vid LSS-lagens tillkomst. Den innebär att ingen ska
ha merkostnader på grund av funktionshindret. Eller som Bengt Westerberg då skrev: ”Det
är enligt min mening angeläget att omfattande stödbehov på grund av funktionshinder inte
medför en lägre levnadsstandard än den som gäller för personer som inte har motsvarande
behov. Utgångspunkten bör därför vara att stöd och service som ges enligt den nya lagen
skall vara avgiftsfri.”
I många kommuner har politikerna, på tjänstemännens inrådan, försökt dra in den habiliteringsersättning (eller flitpeng som den ibland kallas) som de som har daglig verksamhet
enligt LSS får. Det rör sig ofta om småsummor för kommunerna men oerhört viktiga pengar
för dem det gäller. Att lagstadga om rätten till habiliteringsersättning lär bli svårt, även om
det ter sig självklart för många. Här får man hoppas att det uttalande som LSS-kommitténs
ordförande gjorde för ett år sedan håller: ”Vår ambition med LSS-kommittén är att vi ska
förbättra alla de brister som vi känner till i den nuvarande lagstiftningen” (Intra 2/07).
Många har stora förhoppningar på LSS-kommitténs betänkande. Kanske alltför stora?
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Linda Hammars storebror Filip var den som kläckte idén om en
dokusåpa om systern och hennes vänner. Serien spelades in
under sommaren 2006 och visades under vintern 2007 i TV4.
Under sommaren 2007 spelades ännu en säsong in som hade
premiär den 3 februari 2008. Det blev en formidabel publiksuccé. 845 000 personer såg det första programmet och på
den vägen fortsatte det.
Programmet fick pris som årets program och årets dokumentär
och Linda Hammar blev vald till Årets kvinna.

reportage
I en annan del av Köping
arbetar Eva Larsson
och Christina Eljansbo

G

ruppbostaden med stort G.
Där, i mitten mellan fyravåningshusen på
Kristinelundsvägen ligger den.
Jag känner mig nästan besviken när jag står framför dörren. Det är ju en vanlig gruppbostad! Mycket
vanlig till och med. En typisk 80-tals-modul-gruppbostad – jag tror det var Götenehus som producerade
de där enplansgruppbostäderna på löpande band
och sålde till landstingen under 80-talet.
Men så är det ju också det som är det märkliga
med denna, nu nästan världsberömda, gruppbostad
– att den är helt vanlig. Kanske är det också det som
varit den bärande sensationen – att de människor
som har sina bostäder i denna gruppbostad under
dokusåpans gång blivit så levande och spännande individer. Därmed har de förtydligat inte bara sin egen
utan också alla andras mänsklighet. Att vi är samma
– med eller utan funktionshinder.

Personal
Som i alla gruppbostäder finns där också personal.
De syns inte men de finns där. Precis som det ska
vara.
Hur är det att jobba i hela Sveriges gruppbostad?
Eva Larsson tar emot i gruppbostaden. Hon är lite
trött, för kvällen innan har de varit på Café Opera.
”I en annan del av Köping” var nominerad till Aftonbladets pris för bästa TV-dokumentär under 2007
och Linda, Tobbe, Mats och Mikael var där.

Vi hälsar. Eva sätter på kaffe. Hon berättar att
det bor 5 personer i gruppbostaden på Kristinelundsvägen och att de får stöd av 4 heltidsanställda vårdare. Dessutom ger de stöd åt Linda
och Mats som har flyttat ut i egna lägenheter
utanför gruppbostaden. Att alla nu är på sina
arbeten inom daglig verksamhet.
Där inne är det mycket mörka trämöbler,
rysch-pysch och en stor kopparblaffa – Da Vincis Nattvarden – på väggen. 80-tal, tänker jag. Och
kanske är det inte helt fel att bevara lite 80-tal i våra
hjärtan. Det årtionde då de flesta flyttade ut från institutionerna och alla dörrar tycktes öppna. Det är
där Eva har en del av sitt hjärta, förstår jag. I arbetet
med att förverkliga liv.
I det arbetet har hon gott stöd från sin chef Christina Eljansbo som också dyker upp. Det här är en
artikel om dessa båda.

Eva Larsson
Gersilla internatsärskola. Det är där Eva Larsson börjar sin bana 1974 som vårdare, elevassistent, föreståndare mm inom det som då hette Omsorgerna.
– Det var svårt att se barnen som bodde där. Klädda
i tråkiga kläder som hämtades ut från centralförrådet. Samma träskor på alla. Maten kom i kantiner
och var knappt varm när den åts. Allra svårast var det
vid veckoslutet när de som hade ett hem försvann.
När bussen for iväg stod alltid några barn kvar. En
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del grät. Jag jobbade ett tag som bussvärdinna på
de där bussresorna som skjutsade hem barn till sina
föräldrahem under helgerna.
1980 förvandlades särskolan till ett vanligt vårdhem som sju år senare lades ner.
– Jag var med hela vägen. Och 1987 startade vi det
elevhem som sedan kom att bli denna gruppbostad.
20 år tillsammans! Som ett längre äktenskap, skrattar
Eva. Hon märker att jag ser lite misstrogen ut.
– Har all personal jobbat här så länge?
– Nej, de som arbetat kortast tid har väl bara jobbat
här i tio år. Haha.
Hon skrattar till när hon ser min misstänksamma
min.
– Det har varit bra för dem som bor här. Samma
personal. Det ger trygghet att utvecklas.
Jag tror hon har rätt. Men säger ändå något tveksamt om att det väl ändå behövs lite nya idéer i verksamheten. Det kan ju bli ganska instängt i en del
INTRA 2 • 08					

gruppbostäder. Christina Eljansbo tittar indignerat
på mig.
– Personer med utvecklingsstörning behöver ha
kända förutsättningar under lång tid. Vikten av att
ha bra personal som stannar länge är underskattad.

Christina Eljansbo
Christina Eljansbo kommer från Sala och på somrarna brukade hon jobba på det ökända specialsjukhuset Salberga för asociala män.
– Jag var bara 18 år och tog illa vid mig att se de sysslolösa människorna sitta och vagga i dagrummen.
Det var en förskräcklig miljö. Så det tog 15 år innan
jag återvände till omsorgerna 1990. Och vilken makalös utveckling som hade skett!
Under de 15 åren hade Christina Eljansbo utbildat
sig till socionom och hon blev nu ansvarig för kommunens gruppbostäder.
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Det är väl ungefär där som
jag på allvar börjar förstå att
alla de där tjusiga termerna
om medbestämmande, individuellt bemötande och respekt inte är några ”termer”
för Eva och Christina. Det
handlar om självklarheter för
dem.

Årets TV-program
Framgångssagan känner vi
till. Hur ”I en annan del av
Köping” snabbt drog miljonpublik. Hur Linda Hammar
och de andra blev rikskändisar och hur programmet blev
utsett till årets TV-program.
– Hur klarar de av all denna
uppmärksamhet?
– Det har inte varit så märkChristina Eljansbo skrev 160 brev för att få alla att acceptera inspelningen av TV-programvärdigt, berättar Eva. Filmteamet ”I en annan del av Köping”. Hon är enhetschef för gruppbostaden.
met har varit underbart. Fina
killar som haft en respektfull
inställning. De har liksom smultit in i verksamheten
Dokusåpan
Det var i den egenskapen som hon fick frågan från och vi har glömt bort att de finns här.
– Hur har ni personal klarat av det?
Linda Hammars bror Filip, om det var OK att spela
Eva förstår inte frågan.
in en dramadokumentär från gruppbostaden där
– Har det inte känts jobbigt att allt fokus har legat
hans syster bodde.
på
Linda, Tobbe, Micke och Mats. Att ni inte har
– En dokusåpa av ett kommersiellt TV-bolag! Infunnits
med.
vändningarna hopade sig.
Eva
förstår
fortfarande inte frågan.
– Ja, du var väldigt emot det från början, skrattar
–
Det
är
ju
det
som är vårt arbete, säger Christina.
Eva.
– Hur kommer det då att bli när TV-kamerorna
– Det kunde ju bli så fel, tänkte jag. Men samtidigt
stängts
av? När allt är tillbaka i den gamla vanliga
insåg jag ju att Filip Hammar aldrig skulle gå med
vardagstillvaron?
på att hans syster på något vis kom till skada. Han
Eva tror inte att det kommer att vara några större
övertygade oss om den saken.
problem.
– TV-serien har byggt på det vardagliga. Visst är det
160 brev
roligt att folk stannar och hejar och att det blivit så
Då vidtog nästa steg – att få med sig alla andra. För mycket positiv uppmärksamhet, säger hon. Men livet
det är inte så enkelt som att personer med utveck- går ju vidare.
lingsstörning själva kan bestämma över en sådan
Sedan tänker hon efter lite och tillägger:
sak.
– Den största belöningen är nog ändå den, att här
– 160 brev skrev jag, berättar Christina. Till gode har man slitit nästan hela livet för att de ska bli bemän och anhöriga för alla som kunde komma att kräftade och känna att de är värda lika mycket som
synas i serien. Jag vågade inte nämna att det var Filip alla andra. Att de ska bli erkända som de fina indivioch Fredrik som låg bakom den här idén. Då hade der de är. Och så, genom TV-programmet, så får de
man säkert inte tyckt att den var tillräckligt seriös. allt detta!
Det är många som ska ha ett ord med. Men ingen
Andra effekter av TV-programmet ligger på rekrymotsatte sig det hela. Som tur var.
teringssidan.
160 brev. Kan förmynderiet illustreras bättre, mum– Nu är det 30-40 personer som söker på varje ledig
lar jag. Men de andra som bor i gruppbostaden, var- tjänst, säger Christina. Det är också fler som väljer
för kom de inte med?
funktionshinder i omvårdnadsprogrammet. Det har
– Det var ju inte en gruppbostad som skulle skild- blivit väldigt populärt att arbeta inom handikappras, säger Eva argt. Det märks att hon fått frågan tidi- omsorgen. Och så har hela attityden till verksamhegare. Om det hade varit en dokumentär om livet i en ten förändrats. Köping är ju en gammal industristad
gruppbostad så hade programmet fått en bestämd med Volvo och mekaniska verkstäder. Men nu har
grupp tittare. Vi som arbetar med detta och några staden plötsligt blivit riksbekant på grund av helt
till. Men det handlade ju inte om ett kollektiv! Det andra skäl. Den ”mjuka sidan” av staden har blivit
var ju det som var vitsen med denna TV-serie. Att den uppmärksammad. Min man berättade att en av hans
handlade om individer!
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arbetskamrater kom och skröt över att hans ”kärring
arbetade i en sån där gruppbostad”. Det hade aldrig
hänt innan.

Jantelagen
Det verkar som om kommunen tagits på sängen av
all uppmärksamhet. Man vet inte riktigt hur man ska
hantera den och gör följaktligen ingenting. Hade
det varit en privat firma så hade man säkert utnyttjat
den goodwill som TV-programmet skapat och fyllt
på med olika reklamjippon. Men i den kommunala verksamheten tänker man inte så. Jantelagen är
stark och ingen ska tro att det är något märkvärdigt
med det man gör.
– Vi hade lite funderingar på att göra en skrift som
riktar sig till dem som vill arbeta inom handikappomsorgen. Men det var lite oklart om vi fick använda
logotypen från programmet och intresset från andra
håll har varit ganska svalt, suckar Christina.

Många oroande tecken
Det finns viktiga kunskaper som borde föras vidare
– det är Eva och Christina ense om. De är mycket kritiska till den smyginstutionalisering som nu pågår.
– Det är så många oroande tecken just nu, säger
Christina. När vi kom över till kommunen ville de att
personal i gruppbostäderna skulle ha arbetskläder
med kommunens logga på. Miljönämnden ligger på
oss och vill att vi ska betrakta all mat som presumtiva
bakteriehärdar. Det är inspektioner och kontrollmätningar av kylskåpstemperaturen. Som om det var
en skolmatbespisning och inte ett hem.
– De som bor här hade alla lärt sig att använda dosett till sin medicin. Men sedan tvingade apoteket oss
att gå över till APO-dos (ett system med inplastade
piller i olika remsor) som är krångligare och mycket
dyrare – de får själva betala den merkostnaden trots
att de inte bett om den.
De radar upp olika exempel på tokigheter.
– Det kom ett direktiv om att det ska bytas lakan var
14:e dag här, skrattar Eva. Och att det inte får finnas
några toalettmattor!
Man kan undra om dessa direktiv går ut till alla Köpings innevånare. Och om alla får ta emot snokande
inspektörer från miljönämnden.
– På vissa områden känns det som om attityderna
inte hängt med, suckar Eva. Kommunen har inte
riktigt velat ta till sig kunskapen om behoven inom
handikappomsorgen, trots att man nu varit huvudman i över tio år. Man får hela tiden förklara att utvecklingsstörning inte är en sjukdom. Det har varit
förödande för handikappomsorgen att bli sammanblandad med äldreomsorgen.

Man måste våga
Det överdrivna kontrollbehovet från olika myndigheter speglar en rädsla för att låta de här personerna
leva sina liv så som de själva vill ha det, säger Christina. Ibland får den stöd av oroliga anhöriga. Men
livet är en risk för oss alla.
Alternativet är att sitta inne hela tiden. Som personal kan man också vara rädd att det ska hända den
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Eva Larsson har lång erfarenhet av arbete med stöd och service
till personer med funktionshinder. Hon är teamsamordnare i
gruppbostaden.

här personen något. Men man måste våga. Det har
de som bor här lärt oss.
Eva Larsson är fylld av energi. När hon berättar
att hon uppnår pensionsålder i år blir jag uppriktigt
förvånad.
– Men du kommer säkert att fortsätta ett tag till,
säger Christina och ger Eva en varm blick.
Det märks att de är samkörda de där två. Att de
hittat varandra och lärt sig att respektera varandras
arbete. Att de tillsammans kunnat utveckla en avsevärd kraft som de använt till att förbättra stödet.
Och om gruppbostaden på Kristinelundsvägen
kan sägas vara en alldeles vanlig gruppbostad så kan
nog samma sak sägas om Eva och Christina. De finns
överallt, de där som i det tysta skapar underverk.
Och om Linda, Mats, Tobbe och Micke gett röst åt så
mångas erfarenheter så var detta ett försök att göra
sammaledes med två av dem som har som uppgift att
vara deras stöd i livet.

Epilog. När jag kommer hem får jag ett brev från
Christina Eljansbo. Hon har gått omkring och funderat på allt hon inte fick sagt vid intervjun.
Att hon tycker att gruppbostaden på Kristinelundsvägen på många sätt kommit så långt man någonsin
kan med att låta de som bor där ha makt över sina
liv. Hon berättar att de hade fått förfrågan från TV4
inför andra omgången om det var OK. Personalen
var ganska trött och sliten och hade nog helst ve-
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lat säga nej, men det var inget snack: det skulle
Linda, Tobbe, Mats och Micke bestämma. Ville
dom så var det personalens uppgift att stödja dom
i det. Hon berättar att många trott att gruppbostaden var arrangerad, att den var ett projekt (och
att man t o m frågat vem som sponsrat verksamheten). Alla gruppbostäder borde fungera som
den på Kristinelundsvägen, skriver hon och til�lägger: ”Kanske kan man komma längre i egen
lägenhet med personliga assistans men det är då
annat man kan missa, möjlighet till gemenskap
som kan ge mycket.”
Text och bild:
Hans Hallerfors

Nytt från Norge

I

Det har skrivits
spaltkilometrar
om gruppbostaden i Köping
och om de
som bor där.
I gruppbostaden har man
klistrat upp två
väggar fulla
med löpsedlar
och artiklar.

Social- og helsedirektoratet. Vi vil, vi vil, men
får vi det till? 2007. Erhålles utan kostnad.
trykksak@shdir.no Beställn.nr. IS-1456

nsatserna för personer med utvecklingsstörning
ligger sedan 1991 på kommunerna i Norge. Nu
har deras socialstyrelse gjort en ambitiös ”statusgenomgång”, publicerad i en A4-skrift på 59 sidor.
Det är föredömligt hur man redovisar fakta, brister och förbättringar inom de olika områdena. Resultatet blir en mycket ”levande” och inspirerande
beskrivning. Tyngdpunkten ligger på de brister man
upptäckt och på förslagen till åtgärder.

problem har man i en del kommuner löst genom
att införa så kallad ”oljeturnus”, som innebär att
personalen arbetar en hel vecka och har tre veckors
ledighet.
Den norska föräldraföreningen behandlas inte i
rapporten, vilket förvånar. Särskilt intressant är däremot analysen av hur långt man nått med integrering
och inkludering.

Kompetensökning

I stort sett har vi samma problem. Båda har vi svårt
att nå en acceptabel nivå i omsorgerna om våra nya
medborgare. Risken är att vi fastnar halvvägs. Att
sedan ”brukarna” nöjdförklarar sig säger ingenting
– det är en del av själva utvecklingsstörningen. Men
att våra förtroendemän, på båda sidor kölen, gör det
är allvarligt, mycket allvarligt.
					
KG

Medan vi är upptagna av juridiken kring LSS och
LASS, är de inriktade på kompetensökning och
praktisk forskning. Men det är en lång väg att gå!
Under tiden hade de förvisso behövt en rättighetslag
med sanktioner. Man studsar inför kommunernas
långt drivna självbestämmande. På många ställen
finns stora gruppbostäder (även för barn!) som ligger ihop med andra institutioner.
Bara 1 500 personer med funktionshinder får insatsen personlig assistans. Nästan inga av dem är under 18 år. Och mycket få personer med utvecklingsstörning har personlig assistans.

Problem med beteendeträning

I Norge tyngs man fortfarande av den tidigare dominansen av beteendeträning (KBT). Man har tvingats anta en särskild lag som reglerar användandet av
makt och tvång. Men den har uppenbart svårt att bli
åtlydd. Det är påfallande hur ofta deras tillsynsmyndigheter påpekar fel, men hur sällan det har någon
effekt. Några böter för kommunerna förekommer
inte och inga domstolsöverklaganden.
De många deltidsanställningarna försämrar kvaliten på stödet. På ”samlokaliserade boliger” är de flesta deltidsanställda trots att det finns ett stort behov
av ”dygnskontinuerliga” tjänster. Det är ett problem
både för boende, som träffar många anställda inom
loppet av ett dygn, och för anställda, som måste acceptera brökstillinger (deltidsanställningar). Detta

Samma problem

NAKU
NAKU står för Nasjonalt kompetensemiljö om ut-

viklingshemning. Det ligger i Trondheim och är
knutet till högskolan där.
Huvuduppgiften för centret, som bekostas av
staten, är att skapa goda livsvillkor för utvecklingsstörda personer. Det ska stödja kommunerna med
att utveckla kompetensen hos personalen, befrämja
hälsotillståndet hos utvecklingsstörda och bygga
upp en kunskapsbank på hemsidan. Se mera på
www.naku.no. Adressen är naku@hist.no. Där man
kan beställa deras tidskrift Utvikling utan kostnad.
I Norge finns även sedan 2004 ett nationellt kompetenscenter som heter Aldring og helse. Det har en
särskild avdelning för Utviklingshemmede och aldring.
Se www.aldringoghelse.no
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Kan kommunen tvinga någon att flytta?

D

et förekommer att en person som bor i en
bostad med särskild service (servicebostad
eller gruppbostad) erbjuds flytta till en annan bostad. Om detta strider mot vederbörandes
önskan – han eller hon vill bo kvar – uppstår frågan
om vederbörande kan tvingas flytta.

funktionshinder ska få leva och bo så likt andra människor som möjligt, dvs i en fullvärdig bostad som är den
enskildes privata och permanenta hem. Detta med permanent är alltså en målsättning och har sin grund
i vad som står § 7 LSS, att insatserna skall vara varaktiga.

Betalar hyra

Medbestämmande

Den enskilde har inte rätt att kräva ett visst utpekat boende när hon eller han väl har fått beslut om
rätten till en bostad. Vid verkställigheten av ett beslut
är kommunen suverän, men är skyldig att – som det
står i § 6 LSS – i största möjliga utsträckning ge den
enskilde inflytande och medbestämmande över insatsen. Detsamma gäller vid omprövning av verkställigheten, t ex byte av bostad.
Skulle den enskilde anse att det erbjudna boendet
inte tillförsäkrar henne eller honom goda levnadsvillkor, eller att det strider mot andra villkor i § 7 andra stycket, har hon eller han rätt att klaga i domstol
och/eller kräva ett alternativt erbjudande.

Permanent hem

Justitieombudsmannen anger (dnr 1838-2002) att
det även finns andra skäl att få verkställigheten prövad i domstol, t ex om den enskilde kommer att flytta
långt från hemorten eller om han eller hon bott lång
tid i det nuvarande boendet.
Socialstyrelsen framhåller i sin skrift Bostad med
särskild service, 2007, att målet är att personer med

Kommunens omprövning av ett verkställt beslut om
bostad med särskild service har under det sista decenniet komplicerats av att den enskilde sällan betalar avgift till kommunen enligt LSS, utan istället
en hyra enligt hyreslagen. Bostadsdomstolen har konstaterat att då gäller regeln om besittningsskydd för
den enskilde. Det hindrar en hyresvärd från att säga
upp en hyresgäst utan att det finns någon grund för
uppsägningen. En sådan grund för uppsägning kan
enligt hyreslagen vara att en hyresgäst stör övriga hyresgäster, huset skall rivas eller genomgå en större
ombyggnad eller att lägenheten inte vidare skall användas som bostad.
Besittningsskyddet gäller även då den enskilde hyr
en lägenhet av kommunen i andra hand.
Klagan över uppsägning sker hos hyresnämnden.
Principiellt krävs det att hyresvärdens intresse av
att säga upp hyresgästen väger tyngre än hyresgästens intresse av att bo kvar, för att man ska kunna
tvingas flytta.
					
KG

Elevassistenterna har minst utbildning

H

alva antalet barn med symtom inom autismspektrat når sämre resultat i skolan än
andra elever. Det kan hänga samman med
att endast en tredjedel av lärarna i grundskolan har
utbildning inom autismområdet, i särskolan halva
antalet. Bristerna i kompetens avspeglas i föräldrarnas missnöje med skolan.
De som spenderar mest tid med eleverna, elevassistenterna, har lägst utbildningsnivå, erfarenhet och
lön.
I grundskolan är drygt en tredjedel av föräldrarna
till barn med autism nöjda med fritidsverksamheten, i särskolan hälften.
Av de barn som går i särskolan har 13 % diagnosen
Aspergers syndrom eller högtfungerande autism,
dvs de har inte ett begåvningshandikapp som de
utvecklingsstörda barnen. Riksföreningen Autisms
hållning är att dessa bör få sin undervisning i grundskolan.
Dessa förhållanden baserar sig på en enkät till
medlemmar i Riksföreningen Autism med 920 svar.
Bortfallet är okänt.
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I Västra Götalandsdistriktet har man frågat hur
ofta barnet måste vara hemma på grund av skolsituationen. Av 74 barn i särskolan har fem barn varit
hemma någon eller några perioder. Av 103 i grundskolan nästan en tredjedel.
Ur Ögonblick nr 1/2008. Se www.autism.se
					
KG

I

Downs syndrom och synen

en norsk undersökning av personer med
Downs syndrom fann man en rad ögonsjukdomar och andra förändringar i ögonen. Ofta kunde
de behandlas med relativt enkla åtgärder, bl a med
glasögon. Författaren menar att man borde göra
sådana undersökningar regelbundet, då deras visuella perception är av väsentligt större betydelse
vid inlärning än den auditiva perceptionen.
Tidskr. f. Den norske laegeforening 2004;124:186
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Gemensamhets
Av Elisabeth Olin och Bibbi Ringsby Jansson

– Ökar man mysigheten kommer de boende att avsluta sin dag i allrummet
istället för i lägenheten. Man ska inte göra det för mysigt, för då blir det ett
mönster och ett stadigvarande beteende, fastslår Johan.
– Ja men, invänder Bengt, vi diskuterar ju vad vi vill göra och på vilket sätt
vi vill ha det, men de boende kanske vill något annat. De kanske vill vara
där, vi kan väl ha både och? Man behöver ju inte utesluta möjligheten för
dem som vill träffas i allrummet?
– De har inte ansökt om kollektivt boende och då ska de inte få det kollektiva, säger Johan.
– Bra sagt, säger flera instämmande...
Från personalkonferens i ett gruppboende.

V

ad är ett hem? Citatet ovan speglar en pågående ideologisk debatt som handlar om hur vi
ser på det privata hemmet. Måste man försvåra eller förhindra det kollektiva umgänget om man
vill understödja skapandet av ett eget privat hem?
Det egna hemmet har stått som symbol för det
goda livet och som en plats för integritet, identitet
och avskildhet. Därmed har andra, mer kollektiva
sfärer, fått en undanskymd roll och underskattats.
Men människor med utvecklingstörning har ofta
en mer begränsad social och geografisk rörlighet.
Detta gör att det kan vara särskilt betydelsefullt för

dem att ha tillgång till mötesplatser i närmiljö, där
det kan skapas förutsättningar för sociala kontakter
och gemenskap med andra.

Tre olika funktioner
Vi ska här försöka utifrån vår våra studier i det vardagliga livet i bostäder med särskild service – belysa
hur gemensamhetsutrymmen i tre olika typer av bostäder fungerar. De karakteriseras som Det restriktiva rummet, Det familjära rummet och Det neutrala
rummet.

• Det restriktiva rummet
En av personalen, kommer in i rummet. Hon går fram till Anders och Thomas, lägger armen
på Anders axel och säger vänligt:
– Kommer ni ihåg att vi har bestämt att ni inte skall äta i allrummet?
– Ja, ja men jag är ju hungrig efter jobbet, säger Anders
– Men ni vet ju att detta är som ett vanligt hyreshus.
– Ja, jag har egen lägenhet och egen telefon, svarar Anders
– Precis!  I vanliga hyreshus där äter man ju i sin lägenhet eller hur? Man äter ju inte i allmänna
utrymmen som tvättstugan eller trappuppgången ? Vill ni inte äta ensamma kan ni ju bjuda
in någon till era lägenheter.

G

emensamhetsutrymmet som benämns som
det restriktiva rummet återfinns i en servicebostad* (se sid 15) där det bor tolv unga
människor med lindrig eller måttlig grad av utvecklingsstörning, i åldern 17 till 30 år. Personalgruppen
utgörs av fjorton personer.

Rummets utformning
Bostäderna ligger i en fristående enplansbyggnad,
belägen i ett bostadsområde med flerfamiljshus i en
mellanstor stad.
Huset inrymmer tolv hyreslägenheter som alla
uppfyller kravet på fullvärdiga bostäder. De har

10											
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utrymmet

också samtliga en egen uteplats. Dessutom finns en
personallägenhet.
I mitten av huset finns de gemensamma utrymmena; ett hobbyrum, en tvättstuga, ett stort rum, som
kallas allrummet och ett kök av karaktären storkök,
med rader av skåp, två spisar och flera kylskåp.
I anslutning till dessa utrymmen finns ett personalkontor med glasdörr och glasvägg som vetter mot
den gemensamma entrén. Ytterdörren är alltid låst
och där finns en porttelefon till varje lägenhet.
Hobbyrummet, som avgränsas av en dörr, är möblerat med en snickarbänk, några arbetsbord och en
dator.
Allrummet däremot har en öppen planlösning, såtillvida att det inte finns någon dörr som avskiljer det
från korridoren och avgränsningen till köket består
enbart av en bardisk. Rummet har också en egen
uteplats.
Allrummet ger ett kalt och formellt intryck, det
finns inga prydnadsföremål och väggarna är helt
osmyckade. Rummet domineras av två stora matbord med plats för 16 personer. På en undanskymd
plats längst in i rummets ena hörn står fyra fåtöljer
runt ett litet bord. Längs ena väggen finns en förvaringshylla med några böcker, spel och en stereoanläggning. Det kala intrycket förstärks av att de enda
textilier som finns är gardinerna i fönstret.

Rummets funktion och användning
Personalgruppen är mån om att arbeta på ett individ
orienterat sätt och finner det därför angeläget att de
boende vistas, umgås och utför vardagliga aktiviteter
i lägenheterna.
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Allrummet används till
organiserade aktiviteter,
såsom studiecirklar, kurser,
Elisabeth Olin, Fil. dr. i socialt
planerade samkväm och
arbete, vårdlärare och socialpefester. Det ”privata” förläggs
dagog, Lektor vid institutionen
för socialt arbete vid Göteborgs
således till lägenheterna
universitet.
och det ”kollektiva” till de
gemensamma utrymmena.
Bibbi Ringsby Jansson, fil.dr i
Detta ger konsekvenser för
socialt arbete, är verksam som
lektor vid Institutionen för individ
vilka aktiviteter som persooch samhälle, Högskolan Väst i
nalen menar bör ske, vilTrollhättan.
ken typ av socialt samspel
som får förekomma i de
Artikeln är en starkt förkortad
version av kapitlet Gruppbostaolika arenorna samt vilka
dens gemensamhetsutrymme –
känslor som får uttryckas.
en tummelplats för olika trender
För att förhindra oönskat
och traditioner i boken Boende
beteende försöker persooch Sociala sammanhang.
nalen lära de boende att
Läs
mer:
handlingar av privat karakBoende
och sociala sammantär, som exempelvis målhang.
Jan
Paulsson, Bibbi Rings
tider, vila och rekreation,
by
Jansson
Red. Studentlitteratur
skall ske i de egna lägenhe2008. 200 sidor. Artikelnr:
terna.
32656-01. Pris 244 kr + frakt.
Denna uppdelning stämTel: 046-31 21 00.
mer inte alltid överens
E-post: order@studentlitteratur.se
med de boendes önskemål.
De uppskattar visserligen
många av de organiserade aktiviteterna, men minst
lika viktigt för dem är möjligheten att använda allrummet till informell social samvaro.
Det pågår således en strid mellan några av de boende och personalen om hur rummet skall användas.
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• Det familjära rummet
I allrummet står TV:n på. Lisa, Gunnar och Eva,
tre av de boende, sitter i soffan tillsammans med
två av personalen, Gun och Barbro. Lisa har dragit
en filt över benen och har lagt upp fötterna i Guns
knä. Nils sitter och tittar i ett fotoalbum med bilder
från deras gemensamma resa till Danmark. Efter
en stund slår han sig ned i soffan hos de övriga.
Han knuffar till Gunnar lite retsamt och säger:
– Sitter du och tittar på Paradise Hotel, det är ju
ett tjejprogram – det är ju bara en massa kärlek
och sånt!
– Det har inte du med att göra. Gå in till dig om du
skall tjafsa!
– Men jag vill också sitta här, men jag vill titta på Discovery.
– Lägg av, säger Gunnar och Lisa, vi ser ju på detta nu.
– Du får gärna vara här Nils, säger Barbro, men vi satt här först och tittade. Du får titta på
Discovery när Paradise Hotel är slut.
- Jag vill inte se på sån skit, fräser Nils och går mot sin lägenhet.
Barbro reser sig ur soffan och går efter Nils.
– Titta du på teven en stund inne hos dig så fikar vi tillsammans sedan.
– Jag vill ha varma mackor till kvällsfikat, säger Nils.
– Det kan vi nog fixa, svarar Barbro.

D

et familjära rummet återfinns i en gruppbostad, där det bor fem personer med måttlig
eller lindrig utvecklingsstörning. Personalgruppen består av sju personer.

Rummets utformning
Gruppbostaden är byggd på 1980-talet och belägen
i ett villaområde, en bit utanför centrum. Huset är
byggt i ett plan och inrymmer fem lägenheter, bestående av vardagsrum, sovalkov och pentry och
ett personalkontor. Dessa är grupperade kring de
gemensamma utrymmena, som består av ett stort
allrum och ett separat kök. Lägenheternas ytterdörrar vetter in mot det öppna allrummet och står ofta
öppna.
Allrummet har plats för olika typer av aktiviteter,
vilket också återspeglas i möbleringen. Här finns en
väl tilltagen hörnsoffa med plats för åtta personer,
soffbord, en stor TV och flera hyllor med sällskapsspel, stereoanläggning och lättlästa böcker. Det finns
också ett runt bord med plats för fem- sex personer
samt ett vitrinskåp, fyllt av olika prydnadssaker.
På väggarna finns teckningar de boende gjort,
några tavlor samt inramade fotografier från olika
utflykter och gemensamma resor. Dukar, blommor
och ljusstakar förstärker det hemlika och privata intrycket.
Från allrummet finns utgång till en stor uteplats.
Det gemensamma köket är stort och fyrkantigt. I
rummets centrum står det stora fyrkantiga bordet
med åtta stolar. Även här råder en hemtrevlig atmosfär, fönstren inramas av rutiga gardiner och fönster-

bänkarna är fyllda med blommor. Det är här man
samlas vid måltider eller för att fika.

Rummets funktion och användning
Personalen tillbringar den huvudsakliga arbetstiden
i de gemensamma utrymmena, tillsammans med de
boende eller hjälper någon av dem i deras egna lägenheter. Samvaron i allrummet för tanken till en
familjegemenskap, man äter, spelar spel och tittar
på TV tillsammans.
Personalens arbetssätt präglas av gemensamma aktiviteter med de boende. Man är mån om att alla ska
delta i den sociala gemenskapen och blir lite bekymrad om en boende föredrar att vistas i sin lägenhet i
alltför hög utsträckning. Somliga av de boende trivs
bra i sin lägenhet och sysselsätter sig gärna där med
egna aktiviteter, medan andra använder den som en
plats att sova på, men i övrigt föredrar att vistas i de
kollektiva utrymmena. De boende har svårt att driva
egna individuella projekt, då kraven på att delta i
den sociala gemenskapen är påtaglig.
Personalen skyddar och kontrollerar också de boendes aktiviteter och rörelser till och från den egna
lägenheten, vilket underlättas genom rummens fysiska utformning och inte minst genom allrummets
strategiska placering. För att komma till sina lägenheter krävs att de boende passerar genom allrummet, där personal för det mesta uppehåller sig.
Här finns utrymme för varm och nära gemenskap,
men kravet på allas deltagande kan också bidra till
att det blir svårt för de boende att upprätthålla en
personlig integritet.
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• Det neutrala rummet
Det är eftermiddag och Sanna och Robert, ställer fram den stora pumptermosen med kaffe och
ett antal muggar på rullvagnen.
Strax därefter kommer Aron, tar en kopp kaffe och slår sig ner vid ett av borden i allrummet.
De småpratar lite, under tiden kommer Sigrid. Hon är stiligt klädd i kappa och hatt och Aron
skojar med henne och säger att hon ser ut som en riktig dam. Hon svarar lite undvikande, men
skrattar och ser förtjust ut. Efter att hon hängt av sig ytterkläderna och hämtat en kopp kaffe
från vagnen slår hon sig ner vid samma bord som de andra.
Sigrid deltar inte direkt i samtalet, hon sitter och mumlar lite för sig själv, men tittar upp ibland,
lyssnar på de andra och ser ut som hon trivs med att ha folk omkring sig. Svante, kommer, tar en
kopp kaffe på stående fot, tittar på klockan och säger att han nog måste gå till bussen snart.
Valle kommer in i hallen. Han ser arg och irriterad ut. Robert reser sig och går för att prata med
honom. Han berättar att han kommit ihop sig med arbetsledaren på jobbet och blivit hemskickad. Valle muttrar ilsket medan han och Robert försvinner in till soffrummet längst in i lokalen,
för att prata om vad som hänt.
På gatan utanför går Edit och Sven. De vinkar glatt när de går förbi. Telefonen ringer, det är Astrid
som berättar att hon haft en mardröm i natt och känner sig orolig. Robert lyssnar, tröstar och
lovar att han ska komma upp till henne en stund senare.

D

et neutrala rummet finns i anslutning till tio
bostäder med särskild service. De som bor i
lägenheterna har lindrig eller måttlig utvecklingsstörning.

Rummets utformning
Det gemensamma utrymmet, som kallas träfflokalen, finns i gatuplanet i ett av husen.
Träfflokalen har sin entré direkt från gatan på husets gavel.
I träfflokalen finns två stora samlingsrum. Det första, i direkt förbindelse med hallen, är inrett med
tre grupper av matbord och stolar för fem till sex
personer vid respektive bord.
Inredningen är rustik med möbler i massiv furu
och sparsamt med prydnadsföremål och annan utsmyckning.
På central plats i rummet finns en cafévagn, ständigt dukad med en stor pumptermos med kaffe, en
kanna med vatten och ett antal kaffemuggar och
glas, tillgängligt för den som vill ha. En teve med
stor bildskärm är placerad högt, så att den kan ses
från alla sittplatser.
Det andra rummet ligger längst in i lokalen och är
möblerat med en stor hörnsoffa i skinn, några låga
sittmöbler i klara färger, stereo och teve.
Det finns också ett litet tillagningskök och ett kombinerat personalutrymme och kontor. Längs med lokalens framsida finns en stor, öppen uteplats.
Stora fönster och flera altandörrar från träfflokalen och ut mot uteplatsen skapar insyn och öppenhet mellan ute och inne, på så sätt att förbipasserande ser vem som befinner sig i lokalen och kan
hälsa eller vinka.
Planlösning, utrustning och inredning i den här
enheten bär prägel av en slags värmestuga, en plats
där man både kan vara för sig själv och träffa andra.
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Rummets funktion och användning
Träfflokalen är alltså belägen i samma kvarter, men
inte i samma hus som de boendes enskilda lägenheter. Det innebär att personalen inte kan ha kontroll
på hur de boende kommer och går till sina lägenheter, medan de boende däremot, genom att flanera
på gatan förbi träfflokalen, ofta kan se vem som är
där och avgöra om de vill slinka in en stund eller
kanske återkomma senare.
Personalen förlägger i första hand stöd och hjälpinsatser till de boendes egna lägenheter. Men det är
inte alltid som det överensstämmer med de boendes
önskemål. Flera av dem föredrar att ringa eller söka
upp personalen i träfflokalen, för en stunds samtal
eller för att få hjälp med allehanda praktiska ting.
Här kommer och går personal och boende i en
jämn ström från eftermiddagen och hela kvällen.
Många av de boende slinker in på hemväg från arbetet, tar en kopp kaffe, slår sig ner vid något av borden
och pratar en stund om dagens händelser.
Träfflokalen blir som en slags mellanrum mellan
den egna lägenheten och deras olika aktiviteter i omgivningen, en plats de besöker på väg till eller från
andra aktiviteter eller dit de går för att få en stunds
sällskap. Verksamheten är inte knuten till aktiviteter
som rör mat och måltider utom på helgerna då man
anordnar gemensam måltid i träfflokalen för dem
som vill. Det händer också att man har gemensamt
organiserade fester med mat i träfflokalen.
För nästan samtliga personer på den här enheten
fyller träfflokalen en viktig funktion, som en mötesplats och en startpunkt för olika aktiviteter utanför
gruppboendet, men också som en social arena för
gemensam samvaro och kollektiva aktiviteter.
För somliga, ungefär halva gruppen, var det en
dagligt återkommande rutin att komma hit, för andra var träfflokalen en plats de besökte ett par gånger i veckan eller mera sällan.
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Rum med
mångtydig
innebörd

D

et finns både likheter och skillnader mellan
de olika rummen. Alla tre rummen används
för kollektivt umgänge. Karaktären på umgänget uppvisar däremot stora skillnader.

Inramning
Personalen har i alla tre träfflokalerna haft ett avgörande inflytande över inredning och användning.
Både det restriktiva och neutrala rummet karaktäriseras av en enkel och opersonlig inredning, medan
det familjära rummet kännetecknas av en hemlik
atmosfär. Trots likheten i utformning och inredning
i de två förstnämnda träfflokalerna skiljer sig de aktiviteter åt som sker där.
Personalen i det restriktiva rummet har en uttalad
målsättning med hur rummet skall användas, vilket
återspeglas i hur rummet är möblerat, samt vilken
typ av samvaro som tillåts. Rummet har en öppen
och offentlig prägel och ska vara tillgängligt för alla,
men är samtidigt kringgärdat av restriktioner på hur
det får användas. Restriktionerna minskar risken för
att rummet används för mycket av några så att andra inte känner sig bekväma med att vistas där. Men
reglerna försvårar också möjligheten till spontan
samvaro.
I det neutrala rummet speglar den enkla inredningen en öppenhet och flexibilitet att definiera den
sociala situationen för både boende och personal. I
det neutrala rummet finns en stor vägghängd TV, en
soffa, småbord och en kaffevagn, vilket inbjuder till
informella aktiviteter och spontant umgänge, men
ger i liten utsträckning utrymme för såväl organiserade aktiviteter som familjelik samvaro.
Det familjära rummet skiljer sig avsevärt från de
båda andra genom sin hemlika och ombonade miljö. Rummet signalerar intimitet och närhet, men
eftersom det inretts av personalen är det deras personligheter som avspeglas.

Öppenhet och slutenhet
En annan viktig åtskillnad mellan de tre träfflokalerna är dess öppenhet kontra slutenhet, vilken reglerar möjligheterna till kontroll såväl som till delaktighet för de boende.

Det restriktiva och det familjära rummet ligger
båda i direkt anknytning till bostäderna, vilket innebär att tillträdet för andra än boende och personal är
starkt begränsat. Men medan det familjära rummet
har en stark privat prägel har det restriktiva rummet
snarare en institutionell karaktär. Där medför den
öppna planlösningen i de båda rummen att personalen har total kontroll över vilka som vistas i träfflokalen och vilka aktiviteter som äger rum.
I det neutrala rummet finns en betydligt svagare
avgränsning utåt och tillgängligheten för andra än
de som är direkt knutna till gruppbostaden är större. Personalens möjlighet att kontrollera de boendes
rörelsemönster är också mer begränsad.

Relationer
De olika rummens utformning skapar förutsättningar för olika typer av relationer mellan de boende,
mellan boende och personal och i förhållande till
andra i den omgivande miljön.
I det restriktiva rummet är personalens utgångspunkt att det inte finns någon självklar gemenskap
mellan de boende. Den sociala samvaron sker under formellt ordnade former. Den målinriktade aktiviteten står i centrum. Relationerna är kopplade
till de aktiviteter som erbjuds och även om valfrihet
betonas, är det svårt för de boende att använda den
gemensamma träfflokalen på något annat sätt än det
som personalen föreskriver.
Det familjära rummet ger i första hand förutsättningar för sammanbindande relationer. Här är utgångspunkten att om man bor tillsammans och på
så vis är hänvisad till varandra, så skapas och utvecklas social gemenskap. Relationerna karaktäriseras av
trygghet, stabilitet och närhet, i synnerhet gäller det
relationen mellan personal och boende.
Det neutrala rummet fungerar som en social mötesplats för de boende. Där utbyter man erfarenheter och den spontana samvaron blir ofta språngbräda för andra aktiviteter utanför gruppboendets rum.
Relationerna här har inte lika nära och personlig
karaktär som i det familjära rummet, men är heller
inte målstyrda utifrån aktiviteter, som i det restriktiva
rummet.
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Personalens förhållningssätt

P

ersonalens inställning, närvaro och förhållningssätt betyder mycket. I både det restriktiva
rummet och det familjära rummet är personalen så gott som alltid närvarande, men förhållningssättet är olikartat.
I det restriktiva rummet finns, förutom kravet på
organiserade aktiviteter, även en förväntan från personalen att de boende skall uppträda i enlighet med
en på förhand uppgjord ordning. Samtal av privat
karaktär bör inte ske i de gemensamma utrymmena
och dörrarna till de privata lägenheterna ska hållas
stängda.
I det familjära rummet är gränserna mer flytande.
Det händer att de boende vistas i gemensamhetsutrymmet, endast iförd morgonrock, och dörrarna till
de privata lägenheterna står ofta öppna. Personalens
närvaro skapar en stödjande och tillåtande atmosfär,
samtidigt som en ”moderlig” tillrättavisande attityd
är ständigt närvarande. Kommunikationen mellan
de boende sker ofta via personal. De tillrättalägger
det sociala samspelet mellan de boende genom att
förmedla kontakt, samtidigt som de dämpar och avvärjer konflikter.
I det neutrala rummet är personalens deltagande
inte lika påtagligt och det händer ofta att de boende
vistas där utan samtidig närvaro av personal. Här erbjuds varken organiserade aktiviteter eller nära och
förtrolig samvaro med personal och andra boende.

Snarare finns utrymme för en stunds småprat eller
en kopp kaffe i enskildhet, men ändå i närvaro av
andra.
Vi kan urskilja tre typer av förhållningssätt hos personalen:
• Det mål- och idéstyrda förhållningssättet kännetecknas av en dubbelhet, mellan å ena sidan betoningen av det individuella självbestämmandet,
samtidigt som personalen å andra sidan bestämmer
hur de boende ska kvalificera sig för att utöva sitt
självbestämmande på rätt sätt. Relationen till de boende är professionellt vänlig men opersonlig. Detta
förhållningssätt förekommer i första hand i det restriktiva rummet.
• I det familjära rummet dominerar det omsorgsinriktade förhållningssättet, som kommer till uttryck
i personalens vilja att beskydda de boende från yttre
faror och stärka den inre gemenskapen i gruppen.
Relationen till de boende kännetecknas av emotionell närhet, intimitet och förtrolighet.
• Personalens sätt att arbeta i det neutrala rummet
kan närmast beskrivas som det situationsanpassade
förhållningssättet. De har en lägre grad av närvaro
och definierar sitt ansvarsområde mer avgränsat än
vad som gäller i de båda andra förhållningssätten.
Relationen till de boende präglas av en personlig ton
och kamratlig öppenhet.

Avslutande reflektioner

G

emensamhetsutrymmena har en betydelsefull roll för utvecklingen av social samvaro, identifikation och erfarenhetsutbyte.
De fungerar också som en normaliseringsarena, en
plats för ”uppfostran” och socialisation.
Det normala livet har stått som ideologisk förebild
för bostädernas utformning. Men synen på ”det normala livet” har skiftat över tid, från tanken om den
lilla gruppen och det familjelika kollektiva livet, till
ökad betoning på det privata och individuella livet.
Dessa trender och ideologiska strömningar kan
också spåras i träfflokalerna utformning och i personalens förhållningssätt.
Det kommer till uttryck som olika krav på uppträdande, anpassning och deltagande. ”Det aktiva singel
livet” kan stå som modell för personalens strävan att
organisera aktiviteter och användande av det restriktiva rummet, medan ideal om ”storfamiljen” karaktäriserar personalens normalitetsförväntningar i det
familjära rummet. I det neutrala rummet kan normalitetskraven snarare beskrivas som en föreställning om en löst sammanhållen ”kamratgemenskap”.
Den privata sfären och det egna hemmet har ofta
framhållits som symbol för fritt vald gemenskap, inINTRA 2 • 08					

dividualisering och frånvaro av social kontroll. Konsekvensen har blivit att man ofta har undervärderat
värdet av kollektiv gemenskap och möjligheter till
mötesplatser.
Många människor med utvecklingsstörning har
få vänskapsrelationer och saknar ofta den kompetens och erfarenhet som krävs för att, på egen hand,
skapa och vidmakthålla relationer till andra. Här är
stödet från personal och tillgång till mötesplatser
av stor betydelse. Bostädernas gemensamma utrymmen innebär, i det avseendet, både möjligheter och
risker.

*Servicebostad

Den servicebostad (sid 10) som ingår i undersökningen
strider mot vad Socialstyrelsen anger i sin skrift Bostad
med särskild service, 2007. Där anges att serviceboende
är en mellanform mellan helt självständigt boende i egen
lägenhet och en lägenhet i en gruppbostad. Antalet boende bör vara så begränsat att serviceboendet integre
ras i bostadsområdet och en institutionell boendemiljö
undviks. Red anm.
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Karl kommenterar

Karl Grunewald

Ett stort steg

FN-konventionen om rättigheter för personer
med funktionshinder håller på att antas av
allt fler stater. Den kommer att innebära en
vändpunkt i livsvillkoren för miljoner människor. Till konventionen är fogat ett frivilligt
protokoll som innebär att enskilda medlemmar
kan klaga till en kommission om de upplever
att den egna staten inte lever upp till konventionen. Regeringens utredare, Lars Grönwall,
rekommenderar i en utredning Sveriges riksdag att ratificera konventionen och tilläggsprotokollet.
1993 kom FN:s standardregler om delaktighet och

jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar.
De fick stor betydelse världen över för att ge struktur
och innehåll i staternas insatser för personer med
funktionsnedsättningar.
Tio år senare tog FN:s generalförsamling beslut
om att en speciell konvention om mänskliga rättigheter för dem skulle tas fram. Den blev färdig för ett
år sedan.
Nu ska världens stater att ta ställning till om de ska
tillträda (ratificera) konventionen. En översättning
till svenska av konventionen har nu publicerats av
Socialdepartementet tillsammans med redovisningen för hur de svenska förhållanden svarar upp mot
de olika artiklarna. Det är fråga om en hel bok på
233 sidor! Bara själva konventionen tar 48 sidor.

Termerna

I konventionen använder FN termen disability för
både det som socialstyrelsen kallar funktionsnedsättning och funktionshinder. Men i översättningen
talas det hela tiden bara om funktionsnedsättning.
Ordet handikapp används aldrig. Däremot talar
man om handikapprörelsen och handikappolitik.
Ganska ologiskt!
Att i översättningen skilja på funktionsnedsättning
och funktionshinder går naturligtvis inte eftersom
man inte gör det på engelska. Att man valt funktionsnedsättning av de två är märkligt, då funktionshinder
i allmänt språkbruk (före Socialstyrelsens inhopp)
täcker båda dimensionerna. Det hjälper inte att författaren till Socialdepartementets bok i en kryptisk
mening skriver: ”Där begreppet funktionsnedsättning har fått ersätta (!) funktionshinder har det varit
viktigt att se till att målgruppen inte ändrats.”

50 artiklar

Konventionen har 50 artiklar. Regeringens utredare
Lars Grönwall redovisar i en utredning hur väl svenska förhållanden stämmer överens med var och en av
dessa artiklar. På så vis får man en elegant översikt
av vad som gäller och vad som håller på att utredas
och planeras.

Bild: Richard Säll.

Ofta refereras till handikapprörelsens synpunkter.
De är representerade i utredningen av fyra personer
från Handikappförbundens Samarbetsorgan, HSO,
och en från Synskadades Riksförbund. Till slut gör
utredaren en bedömning av i vilken mån som våra
förhållanden stämmer överens med artikeln i fråga.
Jag ska ge några exempel!
I artikel 6 sägs att konventionsstaterna erkänner
att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning är utsatta för flerfaldig diskriminering. Enligt utredarens uppfattning kommer det att i vårt land krävas insatser på
många områden under åren framöver för att säkerställa de åtaganden som konventionsstaterna gör.
Artikel 9 handlar om tillgänglighet. Här ger utredaren en fyra sidor lång redovisning om vad som görs
i vårt land. Han nämner den aktuella propositionen
med förslag till en ny diskrimineringslag, i vilken just
tillgängligheten inte tagits med, och slutar med ”De
uppställda målen är ännu i olika avseenden långt
från uppfyllda.”... “Den oavgjorda lagstiftningsfrågan på denna punkt kan dock enligt utredarens mening inte anses stå i vägen för ett godkännande av
konventionen.”
I kommentaren till artikel 14, frihet och personlig säkerhet, pekar handikapprörelsen på att brister inom
den psykiatriska vården kan leda till att människor
hamnar i en situation där tvångsvård måste tillgripas. Utredaren håller med: ”Brister i tillämpningen
av den psykiatriska tvångslagstiftningen bör uppmärksammas vid den uppföljning som görs bl. a. av
Socialstyrelsen.”
Artikel 18 handlar om rätt till fri rörlighet och till medborgarskap. Utredarens uppfattning är att det i vårt
land finns brister i den fysiska miljön och att transportmedlen inte alltid är så tillgängliga som önskvärt. Handikapprörelsen påpekar att olika praxis i
landets kommuner att bevilja bostadsanpassning,
stöd och service kan innebära faktiska hinder mot
den fria rörligheten.
I artikel 19, rätt att leva självständigt och att delta i
samhället, står det att konventionsstaterna ska vidta
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effektiva åtgärder för den fulla inkluderingen och
deltagande i samhället, bl. a. genom att säkerställa att
personer med funktionshinder inte ska vara tvungna
att bo i särskilda boendeformer.
Handikapprörelsen påpekar att det i praktiken
finns en mängd hinder som leder till att alla människor inte kan utnyttja sin rätt att välja boende och
bosättningsort. De vill att regelverket förtydligas så
att “smyginstitutionalisering” förhindras.
Utredaren skriver att även om mycket återstår att
göra, finns det inget hinder från svensk sida mot att
godkänna åtaganden i denna artikel.
Många har förväntat sig att konventionen skulle
behandla frågan om alla anstalter världen över mera
ingående. Man kunde ju tänka sig ett avståndstagande mot nyetablering, avvecklingsplan för befintliga
m.m.. Anstaltsskadorna är idag vetenskapligt bevisade. Men skillnaden i utvecklingen länderna emellan
är dock uppenbart alltför stor för att kunna ställa
sådana krav. Nu talar man istället om att staterna ska
säkerställa tillgång till olika former av samhällsservice för att förhindra isolering och avskildhet från
samhället.
Artikel 24, rätten till utbildning är särskilt utförlig,
liksom redovisningen för svenska förhållanden.
Handikapprörelsen anser att regelverket måste
kompletteras så att elevens rätt till stöd, hjälpmedel
och anpassningsåtgärder i skolan säkerställs och att
såväl skolformerna som samarbetet mellan olika aktörer inom skolsystemet utvecklas avsevärt.
Skolverket konstaterar att alla kommuner inte
lever upp till sina skyldigheter när det gäller barn
med behov av särskilt stöd. Inspektionen av skolorna
kommer att förstärkas genom inrättandet av en särskild myndighet, Statens skolinspektion.
Utredaren skriver att de brister som finns i tillämpningen av gällande regler inte kan anses utgöra hinder för ratifikation.
Artikel 27, arbete och sysselsättning, berör det kanske
mest eftersatta området för personer med funktionshinder världen över. Konventionen är här mycket ingående.
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I elva precisera åtgärder krävs att staterna ska
erkänna rätten till arbete på samma villkor som
för andra.
De svenska förhållandena beskrivs på fem sidor. Utredaren konstaterar att skillnaden i förvärvsfrekvens mellan personer med och utan
funktionsnedsättning är betydande i vårt land
och att det skiljer mycket i förvärvsfrekvens mellan olika handikappgrupper. Artikeln lyfter fram
en rad områden där det kan behövas åtgärder.
Enligt artikel 33 ska det finnas ”en eller flera
kontrapunkter inom regeringen för frågor som gäller
genomförandet av konventionen.” Utredaren föreslår att en utredning tillsätts för det, men att under tiden ska Handisam fungera som sådan.

Bara en jämförelse

Det framgår tydligt i utredarens kommentarer att syftet med dem är inte att beskriva och prioritera brister, utan endast att göra en jämförelse med kraven
i konventionen. Om t. ex. den allvarligt splittrade
rehabiliteringen och den utdöende habiliteringen
för vuxna, skriver han bara att det i praktiken återstår mycket att göra.

Nästa steg

Slutsatsen av utredarens granskning är att han föreslår att Sverige ska tillträda konventionen. Den förutsätter inte några ändringar i svensk lag, men enligt
regeringsformen skall den godkännas av riksdagen.
Nästa steg blir därför att hela utredningen går ut på
remiss. Departementet har listat 84 remissinstanser.
I mars 2008 hade konventionen ratificerats av 17
stater. Den träder ikraft en månad efter det att 20
stater ratificerat den. Därefter en månad för varje
stat efter det att den har tillträtt konventionen.

En kommitté och ett frivilligt protokoll

Konventionsstaterna ska välja en kommitté på 12
personer som ska få tekniskt och ekonomiskt stöd av
FN. Två år efter konventionens ikraftträdande, eller
efter det en stat har tillträtt den, skall varje stat lämna
en rapport till kommittén om de framsteg den har
uppnått. Därefter vart fjärde år. Kommittén ska lämna förslag och rekommendationer till staterna med
anledning av rapporterna.
Till konventionen är fogat ett frivilligt protokoll
om rättigheter för personer med funktionshinder.
Varje stat väljer om den även önskar ratificera detta
protokoll. Utredaren rekommenderar att Sverige
ska göra det. Därigenom får enskilda personer eller grupper rätt att till kommissionen hävda att de
blivit utsatta för en kränkning av bestämmelserna i
konventionen. Förutsättningen är att “alla tillängliga
nationella rättsmedel har tömts ut.” Utredaren framför att det inte kan uteslutas att antalet klagomål kan
bli relativt stort i vårt land.
					
KG
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Ny diskriminerin
Regeringen har lämnat en proposition
till riksdagen med förslag om
• en ny diskrimineringslag och
• en ny lag om en diskrimineringsombudsman
(prop. 2007/08:95)

D

iskriminering innebär att en person blir
orättvist behandlad på grund av kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder.
Att skyddas mot diskriminering är en mänsklig rättighet.
I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel två, förbjuds diskriminering. Det
fastställs att var och en, utan åtskillnad av något slag,
har rätt till alla de fri- och rättigheter som förklaringen omfattar. Förbudet mot diskriminering finns
också inskrivet i ett stort antal konventioner om
mänskliga rättigheter.

Standardreglerna
FN:s standardregler för personer med funktionshinder uttrycker mycket tydliga och principiella ståndpunkter när det gäller rättigheter, möjligheter och
samhällsansvar på olika områden. Reglerna ger konkreta förslag på hur ett land ska undanröja hinder
för personer med funktionsnedsättningar och skapa
ett tillgängligt samhälle.
Standardreglerna har spelat och spelar ännu en
mycket stor roll för hur länderna utformar sin handikappolitik.

Ny konvention
Efter fem års förhandlingar i FN enades samtliga
medlemsländer år 2006 om en konvention för att
stärka skyddet av rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.
Till skillnad från FN:s standardregler är en FNkonvention juridiskt bindande för de stater som
ratificerar den. Konventionen fokuserar på icke-diskriminering och listar nödvändiga åtgärder för att
personer med funktionsnedsättningar ska kunna ta
del av samma rättigheter som andra.

Sverige medverkade aktivt med att förhandla fram
konventionen som antogs av FN. Nu pågår det ett
arbete inom regeringskansliet med att se över hur
den svenska lagstiftningen överensstämmer med
konventionen.

Regeringsformen
I svensk rätt kommer principen om alla människors
lika värde främst till uttryck i regeringsformen. I den
slås det fast att den offentliga makten ska utövas med
respekt för alla människors lika värde. Det allmänna
ska dels verka för att alla människor ska uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället, dels för att motverka diskriminering av människor på grund av kön,
nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning,
ålder eller annan omständighet.

Olika lagar
I Sverige är reglerna mot diskriminering uppdelade
på sju olika lagar. Skyddet är olika långtgående beroende på vilken diskriminering det är frågan om.
Fyra av lagarna förbjuder diskriminering på grund
av funktionshinder. De rör skolan, högskolan, arbetslivet samt vissa övriga delar av samhället, som till
exempel vid köp av varor, tjänster och bostäder.

Handikappombudsmannen
Den som upplever sig ha blivit orättvist behandlad
på grund av att man har en funktionsnedsättning
kan vända sig till Handikappombudsmannen, HO.
HO:s främsta uppgift är att bekämpa diskriminering och verka för mänskliga rättigheter. HO ska ge
råd om diskriminering och ska också ta emot anmälan om diskriminering. En grundläggande uppgift
för HO är att se till att lagarna mot diskriminering
på grund av funktionhinder följs.
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ngslag
Av Carl Leczinsky
Carl Leczinsky, tidigare departementsråd, numera chef för Hjälpmedelsinstitutet.

Förslag om ny sammanhållen
diskrimineringslag

Var gäller lagen?

Regeringen har nu lämnat en proposition till riksdagen där den föreslår att en ny diskrimineringslag
och en ny lag om en diskrimineringsombudsman
inrättas (prop. 2007/08:95).
Regeringen föreslår att den nya diskrimineringslagen ska ersätta nuvarande sju diskrimineringslagar.
Den nya lagen ska motverka diskriminering på
grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och
ålder.

Inom alla samhällsområden
I den nya lagen mot diskriminering ska förbudet
mot diskriminering gälla inom i princip alla samhällsområden. Nytt är att diskrimineringsförbudet
inom arbetslivet ska gälla även för praktikanter och
för dem som utför arbete som inhyrd eller inlånad
arbetskraft. I dag omfattas inte dessa grupper av
skyddet mot diskriminering.

Bristande tillgänglighet
ännu inte diskriminering
Diskrimineringskommittén, den statliga utredningen som föregick propositionen, föreslog att ett diskrimineringsförbud mot att inte vidta åtgärder för
tillgänglighet för personer med funktionshinder,
skulle införas i den nya lagen.
De flesta remissinstanserna var positiva till förslaget.
Ändå bedömer regeringen att frågan om bristande
tillgänglighet för personer med funktionshinder är
en fråga som bör beredas ytterligare.
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Den nya lagen föreslås innehålla diskrimineringsförbud som gäller:
• Arbetsgivare
• Utbildningsverksamhet
• Arbetsmarknadspolitisk verksamhet och
arbetsförmedling utan offentligt uppdrag
• Start eller bedrivande av näringsverksamhet
• Yrkesbehörighet
• Medlemskap i organisationer
• Varor, tjänster och bostäder
• Allmän sammankomst och offentlig tillställning
• Hälso- och sjukvården
• Socialtjänsten
• Studiestöd
• Värnplikt och civiltjänst
• Offentlig anställning
De nya områdena är offentlig anställning, värnplikt och civilplikt, all utbildningsverksamhet, allmän sammankomst och offentlig tillställning.

En myndighet för alla
Regeringen föreslår även att de nuvarande fyra ombudsmännen mot diskriminering slås samman till
en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen.
Verksamheterna hos de nuvarande ombudsmännen
mot diskriminering kommer att ersättas av den nya
myndigheten.
Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari
2009.
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Arbete eller daglig verksamhet?

Fler ungdomar
i daglig verksamhet
Många personer med lindrig utvecklingsstörning riskerar att hamna i den
fattigdomsfälla som aktivitetsersättning och daglig verksamhet är. När de
istället borde kunna få vanliga jobb, med eller utan lönebidrag.

A

ntalet personer som har daglig verksamhet
enligt LSS och som är 22 år eller yngre, har
ökat från drygt 750 till nästan 2 000 under de
senaste sju åren. Framför allt beror detta på att antalet elever i den obligatoriska särskolan (7–16 år) under 1990-talet ökade från ca 8 000 till över 14 000.
Ökningen av antalet särskoleelever har gällt grundsärskoleelever men inte träningsskolelever. Den inträffade under 90-talet fram till år 2003. Därefter har
antalet legat på samma nivå några år. Det sista året
har antalet grundsärskoleelever sjunkit något till ca
10 000 elever, medan antalet i träningsskola ökat något till ca 4 000 elever.
Eleverna i gymnasiesärskola har
ökat från ca 5 000 till ca 8 000 under
samma tid.
Alltfler elever har således fått diagnosen utvecklingsstörning. När man
slutar skolan berättigar diagnosen till
insatsen daglig verksamhet.
Den våg av ett stort antal elever i
den obligatoriska särskolan som nu
passerar genom gymnasiesärskolan,
kommer att under åtminstone tio år
framöver påverka antalet i den dagliga
verksamheten.

till elevers olikheter – ’skolkultur’ om man så vill.”,
skriver Skolverket.
Man skulle lika gärna ha kunnat skriva ”människosyn”. Vissa kommuner sorterar helt enkelt bort de
svagbegåvade.

Aktivitetsersättning
Aktivitetsersättning som kom 2003 ersatte sjukbidrag och förtidspension upp till 30 års ålder för dem
med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionshinder. Aktivitetsersättningen beviljas för omkring 4
000 personer per år – ganska
jämnt genom åren. Knappt 20
% av dem med aktivitetsersättning är inskrivna i daglig verksamhet.
Elever med utvecklingsstörning har rätt till undervisning
ett tionde år i den obligatoriska särskolan. De kan därför
vara 21 år då de går ut gymnasiesärskolan. Under de sista
åren kan en elev med funktionshinder som fyllt 19 år få
en aktivitetsersättning på upp
till 8 000 kr per år för fortsatta
studier.
Antalet nybeviljade aktivitetsersättningar per år för
fortsatta studier har mer än fördubblats under åren
2000–2006, från 750 till 2 000. 43% av dessa två tusen
har en utvecklingsstörning, 20% har andra specifika
diagnoser (neuropsykiatriska, dyslexi etc) och hela
32% anges som ”övriga”.
Orsaken till denna ökning är oklar. Till en del kan
den bero på att det saknas en entydig definition av
funktionshinder.
Efter gymnasieskolan kan man ansöka om fortsatt
aktivitetsersättning, men nu på grund av en nedsatt
arbetsförmåga. Ca 29% av eleverna får en sådan fortsatt aktivitetsersättning. Hur många av dem som har
en utvecklingsstörning vet man inte, men troligen
får de allra flesta med utvecklingsstörning en sådan
fortsatt aktivitetsersättning.

”

Vissa
kommuner
sorterar
helt enkelt
bort de
svagbegåvade.

Elever sorteras bort
Ökningen av antalet elever i särskolan beror till stor
del på att alla elever i den åldern har ökat. Men det
är inte hela förklaringen. En del av ökningen beror
på att de stora undervisningsgrupperna inom grundskolan minskat möjligheten att ge stöd till elever som
behöver det. Dessutom infördes en generösare bedömning vid inskrivning i särskolan av barn inom autismspektrat, som inte har en utvecklingsstörning.
Skillnaden mellan kommunerna vad avser antalet
i den obligatoriska särskolan varierar från de kommuner som inte har några elever alls, till den kommun där 3,6 % av grundskoleeleverna går i särskola.
Medeltalet är 1,4 %.
Skolverket har med en ambitiös matematik försökt
finna en förklaring till denna stora variation. Trots
det lyckas man bara förklara 10 % av variationen
med politiskt styre, skattekraft, tätortsgrad mm. ”Det
talar för att variationen ifråga om särskolan mer har
att göra med hur skolor och kommuner förhåller sig

Stor risk för ”inlåsning”
Antalet som är 22 år eller yngre i daglig verksamhet
har alltså ökat under de senaste sju åren. Det rör sig
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om en ökning på 163 %. Antalet pojkar är mer än
dubbelt så många som antalet flickor.
Det finns enligt Socialstyrelsen en stor risk för en
”inlåsningseffekt”. Det beror på det hårdare arbetsklimatet liksom på svårigheterna att komma in på
Samhall. Man kan tycka att Samhall borde känna ett
särskilt ansvar för de lindrigt utvecklingsstörda som
lämnar särskolan, men så är inte fallet.
Socialstyrelsen anger i sin skrift att cirka tio procent av dem i daglig verksamhet borde kunna gå vidare till lönearbete i någon form. Men i verkligheten
gick under den senaste femårsperioden endast ca en
procent av samtliga vidare till arbete i den öppna
arbetsmarknaden. I mer än halva antalet av kommunerna har inte någon gått vidare till skyddat arbete.
Övergången till lönearbete är näst intill obefintlig.
Det krävs framförallt förbättringar i samarbetet
med Arbetsförmedlingen, dit den enskilde själv måste anmäla sig som arbetssökande. Utan en sådan kan
ingen räkna med hjälp till ett lönearbete eller ett
arbete på Samhall.

Vad kan kommunen göra?
Vad kan kommunen göra för
att öka antalet som får någon
form av löneanställning istället för att få daglig verksamhet med aktivitetsersättning?
Undersökningar visar att
elever som går i en särskola,
där kommunen aktivt jobbar
med samverkan och information till arbetsgivare, tycks ha
större möjligheter till arbete
på den reguljära arbetsmarknaden, än elever i särskolor utan sådant samarbete.
Här två exempel hämtade ur rapporten:

Socialstyrelsen. Insatser och
stöd till personer med funktionshinder. Art.nr. 2008131-4. 66 sid. Pris 76 kr.
Kan beställas från 08-779
96 66 eller laddas ner gratis
från www.sos.se
Rapporten refererar i stor
utsträckning till Skolverket
Kommunernas särskola.
2006, till Försäkringskassan
Förlängd skoldag – en ny väg
in i aktivitetsersättningen, FK
redovisar 2007:7 och till ett
ännu ej publicerat arbetsmaterial om daglig verksamhet
på Socialstyrelsen.

skolan. Studie- och yrkesvägledaren fungerar som
en spindel i nätet och
har samarbete med försäkringskassa, arbetsförmedling och kommunens
LSS-handläggare. Hon
har kontakt med arbetsförmedlingens IA-lag som
jobbar med personer som
har kognitiva funktionsnedsättningar samt nedsatt arbetsförmåga. Studie- och yrkesvägledaren
håller i överföringskonferenser i december för
dem som ska sluta skolan
nästföljande vår. I Skellefteå var det totalt nio elever
som gick ut gymnasiesärskolan 2003. Fyra elever gick
till förvärvsarbete och lika många fick daglig verksamhet enligt LSS. En är arbetslös.

”

Fattigdomsfälla

De som får sämst ekonomi livet ut
är de som aldrig varit inne på arbetsmarknaden. Man får då ingen
inkomstrelaterad ersättning utan
enbart ersättning på garantinivå.
Den justeras inte uppåt med den
allmänna prisnivån och inte med
den sannolika ökningen av levnadsstandard, som tilldelas den arbetande befolkningen. Det kan bli
en långsiktig fattigdom. Socialstyrelsen anser att de här personerna
kan bli en ny grupp fattigpensionärer med mycket
begränsade ekonomiska resurser. Konsekvensen är
att kommunerna tvingas besluta om särskilt ekonomiskt bistånd till dem.
Syftet med aktivitetsersättningen är att öka förutsättningen för att förbättra arbetsförmågan. Därför
måste möjligheten av att få pröva ett arbete i den
reguljära arbetsmarknaden prövas regelbundet för
den som deltar i daglig verksamhet och som kan tänkas slussas ut. Daglig verksamhet måste helt enkelt
bli en del av arbetsmarknadspolitiken.
Många i daglig verksamhet har individuella placeringar. Socialstyrelsen menar att det behövs en stödjande länk till ett lönearbete och information och
möjligheter till handledning på den nya arbetsplatsen. Dessutom individuell träning och vägledning så
att den enskilde blir motiverad och kan känna sig
trygg. Det kan vara arbetskonsulenter, som besöker
den enskilde på arbetsplatsen och som sedan fungerar som en stödjande länk mellan arbetsplatsen och
den dagliga verksamheten.
-–Vi är sämst i världen på att få unga i arbete, säger
professor Thomas Lindh på Institutet för framtidsstudier.
Det är en grym betygsättning.
					
KG

De som får sämst
ekonomi livet ut
är de som aldrig
varit inne på
arbetsmarknaden.

Exemplet Umeå
• I Umeå finns en samordnare på Arbetsförmedlingen som träffar elever direkt när de börjar i gymnasiesärskolan. Därefter sker kontinuerliga samverkansmöten mellan kommunen, skolan och arbetsförmedlingen. Syftet med att börja tidigt är bland
annat att få till bra praktiklösningar som i framtiden
ska kunna ge eleverna arbete. I årskurs tre får alla
elever med lindrig utvecklingsstörning gruppvägledning hos Arbetsförmedlingen. Arbetsgivare bjuds
också in till informationsträffar där både skola och
arbetsförmedling berättar hur olika funktionsnedsättningar påverkar förmågan att arbeta. Arbetsgivare erbjuds även handledarutbildning.
Av åtta elever som gick ut gymnasiesärskolan i
Umeå 2003 har sju deltagit i studien. Fem av dem
fick förvärvsarbete, varav tre har tillsvidareanställningar. En är föräldraledig och en är arbetslös, men
även den personen arbetar ibland som timvikarie
i kommunen. Ungdomarna trivs med sina arbeten
och de är alla nöjda med sin situation.
Exemplet Skellefteå
• I Skellefteå finns en studie- och yrkesvägledare
som jobbar med elever som ska sluta gymnasiesärINTRA 2 • 08					
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C

hristoffer Ekman är 21 år och arbetar som montör på JELTEC. Sen i augusti 07 har han en fast
anställning. Vägen dit har inte varit helt enkel.
Men Christoffer Ekman har vuxit in i firman och blivit
en omtyckt medarbetare.
– En i laget helt enkelt, säger hans chef Johnny Tall.

Christoffer Ekman har tur. Han bor i Norrköping och
där vill man att alla som lämnar gymnasiesärskolan ska ha
ett jobb. Redan i november 2006 började han praktisera
på JELTEC. I början var det lite svårt.
– Jag hade en handledare, Karin Karlsson, berättar
Christoffer. Hon var med mig två veckor i början.
JELTEC är en firma som specialiserat sig på skötbord
och andra arbetsmöbler.
– Vi säljer mest till dagis, berättar Christoffer. Jag förmonterar vissa delar. Och så hjälper jag till på lagret. Vi
säljer mycket till Norge, men inte så mycket till Tyskland
än.
När Christoffer arbetat ett tag på JELTEC flyttade han
till en egen lägenhet i Norrköping. Han lagar sin mat
själv och tar med sig lunchmat till jobbet.
En gång i veckan kommer en boendestödjare och hälsar på.
– Men vi spelar mest TV-spel, skrattar Christoffer.
Annars tycker Christoffer om att spela bowling på fritiden.
Två gånger har han följt med sina arbetskamrater på
konferens.
– Han är en i laget, säger Johnny Tall. Han och Peter
Gullberg håller i trådarna på JELTEC.
– Christoffer växer för varje dag här, säger Peter. Han
bidrar med mycket.

Jobb finns –

Yrkesutbildning och handledare
gav många jobb inom äldreomsorg
På 15 enheter inom äldreomsorgen i Norrköping finns det nu unga personer med funktionshinder som arbetar eller praktiserar. Sex av dem
har fasta jobb som serviceassistenter.

G

enom k.u.b. (ett kommunalt projekt som
bygger på Kunskap, Utveckling och Bemötande) och utbildningen Service inom äldreomsorg (en tvåårig yrkesutbildning på Särvux), har
flera unga vuxna fått utbildning och möjlighet att
göra praktik inom äldreomsorgen. Meningen är att
detta ska leda fram till fast arbete som serviceassistenter. Projektet har blivit mycket uppmärksammat.
2005 startade man den 2-åriga yrkesutbildningen
där en stor del av utbildningen bygger på praktik. Efter utbildningen får man under det första året en Utvecklingsanställning. Om det fungerar bra kan den
övergå i en Trygghetsanställning. (Se nästa sida).
Lönen sätts individuellt utifrån ålder, erfarenhet
och utbildning.
På arbetsplatserna har man genomfört utbildningsdagar och spridit information, varefter man
utbildat handledare. I nuläget är ca 15 enheter inom

Arbetslivskonsulent Maria
Skarin är ansvarig för
k.u.b.

äldreomsorgen delaktiga i k.u.b. Det innebär att de
tar emot en person med funktionshinder på praktik
eller i arbete. Två naturliga stödjare utses på varje arbetsplats, och får regelbundet kompetensutveckling
för att kunna utvecklas i sin roll.
Maria Skarin, som är ansvarig för k.u.b., betonar
vikten av att man tittar både på individens och arbetsplatsens förutsättningar efter utbildningen.
– Det är viktigt att man bygger mycket på stödpersonerna på arbetsplatsen, annars hamnar den enskilde
lätt vid sidan av, säger Maria Skarin som tillsammans
med Karin Gavér på Särvux har varit drivande.
k.u.b. började som ett EU- projekt och har nu övergått i ordinarie verksamhet inom Aktema, på vårdoch omsorgskontoret i Norrköping.
Läs mer om AKTEMA och k.u.b. på Norrköpings
kommuns hemsida:
www.norrkoping.se/vard-omsorg/sysselsattning_och_arbete/
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eller daglig verksamhet?

Johnny Tall och Peter Gullberg är delägare i JELTEC. De
ser det som en självklarhet att erbjuda jobb också till dem
som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Alla företag borde ha plats!

– i Norrköping!
P

– Alla företag borde ha åtminstone en plats
för någon som behöver lite extra stöd, säger
Johnny Tall. Det finns alltid arbete som passar.
– Det har gått över förväntan, fyller Peter
Gullberg i. Det har varit obyråkratiskt och
enkelt från kommunen och arbetsförmedlingen. Inte en massa blanketter att fylla i.
Från AKTEMA har man ställt upp bra. Man
kommer ofta och är här kort tid. Sedan är det
vårt ansvar att se till så att arbetsuppgifterna
är anpassade. Skulle det bli något fel i en leverans så är det vi som gjort fel och inte varit
tillräckligt tydliga.
JELTEC är ett litet delägt företag. Man har
vi-känsla och stöttar varandra.
– Det är viktigt att man känner sig trygg i
jobbet. Att man passar tider och tar sina arbetsuppgifter på allvar.
– Vi behöver bli påminda att vi alla är olika,
säger Johnny.
Kanske bidrar det lite till deras positiva attityd att de båda har fruar som arbetar inom
LSS-verksamheten.
– Jo, det är klart, säger Peter, man känner
ju en viss press hemifrån.

å AKTEMA i Norrköping har man bestämt sig. Alla
som vill och kan ska ha ett arbete. Ett riktigt arbete.
Bo Björkholm är arbetslivskonsulent.
– Ungefär hälften av de 18 i Norrköpings kommun som
lämnar gymnasiesärskolan i år kommer att vara ute på
arbetsplatser i höst. Mest rör det sig om enskilda arbetsplatser ute på företag. Vi försöker erbjuda alla som vill ett
riktigt jobb. Men ungefär hälften söker plats inom Daglig
verksamhet enligt LSS.
AKTEMA är ett team inom daglig verksamhet inom
Norrköpings kommun. Man vänder sig till personer med
intellektuella och/eller neuropsykiatriska funktionshinder, psykiska funktionshinder och personer
med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder.
Totalt finns det 650 personer inom daglig
verksamhet och 200 personer som finns ute
på olika arbetsplatser. 51 personer har fått
lönebidragsanställning.
Man har en medveten strategi för att slussa alltfler ut i arbete. Den bygger dels på
samarbete med Särvux, försäkringskassan
och arbetsförmedlingen. Dels på intervjuer
och kartläggning av den enskildes förväntningar och möjligheter.
– De äldre som arbetat inom daglig verksamhet länge tycker kanske att det är tryggt
Bo Björkholm började på 80-talet som arbetsanpassare inom omsorgerna som
och bra. Men de unga vill för det mesta ha
då hade landstinget som huvudman. Idag arbetar han dels som SYVI-samordriktiga jobb, säger Bo Björkholm.
nare på gymnasiesärskolan (SYVI = Särskolans yrkesvalslärare) och dels som
Text och bild: Hans Hallerfors.
arbetslivskonsulent på AKTEMA.
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Mer om arbete...
Å

r 2006 hade 58 700 personer anställning med
lönebidrag. Det var några tusen fler än året
innan.
21 200 arbetade samma år inom Samhall och 5 100
i offentligt skyddat arbete. I båda fallen ett något minskat antal än året innan.
I Socialstyrelsens lägesrapport för 2007 redovisas
inte antalet med funktionshinder utan något arbete,
men i en rapport från Statistiska Centralbyrån, SCB,
anges att drygt halva antalet av dem som uppgett
nedsatt arbetsförmåga förvärvsarbetade 2006. Personer med utvecklingsstörning särredovisas ej.

Insatser till personer
med funktionshinder
• Utvecklingsanställning
Denna anställningsform innebär en tidsbegränsad
anställning (max ett år) med ekonomiskt stöd till
arbetsgivaren enligt samma regler som lönebidrag.
• Trygghetsanställning
Trygghetsanställning är ett alternativ till anställning
hos Samhall AB under en icke begränsad tid. Ett slags
anställning med lönebidrag – där man räknar med
att funktionshindret är bestående och därför kan anställningen vara under flera år.
• Lönebidragsanställning
Vid lönebidragsanställning skall den med funktionshinder anställas som andra. Arbetsgivaren får lönebidrag från arbetsförmedlingen vars storlek bestäms
av lönen och arbetsförmågan. Bidraget kan minska
över tid eller helt upphöra.
• OSA
Offentligt skyddat arbete omfattar arbetslösa som
tillhör LSS personkrets, andra med socialmedicinskt
funktionshinder och arbetslösa med svår psykisk
sjukdom. Den anställde skall ha lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal. Stödets storlek till den offentlige arbetsgivaren beror på lönen
och den anställdes arbetsförmåga.
• SIUS
Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd, ”supported employment”, består av ett stöd som ges till
den arbetssökande inför en anställning och till arbetsplatsen av en SIUS-konsulent. Det kan innebära
att denna arbetar vid sidan med den arbetssökande
i högst sex månader och dessutom ger ett uppföljningsstöd. Under introduktionstiden föreligger
inget arbetsförhållande (det jämställs med arbetspraktik) och ingen kostnad för arbetsgivaren. Det är
Arbetsförmedlingen som beslutar om SIUS.

Samhall

M

ånga inom omsorgerna om utvecklingsstörda
har uppfattningen att Samhall borde anställa
fler ungdomar och andra med utvecklingsstörning.
Som Socialstyrelsen skriver – de låses in i den dagliga
verksamheten. Jag ringde till den förre handikappombudsmannen Lars Lööw, numera direktör på
Samhall: Vad kan Samhall hjälpa till med?
Lars Lööw berättar att antalet anställda med funktionsnedsättning ligger idag på ca 20 000, mot som
mest 30 000, och att riksdag och regering har beslutat
att Samhall skall bantats ännu mer. Inriktningen på
lönsamhet och andra mål ligger kvar. Han betonar
att relationen till ungdomar som lämnar särskolan
och dem på daglig verksamhet måste gå via arbetsförmedlingen.
–Det är arbetsförmedlingen som skall bedöma arbetsförmågan och pröva lämplig åtgärd, säger han.
Huvudregeln är att alla andra insatser, såsom lönebidrag och utvecklingsanställning, skall ha prövats
först. Samhall kommer sist i den hierarkin.
Men, berättar Lars Lööw, personer med utvecklingsstörning ingår i de tre prioriterade målgrupperna för Samhall. För övrigt finns vissa likheter
mellanDaglig verksamhet enligt LSS och Samhall
vad gäller arbetsinnehållet – även Samhall har t ex
grupper som arbetar med fastighetsskötsel.
– Det är en utmaning att motverka den inlåsning
som LSS, Arbetsförmedlingen och Skollagen samverkar till. Man måste hitta vägar och modeller för
att komma runt den. Varje anställning är en utmaning för oss på Samhall, avslutar Lars Lööw.

R

Riksrevisionen granskar

iksrevisionen har i en granskning funnit att
personer med funktionshinder inte har fått fler
jobb under 2000-talet. Det brister i handläggningen
på arbetsförmedlingarna, främst av lönebidrag som
utgör den största bidragsformen. Bidragstiderna är
onödigt långa och bidragen onödigt höga. Regeringens etappmål om att öka arbetsgivarnas vilja att
anställa funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga, har inte uppfyllts. Till en del kan det bero på
otydligheter i regeringens styrning. Enligt Riksrevisonen har t ex AMS brustit i sitt sektoransvar under
flera års tid och trots att regeringen varit medveten
om detta har man inte gjort något.
Insats				
Antal deltagare 2006
Lönebidrag			
58 700
Offentligt skyddat arbete, OSA
5 100
Samhall			
21 200
Utvecklingsanställning		
550
Trygghetsanställning		
205
Arbetshjälpmedel, SIUS,
personligt biträde m.m.
12 500
Riksrevsionen. Utanförskap på arbetsmarknaden.
Funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga. RiR 2007:24
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Övervikt

Bild: Maria Korpskog.

Personer med utvecklingsstörning är överviktiga i högre
grad än andra. Det finns ännu inget bra program för att
motverka det. Insatserna är helt beroende av ”eldsjälar”.
Centrum för folkhälsa i Stockholms
läns landsting bedrev för två år sedan ett projekt som syftade till att
förbättra hälsoläget för dem som
bodde i gruppbostäder. En bred
enkät som kartlade situationen
följdes av utbildningsdagar för ett
stort antal anställda. Därefter publicerade landstinget ett föredömligt informationsmaterial som dels
var riktat till de enskilda och dels
till personal i gruppbostäder och
daglig verksamhet. 20 gruppbostäder använde sig av materialet och
en stor grupp personal fick särskild
utbildning.
Resultatet blev magert – i endast två av gruppbostäderna började man med ett
större förändringsarbete
och endast enstaka förändringar i livsmedelsval kunde noteras.
Nu har landstingets Centrum för folkhälsa publicerat
en slutrapport. I den får man information om de
problem som vuxna personer med utvecklingsstörning har med kost och motion. Det görs intressanta
överväganden av hur man ska tackla denna viktiga
fråga. Det är inte lätt!

Knappt hälften har utbildning
Utgångspunkten är inte särskilt god: Knappt hälften
av personalen saknar grundutbildning inom vård
och omsorg och 30 % av arbetsledarna saknar högskoleutbildning. Även om högre chefer har bra kompetens, har de ofta så många underställda att de har
svårt att hinna ge personalen stöd i den omfattning
som efterfrågas.
Både verksamhetsansvariga och personal anser att
det finns ett stort behov av utbildning i ”bra mat”.
Men forskare visar att det är svårt att få deltagare att
ta till sig fakta, om det bryter mot den egna uppfattningen om vad som är hälsosam mat. Likväl är kunskapsförmedling en förutsättning för att åstadkomma en förändring. Och denna kan endast ske om det
finns ett tydligt handlingsutrymme på arbetsplatsen.
Därför är det viktigt att inte bara personalen utan
även chefer får samma utbildning. Och personalen
måste inom ramen för utbildningen få diskutera hur
de ska åstadkomma bättre rutiner och ett gemensamt förhållningssätt inom gruppbostaden.

Oenighet kan hindra
Projektet visar att oenigheten i personalgruppen
kan vara ett hinder när man vill införa hälsosammare matvanor. Likaså om gode män eller anhöriga har
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en egen bestämd uppfattning. Sådana hinder måste
personalen få hjälp att klara av.
Val av kost kan aktualisera den boendes rätt till
självbestämmande. Ett sådant etiskt dilemma – om
vad som är bäst för den enskilde – är enligt min uppfattning inte olösbart, men det försvåras av att den
personal som står den enskilde närmast har bristfällig utbildning och begränsad erfarenhet. Egenmakten får förvisso inte kränkas. Däremot får man lirka
och använda sig av övertalning för att öka någons
välbefinnande.

Även undervikt
Landstingsprojektet var inriktat på ”bättre mat och
mera motion” för dem som bor i gruppbostad. Det
visade sig svårt att genomföra då dessa personer har
en så varierande personlighet. Vi har ju även dem
med undervikt, särskilt hos gravt utvecklingsstörda
med rörelsehinder.
Frågan om motion blev inte lika ingående behandlad i projektet, trots att det borde råda större enighet
om behovet och lättare att få riktlinjer för det elementära behovet av dagliga promenader.
Inte heller tog man i projektet upp speciella åtgärder för dem som lider av fetma. I en norsk undersökning 2004 i gruppbostäder var 15% av männen och
hela 25% av kvinnorna feta. (I normalbefolkningen
6% respektive 7%.) Det är en grupp för vilken riktade insatser måste prioriteras.

Applåd!
Centrum för folkhälsa i Stockholms läns landsting skall
applåderas för att ha gett sig i kast med dessa svåra
frågor. Ingen har tidigare analyserat dessa förhållanden så ingående, ingen har drivit en påverkan så
allsidigt med utvärdering och personliga intervjuer.
Ingen har visat hur svårt det är att ändra matrutiner
i gruppbostäder.
Bollen ligger nu hos chefer och verksamhetsledare
i alla kommuner.
					
KG
Helena Bergström m. fl Mat, rörelse och hälsa i gruppbostaden. Rapport nr 38. 68 sid.  Pris 75 kr + moms och frakt.
Äta, röra sig och må bra. En bok på 31 sidor för personer
med utvecklingsstörning. 2006. Pris 100 kr + moms och
frakt.
Handledning för personal i gruppbostad o daglig verksamhet. 34 sid. Pris 75 kr + moms och frakt.
Alla tre publikationerna kan beställas från Centrum för folkhälsa. Stockholms läns landsting, tel 08-737 35 00. De kan
också beställas eller laddas ner gratis från hemsidan:
www.folkhalsoguiden.se
Läs också Intra nr 2/2007 (den finns som PDF-fil   på vårt
nätarkiv: www.intra.info.se) sid 31.
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Beteendeträning
och nedläggningar
Av Hans Hallerfors

M

ånga personer med utvecklingsstörning
har svårt att hitta rätt i livet. Upplevelser
av att inte vara älskad för den man är, av att
inte bli förstådd, av att känna sig mindervärdig och
annorlunda skapar ilska och frustration.
Jag föreställer mig att många personer med svåra
funktionshinder upplever sig som inlåsta i funktionsnedsättningens kroppsliga och själsliga fängelse utan
möjlighet att komma ut.
Att inte kunna förmedla upplevelser av smärta,
sorg och rädsla kan leda till allvarliga psykiska problem och, som det kallas, beteendestörningar.
För personer med grav eller måttlig utvecklingsstörning har dessa beteendestörningar ofta handlat
om att man skadat sig själv med slag eller bett. För
personer med lindrig utvecklingsstörning rör det sig
oftare om ett utåtagerande, aggressivt eller störande
beteende.

Inga enkla sätt
Det finns inga enkla sätt att hjälpa någon med dessa
svåra problem. Ett psykiatriskt stöd kan vara nödvändigt för att kunna behandla olika psykiska störningar
med medicinering. Dessutom kan det, precis som
med alla oss andra, vara nödvändigt med behandling på psykiatrisk klinik där möjlighet till observation och låsta dörrar finns. Men det är meningslöst
att tära på psykiatrins ansträngda resurser med ständiga inläggningar om man inte samtidigt har en
plan för hur man på sikt ska kunna skapa ett bra
stöd i vardagen.
Ofta kan det, av hänsyn till grannar, vara nödvändigt att hitta en bostad där den som är orolig kan få
vara det, utan att skrämma eller störa omgivningen.
Men i övrigt handlar det insiktsfulla stödet om att
på lång sikt skapa tillit och möjligheter att göra sig
förstådd. Det handlar om att anställa kunnig och engagerad personal som har förmågan att arbeta med
dessa svåra problem under lång tid. Agneta Johansson (se Intra nr 1/02, 1/03 och 1/05 – finns också i
vårt nätarkiv: www.intra.info.se) har visat på en lika
enkel som framgångsrik metod att genom långsiktigt arbete stödja personer med ett självskadande
beteende. Likaså har personalgrupper på olika håll
i landet kunnat visa att det går att hitta vägar till ett
fungerande liv också för dem som tidvis drivs av starka aggressiva och självdestruktiva impulser.

Beteendemodifikation
Ända sedan 1970-talet har det också funnits gott om
experter som sett annorlunda på saken. Psykologer
och beteendevetare har av och till lanserat olika
modeller för att genom straff och belöningar styra
icke önskvärda beteenden i rätt riktning. I Norge,
där beteendemodifikationen (så kallades den på
70-talet, nu har man döpt om den till beteendeträning) var särskilt utbredd, avslöjades under 70- och
80-talen ett flertal övergrepp som skett i namn av att
vara till nytta för dem som bestraffades. Så sent som
2003 dömdes en psykolog, Jens Skår, för att ha utövat
våld mot en 19-årig pojke med utvecklingsstörning.
Övergreppet hade psykologen filmat för att kunna
använda i utbildningssyfte.
Även i Sverige har beteendemodifikationen då och
då putsats upp för att användas av psykologkonsulter. Ofta anlitas de av förvaltningar som hoppas att
det ska finnas en enkel metod. En som inte kostar så
mycket i form av personalförstärkningar och långsiktiga lösningar av boende och arbetssituationen för
den enskilde.
När personal och anhöriga är förtvivlade, när grannar klagar och arbetsledningen står handfallen kan
det kännas som en bra lösning att tillkalla en expert
som analyserar problemet och upprättar en åtgärdslista. Det lugnar ner stämningen och skapar, åtminstone för ett tag, stadga i stödet.
Psykologen Olle Wadström var under många år en
sådan expert som tillkallades när man upplevde att
problemen runt någon person växte personal och
förvaltning över huvudet. Enligt många gjorde han
ett bra jobb och hjälpte många.

Uppdrag Granskning
Men spåren förskräcker. I Uppdrag Granskning
som sändes den 26 mars berättades om Ida, en ung
kvinna med Downs syndrom, som utsattes för ideliga
övergrepp i form av ”nedläggningar”. I behandlingsprotokoll (990601) framställs dessa ”nedläggningar”
som ett sätt att styra Idas beteende. Enligt uppgift
är det Olle Wadström som skrivit detta protokoll. I
protokollet står bland annat: ”Om Ida sätter igång
olika aggressiva aktiviteter och dylikt ... tag genast
kontroll över henne. Detta sker säkrast genom att
hon tvingas ligga på magen. Håll kontrollen tills hon
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Bild: Oskar Lorentzon.

Reportern Nadja Yllner, på SVT:s Uppdrag Granskning, avslöjade de övergrepp som
skett i form av ”nedläggningar” och ”kontrolltagning”  i Uppsala kommun mot personer med funktionshinder. Avslöjandet ledde till ursäkter från det ansvariga kommunalrådet och till kraftfulla uttalanden från intresseorganisationerna.
Så här skriver Anna-Lena Krook, förbundsordförande för FUB:
FUB vill med anledning av det som inträffat med kraft uttala att FUB under inga omständigheter accepterar de övergrepp som personal har gjort sig skyldig till och som
därtill har sanktionerats av dem som är ansvariga för verksamheten.    ...
FUB anser även att det är viktigt att påpeka att individuell utveckling inte har något samband med att
göra som man blir tillsagd av rädsla för att bli misshandlad.
FUB framhåller med skärpa att tvång mot den enskilde inte ryms inom LSS; hjälp till egen utveckling skall
ges genom positiv uppmuntran och stöd.
och så här säger Eva Nordin-Olson, ordförande i Riksföreningen Autism:
Vi reagerar med avsky mot de upprörande metoder som skildrades i gårdagens Uppdrag Granskning. Nedläggning eller s k kontrolltagning är inte någon evidensbaserad metod och det är chockerande att såväl
ledning som personal på de berörda boendena förletts att tro det.
Det som uppfattas som en beteendestörning hos personer med utvecklingsstörning och/eller autism ska
ses som ett sätt för
individen att kommunicera, att försöka säga
något. Den grundsynen
måste all verksamhet
som rör personer med
utvecklingsstörning
och/eller autism vila
på.
Arrangerad bild från
”Uppdrag Gransknings”
program om nedläggningar
och övergrepp i Uppsala.

lugnat sig plus minst 15 minuter. Inget samtal med
henne under kontrolltagningen.”
Så här motiverar han dessa ingrepp: ”När utvecklingen gått så pass långt som med Ida måste bemötandet ibland bli mycket tydligt och resolut. Detta
kan i ögonblicket framstå som elakt, men är i själva
verket ett sätt att vara snäll mot henne på lång sikt.”
Personalens användning av fysiskt tvång fortsatte,
nu med en konsultfirma, TBK Education, som handledare, ända tills Idas föräldrar reagerade och länsstyrelsen riktade stark kritik mot Uppsala kommun
som låtit dessa övergrepp fortgå.
Olle Wadström har i en artikel i SvD (080326) försvarat ”nedläggning”. Han måste ju rimligen veta att
det inte finns någon som helst rättslig grund för att
använda dessa typer av tvångsmedel inom LSS-verksamhet. Däremot finns möjligen rätten att använda
sig av fasthållning i nödvärn (enligt nödvärnsparagrafen i brottsbalken (24 kap. 1 §).
Därför skriver Olle Wadström att ”nedläggning”
endast kan användas ”i brist på bättre åtgärder” för
att ”skydda den enskilde från sig själv”. Men i behandlingsprotokollet framgår tydligt att ”nedläggningarna” inte handlar om nödvärn utan om just det
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som Olle Wadström är expert på: beteendeträning.
Därmed faller också den rättsliga grunden för
dessa övergrepp.
Jag hade velat fråga Olle Wadström om detta och
har därför sökt honom på e-post och telefonsvarare.
Men Olle Wadström har valt att istället skicka ett
brev där han berömmer sig om att ha tagit sig an
de ”svåra fallen” som andra psykologer inte velat ”ta
i”. Den kritik som riktats mot honom för beteendeträningen genom bland annat ”nedläggningar” förvandlar han till en kritik som riktats mot ”föräldrar
och personal”.
Olle Wadström har, skriver han vidare, efter den
plågsamma kritiken i Uppdrag Granskning beslutat
sig för att ”aldrig mera arbeta som handledare inom
omsorgen eller habiliteringen för svårt beteendestörda”. Hela Olle Wadströms brev återges på nästa
sida.

Humanistisk människosyn
När jag själv började arbeta på en barninstitution
1971 hade många, säkert över hälften, av de 240
barn med utvecklingsstörning som bodde där, olika

						

27

typer av självdestruktivt beteende. Överallt fanns
dessa stumma uttryck för förtvivlan; barn som dunkade huvudet i väggen, som bet och slog sig eller
som bara satt passiva och viftade med någon liten
plastgrej framför ögonen hela dagarna. Också då
initierade några psykologer – utan framgång – ett
försök med beteendemodifikation. Det var inte det
dessa barn behövde.
Nuförtiden växer de flesta barn med utvecklingsstörning upp i kärleksfulla familjer. De växer upp
med helt andra förutsättningar. Och det behövs, för
livet i det öppna samhället kommer att vara tufft mot
dem och trots kärlek och stöd kommer några att utsättas för mobbing och övergrepp.
Antalet personer med sekundära handikapp i form
av ångest, oro och destruktiva beteendemönster, har
stadigt minskat på grund av att anstaltsmiljöerna försvunnit och stödet blivit bättre. Men under överskådlig framtid måste vi acceptera att ett fåtal individer
behöver extra stöd för att kunna stå ut med livet.
För deras – och vår egen del – måste vi se till att det
stödet vilar på en humanistisk människosyn. Det vill
säga att vi litar mindre på experter med olika typer av

åtgärds- och träningsprogram och mer på den fantastiska förmåga att skapa tillit, lugn och förståelse
som erfaren och kunnig personal kan utveckla om
de får tillräckligt med resurser för att kunna göra ett
bra jobb.

Stora risker
Man kunde kanske tro att beteendemodifikationen så småningom skulle försvinna från handikapp
omsorgen. Den bygger på en instrumentell syn på
människan och riskerna, när den används på personer med intellektuell funktionsnedsättning, är betydande. Det visar om inte annat historien.
Men genom att Beteendeträningen, eller KBT,
som den numera kallas, under senare år har visat sig
vara en effektiv metod att behandla tvångssyndrom
och fobier hos normalbegåvade personer, så har den
återigen blivit modern. Och naturligtvis kommer de
frejdiga (och dyra) konsulterna med sina träningsprogram också att försöka få in en fot inom handikappomsorgen. Släpp inte in dem! Riskerna är för
stora.
		

Olle Wadström:

Nu får det vara slut för min del
Jag har förgäves sökt Olle Wadström för att kunna
ställa frågor med anledning av hans medverkan i de
”nedläggningar” som förekommit i Uppsala. Jag fick
istället följande brev från honom:			
Hej Hans!
Jag har i hela mitt yrkesliv tyckt det har varit viktigt och
angeläget att ta mig an de svåra fall inom framför allt
habiliteringen, som de flesta andra psykologer inte
vågat eller velat ”ta i”. Svårt självskadande och svårt
aggressiva beteenden har aldrig varit särskilt attraktiva problem, för att det är så svårt att hantera och
finna möjliga lösningar för föräldrar och personal
att använda sig av. Under min tid som anställd omsorgspsykolog och även därefter har jag velat stödja
föräldrar och personal i deras svåra och ofta övergivna position att hjälpa samtidigt som de ska göra
rätt, så att problemen åtminstone ska inte förvärras
utan helst förbättras. Att hitta ett bemötande som
tillgodoser skyddsaspekten (för den enskilde själv,
för kamrater, för föräldrar/personal) och som samtidigt har ett behandlingsinnehåll är mycket svårt.
Det är lätt för utomstående att kritisera föräldrar
och personal för vad de gör. Naturligtvis ska avarter
och missbruk beivras. En utomstående betraktare
har mycket lätt att kritisera personal och föräldrar,
men behöver heller aldrig själv hamna i den svåra
och ensamma situation då något måste göras.
Den uppmärksamhet som jag fått i samband med
Uppdrag granskning och det efterföljande debatt-

programmet har varit mycket plågsam. Alla som arbetat med mig vet att de antydningar och insinuationer som framfördes inte stämmer med deras bild av
mig, mina intentioner och mina ambitioner. Nu får
det vara slut för min del och jag vill inte riskera att
hamna i något liknande i framtiden.
Resultatet av Uppdrag gransknings insats är, att jag
bestämde mig för att aldrig mera arbeta som handledare inom omsorgen eller habiliteringen för svårt
beteendestörda (självskadande och aggressiva personer). Redan samma vecka lämnade jag återbud till
två psykologer i Örebro (Ekeskolan och BUH), att
jag inte kunde fortsätta handleda dem. Likaså har
jag tackat nej till att handleda i Norrköping på vuxenhabiliteringen mm. Vid förfrågningar påtar jag
mig inte några nya uppdrag av den karaktären.
Jag ber dig därför respektera min önskan att få lämnas till glömskan och som ett steg i detta acceptera,
att jag inte vill medverka i en intervju med dig.
Det sorgliga med program av typen Uppdrag
granskning är om psykologer drar slutsatsen, att det
är bäst att inget göra för personer med svår beteendeproblematik, för den som inget gör kan inte
kritiseras.
Tack för ditt förstående
Bästa hälsningar
Olle Wadström
Leg psykolog. leg. psykoterapeut,
specialist inom klinisk psykologi,
handledare, utb. lärare
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Den enskilde ska
genom insatserna
tillförsäkras goda
levnadsvillkor.
LSS 7 §.

Kommunerna måste
ta sitt ansvar!
Lars Bolander är vice ordförande i stiftelsen Sävstaholm och Ruth Hemb arbetar som
sekreterare på stiftelsens kansli.

L

ars Bolander och Ruth Hemb är
bekymrade. De arbetar med stiftelsen Sävstaholm där personer med
utvecklingsstörning eller deras anhöriga
kan ansöka om stipendier.
– Vi har märkt en markant ökning av
ansökningar om stöd som kommunerna
egentligen ska stå för, säger Lars Bolander.
Man får känslan av att kommunala tjänstemän hänvisar till oss och kanske till och
med hjälper till med att skriva ansökan.
Bara för att kommunerna inte ska belastas
med kostnader. Det verkar vara lättare att
hänvisa till välgörenhet.

Bidrag till resor

Det mesta av stiftelsens stipendier och
bidrag går till forskning, runt frågor som
berör personer med utvecklingsstörning.
Men ca 800 000 kr/år går till enskilda personer med utvecklingsstörning och deras
anhöriga eller personal.
Ungefär hälften av dessa ansökningar
gäller resor.
– Det kan vara skolresor, lägerskolor, familjeläger eller idrottsläger, berättar Ruth
Hemb. Men oftast är det enskilda resor och
då vill man många gånger ha hjälp med
att betala biljetten för den medföljande assistenten eller ledsagaren. Kommunen betalar för det mesta lön för den som följer
med, men inte själva biljetten.
– Trots att det finns en regeringsrättsdom som klart säger att kommunen ska
stå för resekostnaden för ledsagare så gör
man inte det, säger Lars Bolander. Och då
har den enskilde ofta inte råd.
Lars är också upprörd över att många
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kommuner inte tycks bry sig så mycket när
det gäller att ge dem som bor i gruppbostad en bra sommar.
– Ofta är den dagliga verksamheten
stängd och i gruppbostaden är det mest
nya vikarier. Sommaren kan bli väldigt trist
för många. Förr var det en självklarhet att
huvudmannen hade ansvar för att alla fick
åtminstone någon semester. Men så är det
inte idag.
Bland övriga ansökningar utgör bidrag
till datorer och digitalkameror en stor
del.
– Det finns ju så många bra kognitiva
hjälpmedel som är kopplade till datorer.
Många ansöker också om stöd till handikappanpassade cyklar.
– Där kan man undra om inte hjälpmedelscentralerna borde ha resurser att
vara lite generösare, säger Lars Bolander.
En stor del av bidragen är till anhöriga.
– Det är ofta ensamma mammor som
har det ekonomiskt besvärligt, berättar
Lars Bolander. En del lider verkligen nöd.
Det kan vara en mamma som ansöker om
pengar till tvättmaskin att ha i lägenheten eftersom hon inte kan lämna sitt svårt
funktionshindrade barn för att gå ner i
tvättstugan.
En annan bidragsdel som då och då återkommer är hjälp med att köpa möbler till
lägenhet. Ofta handlar det om personer
som ska flytta till en egen lägenhet för första gången.
– Då brukar vi i första hand hänvisa till
socialtjänsten, säger Ruth Hemb. Men alltför sällan får de pengar därifrån.
Ruth Hemb är den som förbereder bidragsärendena. Ibland kontrollerar hon
						

Ur Stadgar för Stiftelsen Sävstaholm:
Stiftelsen Sävstaholm
skall ha till ändamål
att ... verka för de
psykiskt utvecklingsstördas utbildning,
utveckling och vård i
syfte att bereda dem
en så ljus och tryggad
tillvaro som omständigheterna medgiver.
Stiftelsen skall företrädesvis inrikta sina
strävanden så att de
utgör ett komplement
till samhälleliga åtgärder i samma syfte.
...
Stiftelsens verksamhet bör...ha följande
inriktning:
1. Lämna bidrag
till forsknings- och
utvecklingsarbete inom
området.
2. Meddela stipendier
åt enskilda psykiskt
utvecklingsstörda för
att efter grundutbildningen främja vidare
utveckling.
3.  Lämna bidrag till
fortbildning av anhöriga och personal sysselsatt med utbildning,
behandling och vård av
psykiskt utvecklingsstörda, samt skolor
och andra omsorgsverksamheter.
4. Vidtaga andra åtgärder för att befrämja de
psykiskt utvecklingsstördas utveckling.
...
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att man först har sökt stöd som man har rätt till enligt
LSS eller socialtjänstlagen. Ungefär hälften av ansökningarna till enskilda personer med utvecklingsstörning och anhöriga/personal går igenom. Förra året
var det 390 som sökte och 216 som fick bidrag.
– Kommunerna får inte smita från det ansvar som
lagen föreskriver att de har, säger Lars Bolander. Där
brister det mycket idag. Det ser vi på de ansökningar
vi får in. Vi ska vara ett komplement till kommunernas insatser, inte ersätta dem.
Stiftelsen Sävstaholm har gamla anor. Redan 1869
bildades Föreningen för Sinnesslöa barns vård. Från 1934

bedrev man skolverksamhet på Sävstaholms slott i
Vingåker och 1952 ändrade man namn till Föreningen Sävstaholmsskolorna. 1968 tog landstinget över
all omsorgsverksamhet och föreningen beslöt då att
använda sina tillgångar för att förbättra för personer
med utvecklingsstörning. 1996 bildade man en stiftelse som förvaltade en ansenlig kassakista. 80 % av
stiftelsens intäkter delas ut i stipendier och bidrag till
forskning och stöd till enskilda – det rör sig oftast om
4–5 milj kr per år.
Läs mer om Stiftelsen Sävstaholm på:
www.stiftelsensavstaholm.se
Text och bild: Hans Hallerfors.

Orimlig hyra
skapar fattigdom

A

ntalet som bor i en bostad med särskild service (gruppbostad eller servicebostad) ökar
med ungefär ett tusen varje år. För två år
sedan bodde 21 000 vuxna personer så. Nu visar Socialstyrelsen i sin Lägesrapport 2007 att mer än halva
antalet kommuner behöver fler platser och att ej
verkställda beslut om bostad med särskild service
har fördubblats sedan 2004. Ungefär en tredjedel
av ärendena var äldre än ett år. Trycket på kommunerna är stort då risk för böter föreligger om den
enskilde får vänta oskäligt länge.

Hyran kan omfatta gemensamma utrymmen
Regeringsrätten har slagit fast att kommunerna får
använda sig av hyra, som inte regleras i LSS, istället
för att ta ut en avgift enligt LSS. Den har även beslutat att det inte finns något hinder för att i förhandlingarna om hyran ta med värdet av tillgång till gemensamhetsutrymmen. Socialstyrelsen konstaterar
därför i sin lägesrapport: ”Uttalandet i propositionen
(till LSS, min anm.), att de gemensamma utrymmena
ingår i omvårdnaden och inte bör orsaka en kostnad för
den enskilde, är därmed satt ur spel.”
Enligt uppgift kommer LSS-kommittén att i sitt betänkande ta upp denna fråga.
I rapporten skriver Socialstyrelsen att riksdagens
intention har varit att kommunen skall ta hänsyn till
vilka avgifter som tas ut när den enskilde tillförsäkras
goda levnadsvillkor. Självfallet är dessa beroende av
den enskildes ekonomiska förutsättningar.
Men vid hyressättningen gäller hyresrättens regler,
som inte på något sätt tar hänsyn till den enskildes
ekonomi. Och inte heller gäller reglerna om högkostnadsskydd och förbehållsbelopp enligt socialtjänstlagen för dem som får insatser med stöd av LSS.
”Det är därför oklart hur samhället ska se till att enskilda

som betalar hyra har goda levnadsvillkor”, konstaterar
Socialstyrelsen.
Riktigt illa blir det om man som ung erbjuds en
nyproducerad, dyr lägenhet. Den enskilde bjuds ju
sällan på några alternativ utan måste i princip acceptera den bostad som erbjuds.
Hyran kan uppgå till 7 500 kr per månad för en lägenhet på drygt 40 kvm, inklusive värdet på gemensamhetsutrymmen.
Som inkomst kan en sådan person få bostadstillägg
på ca 4 100 per månad och aktivitetsersättning på
7 000 – 7 800 före skatt.
Efter att ha betalt hyran återstår ca 3 600 pr månad.
För det ska han betala sin mat, sina kläder, fritidsaktiviteter, sjukvård utanför bostaden, resor m.m.* Det
går uppenbart inte ihop.
De som inte har pengar kvar för sin försörjning
efter att ha betalat sin hyra hänvisar kommunen till
att söka försörjningsstöd. Det kan innebära att unga
människor tidigt blir beroende av försörjningsstöd
och kan tvingas att leva på existensminimum resten
av sina liv, skriver Socialstyrelsen.
I förhållande till det övriga samhället lever personer med utvecklingsstörning i allt högre grad i fattigdom. Det är paradoxalt och otillständigt.
*Kostnaderna för ensamstående vuxen är enligt
normen 2008 för bistånd 3 550 kr per månad.
					
KG
Socialstyrelsen. Insatser och stöd till personer med
funktionsnedsättning. Lägesrapport 2007. 66 sidor.
Art.nr. 2008-131-4. Pris 76 kr. Kan beställas från
08-779 96 66 eller laddas ner gratis från:
www.sos.se

30											
31											

INTRA 2 • 08

Europas institutioner

E

Karin
StenslandJunker
En pionjär
Karin Stensland-Junker var en flitig föredragshållare.

Karin Stensland-Junker var, tillsammans med sin make Bengt, en
av förgrundspersonerna inom föräldrarörelsen under 1960-talet.
Hon var en flitig och engagerad föreläsare. Hon fick två barn med
utvecklingsstörning. Sina erfarenheter beskrev hon 1961 i den första ”föräldraboken” i vårt land med titeln De ensamma (på engelska
The child in the glass ball). Hon skrev även den första beteendevetenskapliga läroboken om omsorger om utvecklingsstörda, Samhällets
samvetsbarn 1964. Hon startade och ledde det första lekoteket i vårt
land och disputerade 1972. I sin forskning kunde hon konstruera
det s. k. Boeltestet, vars syfte är att redan hos spädbarn kunna hitta
dem med autistiska drag.
Den 15 april i år dog Karin Stensland Junker i kretsen av de sina.
Hon blev 91 år och efterlämnade fem barn.
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n miljon funktionshindrade bor
på institutioner i Europa. Det
blir alltmer besvärande för de olika
länderna. Standarden är ofta så låg
att den bryter mot FN:s handikappkonvention. Självbestämmande och
inkludering är själva poängen i den.
Som ett underlag för vad som komma måste har EU-kommissionen i
februari i år publicerat en rapport
”Deinstitutionalisation and Community
Living – Outcomes and Costs: report of a
European Study”, (www.europarl.se).
I den ges en utförlig redovisning för
hur omsorgerna om funktionshindrade är utformade i var och en av de 28
EU-länderna. Sverige uppges ha den
högsta levnadsstandarden för funktionshindrade i Europa. Kommissionen rekommenderar ”community
living” både utifrån etiska och ekonomiska aspekter. Man förlitar sig på att
FN:s konvention med rättigheter för
personer med funktionshinder kommer att förändra förhållandena.

”Min pappa är utvecklingsstörd”
En TV-dokumentär med stora brister

”J

ag kände mig som en liten vuxen”, säger Ulrika som växte upp i Sandviken med föräldrar
som båda hade en utvecklingsstörning. I dokumentären Min pappa är utvecklingsstörd som sändes 4/5
på TV2 (Dokument inifrån) berättade hon om sin
barndom. Samhället gav varken henne eller hennes
föräldrar det stöd de hade behövt. Därför är historien om Ulrika viktig.
Men filmaren Oscar Hedin hade ett annat ärende
med sin dokumentär. Genom att skildra Ulrikas fars
tillkortakommanden på ett integritetskränkande
sätt, och genom att antyda att Ulrikas öde delas av tusentals barn över hela landet vill han få oss att tro att
detta är stort samhällsproblem som tystats ner av de
ansvariga. För att underbygga denna tes tvingas Oscar Hedin förvanska verkligheten och förtiga viktig
kunskap. Därigenom underblåser han fördomar.
Han blandar samman personer med utvecklingsstörning med dem som uppskattas ha en svagbegåvning och ifrågasätter även dessas föräldraskap. Men
några verkliga siffror presenteras inte. Dessutom förtiger han de insatser som görs av socialtjänsten i de
flesta kommuner. Självfallet arbetar de med barnens
bästa för ögonen och försöker utforma stödinsatserna utifrån detta. Det innebär t ex att ca en tredjedel
av barnen till föräldrar med utvecklingsstörning får
växa upp i ett annat hem än sina biologiska föräldrars.
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Det kommer alltid att finnas personer med utvecklingsstörning i vårt samhälle och några av dem
kommer att föda barn. Detta är inte ett problem som
måste lösas utan en företeelse som vi måste lära oss
att leva med på bästa sätt. På samma sätt som vi måste
lära oss att stödja de mångdubbelt fler barn som växer upp i hem där omsorgen brister på grund av t ex
alkoholproblem eller psykisk sjukdom. Det är i relation till detta större sammanhang som kunskaperna
om vad som är bäst för barnet måste utvecklas.
De kunskaper som finns visar entydigt vikten av tidiga insatser för både barnet och familjen. Insatserna måste vara stödjande och pedagogiska och syfta
till att utveckla föräldrarnas duglighet.
I den processen ingår också att ta ställning till om
föräldrarna ska fortsätta att ha vårdnaden eller om
barnet ska bo i ett familjehem.			
					
HH
Läs mer om föräldrar med utvecklingsstörning:
Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn
– vad finns det för kunskap? Socialstyrelsen (Art.nr
2005-123-3, kan laddas ner gratis från: www.sos.se)
I vårt nätarkiv (www.intra.info.se) under rubriken
Övrigt finns flera artiklar.
Man kan också läsa mer på: www.lul.se (sök på SUF
– Samverkan kring föräldrar med utvecklingsstörning).
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”De långa

handläggningstiderna

strider mot

förvaltningslagen”

Under åtta år har Ulla Essén arbetat med tillsyn. Under den perioden har
mycket hunnit hända. Länsstyrelserna har blivit duktigare på tillsynen och
kommunerna har börjat lära sig att de måste ta LSS på allvar. Men ännu
finns mycket att göra – mest oroas Ulla Essén över att kommunerna börjat dra
ut på handläggningstiderna på ett sätt som drabbar den enskilde.
– Jag är ett institutionsbarn, skrattar Ulla Essén. Min
pappa jobbade på Salbohed, ett statligt skol- och
yrkeshem för unga pojkar med utvecklingsstörning
och sociala problem. Då pratade man om att pojkarna var asociala och oberäkneliga, ja, till och med
brottsliga. Jag minns att jag brukade jämföra de där
pojkarnas liv med mitt eget, när jag var i 7-årsåldern.
Kanske var det där mitt sociala intresse väcktes.

Bättre studiematerial!
Ulla Essén utbildade sig till pedagog och blev lärare
på Vårdinge folkhögskola som, tillsammans med
Kjesäter folkhögskola, var tidigt ute med att anordna
kurser för personer med utvecklingsstörning.
Det fanns för lite bra studiematerial för personer
med utvecklingsstörning, tyckte Ulla, och flyttade till
Studieförbundet Vuxenskolan där hon under flera
år var intensivt sysselsatt med att ta fram material
för cirklar, både för personer med utvecklingsstörning och för föräldrar och personal. Det blev många
böcker som gavs ut på LT:s förlag.

Kommunaliseringen
Under 90-talet arbetade Ulla Essén i Södertälje
kommun där hon var med och administrerade det

kommunala övertagandet av handikappomsorgen.
Hon ledde en kommundelsövergripande enhet som
fungerade som ett stöd till handläggare och enhetschefer.

Fungerar tillsynen?
Från 1999 och fram till förra året har Ulla Essén arbetat på länsstyrelsen i Stockholms län. Det är därför
jag kommer på besök.
Tanken är att Ulla Essén som nu sen ett halvår
lämnat länsstyrelsen bakom sig, ska kunna ge oss en
bild av hur tillsynen egentligen fungerar. Eller inte
fungerar.
Men Ulla Essén är inte den som slänger kategoriska påståenden omkring sig hursomhelst.
– När jag kom till länsstyrelsen sysslade vi mest med
tillståndsgivning och tillsyn av enskild verksamhet.
Det finns ju mycket sådan verksamhet i Stockholms
län, särskilt i trakterna kring Järna. Det var lite för
snävt. Så det första vi gjorde var att undersöka hur
det såg ut med bostäder med särskild service i länet.
Då såg vi att många bostäder inte var fullvärdiga, att
många personer stod alldeles för länge i kö och att
det fanns ett stort uppdämt behov av utbyggnad.
Kommunerna behövde bli bättre på att planera!
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Bättre planering och handläggning!
– Vi bjöd in kommunerna till träffar där vi redogjorde för vad vi funnit, berättar Ulla Essén. Vi lyfte fram
de kommuner, t ex Tyresö, där man hade en bra planering och få som stod i kö. På så vis tror jag att vi fick
fart på planeringen i vissa kommuner. Problemet är
att en del kommuner inte tar lagstiftningen på allvar.
Man har ännu inte insett att man har ansvaret också
för den övergripande planeringen. Klarar man inte
av det kan inte LSS-handläggarna göra ett bra jobb.
Ulla Essén har full förståelse för LSS-handläggarnas arbetssituation:
– De sitter i kläm mellan lagens intentioner och
kommunens. Det är en hopplös situation när brukarnas behov inte kan tillgodoses på grund av kommunens bristande utbud av t ex gruppbostäder.

Inte för mycket kontroll
Men också de som arbetar på tillsynsmyndigheten
har en svår situation. Det gäller att få de kommunala
handläggarna med sig så att utvecklingen går åt rätt
håll.
– Det får inte bli för mycket kontroll och sanktioner. Det måste vara främjande också. Visst kan man
ibland uppleva att kommunen blir ett slags motståndare som man måste komma till rätta med. Därför
har vi t ex den regeln att man inte tillsynar i den
kommun där man själv tidigare arbetat. Men samtidigt ska man vara medveten om att tillsynen inte har
så kraftfulla instrument. Det går knappast att tvinga
kommunerna till en bra handikappomsorg.

Individärenden
Individärendena blev, under Ulla Esséns tid på länsstyrelsen, allt fler.
-– Vanligast är att anhöriga och gode män hör av
sig, men även personal som kan vara förtvivlade över
att verksamheten inte fungerar. Om det låter allvarligt så gör vi en tillsyn på plats. Om vi upptäcker brister så påtalar vi detta. Den ansvariga nämnden eller
huvudmannen för den enskilda verksamheten, om
det är en sådan, får alltid ett skriftligt beslut. Om
kritiken är allvarlig kan vi få stöd av massmedia som
gärna hakar på. Vanligt är att det finns brister i arbetsledningen. Det kan handla om bristande kompetens, men också om att arbetsledningen inte har
tillräckligt goda förutsättningar för att kunna göra
ett bra jobb. För att ha något att utgå ifrån tog vi
fram egna bedömningsgrunder som vi använde vid
tillståndsgivningen av enskild verksamhet. De fungerade även som rättesnöre vid tillsynen av kommunal
verksamhet. I dessa sa vi bl a att en enhetschef inte
får ha fler gruppbostäder än att han eller hon kan
ha kunskap om förhållandena för varje person som
bor i bostäderna.

Kommunala riktlinjer
En annan het fråga under Ulla Esséns tid var att kommunernas riktlinjer för LSS ibland stred mot lagen.
– Det blev ju mycket kritik mot oss när vi kartlade
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de här riktlinjerna. Men trots kritiken från SKL kan
vi se att de kommuner som hade felaktiga riktlinjer
nu har rättat till dessa.

Förlänger handläggningstiderna
Som avslut på sitt arbete med tillsyn skrev Ulla Essén
en magisteruppsats där hon bl a undersökte hur LSShandläggningen fungerar i olika kommuner. Hon
upptäckte då att det finns kommuner som förlänger
handläggningstiden som ett sätt att förhala verkställigheten av ett beslut. Då blir det ju inte heller synligt
i de årliga kartläggningarna av ej verkställda beslut
som länsstyrelsen publicerar att det finns personer
som väntar och väntar på att få sina insatser.
– Sedan några år tillbaka kan kommuner dömas att
betala sanktionsavgifter om de inte verkställer gynnande domar. Snart kommer också möjligheten att
döma kommuner att betala sanktionsavgifter om de
inte verkställer sina gynnande beslut. Då finns det
risk för att de som inte är beredda att leva upp till
LSS-lagens bestämmelser, väljer att fördröja själva
handläggningstiden. Men i förvaltningslagen står
uttryckligen att handläggningen ska ske snabbt. Att
medvetet dra ut på handläggningen är således ett
brott mot den lagen.

Lätt att LSS hamnar i skymundan
Ulla Essén är övertygad om att tillsynen behöver utvecklas och att fler tillsynsaktiviteter behöver göras
gemensamt mellan länsstyrelserna i hela landet.
– Framför allt när det gäller stödet till personer
med utvecklingsstörning är det viktigt att vi har en
bra tillsyn. Det är så lätt att LSS-verksamheten hamnar i skymundan och utvecklas på ett galet sätt. En
tillbakagång till hur det var när jag var barn vill väl
ingen ha. Därför behövs lite större resurser än idag.
Bra förebilder är t ex de stora satsningar som har
gjorts på tillsynen av äldreomsorgen och nu senast
även länsstyrelsernas tillsyn av den sociala barn och
ungdomsvården..
Men för att tillsynen ska fungera behövs det bra
riktlinjer från statsmakterna. Något som Ulla Essén
kanske kan hjälpa till med nu? Sedan ett halvår tillbaka arbetar hon som utredare på Socialstyrelsen,
på en enhet som bl a sysslar med utveckling av den
sociala tillsynen tillsammans med länsstyrelserna.
– Jo, det underlättar, både för kommunerna och
länsstyrelserna om det finns råd och anvisningar av
olika slag från Socialstyrelsen.
– Då kanske det kommer råd och anvisningar för
Daglig verksamhet? För där saknas det verkligen!
– Jag vet att det är en kartläggning på gång. Den
kommer ut nu under våren. Det är en annan enhet
– Enheten för funktionshinderfrågor – som ansvarar för
den.
Säger Ulla Essén som verkar trivas i sitt nya kontor
på Socialstyrelsen.
Text och bild: Hans Hallerfors.
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Viktiga domar
om semester och råd och stöd
Ledsagare för semester utomlands
Fall 1

M H, 55 år, bodde i ett gruppboende. Hon ansökte
om ledsagarservice för att göra en semesterresa till
”något land runt Medelhavet”. Socialnämnden, som
ansåg att hon var tillförsäkrad goda levnadsvillkor
med andra LSS-insatser som nämnden beviljat henne, avslog hennes ansökan. M H överklagade beslutet till länsrätten som gav henne rätt med följande
bedömning:
”Avgörande för bedömningen huruvida M H är berättigad till den sökta insatsen är således om hon i sin livsföring
är i behov av denna för att tillförsäkras goda levnadsvillkor. Enligt förarbetena till LSS skall en jämförelse göras
med den livsföring som kan anses normal för personer i
samma ålder. Även om ledsagarservice i första hand syftar
till att funktionshindrade personer skall kunna komma ut
i sin närmiljö framgår av praxis att insatsen även kan
beviljas i samband med en semesterresa utomlands när det
krävs för att tillgodose det samlade behovet av personliga
stödinsatser.”
Länsrätten ansåg det rimligt ”att en funktionshindrad person i aktiv ålder någon gång ges möjlighet att göra
en kortare resa till närliggande länder.”
Kammarrätten instämde i länsrättens bedömning
och ändrade därför inte länsrättens dom.
(Kammarrätten i Göteborg 2007-11-12)

Fall 2

G A, 27 år, har Downs syndrom och bor i en servicebostad. Han ansökte om ledsagarservice för att
kunna genomföra en resa till Cypern under tiden
den 18–26 juni 2007.
Vård- och omsorgsnämnden i Mölndals kommun
beslöt att avslå G A:s ansökan. G A överklagade i länsrätten som gjorde följande bedömning.
”Även om tiden för den resa som målet gäller har passerat, finner länsrätten att G A har ett befogat intresse av
att få frågan om han skall anses ha rätt till ledsagarservice
prövad.”
Frågan var, skrev länsrätten, om han för att tillförsäkras goda levnadsvillkor skulle ha beviljats ledsagarservice för semesterresan till Cypern. G A hade
för elva år sedan företagit en flygresa till Cypern, för
åtta år sedan en bussresa till Spanien och han hade
årligen gjort kortare semesterresor anordnade genom boendet.
”Vid en jämförelse med en icke funktionshindrad man i
samma ålder som G A framstår inte hans önskemål om en
resa till Cypern som anmärkningsvärd. Behovet av ledsagare på en sådan resa tillgodoses inte på annat sätt. Enligt
länsrättens bedömning bör det – för att G A skall kunna
leva som andra – anses ingå i hans livsföring på sätt som
avses i 7 § LSS att göra den nu aktuella resan. Han borde

därför ha medgetts den sökta insatsen ledsagarservice under en semesterresa till Cypern.
Kammarrätten avslog vård- och omsorgsnämndens
överklagande och skrev:
Utredningen i målet visar att det var åtta år sedan G A
var på en längre semesterresa och att han aldrig utnyttjat
möjligheten att resa på egen hand med stöd av ledsagare.
Mot denna bakgrund delar kammarrätten länsrättens bedömning att G A borde ha beviljats den sökta insatsen ledsagarservice under en resa till Cypern.
(Kammarrätten i Göteborg 2007-12-20)
Källa: www.ofus.se

Råd och stöd
O S, 21 år, bodde tillsammans med sina föräldrar.
Han har Downs syndrom samt diabetes och celiaki
(svår nutritionsrubbning). Han hade en svårbehandlad depression och tilltagande beteendestörningar
bl. a. i form av att han uppträdde aggressivt.
För att komma tillrätta med beteendestörningarna
ansökte han om LSS-insatsen rådgivning och annat
personligt stöd.
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden i Region
Skåne avslog ansökan. O S överklagade beslutet i
länsrätten som gjorde följande bedömning:
”Insatser enligt LSS kan ... även omfatta familj och närstående. O S:s föräldrar önskar rådgivning eller samtalskontakt i syfte att kunna hantera hans beteende. Utredningen i
målet får anses styrka att ett sådant behov föreligger. Frågan
är således om detta behov skall tillgodoses inom ramen för
HSL eller genom tillämpning av LSS. Vid bedömningen är
det främst insatsens syfte som är avgörande. I utredningen
anges att O S:s föräldrar främst önskar stöd och vägledning
angående hur de bör agera i förhållande till hans aggressiva utbrott och “klängiga” beteende. Det primära syftet med
den efterfrågade insatsen är således inte att främja OS:s
utveckling av bästa möjliga funktionsförmåga eller psykiska välbefinnande, även om insatsen indirekt kan leda
till dessa effekter. Insatsens primära syfte får istället anses
vara att underlätta det dagliga livet för O S:s familj och
vara av en allmänt rådgivande samt stödjande karaktär.
Gränsdragningen mellan tillämpningsområdena för HSL
och LSS är som framgår i RÅ 1997 ref. 49 oklar. Av utredningen i målet framkommer att O S kan erhålla en bättre
anpassad insats om denna genomförs med stöd av LSS. Det
är vidare tveksamt om behovet överhuvudtaget kan tillgodoses med stöd av HSL. Under förevarande omständigheter
anser länsrätten att ifrågavarande insatser kan och bör
genomföras med stöd av 9 § 1 LSS. O S:s överklagande
skall således bifallas.”
Kammarrätten instämde i länsrättens bedömning.
Kammarrätten i Göteborg 2008-02-12.
Källa: www.ofus.se
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Linnea flyger högt!

I

dén till Konstskolan Linnea i Stockholm föddes ungefär samtidigt som
denna tidskrift. 1992 startade man och har sedan dess framgångsrikt
bedrivit en 3-årig eftergymnasial utbildning för personer med intellektuella
funktionshinder.
  Konst har skapats, skaparglädje har frigjorts och allt skulle ha varit frid och
fröjd om det inte hade varit för dessa ständigt återkommande nedläggningshot. Skolan har, förutom ett statsanslag, erhållit kommunbidrag grundade på
beslut enligt SoL eller LSS.
   Nu kräver vissa stadsdelar i Stockholm att Konstskolan Linnea ska ha tillstånd för enskild verksamhet enligt LSS, detta för att biståndshandläggare
fortsättningsvis ska kunna köpa plats i verksamheten. Då blir man definitionsmässigt kanske inte enbart en skola, men i praktiken är man förstås det.  
För den som vill ha raka linjer att gå efter så är detta skäl nog att ifrågasätta
verksamheten. Men för den som gläds åt att unga personer med funktionshinder och konstnärlig begåvning har fått utveckla sitt skapande är det väl
inte så mycket att orda om.
   Nu har hursomhelst regeringen, i en utredning, SOU 2008:29, sett över
de eftergymnasiala kompletterande utbildningarna. Konstskolan Linnea har i
den utredningen hamnat i kategorin yrkesinriktade utbildningar tillsammans
med bl a pilotutbildningen. I ett statligt perspektiv innebär det att skolan får
vara kvar ännu i några år.
  – Precis!, säger Gunilla Lagergren. Passar perfekt – för nu flyger vi högt!
Linnea höll tidigare till i gamla anrika lokaler i det som förr var Långbro mentalsjukhus. Men nu har man fått nya lokaler vid Skärholmens centrum. Och
naturligtvis har man dokumenterat detta i sitt bildskapande!
Läs mer om Linnea på: www.konstskolanlinnea.se
I vårt arkiv (www.intra.info.se) finns också en längre artikel om Linnea.
Se INTRA nr 3/04 sid 32.
Från Långbro till Skärholmen. Eleverna på konstskolan
Linnea har dokumenterat skolans flytt från en sömnig
parkidyll i Fruängen till ett dynamiskt förortscentrum.
Bilden med fåglarna överst har gjorts av Fanny Asp.
Bilden överst till höger: Sara Saremi.
Bilden i mitten till höger: Tomas Fogelholm.
Bilden längst ner till höger: Erik Boglind.
Bilden nere till vänster: Jessica Jonsson.

Omslagets konstnär

Adriano Nilsson har målat bilden av Skärholmens
centrum som finns på framsidan.
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Sovsalar i Drottning Sofias
stiftelse,Vänersborg. 1907. Bild ur
filmen Från idiot till medborgare.

U

En riktig historia!
		

		

Citat ur DVD-filmen ”Från idiot till medborgare”:

”Dom var i sina salar. Man tog dom på
promenad varje dag ett par gånger. Då
hade man sådana där selar, tre fyra
stycken och så gick man...”

Jag fick en chock när jag kom dit...
Medicin fick jag. Långt hemifrån... Jag
längtade hem till mamma och systrarna. Det var fruktansvärt.

”Han satt fastbunden i en stol hela
dagarna för att han slog sig själv. Han
satt där med handskar och bälte från
sju på morgonen till sju på kvällen..
Bara när han skulle byta blöjor tog
dom honom därifrån.”

Det kom en kille som rökte och
åkte rullskridskor genom avdelningen. Jag frågade ”jobbar du
här” ja, sa han. Det var otroligt
på 70-talet!

Erdman von Freeden, vårdare och terapeut
på Carlslunds Vårdhem på 60-talet.

Anki Utstrand som bott på Västra Mark
och Åkersbergahemmet.

nder sista delen av
1800-talet och hela
1900-talet har över 100 000
personer levt hela eller en
del av sitt liv på torftiga
anstalter för utvecklingsstörda. Även om alternativet
för många säkert hade varit
ännu sämre, så utgör ändå
anstaltssverige ett gigantiskt
och oförlåtligt övergrepp på
dem vars liv ödelades.
Kompetensfonden i Stockholm har gjort en DVD-film
som skildrar hur omsorgen
om personer med utvecklingsstörning utvecklats från
1800-talets mitt till idag.
Det är en spännande och
välgjord film på 43 minuter
som ger den nödvändiga
bakgrunden till dagens stöd
till personer med utvecklingsstörning.
DVD-filmen heter ”Från
idiot till medborgare”. Perfekt att visa vid nästa personalsammankomst!

Rolle Simlund som bott tolv år
på Salberga specialsjukhus.

Ann-Marie Torné, mamma till Lise
som bott på Carlslunds vårdhem.

Från idiot till medborgare
PRIS: 120 kr.
Beställ på tel 08-647 87 90 eller fax: 08-97 11 04 eller e-post:
intra@swipnet.se
Porto är inkluderat i priset!

36											

INTRA 2 • 08

