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”Det har utvecklats 
en egen kultur 
i personalgruppen”

S ocialstyrelsen inspekterar en gruppbostad i Borås (dnr 1176/2010). Man har fått klagomål 
från anhöriga och gode män. Man intervjuar enhetschef, verksamhetschef, personal och an-
höriga. Man besöker gruppbostaden. Man skriver rapport.

         Det är intressant läsning. Inte för de missförhållanden som avslöjas, utan för att den beskriver 
en numera ganska vanlig process och dess konsekvenser.

Verksamhetschef och enhetschef: 
”Det har utvecklats en egen kultur i personalgruppen. Det har t.ex. förekommit att personal har tvättat sin 

egen tvätt på arbetstid, sovit i brukarnas sängar, ätit mat utan att betala, personal har surfat på arbetstid, lekt 
med vattenslangar i duschen när anhörig till en boende varit på besök, lekt sten-sax-påse om vem i personalgrup-
pen som ska göra vad. Det har funnits attitydproblem i personalgruppen och brister i bemötande av anhörig.”
Personal: 

”...uttrycker att de saknar respekt för sin f.d. arbetsledning och att hon saknat kunskap om deras arbete. De an-
ser att chefen sällan varit närvarande på gruppbostaden men att hon funnits tillgänglig via telefon och e-post.”
Gode män:
  ”Det har varit tydligt för dem att personalen inte kommit överens och att det varit stora samarbetssvårigheter 
på boendet. Flera gode män för fram att personalen saknar kompetens och erfarenhet i sitt arbete. Det har varit 
stora personalförändringar under de senaste åren och det har inte funnits någon chef på plats för att vägleda 
personalen.
  Det har förekommit försummelser från personal och de har vid flera tillfällen brustit i omvårdnaden av de 
boende, bl.a. vad gäller hygien och blöjbyten som inte utförts.
  Samtliga gode män uppger att det i stort sett helt saknas aktiviteter för de boende, trots att de vid upprepade 
tillfällen påtalat behovet både till personal, enhetschef och verksamhetschef.
  Introduktionen av ny personal är bristfällig och personal får börja arbeta självständigt utan att ha kunskap 
om de boende. Flera gode män tycker att det brustit i ledning och styrning av verksamheten.”
Av inspektionsrapporten framgår också att det varit stor personalomsättning, att endast två av de an-

ställda sökt jobb på gruppbostaden – de andra hade placerats dit, att personalen saknar engagemang, 
att några har fått skriftliga tillrättavisningar och två har omplacerats, att flera vikarier har slagit larm, 
att enhetschefen haft fyra olika gruppbostäder och att hon bara varit på gruppbostaden ca en gång i 
veckan.

Den sorgliga sanningen är att de faktorer som legat bakom missförhållandena inte är unika för just 
denna gruppbostad. Idag är det ingalunda ovanligt att:

– enhetscheferna har fler än två enheter och inte har någon daglig kontakt med dessa,
– en stor del av personalen är outbildad och saknar såväl handledning som bra rutiner 
   och arbetsledning,
– personalstyrkan består av flera personer som varit övertaliga eller omplacerats från andra 
   verksamheter.
Man kan uppröras över personalens brist på engagemang i sitt arbete. Men dessa missförhållanden 

är ofta bara en spegling av socialnämndens och arbetsledningens brist på respekt för de krav som 
arbetet med stöd till personer med svåra funktionshinder ställer. 

Det behövs en närvarande arbetsledning och en utbildad, sammanhållen och stabil personalgrupp 
som får stöd, fortbildning och utrymme för reflektion. Det behövs ett pågående arbete med bra ru-
tiner, planering av fritid och aktiviteter, regelbunden kontakt med anhöriga och gode män och ett 
ansvarsfullt arbete med omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser. 

Gruppbostaden i Borås visar vart kombinationen av minskat antal personal med yrkesutbildning, 
brister i personalpolitik och försämrad arbetsledning, leder. Det är en vanlig utveckling, men varken 
Socialstyrelsen eller Sveriges kommuner och landsting, SKL, har inventerat situationen eller, för den 
delen, tagit några initiativ till förbättring. Kanske kan den ske nu när Socialstyrelsen har fått ansvar för 
tillsynen? Uppgiften att garantera goda levnadsvillkor i boendet har – som följd av den eftersläpning 
som skett sedan kommunerna tog över ansvaret 1995 – blivit gigantisk. Det rör sig om över fyra tusen 
bostäder med särskild service för vuxna. 

           Redaktionen.
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I ett och ett halvt år har diskrimineringsombudsmannen haft 
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Elva år
Mammorna i i Jönköping stöttar varandra. I elva år 
har man träffats.
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naderna mellan olika bostäder.  Sid 14
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Vad gör

DO?
Varför har det varit så tyst 
om diskrimineringsombuds-
mannen? ”Första året gick 
åt till att få ordning på 
torpet”, säger Katri Linna 
som sedan 1/1 2009 ska 
bevaka så att personer med 
funktionshinder inte blir 
diskriminerade i samhället. 
Nu har man riktat in sig 
på två områden, arbetslivet 
och den offentliga tillgäng-
ligheten.

D iskrimineringsombudsmannen (DO) är en 
statlig myndighet. Den bildades den 1 janu-
ari 2009 genom att man slog samman Jäm-

ställdhetsombudsmannen (JämO), Ombudsmannen 
mot etnisk diskriminering (DO), Handikappom-
budsmannen (HO) och Ombudsmannen mot dis-
kriminering på grund av sexuell läggning (HomO). 

Som diskrimineringsombudsman utsågs Katri Lin-
na som tidigare bl a varit förbundsjurist på LO-TCO 
Rättsskydd.

Några personliga erfarenheter av funktionshinder 
säger hon sig inte ha, men efter lite samtal får jag 
reda på att hon har en bror som sitter i rullstol efter 
en bilolycka och en annan anhörig som har Asperger 
syndrom. 

Över 100 anställda!
DO har över 100 anställda i ett flott kontorskomplex 
några minuter från centralstationen i Stockholm. 

Hur många av de anställda sysslar med frågor som rör 
funktionshinder?

– Vi är inte organiserade så , ingen har ”special-
område funktionshinder”, säger Katri Linna. De som 
arbetar här ska kunna driva frågor som rör diskrimi-
nering generellt. Den enskilda individen är ju inte 
bara utlandsfödd eller med en annan sexuell lägg-
ning eller kvinna – man kan ju vara flera saker på 
samma gång. Men om man är rullstolsburen så tar 
funktionsnedsättningen ofta ”över” och definierar 
vem man är. Det är inte bra. Men det är klart, den 
personal som tidigare arbetade på HO finns ju kvar 
här och de har ju kvar sina kunskaper.

Vilka frågor är viktiga att driva?
–Vi har koncentrerat oss på frågor runt arbetslivet 

och tillgängligheten i samhället. 
Det största antalet anmälningar till DO kommer 

från personer med funktionshinder. Mest rör det sig 
om bristande tillgänglighet – att man t ex inte kom-
mer in i vissa lokaler eller inte kommer på bussen. 

Katri Linna är, liksom den övriga handikapprörel-
sen, övertygad om att tillgänglighetsfrågorna måste 
föras in i diskrimineringsslagstiftningen. D v s  det 
måste bli olagligt att bibehålla en otillgänglig miljö 
som stänger ute vissa människor från offentliga rum 
och verksamheter. Hon vill pröva om lagen redan 
idag kan användas i sådana situationer.

Katri Linna redogör för olika fall som de drivit.
Ett sådant fall handlar om en pojke med Downs 

syndrom. Föräldrarna ville att han skulle gå i samma 
förskola som sin storasyster, men kommunen erbjöd 
plats i en annan förskola där det redan fanns ett barn 
med Downs syndrom och personal med specialkom-
petens. Föräldrarna stod på sig, dom tyckte syskon-
förturen var viktigare, och det tyckte också DO, som 
drivit frågan till domstol.

En snävare syn
För Katri Linnas företrädare som ombudsman för 
personer med funktionshinder (HO), Inger Claes-
son-Westberg och Lars Lööf, var uppdraget nog del-
vis annorlunda. Man kom med gedigna årliga gransk-
ningar och man var inte rädd för att sticka ut hakan 
i olika kontroversiella frågor. 



4                                 INTRA 2 • 10 INTRA 2 • 10                                            55                                 INTRA 2 • 10

Men Katri Linna har en snävare syn på sitt uppdrag.
– Vi påverkar genom att visa på olika former av struk-

turell diskriminering och orättvisa. Det gör vi genom 
att exponera frågorna i rättegångar. Dessutom försö-
ker vi påverka olika myndigheter vid överläggningar. 

Lars Lööf gjorde under sin tid en viktig markering då han 
tog ställning mot särskolan som en egen skolform, eftersom 
han ansåg att det var diskriminerande att stänga ute vissa 
elever från den vanliga skolan. Vad tycker du om det?

– Jag tror det vore för drastiskt att avskaffa särsko-
lan. Man måste problematisera. Ofta hänvisar man 
personer med funktionshinder till olika särlösningar 
för att underlätta för dem. Men det kan missbrukas. 
Det rimliga är att man får stödet i den vanliga verk-
samheten. 

Opinionsbildning
Katri Linna är tveksamtill att använda massmedia för 
att bilda opinion.

– Det leder lätt till att frågeställningarna spetsas till 
och förenklas. Vi påverkar bäst genom att samarbeta 
med intresseorganisationerna. Man måste lita på 
deras förmåga att nå ut till sina medlemmar och att 
sköta opinionsbildningen.

Både DO och Barnombudsmannen är ombud för 
barn med funktionshinder. Men Katri Linna tror inte 
att det inneburit att deras frågor ”hamnat mellan sto-
larna”. 

– Vi samarbetar både med BO och Skolinspektio-
nen, säger hon.

Frihetsinskränkningar i boendet
Personer med intellektuella funktionshinder riske-
rar idag att utsättas för olika typer av beteendeträning 
och frihetsinskränkningar i sitt hem som de inte givit 
sitt medgivande till och som de kanske inte förstår 
innebörden av. Exempel på detta är  de  metoder 
som  praktiserats i Uppsala och som vi beskrev i förra 
numret av Intra. 

När jag frågar Katri Linna om hur hon ser på dessa 
metoder får jag inget svar. Hon läser om länsstyrel-
sens beska kritik av förhållandet i olika gruppbostä-
der i Uppsala och hon skakar på huvudet. 

– Jag ska ta med mig Intra och läsa, säger hon.

FN:s konvention
Regeringen har åtagit sig att följa upp och granska 
efterlevandet av FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. DO har i ett 
yttrande förklarat sig villig att sköta den saken. Men 
beslutet har dröjt.

– Det brådskar, säger Katri Linna irriterat.  2011 ska 
FN granska hur Sverige lever upp till konventionen. 
Sverige ska granskas av FN 2011. 

Det är nog den ilskan som jag saknat bakom alla 
ordmassor om den strukturella diskrimineringens 
mekanismer. Kanske kommer vi att få se mer av den 
när Katri Linna nu, efter första året, blivit lite var-
mare i kläderna. För jag tror vi är många som saknar 
DO:s röst i debatten.

Text och bild: Hans Hallerfors. DO Katri Linna läser om de behandlingsmetoder som tillämpats mot barn 
och vuxna med utvecklingsstörning i Uppsala (Intra 1/2010). 

OM DO
Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myn-
dighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika 
rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst 
genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimi-
neringslagen förbjuder diskriminering som har samband 
med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörig-
het, religion eller annan trosuppfattning, funktionsned-
sättning, sexuell läggning eller ålder.
  Regeringen utser chefen för myndigheten, som också 
kallas för Diskrimineringsombudsman. 
  DO har ett anslag på cirka 92,5 miljoner kronor för år 
2010. DO har över 100 anställda.
  Förutom att se till att diskrimineringslagen följs ska DO 
också sprida kunskap och information om förbuden mot 
diskriminering, både till dem som riskerar att diskrimine-
ra och till dem som riskerar att diskrimineras. Det innebär 
att DO erbjuder rådgivning och metodutveckling till bland 
annat arbetsgivare, högskolor och skolor. Genom olika 
medvetandehöjande insatser ska DO också se till att alla 
människor känner till sina rättigheter.
DO har även en uppgift att uppmärksamma och skapa 
debatt kring frågor som rör mänskliga rättigheter. I upp-
draget ingår också ett särskilt ansvar att följa ny forskning 
och den internationella utvecklingen på området mänsk-
liga rättigheter och diskriminering.
Läs mer på: www.do.se
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I Jönköpings kommun finns 995 personer, så 
 kallade huvudmän, som har god man eller för-
valtare. Cirka 500 personer har uppdrag som 

god man eller förvaltare. Ungefär hälften av dessa 
har bara ett uppdrag, det handlar oftast om anhö-
riga. Resten har flera uppdrag.

Sexdubbling
Lars-Åke Svensson är stadsjurist och enhetschef på 
överförmyndarenheten i Jönköping. Till sin hjälp på 
överförmyndarenheten har han fyra anställda varav 
två jurister. Han har sysslat med godmansfrågor i 
femton år och har sett hur denna verksamhet stadigt 
förändrats. 

– Förr handlade det om en liten grupp personer, 
ofta dementa och äldre, som hade svårt att hante-
ra sin ekonomi. Men sedan mitten av 80-talet har 
antalet godmansärenden i många kommuner sex-
dubblats! Idag är den stora gruppen personer med 
psykiska funktionshinder, utvecklingsstörning eller 
andra diagnoser. Det ställer helt andra krav på de 
gode männen. Ofta kan det vara en för svår uppgift 
för en vanlig lekman att vara god man åt en person 
med svåra psykiska problem. Lagstiftningen har bli-
vit omodern. Den skulle behöva förändras på flera 
områden.

Fyra typer av gode män
För att klara av den ökade efterfrågan på gode män 
har man använt sig av okonventionella metoder. Man 
har idag i praktiken fyra olika typer av gode män.

1. Egna tjänstemän
Kommunen har tre egna tjänstemän anställda som 
är förordnade som förvaltare och gode män åt 72 
huvudmän. Merparten, 2/3, är förvaltarärenden. En 
halvtidstjänst som ekonom hjälper dessa tre personer 
med bankkontakter, bokföring mm. De har i huvud-
sak huvudmän som på grund av psykisk sjukdom, kri-

Antalet personer som har god man eller förvaltare har stadigt ökat under senare 
år och är nu nästan en procent av befolkningen, ca 88 000 personer. Regeringen 
har länge försummat att förändra lagstiftningen runt godmansskapet. Under 
tiden har verkligheten förändrats och många kommuner försöker hitta nya lös-
ningar. En sådan kommun är Jönköping. 

minalitet, missbruk och sociala problem ställer stora 
krav på förvaltaren och gode mannen. Ett fåtal med 
utvecklingsstörning finns med i denna grupp.

Det här är en verksamhet som egentligen inte har 
stöd i lagstiftningen, men som har tvingats fram av 
omständigheterna.

2. Frivilligorganisation
Man har ett avtal med en kristen frivilligorganisation, 
RIA. De har i sin organisation tio anställda och lika 
många volontärer som sysslar med socialt och stöd-
jande arbete vilket inkluderar godmans- och förval-
tarverksamhet. Även här är det huvudmän som på 
grund av t ex sociala problem ofta behöver ett stöd 
som vanliga lekmän har svårt att klara av. Lars-Åke 
Svensson tycker att de (www.helamanniskan.se) gör 
ett fint jobb och är förvånad att inte fler kommuner 
samverkar med dem eller liknande organisationer 
när man behöver rekrytera lämpliga gode män och 
förvaltare.

3. Yrkesmässiga gode män
Det finns fyra personer som har enskild firma och 
som åtar sig godmans- och förvaltaruppdrag på yrkes-
mässig basis. Deras arvode regleras genom avtal med 
kommunen och i dessa avtal tar man hänsyn till att de 
betalar sina egna sociala avgifter och att de behöver 
en regelbunden inkomst, dvs månadsvisa arvoden.

– Det rör sig om proffs som ofta tar sig an svåra 
uppdrag. Det krävs att det är rätt personer eftersom 
det ställs stora krav på dem. Och det är inte ett jobb 
som man blir rik på.

4. Traditionella lekmän
Naturligtvis rekryterar man också gode män och för-
valtare på ett traditionellt vis. Ofta är det någon för-
älder, släkting eller vän som åtar sig uppdraget åt just 
den personen. Ungefär hälften av alla godmansupp-
drag ser så ut. Enligt Lars-Åke Svensson skulle man 
knappast klara av att försörja alla med gode män om 
inte anhöriga åtog sig dessa uppdrag. 

    Allt fler har god man
I Jönköpings kommun och i Jönköpings län finns en lång tradition av 
goda omsorger. Inte minst tack vare ett starkt föräldraengagemang har 
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– Man måste ha respekt för att föräldrarna känner 
sina barn väl. De fungerar oftast bra som gode män, 
men det är viktigt att de skiljer på sina roller och att 
de som gode män ser till att ha en fungerande dialog 
med socialförvaltningen.

Däremot är Lars-Åke Svensson inte förtjust över att 
föräldrar som är assistenter, eller som är arbetsgivare 
åt assistenter, till det egna barnet också är gode män.

– Rättsläget är något osäkert men det torde vara up-
penbart att det blir en jävssituation som strider mot 
föräldrabalken. Det är inte rimligt att man som god 
man skall ha till uppgift att bevaka och granska de 
insatser som man själv ger eller ansvarar för.

Förenklingar behövs
En ny godmanslagstiftning måste ta hänsyn till det 
förändrade läget. Det behövs förenklingar i den ad-
ministrativa hanteringen. 

– Det skulle underlätta mycket om man  t ex förde 
över rätten att förordna god man, när huvudman-
nen själv har ansökt, från tingsrätten till överförmyn-
daren, säger Lars-Åke Svensson. Överförmyndaren 
borde också få rätt att inhämta läkarintyg så att vi får 
ett bättre underlag för våra beslut.

Få förskingringar
Till sin hjälp att granska huvudmännens bokslut har 
Lars-Åke Svensson använt studerande från den af-
färsjuridiska utbildningen på högskolan i Jönköping. 
Det är ett populärt extraknäck bland eleverna, det 
ger meriter och erfarenheter som de kan ha nytta av. 

– Vi har inte haft något fall av förskingring sedan 
2006. Däremot har fyra gode män entledigats på 
grund av fel eller försummelser i bokslut eller olämp-
lighet.

Till den enskildes bästa
Det är viktigt att de huvudmän som har förmögenhet 
inte får en sämre levnadsstandard. Ofta mister dessa 
bostadstillägget eftersom det är behovsprövat och 
förmögenheten räknas med vid den prövningen. Om 
den gode mannen då ser som sin uppgift att förvalta 
förmögenheten intakt kan huvudmannen få svårt att 
klara av hyra och mat. 

– Ofta tar de gode männen kontakt med överför-
myndaren, säger Lars-Åke Svensson. De begär att få 
flytta över en regelbunden summa av huvudmannens 

    Allt fler har god man

förmögenhet till dennes konto. Det brukar inte bli 
några problem, för det är viktigt att den enskildes 
ekonomiska medel används till den enskildes bästa. 

Byta god man
Idag kan en huvudman som vill byta god man inte 
få sin vilja igenom om den gode mannen tycker an-
norlunda. 

– Då kan vi bara byta ut den gode mannen om han/
hon har misskött sig. Men om vi märker att person-
kemin mellan huvudmannen och den gode mannen 
inte fungerar kan vi försöka med dialog och påverka 
den gode mannen. Samtidigt ska man ha klart för 
sig att det finns några huvudmän som vill byta god 
man/förvaltare hela tiden. Då handlar det inte om 
den gode mannens lämplighet..

Tar godmansfrågorna på allvar
Lars-Åke Svensson tror att blandningen av profes-

sionella och ideella gode män kommer att bestå. Inte 
minst därför behövs det en lagstiftning på området 
som är anpassad efter dagens situation. I Jönköping 
har man tagit frågorna om god man på allvar, men 
han är medveten om att det är ett eftersatt och ibland 
helt försummat område i andra kommuner.

– Det fungerar mycket ojämnt över landet. 
Text och bild: Hans Hallerfors

”I Jönköping tar vi godmansfrågorna på allvar”, säger Lars-Åke 
Svensson.

man ofta legat i framkant när det gäller stödet till personer med utvecklingsstörning. Men 
är det så fortfarande? Vi for till Jönköping för att undersöka den saken. Sid 6–14.
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D et är en vanlig onsdagskväll i Kristine kyrkas 
församlingshus i Jönköping. Åsa Wass klin-
kar loss på pianot, Gunilla Tuvesson dirige-

rar och alla klämmer i med ”Bär ner mig till sjön”. 
Det är bra fart på sången, alla 30 deltagarna sjunger 
med och som alltid när man sjunger i dur så blir 

det en del skratt och glada leenden. Sebastian Eklöf 
håller takten på kongas och ibland tar han fram sitt 
munspel.

Efter några gemensamma sånger delar man upp 
sig. Joakim Moberg, Mattias Melin och Patrik Novara 
följer med Åsa till ett annat rum där man tränar so-

Sången hjälper till när man vill få rösten att bära. Joakim Moberg får hjälp av Åsa Wass att ta ton.

Mattias Melin sjunger solo.
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”Om man sjunger på sitt eget sätt
   blir det inte fel men rätt”

losång. Patrik sjunger ”Jag längtar till Italien” eftersom han själv har sina rötter där. 
– När jag uppträder ska jag ha grön-vit-röd tröja och en italiensk flagga, säger han.
För uppträder gör man. Den 17:e april ska man uppträda på kyrkans musik-café och 

ibland sjunger man i kyrkan och på julfester och andra tillställningar.
– När vi startade för 8 år sedan var vi bara några deltagare, men sedan har det kom-

mit fler och fler, berättar Åsa Wass. Nu har intresset blivit så stort att vi måste ha en kö 
hit eftersom alla inte får plats.

När man samlas igen blir det dags för Frida Johansson och Sara Malm att vara solister 
i varsin sång.

Det är en vänlig och glad atmosfär och 
jag tänker att om jag skulle sjunga i kör – 
jo, en hemlig dröm – så skulle det vara en 
sådan här. En kör där man kan få klämma 
i och där det inte är så himla noga med 
stämsången.

Allakankören får deltagarna att känna 
sig bra. Man pratar lite mellan låtarna, 
någon berättar att hennes mormor nyss 
dött och Gunilla Tuvesson kramar om. De 
flesta verkar trivas och känner varann väl. 
Och ingen verkar bry sig när sången ibland 
skorrar lite illa, för, som Åsa Wass säger: 
”om man sjunger på sitt eget sätt, blir det 
inte fel men rätt”.

Text och bild: Hans Hallerfors.

Sången hjälper till när man vill få rösten att bära. Joakim Moberg får hjälp av Åsa Wass att ta ton.

Allakankören i Jönköping

Patrik Novara har sina rötter i Italien. Därför sjunger han Birger Sjöbergs ”Jag längtar till italien”.

Frida Johansson är en av solisterna. Allakankören har kul tillsammans.
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C irkelsammankomsterna sker i FUB:s och Vux-
enskolans regi. Idag är det tretton mammor 
som samlats i Vuxenskolans lokaler. Ämnet 

för de senaste sammankomsterna har varit: Hur ska 
vi som föräldrar kunna vara ett bra stöd för våra barn 
när de tar steget ut i samhället? Till sin hjälp har cir-
keldeltagarna studerat Intras skrift om bostad med 
särskild service. 

Det största som händer
Att ta steget ut från föräldrahemmet är kanske det 
största som inträffar i deras barns liv. Ofta händer allt 
samtidigt, man går över från barn- till vuxenhabilite-
ring, man lämnar skolan och börjar arbeta. Det är en 
svår period för många. 

– Våra barn säger aldrig till när de vill flytta, säger 
Mona Gustafsson vars 39-årige son bor i en servicebo-
stad med boendestöd av en personalgrupp. 

Ylva Lundin har en 19-årig son som är på väg att 
flytta till eget boende. 

– Vi mammor har nog en starkare navelsträng än 
andra mammor, säger hon. Därför tar det längre tid 
för oss att vänja oss vid att vårt barn med funktions-
hinder ska flytta. 

En av mammorna berättar om smärtan hon fortfa-
rande känner när hon vaknar på morgonen och inte 
kan möta sin sons glada ansikte längre.

– Vi brukade sova i samma rum tills han flyttade 
hemifrån.

Flytten
Det utbryter en livlig debatt om man över huvud 
taget ska använda ordet ”flytta hemifrån”. Man kan 
säga att ”du ska ha en ungkarlslya”, så låter det inte 
så farligt, tycker någon. En annan tycker att man till 
en början kan säga att det bara är ett studiebesök – 
för att avdramatisera det hela. Men någon tycker att 
man ska säga som det är. Att det handlar om att flytta 
hemifrån. ”Det där talar dom ändå med varandra om 
i särskolan”.

– Som förälder måste man känna att det känns bra, 

I elva år...
I elva år har några mammor i Jönköping samlats och funderat över problem, 
stöttat varandra och diskuterat hur man bäst stöttar sina barn. Gemensamt är 
att man nu har vuxna barn med utvecklingsstörning. Men sedan ser det olika 
ut. En del brottas ännu med frågan om och när det ska bli dags för deras barn 
att flytta hemifrån, andra har genomgått den processen sedan länge och har 
barn som bor i eget boende, serviceboende med personlig assistans eller i en 
gruppbostad. Man utbyter tankar och delar med sig av erfarenheter. 

säger Yvonne Belin som har en 38-årig dotter som 
fortfarande bor kvar hemma. Känns det inte bra när 
man kommer på studiebesök till en gruppbostad, så 
måste man lita på den känslan. För man kan inte vara 
där och ha tillsyn jämt.

Hon får medhåll av de andra mammorna.
– Jag tackade nej fem gånger, berättar Yvonne Nils-

son, mamma till Christer, 39 år. Vi måste acceptera att 
det är jobbigt att flytta, att det är mycket som måste 
till för att det ska bli bra.

Karin Lago, mamma till Henrik, 29 år, nickar in-
stämmande:

– Henrik flyttade till en gruppbostad för några år 
sedan.  Efter 1,5 år märkte familjen att han inte triv-
des. Han var van att bo på landet och kunna röra sig 
fritt. Gruppbostaden låg mitt i staden och rörlighe-
ten ute i trädgården var begränsad. Till slut fick han 
byta bostad till egen lägenhet med boendestöd. Ty-
värr har det nya boendet inte heller varit helt bekym-
mersfritt. Här finns ingen gemensamhetslägenhet, 
där de boende kan träffas. Och de har inte själva kraft 
att bjuda in varandra. Detta skapar isolering. Det är 
också viktigt, att det inte skiljer så mycket i åldrarna. 
Även om de har egna lägenheter så umgås de ju och 
måste kunna trivas tillsammans. 

Märta Davoust, mamma till Henrik 54 år, berättar:
– Min son har drag av autism och flyttade hemifrån 

vid 30 års ålder. Han har prövat olika boendeformer. 
När han för två år sedan bytte till gruppbostad, pro-
testerade han den första tiden genom att inte klä 
av sig, när det var läggdags. Han la sig fullt påklädd 
ovanpå sängen. Men det gick över. Nu sover han i 
pyjamas.

Olika boendeformer
Genom de gemensamma diskussionerna har man 
bra reda på för- och nackdelar med de olika boen-
deformerna.

– Man blir lätt isolerad om man bor i egen lägenhet 
med personlig assistans. Då kan det vara bättre med 
assistansen i ett serviceboende, säger Krystyna Macie-
jewska, vars dotter fortfarande bor hemma. Grupp-



10                                 INTRA 2 • 10 INTRA 2 • 10                                            1111                                 INTRA 2 • 10

bostad kan vara bra men ofta är personalen för snålt 
tilltagen. Min dotter vill gärna delta i fritidsaktiviteter 
utanför boendet, t ex gå på konserter tillsammans 
med någon personal. Detta fungerar kanske inte så 
bra i gruppbostad, om man inte får extra LSS-insats i 
form av kontaktperson eller ledsagare.

Det hänger på personalen
Trots skillnader i boendeformer för deras barn är alla 
ense om att det hänger på personalen. Märta Davoust 
berättar:

– Sist när jag inte hade tid att gå med min son till 
det fik dit vi alltid brukar gå så tog hennes ”fadder” 
(det heter så i Jönköping när någon i personalgrup-
pen har extra ansvar för en av de boende) med hen-
ne dit. Då blir man glad!

Frågan är då om man som förälder ska få reda på 
allt om sina barn när de flyttat? Det utbryter en livlig 
debatt.

– Senaste genomförandeplanen, när de träffades 
runt min son, fick jag inte vara med. Han bestämde 
det själv. Då tänkte jag: Vad bra, han klarar sig utan 
mig, berättar en av mammorna.

– Det där måste vara individuellt, säger en annan.  
Även i frågan om föräldrar ska vara gode män finns 

det olika meningar:
–  Jag tyckte det var skönt att få lämna över, berättar 

en mamma som tidigare varit god man.
– Risken är att vi blir för överbeskyddande, säger 

en annan mamma. Man måste känna respekt för sitt 
barn och ha förtroende. Kanske är det också viktigt 
att man som förälder får känna sig fri ibland.

– Men det är svårt när man har ansvar för assistan-
sen. Då måste man nästan alltid vara där och se till så 
att personalen kommer.

Hur ska personalen vara?
Det diskuteras vitt och brett om hur en bra personal 
ska vara. 

– De ska vara lyhörda, de ska kunna avläsa mitt 
barns behov. Och jag vill ha så mycket information 
som det går.

– Det finns inga frågor som är larviga, säger Yvonne 
Belin. Ju tidigare man får reda på något, desto bättre.

– Ärlighet. Personalen måste kunna berätta både 
positiva och negativa saker.

– Man måste ha respekt för personalen också, säger 
någon. Det viktiga är att nå fram till en dialog. Den 
måste finnas för annars kan allt hända.

– Ja, det är viktigt med en öppen dialog, fyller Mona 
Gustafsson i. Personalen måste förstå att det inte är 
så lätt att lämna någon efter 34 år och jag måste er-
känna att jag är lite onödigt tjatig ibland.

– Det är bra om man som förälder känner att per-
sonalen är intresserad av ens kunskaper och erfaren-
heter. Att man känner sig behövd också. Man kanske 
har dragit ett tungt lass i många år och så plötsligt, 
när barnet flyttat, så blir det väldigt tomt.

– Ja, det är tungt att tänka att mitt barn alltid ska 
behöva vara beroende av andra människor.

Oroliga för ålderdomen
De flesta mammorna i studiecirkeln oroar sig för hur 
det ska bli när deras barn blir äldre.

– I vår kommun finns tyvärr inte ett anpassat äld-
reboende, t ex ett gruppboende med speciell kom-
petens för att stödja äldre personer med utvecklings-
störning, säger Krystyna Maciejewska. Äldre personer 
med funktionshinder kräver verkligen en speciell 
kompetens hos personalen.  Den kompetensen tror 
jag inte finns nu.

Öppenhjärtliga diskussioner
Diskussionerna är öppenhjärtiga och man verkar tri-
vas med varandra och med det hembakta kaffebrödet 
(i alla fall gjorde jag det!). 

Motor i studiecirkeln är Ingrid Hällvall vars son 
Magnus bor i gruppbostad. Hon har arbetat många 
år inom FUB och har lång erfarenhet av det intres-
sepolitiska arbetet. Då och då reder hon ut någon 
knivig fråga eller berättar om den historiska bakgrun-
den till en insats. 

Det är inte svårt att förstå varför de hållit på i elva 
år!

Text och foto: Hans Hallerfors.

I elva år har 
några mammor i 
Jönköping träffats 
och lärt sig av 
varandras erfaren-
heter.
Sittande: Wanda 
Arvidsson, 
Yvonne Nilsson, 
Marianne Ivars-
son, Krystyna 
Maciejewska, Ylva 
Lundin och Karin 
Lago. 
Stående: Yvonne 
Belin, Eva Hü-
binette, Solweig 
Höög, Mona 
Gustafsson, Ingrid 
Hällvall, Ingrid 
Hjelm och Märta 
Davoust.
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P å Hallmansvägens gruppbostad bor sex perso-
ner med grava flerfunktionshinder i åldrarna 
35–55 år. En av dem är Sony Liljegren. Han sit-

ter i gemensamhetsutrymmet och tittar på TV. Sony 
förstår inte vad entreprenad innebär och även om 
han skulle förstå har han inget talat språk att uttrycka 
sin åsikt med. Ändå är det om honom det handlar.

Hans mamma Marita Liljegren är kritisk när jag ta-
lar med henne i telefon. 

– Jag tycker inte om det, säger hon argt. Det är ju 
bra som det är. 

Enligt Marita Liljegren har det varit flera smärt-
samma förändringar i Sonys liv som han haft svårt 
att klara av. 

– Han bodde på Strandängens vårdhem först, be-
rättar hon. Ett tag skulle han bo i ett gruppboende 
här i Eksjö, men det fungerade inte. Han mår inte 
bra av förändringar. Så han fick flytta tillbaka till 
Hallmansvägens gruppbostad. Han är beroende av 
att ha samma personal hos sig. Personal som känner 
honom väl.

Får tjänstledigt
Den 2 februari kom beskedet till personalen. Social-
direktören, facket och deras närmaste två chefer kall-
lade till möte och informerade om att man beslutat 
lägga ut sex gruppbostäder och ett äldreboende på 
entreprenad.  I maj ska anbudsprocessen vara avkla-
rad och i september kommer sedan förändringen att 
träda i kraft. Helt säker på att en privat firma tar över 
driften av Hallmansvägens gruppbostad kan man 
inte vara, kommunen kommer också att lägga ett 
anbud. Om en privat anordnare vinner anbudsför-
farandet erbjuds personalen att få tjänstledigt från 
sin anställning hos kommunen i ett och ett halvt år 
för att kunna följa med till den nya arbetsgivaren. 
Om man inte är nöjd med denna kan man återgå till 
kommunen och blir i så fall placerad i en övertalig-
hetspool. Man är alltså inte tvungen att följa med vid 
privatiseringen. Men stannar man kvar riskerar man 
att få ta det jobb som erbjuds.

Uppbrott
Kommuner lägger ut gruppbostäder och dagliga verksamheter på entrepre-
nad i ett rasande tempo. Personal ställs inför den svåra frågan: Följa med 
eller stanna kvar? Många vill inte bli privatanställda, men vill heller inte 
stanna kvar som övertalig i kommunen och tvingas ta ett jobb som man kan-
ske inte vill ha. Hallmansvägens gruppbostad i Jönköping är en sådan verk-
samhet. De har precis fått beskedet att man ska läggas ut på entreprenad. 

Stor erfarenhet och kunskap
Framför mig sitter tre av åtta fast anställda vårdare på 
gruppbostaden.

• Annie Larsson, 26 år, utbildad undersköterska, 
1,5 år på gruppbostaden.

• Ilona DÓrto, 51 år, utbildad mentalskötare, 14 år 
på gruppbostaden.

• Anna Lindgren, 27 år, utbildad barnskötare, 9 år 
på gruppbostaden.

Det är en ansenlig mängd erfarenhet och kunskap 
de har. Och nu står de inför valet: Ska man stanna 
kvar hos kommunen eller ska man följa med?

–Vi känner oss lite utsatta, säger Ilona. Varken vi el-
ler de anhöriga har ju haft något att säga till om. Jag 
är tveksam till privatisering. Tycker att det är hemskt 
att några ska tjäna pengar på detta. 

Nöjda trots gratisjobb
Alla tre är nöjda med sin kommun. Man känner sig 
uppskattad för det arbete man gör. Man känner att 
man har ett bra arbete som man kan påverka. 

– Vi har en bra internutbildning, berättar Anna 
Lindgren. Vi får gå på många föreläsningar. Och vi 
får fina julklappar av kommunen.

Man är nöjd med det mesta utom lön och arbets-
tider. Passen är långa och delvis obetalda. Jo, det är 
sant, vid en uppgörelse med facket som innebar höjd 
lön fick de anställda gå med på att arbeta 3,5 tim 
gratis vid journätter. På de 6 veckor som schemalägg-
ningen omfattar blir detta 28 timmars obetalt arbete 
som man bjuder sin arbetsgivare på. En snickare som 
håller på att montera upp en vägg i gruppbostaden 
hör på när vi pratar om detta. Han skakar på huvudet.

– Något sånt skulle du aldrig gå med på? frågar jag.
– Nä, det kan du ge dig på, skrattar han.

Söka nytt jobb
Anna Lindgren kommer nog att följa med vid en 
eventuell privatisering. Hon vill pröva på hur det 
kommer att bli. Men hon känner sig kluven:

PRIVATISERING OCH
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– Egentligen har jag ingen lust att följa med om 
det blir privat men om man stannar kvar i kommu-
nen blir man ju övertalig och kan få ta det jobb som 
erbjuds. T ex som personlig assistent, och ett sådant 
arbete vill jag inte ha.

Ilona DÓrto är den som verkar ha svårast att ac-
ceptera ett byte av arbetsgivare. Hon vet inte hur hon 
ska göra.

Annie Larsson är mindre bekymrad, hon har arbe-
tat i privat verksamhet tidigare och tänker följa med 
och prova hur det är. 

– Men jag har också planer på att söka mig till något 
helt annat.

Det visar sig att det har de andra två också. Och 
plötsligt blir det mycket tydligt att frågan egentli-
gen inte handlar om huruvida man ska stanna kvar i 
kommunen eller följa med vid privatiseringen, utan 
om man överhuvudtaget ska jobba kvar inom detta 
arbetsområde. Den där gnagande känslan av makt-
löshet som man som anställd kan känna när beslut 
fattas högt över ens huvud, en känsla som leder till 
tankar om att återta kontrollen över sitt liv. Man vill 
inte bara vara en schackpjäs som andra flyttar runt 
på ett bräde.

– Man vill ju styra sitt eget liv, säger Ilona. 

Oroliga anhöriga
Anna Lindgren som sitter med i Gruppbostadens bru-
karstyrelse där alla anhöriga och hennes chef ingår 
berättar att frågorna på det sista mötet varit många.

– Det är ju svårt att förklara varför man ska förändra 

en verksamhet som fungerar bra och som håller sin 
budget, säger hon. Många av de anhöriga reagerade 
starkt och det är bra att det finns anhöriga som är 
engagerade och som kan säga ifrån. 

– Vi får också telefonsamtal från oroliga anhöriga, 
berättar Annie. Dom undrar såklart vilka av oss som 
slutar och vilka som följer med. Men det kan vi ju inte 
svara på i dagsläget.

Text och bild: Hans Hallerfors.

Ilona DÓrto och Sony Liljegren har känt varandra i 14 år. 

Annie Larsson, Ilona DÓrto och Anna Lindgren vet inte hur de 
ska göra nu när deras gruppbostad ska läggas ut på entreprenad. 
Ska de stanna kvar i kommunen,ska de följa med gruppbostaden 
till en privat arbetsgivare eller ska de söka nya jobb?

I nästa nr av Intra:

Firmorna som skor sig på handikappomsorgen. En gransk-

ning av anonyma holdingbolag som flyttar miljonvinster till 

skatteparadisen.
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”Det är en 

skillnad på 
kommunernas 
boendeformer!”

Personalen inom boende och daglig verksamhet, liksom kommunernas 
sjuksköterskor har stor betydelse för individens välbefinnande. Men idag 
är skillnaderna inom och mellan kommunerna väldigt stora. Det säger 
Hans Olsson som är överläkare på vuxenhabiliteringen i Jönköpings län.

H ans Olsson har arbetat i tio år som psykiater 
för vuxna med funktionshinder. Han kände 
att han behövde bättre underlag för att ut-

värdera den medicinering som han satte in.
– 65 % av ärendena som kommer till mig handlar ju 

om aggressivitet, berättar han. Men ilska och oro kan 
bero på många olika saker. Jag kände att jag behövde 
ha en bättre uppföljning av den medicinering som 
jag föreskrev.

Hans Olsson författade ett formulär med en skatt-
ningsskala som han bad personalen i boende och 
daglig verksamhet runt om i länet att fylla i.

Skiftande bedömningar
Resultatet var delvis förvånande, menar Hans Olsson.

– Personalen fick bl a fylla i på en skattningsskala 
hur man uppfattade att individen mådde. Eftersom 
de som fyllde i också satte dit sina signaturer kunde 
man konstatera att bedömningarna skiftade oerhört 
mycket mellan olika personal. 

Enligt Hans Olsson visar detta hur viktigt personal-
stödet är.

– Det är ju två människor som möts, brukaren och 
den anställde. Problemet ligger ju inte alltid hos bru-
karen. Men det är honom/henne som  vi behandlar.

Stort antal personal
En annan effekt av de ifyllda formulären av att Hans 
Olsson kunde se hur mycket det skilde i antalet per-
sonal som fanns kring hans patienter.

– För en person, som verkligen var i behov av lugn 
och kontinuitet, räknade jag över 25 olika personal 
under en månad. 

Det här tyckte Hans Olsson var underligt så han 
började undersöka hur boendesituationen för hans 
patienter såg ut.

– Det är en otrolig skillnad mellan kommunerna, 
säger han. Man definierar saker olika.

Ett exempel på detta är när man gör om en grupp-
bostad till ”assistansboende”. 

– I princip är det fortfarande en gruppbostad, fast 
man har tagit bort gemensamhetsutrymmena. Det 
blir ibland hög personalomsättning. Man kan ha 10–
11 assistenter för dygnet-runt-vård. Men i praktiken 
blir det ännu fler assistenter som hoppar in. 

Vem ska ha tillsyn?
Hans Olsson är oroad för att tillsynsansvaret för den 
här verksamheten är oklart. 

– Länsstyrelsen förr, och nu Socialstyrelsen, har ju 
tillsynsansvaret för övriga verksamheter, men inte för 
den personliga assistansen. Men det ändrar sig ju vid 
årsskiftet med den nya lagstiftningen.

Kommunens sjuksköterska viktig
Ett annat problem är att hälso- och sjukvården ser så 
olika ut i de olika kommunerna. 

– Kommunernas sjuksköterskor är otroligt viktiga, 
säger Hans Olsson. De kan patienterna och vet vilka 
behov de har. Men sjuksköterskorna riskerar att för-
svinna nu när verksamheter läggs över på entrepre-
nad eller omvandlas till assistansboende. Då blir det 
den vanliga primärvården som får ta över. Och där 
har man inte samma kunskaper.

Hans Hallerfors.

Hans Olsson, överläkare på vuxenhabiliteringen i Jönköpings län.



14                                 INTRA 2 • 10 INTRA 2 • 10                                            1515                                 INTRA 2 • 10

Föredömligt
I Norge introducerar man internatbaserad utbild-

ning för personal och andra som är engagerade i 
omsorgerna om personer med utvecklingsstörning. 
Man erbjuder gratis tre kurser: 1. Att arbeta i andras 
hem. 2. Socialt nätverk. och 3. Utmanande beteende.

Varje kurs består av 8 – 12 kapitel. Det tar ca en tim-
me att gå igenom ett kapitel. Till varje kapitel hör i 
snitt två videoinslag med praktiska och illustrerande 
exempel. Under studierna kan man bilda interaktiva 
kontakter eller grupper för reflektion. Man kan få 
intyg på att man tillgodogjort sig utbildningen. 

Man kommer även att erbjuda en påbyggnadsut-
bildning som ger universitetspoäng. Den är kombi-
nerad med sex föreläsningar och examen.

I september prövar man kurserna i full skala i en 
kommun och i januari beräknas de bli tillgängliga 
för alla.
Källa: Rapport februari 2010.

Hjälper det 
med en lag mot tvång?

H jälper det med en lag som förbjuder eller reg-
lerar användandet av tvång i omsorgerna om 

personer med utvecklingsstörning? 

Den norska lagen
I Norge har man sedan tio år tillbaka en sådan lag. 
Enligt den ska allt tvång mot enskilda anmälas till 
länsstyrelsen, som beslutar om, och i så fall hur, tvång 
får användas. Uppföljningar visade att lagen gjorde 
nytta när den kom: Användandet av makt och tvång 
minskade betydligt. Men hur är situationen idag? 

Specialpedagogen Jörn Kroken har undersökt 
förhållandet i 14 gruppbostäder i tre kommuner. I 
gruppbostäderna bodde 81 personer. Det visade sig 
att man använde sig av någon form av tvång mot 35 
(43 %) av dem. För hälften av personerna hade man 
fått tvångsåtgärderna godkända av länsstyrelsen el-
ler i varje fall anmält dem dit. Men för halva antalet 
hade man inte anmält till länsstyrelsen trots att lagen 
föreskriver det. Vad denna underlåtenhet beror på 
framgår inte av undersökningen.

Hög siffra för tvång
Att tvång används mot 43 % av personerna förefaller 
mig vara en mycket hög siffra, men jag har inte sett 
någon jämförbar undersökning i vårt land.

Det har varit en allmän uppfattning att bruket av 
makt och tvång har varit vanligare i Norge än i nå-
got annat nordiskt land. Orsaken till detta är det ut-
bredda användandet av beteendeanalytiska behand-
lingsmetoder där. Men under senare år har fackliga 
riktlinjer och etiska diskussioner lett till en minskad 
användning av tvång vid denna typ av behandling. 
Kan man finna något sådant samband idag?

Jörn Kroken kan inte finna något samband mellan 
hur mycket omsorgen i gruppbostäderna var bete-
endeterapeutiskt orienterad och graden av använ-
dandet av tvång och makt. Möjligen hade resultatet 
blivit ett annat om man undersökt förhållandet för 
varje enskild person istället för gruppbostäderna 
som helhet, skriver han. Men han tror inte det.

      KG

De ungas situation
E tt bra sätt att få reda på vad som händer är att 

bjuda in ett antal personer som arbetar inom 
ett område och be dem berätta. Forskare i Göteborg 
har gjort så när det gäller hur unga personer med 
funktionshinder hjälps in i arbetslivet. 

Två sådana ”fokusgrupper” träffades vid tre till-
fällen och resultatet har de redovisat i en rikhaltig 
skrift. I den beskriver man de ungas situation och 
problem, deras möte med välfärden, vägar in i ar-
betslivet, strategier för framgång m.m.. De med neu-
ropsykiatriska diagnoser utgör delvis en ny grupp. 

Många unga förstår att de har intellektuella funk-
tionshinder, men de vill inte bli ”LSS-ade”. Antalet 
i daglig verksamhet i åldrarna 20 – 25 år har dock 
ökat väsentligt. Utplacerade grupper och individuell 
placering tycks ge nya möjligheter. 

      KG

Elisabeth Olin. Bibbi Ringsby Jansson. Unga med 
funktionshinder på väg ut i arbetslivet – en utma-
ning för välfärdssystemet. FoU i Väst. 99s. 2009. 
fou@grkom.se

Kävlinge kommun höjer habiliteringsersättningen
  

D en habiliteringsersättning som utbetalats till 
de funktionshindrade som deltar i Daglig 

verksamhet har i många kommuner avskaffats helt 
eller legat kvar på samma nivå som den hade på 
90-talet när landstingen var huvudman. 

Nu har kommunfullmäktige i Kävlinge kommun 
beslutat att höja habiliteringsersättningen från hit-
tillsvarande 36 kr per dag till 52 kronor per dag. 

Habiliteringsersättningen motsvarar kostnaden för 
en lunch på hemvårdens restauranger i kommunen. 

– Kommunfullmäktige beslöt också att indexreg-
lera habiliteringsersättningen så att den i fortsätt-
ningen ska följa lunchpriset. Det innebär att habi-
literingsersättningen utan särskilt beslut höjs auto-
matiskt när lunchpriset höjs, berättar Hans Peder-
sen Dambo, 1:e vice ordförande i socialnämnden.

15INTRA 2 • 10
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LSS -personalens utbildning om funk-
tionshinder har försämrats under 
de senaste 15 åren som följd av  det 

ändrade huvudmannaskapet 1994. Endast hälften av 
dem har numera en sådan utbildning trots att det 
står i specialmotiveringen till paragraf 6 att ”perso-
nalen ska ha den utbildning och erfarenhet som 
kan krävas för varje specifik uppgift.” Samtidigt har 
mängden kunskaper ökat. I samma paragraf står det 
att ”kvaliteten i verksamheten skall systematiskt  och 
fortlöpande utvecklas och säkras.” – Jag har inte sett  
någon rapport om att någon kommun har gjort det.  

Svårt att upprätthålla kunskapsnivån
Överföringen av ansvaret för LSS till kommunerna 
– utom för ”råd och stöd” –  var välmotiverad. Men 
regeringen vidtog inga åtgärder för att bevaka det 
nödvändiga kunskapsflödet, trots att det är välkänt 
att ju mer decentraliserat ett verksamhetsområde är, 
desto svårare är det att upprätthålla kunskapsnivån. 
För detta måste staten känna sitt ansvar.

Den vidareutbildning (postgymnasiala utbildning-
en) som landstingen bedrev fram till 1994, har inte 
ersatts av kommunal sådan. Istället har det uppstått 
ett stort antal utbildningsanordnare, som erbjuder 

kortare eller längre kurser.  Eldorado i Göteborg har 
ett brett utbud och i Stockholms län bedriver sam-
verkansprojektet Carpe kompetensökande insatser, 
för att nämna några. Vissa delar av vårt land är pri-
viligierade av utbudet, medan det i andra delar inte 
finns någonting. Små kommuner har sämre tillgång 
till utbildning än stora.

Det behövs en särskild utbildning
Det finns ingen enhetlig inriktning på innehållet i ut-
budet, ej heller någon postgymnasial yrkesutbildning 
inom området funktionshinder. I förordningen till LSS 
stadgas endast att den som förestår en verksamhet 
skall ha lämplig utbildning och i föreskrifterna för bo-
stad med särskild service sägs att föreståndaren ska ha 
en relevant högskoleutbildning. Socialstyrelsen har 
aldrig specificerat vad som menas med lämplig res-
pektive relevant utbildning, man har endast brytt sig 
om arbetsuppgifterna. I verkligheten finns det idag 
tillräckligt med specifika kunskaper inom vårt om-
råde för att försvara en särskild yrkesutbildning.

Tidigare tillhörde habiliteringsteamen för barn 
och för vuxna samma organisation som hade ansvar 
för utformningen och innehållet i insatserna. Om-
sorgerna hade då egna sjuksköterskor och läkare. 

Det behövs ett nationellt kunskapscenter!

Varför använder vi inte 
de kunskaper vi har?

Vi behöver ett statligt finansierat nationellt center med ansvar 
för utvecklingen och tillämpningen av kunskaper inom LSS-om-
rådet. Nu används inte ens de kunskaper vi har.

Olika kunskapscentra

Både Danmark och Norge har statligt 
finansierade institut för kunskaps-
förmedling: 
www.servicestyrelsen. dk/vikom 
www.naku.no

Svenskt Demens Centrum 
Sedan 2008 finns ett demenscentrum som vän-
der sig till brukare, personal, lärare, forskare m. fl.. 
Det finansieras av staten och har som uppdrag att

• samla in, strukturera och sprida kunskap
• sammanställa utvärderingar och 
    forskningsresultat
• kunskapsutveckling ges en mer tillämpad
    och praktisk inriktning
° underlätta implementering av nya kunskaper
   i vård och omsorg. 

www.demenscentrum.se

Av Karl Grunewald
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Varför använder vi inte 
de kunskaper vi har?

Dessa experter med sina olika kompetenser förmed-
lade nya kunskaper till personalen och ansvarade i 
stor utsträckning för handledningen av dem. Redan 
1989 skrev Handikapputredningen om risken för en 
kunskapsuttunning som en följd av de decentralise-
rade insatserna och föreslog en ny specialist/vidare-
utbildning  på högskolenivå ”med inriktning på han-
dikapp”. (SOU 1989:52)  

Förödande splittring
Idag är det landstingen som har ansvar för både ha-
bilitering och läkarinsatser, medan kommunerna an-
svarar för övrig hälso- och sjukvård. Denna splittring 
är förödande för en kvalitetsbevakning och utveck-
ling inom området. 

Socialstyrelsen har visserligen skrivit en förordning 
med allmänna råd om samordning av insatserna för ha-
bilitering och rehabilitering. Men det har inte hjälpt. 
Det finns helt enkelt ingen naturlig och fortlöpande 
kontakt mellan t. ex. personalen i en gruppbostad 
och någon från habiliteringen. Med något undantag 
känner landstingen inget ansvar för de vuxna som får 
kommunala omsorger. För barnen är det bättre ställt. 

Dålig vuxenhabilitering
Habilitering och rehabilitering är ingen rättighet. I 
propositionen till LSS (1992/93:159)  tog regeringen 
upp frågan om det borde bli det. Men ansåg att det 
kanske räckte med att habilitering fördes in i Hälso-
och sjukvårdslagen. Då kan man ”överblicka skilda 
gruppers faktiska möjligheter att få del av specifice-
rade insatser utifrån sina särskilda behov”, skrev man 
(s. 119). 

Försök till uppföljningar har gjorts. De visar på en 
någorlunda tillfredsställelse med habiliteringen för 

barn och ungdomar, men stora underlåtenheter/
brister vad gäller vuxenhabiliteringen. 

Dessa brister har lett till protester. Så skedde t ex 
2007 då 26 läkare verksamma inom omsorgerna om 
utvecklingsstörda protesterade mot den försämrade 
medicinska vården av vuxna utvecklingsstörda. (Da-
gens Medicin nr 13, 2007.) 

Ingen tar tillvara forskning och erfarenheter
Vi får allt fler nya grupper omsorgstagare som har 
annorlunda behov än tidigare. Vi har också ett stort 
antal nya verksamheter, i vilka man får erfarenheter 
av stort värde. Men ingen tar tillvara dem eller spri-
der kunskaper om dem. 

Detsamma gäller resultaten från forskningen. De 
måste omformuleras och spridas till dem som ska till-
lämpa dem. Något organ i samhället bör ansvara för 
det.

Läromedel och internet
Läromedel tas fram enligt marknadsprinciper, dvs de 
måste nå en tillräcklig försäljningsvolym. Risken är 
stor att mindre och specialiserade yrkesutövares verk-
samheter inte blir belysta, ej heller små och mindre 
kända tillstånd. Även detta bör bevakas och stödjas av 
något organ i samhället.

Internet passar sannolikt särskilt bra för den fort-
löpande kompetensutvecklingen av personal. Kun-
skaper och erfarenheter kan hela tiden förnyas och 
kompletteras. Det ger dessutom möjligheter till in-
ternetbundna interaktiviteter där grupper, enskilda 
och anhöriga kan nå varandra. Detta är ett område 
som kräver en försöksverksamhet med uppföljnings-
möjligheter på nationell nivå. Det bör planeras och 
stödjas ekonomiskt av staten.

Mun-H-Center
Mun-H-Center är ett nationellt orofacialt kun-
skapscenter vars syfte är att samla, dokumentera 
och utveckla kunskap kring sällsynta diagnoser 
samt sprida denna kunskap för att bidra till ett 
bättre omhändertagande och en högre livskvalitet 
för de berörda. På Mun-H-Center finns också ett 
oralmotoriskt konsultationsteam med tandläkare, 
logopeder, tandsköterskor och tandhygienister.
www.mun-h-center.se

Ovanliga diagnoser 
Informationscentrum för ovanliga diagnoser vid 
Göteborgs universitet ansvarar för arbetet med 
Socialstyrelsens kunskapsdatabas och finns som 
en nationell resurs för alla som söker information 
om ovanliga diagnoser.
www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser

”Det behövs en 
organisation som 
kan ta ansvar för 
kunskapsöverföring” 
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Ett projekt om psykisk ohälsa

Lena Nylander. Tullie Sewe-
rin. Kunskap och samver-
kan. Vård och stöd till per-
soner med utvecklingsstör-
ning och psykisk ohälsa. 
Rapport från ett nationellt 
projekt. 107 s. 2009. NU-
enheten,  Socialstyrelsen. 
www.socialstyrelsen.se/
utvecklingsstörning/tullie.
sewerin
Läs också Intra nr 1/2009 
där vi skrev mer om denna 
rapport.

En grupp sakkunniga har på uppdrag av 
Socialstyrelsen kartlagt behovet av kunskaper 
och samverkan vid psykisk ohälsa hos perso-
ner med utvecklingsstörning. 

En gång i tiden var de flesta läkarna som var knut-
na till vårdhemmen och specialsjukhusen psykiater. 
Idag finns inget sådant ansvarstagan-
de mellan psykiatrin och bostäder 
med särskild service, ej heller med  
habiliteringsorganisationen. 

Löper större risk
Tack vare de normaliserade livsvillko-
ren har visserligen antalet med vissa 
former av allvarlig psykisk ohälsa mins-
kat, men kvar står att många löper stor 
risk att drabbas av sådan. Den är de 
facto två till tre gånger så stor som för 
den övriga befolkningen. 

Några studier visar att  förekomsten 
av psykossjukdom är hög, i andra att  
psykisk sjukdom är vanligare ju svå-
rare utvecklingsstörningen är. Personer med autism 
i kombination med utvecklingsstörning är särskilt 

drabbade av psykisk ohälsa i ungdomen och  Alzhei-
mers sjukdom hos personer med Downs syndrom 
har ökat. Även antalet med åldersbunden demens 
har ökat som följd av den ökade livslängden. Inom 
rättspsykiatrisk vård utgör de med en lindrig utveck-
lingsstörning en betydande grupp.

Får inte samma hjälp 
som andra
Så kallade beteendestörningar eller 
problemskapande beteenden hos per-
soner med utvecklingsstörning har 
väckt särskild uppmärksamhet under 
senare år. 

Projektet konstaterar att ”personer 
med utvecklingsstörning som drab-
bas av psykisk ohälsa riskerar att inte 
få adekvat hjälp i samma utsträck-
ning som andra, dels på grund av svå-
righeterna med att särskilja symtom 
och ställa diagnos, och dels på grund 
av svårigheterna med att  särskilja 
kroppsliga, psykosociala och situa-
tionsbetingade faktorer. 

Den samlade kunskapen, som framför allt rör 

Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings-
störning, FUB,  har slutfört ett projekt – bekostat av 
Allmänna Arvsfonden – om behovet av ett nationellt 
kunskapscenter inriktat på frågorna 
kring personer med omfattande och 
flera  funktionsnedsättningar. 

Man har djupintervjuat 18 föräldrar 
till barn i åldrarna 2–40 år, som sam-
stämmigt har berättat om problemen 
med barnens hälsa och om bristerna 
i samordningen av kontakterna runt 
den enskilde, i en  helhetssyn i be-
handlingen och i kompetensen hos 
olika personalgrupper. Föräldrarna 
har behov av kontakt med andra för-
äldrar i liknande situation.

Projektledarna har även intervjuat 
30 personer som i sitt arbete kommer 
i kontakt med personer med omfat-
tande funktionshinder. Även de  beskriver brister i 
samhällets insatser, behovet av forskning, utbildning 
och handledning, dessutom behov av kontinuerlig 
kompetensutveckling.

Dessa brister och tillkortakommanden berättas 
inte av varje förälder eller varje anställd, utan är 
spridda i ett brett spektrum, i rapporten uppdelade i 
ett stort antal områden för insatserna. Projektet näm-
ner särskilt två områden i behov av ytterligare studier: 
Vuxenhabilitering och grundutbildning av personal. 

Projekt om kunskapscenter
Dessutom behovet av en samverkan med nya yrkes-
högskolan för att utveckla en riktad kompetens på 
eftergymnasial nivå.

Uppgifter för 
ett nationellt centrum
De för projektet ansvarigas slutsatser är 
att uppgiften för ett nationellt center 
bör vara att samla kunskap, informa-
tion och erfarenheter som rör levnads-
villkoren för personer med omfattan-
de flerfunktionsnedsättning. Det är en 
liten målgrupp med mycket komplexa 
behov, men grupperna kring dem i be-
hov av information är stor och mycket 
differentierad. Centret  ska kunna ge 
hänvisning till andra inom området, 
påtala målgruppens behov av forsk-
ning och utvecklingsarbete, påverka 

personalutbildningen, vara mötesplats för erfaren-
hetsutbyte särskilt mellan anhöriga m.m.. Det bör i 
största möjliga utsträckning verka genom datoriserad 
informations- och kommunikationsteknik,  ICT, och 
finansieras av staten. Det kan med fördel lokaliseras 
tillsammans med annan verksamhet. 

Projektet är en förstudie som bör följas upp av ett 
huvudprojekt för att förverkliga förslaget.

Eva Borgström. AnnChar-
lotte Carlberg. Till mångas 
nytta. Om behovet av ett 
nationellt kunskapscen-
ter  för frågor om flera och 
omfattande funktions-
nedsättningar. Projekt nr 
2008/042. 70 + 49 s. 
www.fub.se  Tryckt version 
mot portokostnader, Riks-
förbundet FUB:s kansli, be-
gränsad upplaga.
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 psykosociala aspekter av den intellektuella funktions-
nedsättningen, finns idag inom landstingens habili-
teringsverksamhet. Men ofta når den av organisato-
riska skäl inte fram till dem som bor i bostad med 
särskild service. 

För personal som arbetar nära personerna, och 
som oftast saknar sjukvårdsutbildning, kan det vara 
svårt att värdera eller förhålla sig till psykiatriska sym-
tom. I akuta situationer blir denna kompetensbrist 
ofta särskilt påtaglig och problemskapande.”

Ta ansvar för kunskapsöverföring!
I projektet framhålls vikten av politiska direktiv för 
riktade läkar- och vårdinsatser för målgruppen. Spe-
cialkunskaper om psykisk ohälsa måste utvecklas och 
tillämpas hos personer med utvecklingsstörning på 
samma villkor som för andra. ”Det behövs en organi-
sation som kan ta ansvar för att kunskapsöverföring 
sker, och ett organisatoriskt stöd för tillämpningen 
av kunskaper.”

Det finns ett väldokumenterat och brett underlag 
som motiv för ett nationellt och statligt finansierat 
center som förmedlar resultatet av forskning och 
utveckling inom funktionshinderområdet. Det bör 
göras i samverka med forskningsinstitut,  utbildnings-
institutioner och organisationerna, nordiskt och in-
ternationellt. 

Centret bör inventera behovet av utbildning och 
kompetenstillskott och verka för en samordning av 

utbudet. Utvecklingen av internetbaserade utbild-
ningar och läromedel bör stödjas särskilt. 

Det register över all verksamhet som enligt LSS 
anordnas av Socialstyrelsen sedan januari i år bör 
användas för en fortlöpande information till alla för-
tecknade. 

Centret bör informera Regeringen om behovet av 
statliga initiativ inom området.

E ldorado är ett aktivitets-, kunskaps- och kultur-
center för personer med intellektuella funk-

tionsnedsättningar på tidig utvecklingsnivå. Det är 
ett komplement till övrig verksamhet som finns för 
dessa personer i Göteborg. Syftet är att erbjuda akti-
viteter, handleda och stötta personal och närstående 
samt att samla och föra ut kunskap.  

Man arbetar med sinnesupplevelser,  musik, elrull-
stol, datorstöd, och med att utveckla olika kommu-
nikationssätt. Dessutom erbjuder man handledning 
och rådgivning. 

Eldorado arbetar med att sprida kunskap både ge-
nom kurser och genom att ta emot studiebesök. I 
utbildningskatalogen finns korta föreläsningar och 
längre kurser, såväl praktiska som teoretiska. Man ar-
rangerar också uppdragsutbildningar efter personal-
gruppers behov. 
För mer information: www.goteborg.se/eldorado

Elaine Johansson, enhetschef

Eldorado
Teori och 
praktik 
under 
samma 
tak

Vilken kompetens behövs 
inom funktionshinderområdet?

D en 16 mars 2010 träffades drygt 100 chefer och 
andra nyckelpersoner från 35 av landets kom-

muner i Stockholm för att diskutera hur man kunde 
förbättra kompetensen inom funktionshinderområ-
det.

De flesta var eniga om att det behövs ett nationellt 
grepp för att förbättra kompetensen bland personal. 
Många stödde tanken på att  inrätta ett Nationellt Cen-
ter för Verksamhets- och Yrkesutveckling inom Stöd och 
Service för personer med funktionsnedsättning.

CARPE, som anordnade konferensen, utgör redan 
idag en början på ett sådant centrum för kompetens-
utveckling. Man har under flera år lagt ner ett omfat-
tande strategiskt arbete för att utveckla kompetensen 
i  de 19 kommuner i Stockholms län som är medlem-
mar (av 26)).

Med bl a stöd från EU har man byggt upp ett kansli 
med 6 anställda som anordnar föreläsningar, utbild-
ningar och kurser för personal i medlemskommu-
nerna. Man har bl a genomfört flera gymnasiekurser 
och högskolekurser på Ersta Sköndals Högskola och 
Karolinska institutet.
Läs mer på www.projektcarpe.se

Slutsats

Två lokala informationscentra:
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Det kom ett brev...

”Han var fantastiskt duktig på att laga vägg- och 
väckarklockor. Han plockade isär klockorna och lade 
ut alla smådelar på bordet och plockade ihop dem 
igen. Urmakar Trolle i Sävsjö skickade de klockor han 
inte klarade av till Arvid.”
Den nedre bilden föreställer ”arbetspojkarna” 1950.

Vi tog kontakt med Eva Arlid-Malmqvist och frågade om hon 
hade några bilder från Solhem. Jodå. Och plötsligt trädde 
de fram, dessa män som Eva berättade om. De som under 
större delen av 1900-talet inte ansågs kunna leva ute i det 
vanliga samhället.
  På Solhem delade man upp de 48 männen i ”arbetspoj-
karna” och ”innepojkarna”. Den övre bilden är från 30-talet 
och föreställer ”arbetspojkarna”. En del av dem hade bott 
på Solhem i mer än 50 år när det lades ner på 80-talet.
Mittenbilden föreställer Arvid Rolf som hjälpte kökspersona-
len i köket. ”Alla älskade Arvid”, skriver Eva. 

Till Intra

Jag är nog en av de få som växt upp på 
ett vård- och arbetshem för utvecklings-
störda personer. Vi bodde inne på gården på 
hemmet där min far var föreståndare och 
min mor vårdarinna. ”Pojkarna” var mina 
lekkamrater och vänner. Jag hade skola 
för några av dem, läste sagor, räknade och 
skrev med mycket skratt. När jag kom hem 
från skolan stod de vid fönstren, vinkade och 
klappade i händerna och ropade ”nu kommer 
Eva hem”. Finare uppväxt kan man inte ha. 

”Arbetspojkarna” fick jobba i skogen, trädgår-
den eller med hushållsgöromål allt efter deras 
intresse och färdighet. Det hände även att de 
fick göra dagsverken hos bönderna i trakten. 
Det stärkte säkert deras självkänsla.

Men ”ute i den vanliga världen” möttes de 
med avsky, förakt och rädsla. När jag var 8 
år såg jag hur mina kamrater i skolan skrek, 
skrattade och pekade finger åt en av våra 
patienter som gick på trottoaren. Han var ute 
på något ärende på stan. Jag blev chockad. 
Och varje gång brandbilen åkte förbi skrat-
tade skolkamraterna ock skrek ”nu brinner 
Solhem ner”. Då greps jag av skräck.

Föräldrarna till mina klasskamrater tillät 
inte dem att följa med hem till mig och leka. 
De var ju farliga och hemska människor som 
levde där ute.

Allt detta blev levande för mig då jag läste 
boken. ”Från idiot till medborgare*”.

Med hälsningar,
Eva Arlid-Malmqvist
Ljungsbro

* Boken ”Från idiot till medborgare” av Karl Grunewald kan beställas från Gothia förlag på 
   tel 08-4622670 eller från deras hemsida: www.gothiaforlag.se, pris 445 kr.
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Om Solhem
Agnes Stafsberg hade en ”sinnesslö” epileptisk son som 
bodde på epileptikerhem. Hon beslöt sig för att ta hem 
honom och tog dessutom emot några barn från epileptiker-
anstalten Vilhelmsro utanför Jönköping som hon vårdade 
i hemmet. 1913 flyttade hon med sina 5 barn till Vallsjö 
gård i Vallsjö socken. Hemmet döptes till Solhem och 
godkändes 1915 för 25 patienter. 1917 tog Sällskapet för 
Kristlig kärleksverksamhet över och flyttade hemmet till en 
stor gård, Uppåkra gård. Antalet intagna utökades till 48.
  Folke Arlid, Evas far, kom till Solhem 1944 och arbetade 
då som arbetsledare. 1960 tog han över Solhem och drev 
det fram till 1977.  Han renoverade hemmet så att det blev 
flera toaletter och badrum och antalet sovsängar i varje 
sovrum minskades. Några rum var enkelrum men i de 
flesta rum var det 2 sängar. Några få hade 3 eller 4 sov-
platser.  När landstingen på 1960 talet började ta ”hem” 
sina patienter, som var spridda över hela landet, minska-
des antalet med cirka 10 st.
  Hösten 1989 flyttade de första från Solhem till egna 
lägenheter i Sävsjö och någon gång på 1990-talet stod 
Solhem tomt. 

Bilden till vänster: samvaro i trädgården 
1953. Alvar Svensson ”Lill-Alvar” sköter 
vevgrammofonen och Eva sitter i knät på 
Lennart Westman ”Kram fors-Lennart”. ”Of-
tast var det många fler som var med och 
lyssnade,” berättar Eva. ”Lennart och jag 
lekte mycket, jag trivdes hos honom”.
Till höger står Lennart Wessman som 
hjälpte till med att stryka nytvättade klä-
der. Därför kallades han ”Tvätt-Lennart”.
Det fanns många sysslor på Solhem. Alla 
hjälpte till efter förmåga. Nedan till vänster 
sitter John Karlsson och rensar bär medan 
Karl Ågren och Arvid ”Malle” Johansson tit-
tar på. John och Karl tillhörde ”arbetspojkarna” och Malle 
var en av ”innepojkarna”. Varför de kallades så vet inte 
Eva. Enligt henne fick alla som kunde gå ut, vara ute så 
mycket de ville.

Nedan i mitten syns ”innepojkarna”, 1944, som sitter på slänten utanför stora byggnaden som kallades ”Anstalten”. 
Evas mamma Margit sitter till höger på bilden. 
På bilden nedan till höger står Karl Olsson i förgrunden och Eva och några av ”pojkarna” solar sig på trappan.
På bilden längst ner är man i full färd med att gräva en parkeringsplats för personalens bilar i slutet av 50-talet. Flickan 
som hjälper till är Eva.
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•  Kommunen kvar som huvudman
Nuvarande huvudmannaskap för stöd och service 
ändras inte.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har öns-
kat att staten ska ta över ansvaret för LSS. Men Re-
geringen anser att konsekvenserna av ett förändrat 
huvudmannaskap är svåra att överblicka. Remiss-
utfallet ger heller inte tillräckligt säker vägledning. 
Därför anser man att det inte finns möjligheter att i 
dag ändra någon del av huvudmannaskapet.

•  Registerkontroll
Regeringen föreslår en särskild ”Lag om registerkon-
troll av personal som utför vissa insatser åt barn med 
funktionshinder.” I den sägs att ingen som bedriver 
verksamhet enligt LSS som omfattar insatser åt barn 
får anställa någon utan att först kontrollera utdrag 
från belastningsregistret. Det gäller även den som är 
anställd av bemanningsföretag eller av annan arbets-
givare eller som erbjuds praktiktjänstgöring. Skyldig-
heten omfattar inte en förälder som ska utföra insat-
ser åt sitt eget barn.

Registerutdrag ska lämnas av den som erbjuds an-
ställning som personlig assistent om en assistentbe-
rättigad begär det. 

Regeringen anser att de brott som bör omfattas av 
kontrollen utgör vissa brott mot liv och hälsa, män-
niskorov, sexualbrott, grovt rån samt barnpornogra-
fibrott.

• Särskilda bedömningskriterier för 
assistansanordnare

Kommittén ansåg att Socialstyrelsen bör ges i upp-
drag att ta fram bedömningskriterier för tillsynen 
av assistansanordnare. 

Regeringen instämmer i att det föreligger ett sådant 
behov men konstaterar att Socialstyrelsen redan idag 
har bemyndigande att meddela sådana föreskrifter.

•  Barnets bästa
6 § LSS, som handlar om verksamhetens kvalitet och 
respekten för den enskildes självbestämmande, kom-
pletteras med en ny paragraf 6 a: ”När åtgärder rör 
barn ska barnets bästa beaktas.” 

Paragrafen motsvarar artikel 3 i Barnkonventio-
nen. Barnets rätt till insatser varken utvidgas eller 
begränsas av denna paragraf.

•  Barnets åsikter
8 § LSS handlar om att den enskilde ska ges insatser 
endast om han eller hon begär det. Är denne under 
15 år eller uppenbart saknar förmåga att ta ställning 
i frågan kan vårdnadshavaren eller ett ombud begära 
insatser.

Paragrafen kompletteras nu med följande: När en 
insats rör ett barn ska barnet få relevant information 
och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets 
åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till bar-
nets ålder och mognad.

Med barn avses de under 18 år. Vid tillämpningen 
av bestämmelsen ska barnets bästa särskilt beaktas. 
Det kan ibland innebära att information inte ska ges, 
eller att bara viss information ges, beroende på vad 
som är bäst för det enskilda barnet i förhållande till 
dess ålder, mognad och tidigare kunskaper. Det kan 
innebära att det inte alltid är lämpligt att efterfråga 
barnets åsikt. Barnet är aldrig skyldigt att redogöra 
för sin inställning, utan ska bara ges möjlighet att 
framföra åsikter. Vårdnadshavaren måste samtycka 
till att barnet framför sina åsikter. 

Kommittén föreslog att Socialstyrelsen bör ges i 
uppdrag att ta fram metoder för att säkerställa att 
barns och ungas synpunkter kommer fram. Reger-
ingen anser att det bör framgå ur Socialstyrelsens in-
struktioner. Något särskilt uppdrag behövs ej.

LSS förändras

”Personlig assistans och andra insatser – åtgärder för 
ökad kvalitet och trygghet.” Proposition 2009/10:176.

Regeringen har presenterat förslag till förändringar i LSS som Riks-
dagen kommer att besluta om före sommaruppehållet. Propositio-
nen utgår från LSS-kommitténs slutbetänkande. Här refereras alla 
förslagen och utdrag ur författningskommentarerna. Lagförslagen 
föreslås träda i kraft den 1 januari 2011. 
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•  Får lämna åsikter till nämnden
En ny paragraf 8 a lyder så här:

I ett ärende som gäller insatser enligt 9 § har den en-
skilde rätt att muntligen vid besök lämna uppgifter inför 
nämnden, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Den enskilde ska underrättas om sin rätt enligt första 
stycket.
Om beslutsrätten har delegerats, har den enskilde 

rätt att framföra uppgifterna till den som på nämn-
dens vägnar ska fatta beslutet. 

Om särskilda skäl föreligger kan beslutsfattaren 
vägra den enskilde ett personligt sammanträffande. 
Ett sådant särskilt skäl kan vara att en framställning i 
ett viss ärende är uppenbart ogrundad, eller att den 
enskilde upprepade gånger begär att få lämna upp-
gifter med stöd av denna bestämmelse. Ett person-
ligt sammanträffande får däremot inte nekas enbart 
av den anledningen att beslutsfattaren anser att den 
personliga inställelsen saknar värde ur utrednings-
synpunkt. 

•  Mer än en personlig assistent
Till 9 a § mom 2 har fogats följande:

Den som har behov av mer än en personlig assistent sam-
tidigt, har rätt till två eller flera assistenter endast om 
möjligheterna att få bidrag enligt lagen (1992:1574) om 
bostadsanpassningsbidrag m.m., eller hjälpmedel enligt 
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), har utretts.
Att möjligheterna ska ha utretts innebär att beslut i 

ett ärende om bidrag enligt lagen om bostadsanpass-
ningsbidrag m.m. och en bedömning av en arbetste-
rapeut eller motsvarande utredning ska bifogas en 
ansökan om dubbel assistans. 

Den som redan har tagit reda på sina möjligheter i 
dessa avseenden behöver inte på nytt undersöka för-
utsättningarna, utan kan bifoga de beslut eller den 
utredning som redan finns. 

Om bostadsanpassningsbidrag eller hjälpmedel 
överhuvudtaget inte är aktuellt får möjligheterna an-
ses utredda redan med ett sådant konstaterande. 

•  Kommunen måste anmäla
I några paragrafer görs tillägg om kommunens skyl-
dighet att anmäla till Försäkringskasssan om person-
lig assistans och till annan kommun om avtal med 
enskild i vissa fall.

•  Tillstånd för verksamhet med personlig
assistans

23 § stadgar att enskild person inte utan Socialsty-
relsens tillstånd får bedriva korttidstillsyn, korttids-
vistelse, boende med särskild service eller daglig 
verksamhet. Paragrafen utvidgas nu till att även gälla 
verksamhet med personlig assistans. Anställer denne 
någon ska anmälan göras till Socialstyrelsen innan 
assistenten påbörjar sitt arbete.

•     Differentierad timschablon för 
assistans

Kommittén föreslog att timbeloppet för personlig as-
sistans bör delas upp i  löne- och lönebikostnader och 
övriga kostnader.

Försäkringskassan har därefter  publicerat rappor-
ten ”Differentierad timschablon i lag om assistansersätt-
ning” med förslag om tre olika nivåer. 

Regeringen anser att ytterligare underlag för beslut 
i denna fråga behövs och att ställningstagande kan 
ske först när ett säkrare underlag har kunnat erhål-
las. Det bedöms kunna ske efter genomförd remiss-
behandling av Försäkringskassans rapport. 

•  Andra personliga behov
Kommittén föreslog att LSS ändras så att tid mellan 
olika aktiviteter inte ingår i assistanstiden genom att 
uttrycket ”andra personliga behov” i lagtexten ändras 
till uttrycket ”behov av hjälp vid aktiviteter i samband 
med boende, delaktighet i samhällslivet, egenvård el-
ler i särskilda situationer”.

Regeringen anser att bestämmelsen om rätten till 
personlig assistans för andra personliga behov för 
närvarande inte bör  ändras. Försäkringskassan bör 
ges i uppdrag att senast den 30 juni 2011 till reger-
ingen rapportera om utvecklingen av enhetligheten i 
sina beslut och vilka eventuella åtgärder som är lämp-
liga att vidta.

•  Vissa assistanskostnader
LSS-kommittén föreslog att staten borde överta kom-
munernas ansvar för ersättning för kostnader vid 
ordinarie personlig assistents sjukdom samt tillfällig 
utökning av personlig assistans även om huvudman-
naskapet i övrigt inte ändras. Regeringen anser att 
förslaget kräver ytterligare överväganden och avser 
därför att återkomma till detta. 

•  LASS upphävs
Reglerna överförs i stort sett oförändrade till den nya 
socialförsäkringsbalken.

•  Skyldighet att utföra registerkontroll
I en särskild paragraf 26 stadgas att vid allvarlig un-
derlåtenhet att iaktta skyldigheterna om registerkon-
troll, då insatserna gäller barn, får Socialstyrelsen 
förbjuda fortsatt verksamhet.

•  Individuell plan
10 § har ändrats så att den enskilde inte bara kan 
begära en individuell plan för insatserna, utan ska 
erbjudas en sådan och att det kan ske när som helst.

Forts. på nästa sida.
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•  Autismspektrumtillstånd
Autismspektrumtillstånd borde ersätta beteckningen 
autismliknande tillstånd. Det har en tydligare koppling 
till den medicinska terminologin ansåg utredningen. 
Man föreslog att regeringen skulle ge Socialstyrelsen 
i uppdrag att sammanfatta kunskapsläget och när-
mare precisera vilka diagnoser som ska ingå. Även 
Riksrevisionen tog upp detta i en tidigare rapport om 
LSS. 

Möjligen kommer regeringen att göra detta utan 
att man nämner det i propositionen.

•  Gräns vid 65 års ålder
Kommittén föreslog att en generell gräns borde sät-
tas vid 65 års ålder för nybeviljande av insatser.

•  Bostad med särskild service
Förslaget att bostad med särskild service skulle delas 
upp i gruppbostad, servicebostad och särskild anpas-
sad bostad kom inte med, liksom förslaget att person-
lig assistans inte ska kunna ges till den som bor i en 
servicebostad. 

•  Kostnader för bostad
Den som har en bostad med särskild service ska inte 
ha merkostnader p g a sin funktionsnedsättning. Bo-
stadstillägget bör likställas med det som gäller för 
den som är över 65 års ålder. Tyckte kommittén men 
inte regeringen. 

Organisationerna har reagerat och nyligen uppma-
nat regeringen att tillsätta en fattigdomsutredning.

•  Socialstyrelsen
Socialstyrelsen tillförs 15 miljoner kronor i sitt för-
valtningsanslag för ökade uppgifter med tillsyn och 
tillståndsgivning.

Vad kom inte med?
Åtskilliga av LSS-kommitténs förslag blev inte beaktade av reger-
ingen. Det kan vara av intresse att se vilka de var! En optimistisk 
röst på Socialdepartementet säger att de kommer att beaktas i 
ett ”steg två”. Men det står inget om det i propositionen.

•  Personlig service med boendestöd
Förslaget om personlig service med boendestöd i 
ordinärt boende nämns inte. Det avsåg att ersätta 
personlig assistans under 20 timmar per vecka och 
skulle kunna erbjudas i högst 40 timmar per vecka. 
Det skulle i stort sett motsvara socialtjänstlagens hem-
tjänst inklusive ledsagning och ges kostnadsfritt.

•  Begreppet råd och stöd
Begreppet råd och stöd i LSS föreslogs ersättas av 
”särskilt expertstöd”. Innehållet förtydligades med 
rätt till kartläggning, planering, hjälp att formulera 
sina behov, förmedla kontakt m.m. Det tas inte upp 
i regeringens proposition lika lite som det grundläg-
gande problemet med att det är landstinget som ska 
ansvara för insatsen.

• Tvångs- och skyddsåtgärder
Tvångs- och skyddsåtgärder bör kunna minska ge-
nom genom ökad kunskap om värderingar, bemö-
tande och arbetsmetoder skriver kommittén.  Trots 
det föreslår den en skyndsam utredning av en sär-
skild reglering av dessa åtgärder.

• Utbildning av personal
Utbildningen av personal blev inte föremål för några 
preciserade förslag från kommittén trots att sådan är 
avgörande för insatsernas kvalitet och utveckling. Det 
enda man skriver är att regeringen måste överväga en 
samlad och framtidsinriktad satsning på kompetens-
utveckling och långsiktig personalförsörjning. 
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•  Sysselsättning för personer med 
psykisk funktionsnedsättning

LSS-kommittén föreslog att personer med psykiska 
funktionsnedsättningar i personkrets 3 skulle få rätt 
till daglig verksamhet. Kommunerna skulle stegvis 
kompenseras för detta under tre år. 

Regeringen anser att en reglering av denna rätt 
bör avvakta tills man ser resultatet av regeringens 
psykiatri satsning. Däremot ger regeringen Social-
styrelsen i uppdrag att administrera en försöksverk-
samhet med sysselsättning till personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. 35 miljoner kronor per år 
under tre år avsätts för detta. I samband med det ska 
man utarbeta en vägledning för hur den dagliga verk-
samheten och dess samverkan med andra aktörer ska 
utformas mm. 
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Å r 2000 antog riksdagen en nationell hand-
lingsplan för handikappolitiken. Den har 
gällt fram till i år och följts upp tre gånger – 

den sista uppföljningen har publicerats nu. 
Syftet med planen är att samhället utformas så att 

människor med funktionsnedsättningar ska ha möj-
ligheter att ta del av samma rättigheter som andra, 
men också ha lika möjligheter och skyldigheter att 
bidra till samhällets utveckling. 

Grundbulten i planeringen för detta var att reger-
ingen utsåg fjorton myndigheter – t. ex. Boverket och 
Arbetsmarknadsverket – som alla fick ett särskilt sek-
toransvar för att genomföra förbättringar. 

Dessutom inrättade regeringen en liten myndig-
het, HANDISAM, år 2006, som sin högra hand för 
att påskynda utvecklingen. 

Regeringen ska utforma en strategi
I den nu publicerade uppföljningen redovisas läget 
under sådana rubriker som Statliga myndigheter, 
Kommuner och landsting, Kollektivtrafik, Bostäder, 
Utbildning, Arbetsmarknad m. fl.. Man får helt kort 
och på 80 sidor information om vad som har gjorts 
under ett 70-tal underrubriker (lätt att hitta!). Slutsat-
sen är att tillgängligheten har förbättrats inom fler-
talet sektorer, men ”samtidigt återstår arbete innan 
personer med funktionsnedsättning kan delta i sam-
hällets alla delar på jämlika villkor. . . . Regeringen 
avser att utforma en strategi som sträcker sig fem år 
framåt med uppföljningsbara mål och tydliga roller i 

genomförandet. . . . Genomslaget måste bli tydligare 
för alla medborgare och aktörer i samhället.”

Man nämner inget om att vårt land har godtagit 
FN:s konvention om mänskliga rättigheter för perso-
ner med funktionsnedsättning. Det förefaller omöj-
ligt för regeringen att inte formulera en handlings-
plan för dennas genomförande, lika lite som att inte 
lagstifta att bristande tillgänglighet är en diskrimine-
ring.

Lägg ner HANDISAM
En mera kritisk och avslöjande utvärdering av vilket 
genomslag, som regeringens styrning via de fjorton 
myndigheterna fått, får man av Statskontoret. Där 
menar man att det särskilda sektoransvaret inte alls 
har fungerat och det finns inte heller förutsättningar 
för att det på sikt ska kunna göra det. 

Regeringen bör styra området på ett enkelt och 
tydligt sätt med mål- och resultatangivelse, som kom-
pletteras med särskilda uppdrag till myndigheterna. 
HANDISAM bör antingen få en renodlad stabsroll 
eller avvecklas nästa år, skriver man. 

         KG

L unds kommun har beslutat att personalen i gruppbostäderna ska ha ar-
betskläder och namnskylt. Kravet på arbetskläder gäller än så länge bara 

de gruppbostäder där det bedrivs någon form av sjukvård, då gäller direktivet 
att all personal alltid ska ha arbetskläder. De har fram till nu använt sina vanliga 
kläder och skyddsrockar vid insatser där det behövts. Men kommunen vill se 
en enhetlig klädkod.

 Personalen har protesterat och vill ha en omprövning av beslutet eftersom 
man tycker att det rimmar illa med de målsättningar man arbetar efter. Led-
ningen för verksamheten har hotat med att de kommer att åka ut till arbetsplat-
serna för att kontrollera att all personal använder namnbrickor och vårdkläder. 

Arbetskläderna får inte användas utomhus. Det innebär att personalen, om 
de så bara går ut med soporna,  måste byta om. Tre uppsättningar vikariekläder 
har inköpts till varje gruppbostad, i storlek small, medium och large. Så det 
gäller att det är olika storlekar på vikarierna som arbetar om det är fler än en 
på samma dag.

ANDERS ANDERSSONVÅRDARE

I Lunds kommun ska personalen 
ha uniform och namnskylt 

I Lund ska all personal i boende och daglig 
verksamhet ska ha namnskyltar.

Den här vackra uniformen med 
Lunds stads emblem vill kom-
munen att all personal i grupp-
bostäderna ska ha på sig.

Återinstutionaliseringen

Den nationella handikapplanen

Regeringens skrivelse 2009/10:166. Uppföljning av 
den nationella handlingsplanen för handikappolitiken 
och grunden för en strategi framåt. 80 sidor. 
www.regeringen.se
Statskontoret. Från vision till verklighet? En utvärde-
ring av nationell handlingsplan för handikappolitiken. 
2009:21. 89 sid. www.statskontoret.se
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I Socialstyrelsens nya statistik finns tre tabel-
ler över samtliga kommuner. I den ena visas 
antalet personer fördelade per ålder, i den 

andra fördelade per personkrets och i den tredje 
fördelade per insats kommun för kommun. I de 
två första tabellerna visas även antaltet per 10 000 
av befolkningen, vilket gör det möjligt att jämföra.

Det är intressant läsning! Den som är intresse-
rad av hur den egna kommunens och länets insat-
ser ser ut i förhållande till andras kan ladda ner 
statistiken – se ovan!

Siffran för antalet per län hör till de intressan-
taste. De varierar ända från 51 personer per tio 
tusen invånare i Halland till 90 personer i Väster-
botten. Siffrorna borde markeras på en Sverige-
karta för att få en översikt. Orsaken till den stora 
variationen är i viss utsträckning graden av urba-
nisering, men inte enbart. 

Dumt nog använder man sig av ett x då antalet 
personer i en observation är mindre än fyra. Följ-
den är att summeringen ibland utgår, vilket kan 
bli mycket störande. Orsaken uppges vara risken 
för identifiering av vederbörande, vilket måste be-
dömas som överdrivet, för att inte säga irrelevant.  

Här återges ett utdrag ur två av de elva tabel-
lerna.

Antal personer med insatser enligt LSS, 
exklusive de med råd och stöd, år 2009.

Ålder      Personkrets 1   Personkrets 2    Personkrets 3    Totalt

0–19  14 289                6   1 070               15 365

20–44   22 763           509    1 819  25 091

45–64            10 320                      104   3 735               15 159

65–79              2 445                      262   1 450                 4 157

80–         357              0         82                   439

Samtliga          50 174       1 881   8 156               60 211

Kommentar: Det totala antalet med LSS-insatser var 52 900 år 2004. 
Det innebär en ökning med ca 1 500 personer/år.

Personkrets 1 omfattar 
personer med utvecklingsstör-
ning, autism eller autismlik-
nande tillstånd.
Personkrets 2 omfattar 
personer med ett betydande 
och bestående begåvnings-
mässigt funktionshinder efter 
hjärnskada i vuxen ålder 
föranledd av yttre våld eller 
kroppslig sjukdom.
Personkrets 3 omfattar 
personer med andra varaktiga 
fysiska eller psykiska funk-
tionshinder som uppenbart 
inte beror på normalt åldran-
de, om de är stora och föror-
sakar betydande svårigheter 
i den dagliga livsföringen och 
därmed ett omfattande behov 
av stöd eller service.

Antal personer med respektive 
insats enligt LSS, år 2009.

1. Råd och stöd  5 793

2. Personlig assistans  3 357 1)

3. Ledsagarservice   9 635

4. Kontaktperson             19 153

5. Avlösarservice   3 380

6. Korttidsvistelse   9 974

7. Korttidstillsyn  5 142

 8. Boende, barn   1 434

9. Boende, vuxna             22 865

10. Daglig verksamhet            28 971

1) Utgör antalet som får mindre än 20 timmars assistans per 
vecka ersatt av kommunen. Antalet som får 20 timmar eller 
mer  ersätts av försäkringskassan. De utgjorde ca 16 000 år 
2009.

Socialstyrelsen. Personer med funk-
tionsnedsättning – insatser enligt 
LSS år 2009. Artikelnr. 2010-3-27. 
Kan beställas från
tel:  08-779 96 66
e-post: socialstyrelsen@strd.se, pris 
90 kr. Kan laddas ner gratis som 
PDF-fil från www.socialstyrelsen.se

Över 60 000 
får LSS-insatser!

Antalet personer som får LSS-insatser fortsätter att stiga och utgör nu 60 200 enligt 
nyutkommen statistik från Socialstyrelsen. Till det kommer några tusen som enbart 
får råd och stöd och ca 16 000 som får personlig assistans av Försäkringskassan. En 
mindre del av dem får även LSS-insatser.

26 INTRA 2 • 10
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Yttrandefrihet och lojalitet
Y ttrandefriheten är överordnad lojaliteten gen-

temot arbetsgivaren för en offentliganställd. 
Men för en privatanställd är det tvärtom. Där är 
den grundläggande regeln att en arbetstagare inte 
får skada arbetsgivaren. Om detta och mycket annat 
kan man läsa i boken ”Yttrandefrihet och lojalitet” . 
På ett pedagogiskt och sakligt sätt tar man upp olika 
aspekter av yttrandefrihet och hur man, både som 
arbetsgivare och anställd bör resonera. 

Boken har tyngd eftersom det är SKL:s eget förlag 
Kommentus som givit ut den.

      HH

Jennie Högström, Sophie Thörne, Håkan Torngren 
och Göran Söderlöf,  Sveriges kommuner och lands-
ting. Yttrandefrihet och lojalitet. Vad gäller för an-
ställda hos kommuner, landsting och regioner? 
SKLKommentus. 2010. 80 sidor. Pris 219 kr.
Kan beställas från tel 08-7095990, 
e-post: order@sklkommentus.se eller från 
www.sklkommentus.se. 

I regeringens kommentar till LSS står det att må-
let med daglig verksamhet är att ”utveckla den 
enskildes möjligheter till förvärvsarbete”. Det är 

ett mål som man inte lever upp till. När Socialstyrel-
sen 2006 undersökte 80 slumpvis utvalda kommuner 
visade det sig att i hälften av dessa hade inte en enda 
person gått från daglig verksamhet till lönearbete. 

Många kommuner håller fast vid den gamla dag-
centermodellen. Men utvecklingen håller långsamt 
på att ändra inriktning. Idag har ca 15 procent en 
individuell placering på en vanlig arbetsplats. 

Socialstyrelsen vill nu få till stånd en attitydföränd-
ring hos kommuner, arbetsförmedling och försäk-
ringskassa. I skriften ”På tröskeln – daglig verksam-
het med inriktning på arbete” vill man, genom olika 
exempel, visa på steget ut.

Samverkan
  

Redan vid ansökan om daglig verksamhet bör man 
göra upp en plan som syftar till möjligheter att få ett 
arbete, skriver Socialstyrelsen. ”Det är då bra om pla-
nen utformas tillsammans med andra aktörer som 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller vid be-
hov habiliteringen”. 

Socialstyrelsen rekommenderar även en samverkan 
med skolan och kommunen för att övergången till 
arbetslivet ska fungera bra. Och arbetsförmedlingen 
bör ha en arbetsförmedlare med speciell inriktning 
på unga med funktionshinder.

Försäkringskassan har ett särskilt uppdrag att stödja 
personer med funktionshinder. Om det skriver So-
cialstyrelsen: ”Det kan för vissa personer bli aktuellt 
med mer direkt arbetslivsinriktade aktiviteter, exem-
pelvis grundläggande utbildning eller olika slag av 
kontakt med arbetslivet i form av praktisk arbetslivs-
orientering (PRAO) eller praktik. Innan en person 
deltar i en aktivitet ska Försäkringskassan göra en 
plan tillsammans med honom eller henne.”

Socialstyrelsen skriver inget om samverkan med 
Samhall. En av de intervjuade säger att ”de har pro-
duktionsmål och krav på arbetsförmåga som är för 
höga för våra brukare.”

Goda exempel
  

Skriften ger en rad goda exempel på hur man kan 
skapa en daglig verksamhet som syftar till ett ökat del-
tagande i arbetslivet.

De myndigheter och organisationer som förmedlar 
och/eller hjälper personer med funktinshinder att 
få arbete har helt olika erfarenheter och inriktning. 
I flera verksamheter dominerar insatserna för perso-
ner med neuropsykiatriska tillstånd, där är personer 
med utvecklingsstörning endast en delgrupp. Indi-
viduella placeringar är tacksamma att beskriva, men 
mindre ofta får man klart för sig om det är en anställ-
ning, en praktik eller en utflyttad daglig verksamhet. 
Enheten Fyris i Uppsala redovisar dock att av 600 i 
kommunens dagliga verksamhet befinner sig 150 i 
arbetslivet, varav ett tiotal skulle klara en övergång 
till lönearbete om de fick rätt stöd.

 Skriften är fint utformad och lätt att ta till sig. Men 
det krävs nog helt andra medel och bindande före-
skrifter om man ska få några resultat landet runt.  
     Red.

Antalet personer som får daglig verksamhet enligt LSS har 
ökat kraftigt under senare år och är nu uppe i ca 30 000. 
Räknat på antalet personer är det den största LSS-insatsen. 
Socialstyrelsen har gett ut en handledning om hur man kan 
arbeta för att fler ska få riktiga jobb.

Socialstyrelsen. På tröskeln – daglig verksamhet 
med inriktning på arbete. 2010. Artikelnummer: 
2010-4-1, 36 sidor, Kan beställas från 
www.socialstyrelsen.se, pris (inkl. moms): 19 kr. El-
ler laddas ner gratis som pdf-fil.

Daglig verksamhet 
    och steget ut
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klassiker
Kommunernas
LSS-kostnader

Lena Birkelöf har i tre olika studier undersökt kommunernas LSS-kostnader. 

I den första delen av sin avhandling har Lena Bir-
kelöf tittat på samtliga kommuners LSS-kostna-
der under ett år (2003). Att kostnaderna skiljer 

sig kraftigt åt är kanske ingen nyhet, men Lena Birke-
löf visar att skillnaderna delvis hänger samman med 
vilka grannkommuner man har och deras kostnader. 
Grannkommuner, ofta inom samma landsting, ten-
derar att härma varandra.

– Ibland kan det vara så att grannkommunerna 
tävlar med varann, både när det gäller kvalitet och 
när det gäller att hålla nere kostnaderna, säger Lena 
Birkelöf. Att man gör som grannen kan ibland bero 
på att man har bristfällig information – att man är 
osäker på hur en insats ska se ut. 

I den andra delen av avhandlingen kan hon visa 
på hur den härm-effekten försvinner i och med att 
det nationella utjämningssystemet införs 2004. Ut-
jämningssystemet bygger på beräkning av standard-
kostnader. Dessa standardtal kan tolkas som rikttal 
för vad insatserna bör kosta och då behöver man inte 
längre snegla på grannen. Utjämningssystemet inne-
bär också att man inte tjänar så mycket på att ligga 
under normen.

I den tredje delen av sin doktorsavhandling har 
Lena Birkelöf undersökt hur kommunerna har han-
terat kostnaderna för LSS. Hon har funnit ett klart 
samband mellan kostnaderna för LSS-verksamhet 
och dem för skola och äldreomsorg. När kostnaden 

för LSS ökat har det medfört en minskning av kost-
nader för dessa verksamheter. 

– Det är viktigt att man inte säger att kostnaden 
för LSS ”drabbat” dessa verksamheter, för det vet vi 
ingenting om. Det kan lika gärna handla om att verk-
samheter effektiviserats, det kan också handla om att 
verksamheter flyttats över från SoL till LSS.

Lena Birkelöf har däremot inte sett något samband 
mellan ökningen av LSS-kostnader och kommuner-
nas kostnader för barnomsorg, kultur/fritid och so-
cialbidrag.

– Man måste ha klart för sig att LSS-kostnaderna 
är speciella, säger Lena Birkelöf. Dels ligger det en 
stark rättighetslagstiftning bakom och dels är det inte 
alltid så att kommunerna vill minimera sina kostna-
der. Många vill faktiskt att den lilla gruppen som har 
funktionshinder i kommunen ska ha ett bra stöd.

    Text och bild: Hans Hallerfors

PS. Även Barbro Lewin och Lina Westin på Statsve-
tenskapliga institutionen i Uppsala har i en studie 
2006 undersökt kommunernas LSS-kostnader. Bl a 
fann man att kommuner med vänstermajoritet gav 
mer LSS-stöd än borgerliga kommuner. Läs mer i 
INTRA nr 3/2006 (sid 6) som finns som pdf-fil i vårt 
nätarkiv: www.intra.info.se
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verkliga

V erkliga klassiker dör aldrig 
Det är något magiskt över 
det, hur generation efter 

generation kan fascineras över sam-
ma berättelse, hålla den vid liv och 
ta den till sig i en ny tid.

 Att sedan lyckas med att återbe-
rätta dessa klassiker till lättläst, så 
att ännu fler kan ta till sig och njuta 
av dem, det är kanske inte magiskt, 
men åtminstone beundransvärt. 
Det krävs trots allt viss takt och käns-
la för att förenkla språket och korta 
ner texten men ändå behålla något 
av en berömd boks särskilda stäm-
ning och karaktär. 

LL-förlaget har gett ut en stor del 
klassiker, både svenska och utländ-
ska, många av dem är väl värda att 
uppmärksamma.  Ett exempel på 
en verkligt lyckad bearbetning är 
den Malin Lindroth gjort av ”Svind-
lande höjder”, först utgiven redan 
1847.  Aldrig trodde jag väl att jag 
som läsombud skulle läsa Emily 
Brontës fantastiska och kusliga ro-
man i min läsgrupp, men allt är tyd-
ligen möjligt, och tur är det!

Kärlek och hat
Ute på den blåsiga heden ligger 
gården ”Svindlande höjder”, där 
hittebarnet Heathcliff får ett hem. 
Redan från början blir han och fos-
terbrodern Hindley fiender, men 
Catherine, dottern i familjen, är 
lika vild och ostyrig som han själv. 
De blir oskiljaktiga och allt eftersom 
växer deras syskonkärlek till något 
betydligt allvarligare. När sedan 
deras far dör och Hindley tar över 
gården får Heathcliff utstå både 
misshandel och förnedring, men 
så länge han har Catherine stannar 
han kvar. Bara hennes svek kan dri-
va bort honom, så när hon väljer att 
gifta sig med Edgar Linton, håller 
sig Heathcliff borta i flera år. Men 
han kommer tillbaka, och då börjar 
hans hämnd mot alla som han ha-
tar, alla i de två familjerna Earnshaw 
och Linton. Han är fruktansvärd 
och grym, hans vilja att skada dem 
har ingen gräns. Kärleken mellan 
honom och Catherine finns ändå 

kvar, genom all olycka, de älskar 
och hatar varandra oavbrutet. Även 
efter döden fortsätter Catherine att 
komma till honom och skrapa med 
naglarna mot fönsterrutan…

Många namn
Svindlande höjder är ingen enkel 
historia. Den är komplicerad, och 
dessutom måste man som läsare 
hålla reda på en stor mängd män-
niskor med knepiga namn. Något 
av namnen har ändrats i den lätt-
lästa versionen, säkert ett klokt drag 
eftersom det är lätt att blanda ihop 
alla personer som ingår i berättel-
sen. Själv löste jag en del av det pro-
blemet genom att göra en teckning 
över de två hushållen och medlem-
marna i familjerna. Det blev riktigt 
roligt när vi studerade vår karta över 
Svindlande höjder och jag tror att 
det blev åtminstone lite klarare. 
Trots vissa svårigheter blev resulta-
tet en härlig läsupplevelse, särskilt 
gjorde spökinslagen intryck. Det är 
ju också de scenerna som är de mest 
berömda i originalromanen, så det 
om något tyder på att den rätta 
känslan kan uppnås, även efter be-
arbetning.

Jane Eyre
Inte riktigt lika kuslig och mörk, 
men ändå spännande, är Jane Eyre, 
skriven av Charlotte Brontë. Den ut-
kom som lättläst för några år sedan, 
även då stod Malin Lindroth för be-
arbetningen. Jane Eyre är en fattig 
flicka som efter en svår uppväxt får 
arbete som privatlärare på den fina 
gården Thornfield. Hon blir kär 
i sin arbetsgivare, herr Rochester, 
och allt ser ut att sluta lyckligt. Men 
det händer mystiska saker i huset, 
och Jane får på sin egen bröllops-
dag veta en fruktansvärd hemlighet 
som förändrar allt. Det visar sig att 
herr Rochester redan är gift, och 
det med en psykiskt sjuk kvinna som 
han spärrat in på vinden! Ja, det är 
en besk medicin att svälja och vi 
pratade en del i läsgruppen om det. 
Särskilt trevlig verkar han inte vara,  
mannen som Jane älskar. Men trots 

Ett tips!
Vill du läsa fler boktips av 
Maria Normark? Beställ häftet Lust 
att läsa. Pris 50 kr (inklusive moms 
och porto). Beställ på tel 08-647 87 90, 
fax 08-97 11 04, eller e-post: 
intra@swipnet.se

Maria Normark är arbetsterapeut på 
Kroksta dagcenter i Örnsköldsvik. 
Hon kommer med boktips till alla dem 
som leder läsecirklar med personer med
utvecklingsstörning. 

BOKTIPS

Beställ från LL-förlaget, 
tel 08-640 70 90, 
e-post: order@lattlast.se 
eller från hemsidan: www.lattlast.se

Svindlande höjder. Av Emily Bronté. 
Återberättad av Malin Lindroth. 2009. 
156 sidor. Pris: 180 kr.
Jane Eyre. Av Charlotte Bronté. 
Återberättad av Malin Lindroth. 2005. 
120 sidor. Pris: 160 kr.

Två M
A
R
I

A
S

allt övervinner ju kärleken allt och 
Jane får sin make till sist, mot alla 
odds.

Vi är lika
Systrarna Brontë skrev sina beröm-
da romaner för så länge sedan, och 
ändå lever de vidare, på olika språk 
och delvis i ny form, men ändå alltid 
desamma. Läsarnas känslor för Ca-
therine och Jane väcks här och nu, 
precis som i England på 
1800-talet. Vi är nog rätt 
lika vi människor, oavsett 
tid och plats.

klassiker
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H ur ser eleverna på gymnasiesärskolan på 
framtiden och hur förberedda är de för 
de krav som de kommer att möta? För 
att få svar på dessa frågor djupintervjua-

de vi 25 elever på tre olika gymnasiesärskolor i Stock-
holm under åren 2008–2010. Frågorna rörde tankar 
om framtiden, skolgången och praktikperioden. 

Hur tänker eleverna 
kring framtiden?
Merparten av eleverna ville 
”få körkort” för att sedan 
söka sig till ett ”vanligt jobb” 
direkt efter skolan. Några 
uttryckte en vilja att studera 
och i vissa fall ville de kombi-
nera studier och arbete.

Alla ville befinna sig på 
en vanlig arbetsplats i fram-
tiden. Ingen av eleverna på 
någon av skolorna såg det 
som önskvärt eller intressant 
att i framtiden jobba tillsam-
mans med andra personer 
som gått gymnasie särskola. 
Givetvis fanns det elever som 
uttryckte att det inte behöv-
de vara fel att det fanns någon man kände på arbets-
platsen, men det var ingen som uttryckte ett önske-
mål om att hålla sig kvar i gruppkonstellationen. 

Citat från elever : 
”Jag vill jobba på en vanlig arbetsplats…om det går 
förstås…”

”Helst vill jag jobba själv på en vanlig arbetsplats…
Det är bättre... jag är inte så överens med dom i min 
klass…Men jag har till exempel klarat mig bra på 
praktikplatserna”

Men hur får man då ett jobb? Det var  en av frå-
gorna vi ställde till eleverna för att få en bild av hur 

Är den nya gymnasiesärskolan 
en bra förberedelse för livet?

De flesta elever som lämnar gymnasiesärskolan vill ha ett riktigt jobb. 
Men är de förberedda på de krav som ställs? 

förberedda de var. Precis som väntat visade svaren på 
stora skillnader i elevernas kunskap och mognad:

”Man ansöker om hjälp, går till Arbetsförmedlingen., 
frågar om man får hjälp, om dom kan hjälpa, så går 
man till företaget och frågar om man kan få jobb.”

”Man kan gå in och söka på 
Internet, sen skriver man det 
man vill hålla på med, sen 
ringer den personen”
Intervjuare: Är det någon 
speciell sida man ska gå in 
på? 
”Vet inte.”
Intervjuare: Någon du 
känner som gjort det? 
”Min mamma.”
Intervjuare: Är det någon 
här på skolan som pratat 
om det här med att söka 
jobb? 
”Nej.”

De här svaren var ganska 
signifikativa i undersökning-
en. Flera svar pekade på att 
eleverna inte hade någon 

större inblick i just jobbsökar-arbetet och att man i 
flera fall redan hade börjat lita på att arbetsförmed-
lingen skulle sköta den framtida jobb-matchningen. 

Steget blir för stort
Martin Molin, fil dr i handikappvetenskap, vid Hög-
skolan i Väst säger sig ha sett samma fenomen i sin 
forskningsstudie. Han menar att inställningen hos 
eleverna kan sammanfattas med följande citat:

”… jag kommer att få jobb och arbetsförmedlingen 
eller någon annan organisation kommer att ta fram 
jobb åt oss”.

Två röster från gymnasie-
särskolan: 
Elev 1 ”Alla är så snälla, 
man blir inte mobbad, 
man lär sig...”
Elev 2 ”De (lärarna) 
behandlar oss som barn, 
som att vi inte förstår 
någonting, fast det gör vi”

Ur MISA:s intervjuundersökning 
av gymnasiesärskoleelever.

Av Peter Hurtig, MISA
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Är den nya gymnasiesärskolan 
en bra förberedelse för livet?

I sin rapport skriver Molin att många informanter 
från AF tycker att att kravnivåerna generellt är för 
låga i särskolan. Steget blir för stort när personerna 
skall söka sig ut på arbetsmarknaden. 

I vår undersökning såg vi också att det finns en hel 
del utmaningar när det gäller just kravnivåer och atti-
tyderna kring betygen under skolperioden. 

Citat från elever: 
”Läxor…det är det enda som är jättedåligt…vi får 
knappast några läxor…vi har knappast någonting, 
det är det enda jag ser som negativt…”
”Jag har gått här i tre år vi har fått samma uppgift 
varje dag…typ… Hur ska man vara med folk, hur 
ska man sköta sig…jag brukar somna in…”

”Ja, det finns ju inte MVG och så där…jag har god-
känt på allt….Om man skulle gått i en stor klass 
hade betygen betytt mer…men när man går här så 
det betyder inget…Min mentor har sagt att betygen 
inte betyder något…”

Vi frågade om eleverna ansåg att skolorna hade 
”förberett dem för livet efter skolan”. Ungefär hälften 
ansåg att så var fallet och den andra hälften funde-
rade på om skolan kanske kunde ha gjort mer, bland 
annat mer krav i undervisningen. Här är några svar:

”Nej de har väl pratat om att man kan gå till Unga 
funktionshindrade.”
Intervjuare: Skulle du vilja ha haft något mer?: 
”Kanske att de skulle försöka ta in studievägledning, 
lite mer information om framtiden.”
Intervjuare: Det här om jobb då? Finns det nå-
got man skulle förbereda där? 
”Nej, praktiken, det är väl det som gör det.”

”Jag vet inte,  jag känner inte det än, nu känns det 
inte som det, för nu vet jag inte vad jag ska göra”. 
Intervjuare: Finns det något som du skulle kun-
na göra för att bli mer förberedd?
 ”Jo men typ hjälpa oss med vad som finns efter sko-
lan, typ skriva ut saker.”

”Nja, det tycker jag inte (att skolan förberett mig 
för livet efter skolan), det har mest varit slappt.”

Röster kring ”sär-tillhörigheten”
Hur såg eleverna på att man gick på en gymnasie-
särskola? De flesta eleverna verkade vara positiva till 
att de fått möjlighet att koncentrera sig på att lära sig 
saker under skolgången. Nu slapp de koncentrera sig 
på att undvika ”strul” och de slapp att bli kallade för 
saker som de inte alls tyckte om. 

Det negativa handlade enligt eleverna om att man 
ibland känner sig tvingad till att ljuga om sin skol-
gång för att upprätthålla en roll utåt.

Citat från elever: 
”Jag tror faktiskt att det har varit mycket bättre att 
gå här på särskola, för att liksom lillebror går nu på 
tredje året på ”vanliga” gymnasiet…han får liksom 
plugga ihjäl sig, prov typ 4 ggr i veckan…Så jag 
skulle nog inte palla en vecka i den miljön, så det är 
mycket bättre här..det är mycket lugnare här…man 
får liksom då fokusera på sina svagheter och jobba 
på dom…”

”Man får extra-hjälp och det är bra..och man behö-
ver det…sen kan jag bli kallad cp, eller handikap-
pad av såna som inte vet vad särskola är…så det är 
50/50… ”

”Ja, det är skillnad att gå på särskola…När folk frå-
gar mig vart jag går på gymnasiet så säger jag att jag 
går på N.N gymnasiet, jag vill inte säga att jag går 

Peter Hurtig är utvecklingssamordnare och ar-
betskonsulent på Misa, ett företag som hjälper 
ungdomar att komma ut i arbetet genom suppor-
ted employment. Han har tillsammans med Ulrika 
Dahlgren och Marie Larsson gjort tre undersök-
ningar om hur elever i gymnasiesärskolan ser på 
framtiden. Sista delen av rapporten kan beställas 
från e-post: peter.hurtig@misa.se
Läs mer om MISA och supported employment i In-
tra 4/2005. Finns i vårt nätarkiv: www.intra.info.se
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på särskola…..det är lite jobbigt med det här…det är 
ju så när man har det lite svårt i livet…”

För att ge lärarna och skolan en möjlighet att få 
en oberoende feedback så frågade vi eleverna om de 
hade några tips till skolan de gick på. Ett av svaren var 
talande för hela undersökningen.

Intervjuare: Om du skulle ge något tips till 
skolan, något som de borde satsa mer på, vad 
skulle det i så fall vara? 
”Verkligen försöka förstå sig på hur jobbigt det är att 
gå här, många av oss får blickar, man hör folk som 
pratar bakom ryggen, just att ta sig tid till att förstå 
hur vi mår. Men sen att försöka få det som mycket 
som en vanlig skolgång, det är viktigt, för det är där 
det kan skilja sig. Nog för att man kan ha mycket 
frånvaro i vanlig 3-årig, men jag tror att vi klas-
sas som betydligt mycket större frånvaro, vi får ju in 
pengarna ändå, vi får ju barnbidrag, så vi får ju 
alltid pengar.” 

Intervjuare: Påverkar frånvaron dig själv tycker 
du? 
”Nu sista åren har man ändå tagit igen det man 
missat, det har man ju ångrat, att man inte börjat 
tidigare, jag var inte alls mycket i skolan, jag kom 
hit i början för att träffa kompisar, inte för att gå på 
lektioner.”

Sysselsättningsformer för personer som gått på gymnasiesärskolan (statistik från SYVI 2006, hämtade 
ur Martin Molins rapport).

          Nationella  program Nationella  program Individuella program Individuella program
            Antal     %   Antal   %
Anställda utan 
lönebidrag       9       2,3        0     0 
Anställda med 
lönebidrag    67                  17,2        0     0
Arbetspraktik  136                 34,9        8                 3,9
Samhall        1       0,2        0     0
Daglig verksamhet   82     21,0    182               88,3
Folkhögskola    28        7,1      11     5,3
Övrigt     67                  17,2        5     2,4
Totalt            390      206

Martin Molins avhandling kan laddas ner från: http://www2.bibliotek.hv.se/publ/AILrapp200801.pdf

Bort från det avvikande
Martin Molin skriver i sin forskningsrapport ”Delak-
tighet i olika världar - Om övergången mellan gymnasiesär-
skola och arbetsliv” (2008), att forskningen kring perso-
ner med intellektuella funktionshinder har visat att 
personerna ofta har en gemensam strävan att komma 
bort ifrån ”det avvikande” och ”det annorlunda”. De 
strävar efter ”ett normalt livsmönster”. 

Ändå är  sysselsättningssiffrorna för elever som går 
på gymnasiesärskola dystra. För de elever som går på 
individuellt program visar statistik från SYVI (Särsko-
lans och specialskolans Yrkesvägledares Ideella För-
ening) att endast 3,9% av personer som gått indivi-
duellt program på gymnasiesärskolan befinner sig i 
en arbetspraktik, se tabellen. 

Slutsatserna i Martin Molins studie, där han bland 
annat intervjuar elever som lämnat gymnasiesärsko-
lan, går i linje med svaren i vår undersökning. Han 
framhåller att flera informanter vänder sig mot den 
så kallade ”externaliserade formen” av trygghet som 
skapar en tillvaro med relativt sett låga kravnivåer och 
låga förväntningar på dem själva. 

I detta finns det också givetvis en viktig motsats som 
handlar om att samhället måste fortsätta erbjuda och 
synliggöra den trygghet och  det stöd som finns till-
gängligt för att på så sätt kunna erbjuda alla elever 
en möjlighet att kunna delta på sina villkor. Detta är 
också en balansgång i samhällsdebatten som måste 
fortleva och utvecklas för att alla ska få samma förut-
sättningar till ett ”normalt liv”. 

Särskoleelever?
Skolinspektionen har granskat inskrivningshand-
lingarna på eleverna i särskolans årskurser 1–10 i 
stadsdelen Vivalla i Örebro. Det rör sig om 16 elever 
varav många skrivits in först i åldrarna 11–13 år. 

Vårdnadshavarna ska ge sitt medgivande till in-
skrivningen sedan de fått del av utredningarna. Men 
det framgår inte av handlingarna att de fått det. Det 
är ytterst allvarligt utifrån elevens och vårdnadsha-
varnas rättssäkerhet, skriver Skolinspektionen.

I 13 av de 16 ärenden saknas en social utredning 
och i 6 en medicinsk sådan. Av flera av de psykolo-
giska utredningarna framgår tveksamhet till place-
ringen, men inte i något fall har man gått vidare med 
en kompletterande utredning.

Inspektionen tar inte ställningt till om eleverna till-
hör särskolans personkrets, men det kan inte uteslu-
tas att så inte är fallet, skriver man.
Skolinspektionen Dnr 40-2010:1012
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Habiliteringen 
av barn och ungdomar

S ocionomen Ulla Bohlin har  intervjuat personal 
i barnhabiliteringen i Skåne och ytterligare ett 

antal landsting. I sin avhandling beskriver hon hur 
komplex och motsägelsefull verksamheten är. Den 
har växt fram ur de socialpedagogiskt inriktade om-
sorgerna om utvecklingsstörda och de medicinska, 
inriktade på CP-barn. 

Spår av de socialpedagogiska influenserna finns 
fortfarande, men idag dominerar de medicinska. 
Det har bidragit till att  habiliteringen sedan slutet 
1990-talet är  lagfäst i hälso- och sjukvårdslagen. Utåt 
presenteras de olika professionerna i teamet som 
avgränsade och tydliga, men i verkligheten överlap-
par de varandra med osäkra gränser. Detta skapar ett 
viktigt handlingsutrymme för de olika teammedlem-
marna. 

Move and Walk
Ulla Bohlin har intresserat sig särskilt för den s. k. Pe-
tömetoden i behandlingen av CP-barn, även kallad 
kognitiv pedagogik, där en specialutbildad ”konduk-
tor” intensivtränar barnet tillsammans med föräld-
rarna under några veckor.  Funktionsnedsättningen 
betraktas som ett pedagogiskt problem. 

Metoden kom till vårt land 1996 och utövas främst 
av ”Move and Walk” i Stockholm och Göteborg. Den 
blev en utmaning för den traditionella sjukgymnas-
tikbehandlingen, en utmaning som fortfarande inte 
har överbryggats. Den genomgående hållningen 
inom habiliteringen tycks vara att man engagerar 
sig inte, det har blivit ett icke-problem för dem. Den 
enda irritationen är att teamet måste tillstyrka sådan 
behandling i de landsting där föräldrarna kan få bi-
drag. 

Den kognitiva pedagogiken tyck dock ha haft det 
goda med sig att habiliteringen har utvecklat sin 
egen variant, Nätverksbaserad Intensivträning, NIT.

Föräldrarna kan ofta mer
Föräldrarnas önskemål har en helt annan betydelse 

än tidigare. Som grupp är de numera mycket välin-
formerade – det händer att de är mera kunniga om 
nya rön än personalen. Det har lett till en förskjut-
ning i arbetsfördelningen dem emellan. Behandla-
ren har blivit mera konsult och handledare för hur 
föräldrarna ska behandla barnet. 

Teamet och den flexibilitet den ger är en god 
grund för habiliteringens utveckling framöver. Nya 
målgrupper såsom de neuropsykiatriska tas upp som 
ett exempel. Författaren ger dock inga siffror på 
förskjutningen i målgrupperna. Inte heller vad det 
innebär i barnhabiliteringens uppdrag. Hur avgrän-
sar man sig t ex mot barn- och undomspsykiatrin? 

      KG

Hur går det för barn 
med mycket låg födelsevikt?

 

Av samtliga födda under ett år har 800 (0,76%)  
en mycket låg födelsevikt (under 1500 gram). En 

del av dem har en väsentligen normal tillväxt medan 
andra har en tillväxthämning. 90% av dem överlever 
den första månaden. Men hur går det sedan för dem? 

9% hade utvecklingsstörning
 

En undersökning gjordes 15 och 20 år efter det att 85 
barn med mycket låg födelsevikt föddes i sydöstra Sve-
rige. 59 av dem deltog i undersökningen då de var 15 
år och 77 då de var 20 år. Som kontrollbarn använde 
man sig av lika många barn som föddes närmast efter 
det lågviktiga barnet och med samma kön. 

Det visade sig att 9 procent av de mycket lågviktiga 
barnen hade en mental retardation (utvecklingsstör-
ning). Vid testning med WISC fick hela 20 procent en 
kvot under 70, men de allra flesta hade inte diagnos-
tiserats som utvecklingsstörda.

11 procent av samtliga hade en cerebral pares, varav 
5 procent en lindrig sådan och 6 procent en måttlig 
och svår. Dessa senare hade även en utveckingsstör-
ning. 6 procent av samtliga hade ADHD varav en pro-
cent med utvecklingsstörning.

Andra skillnader
De lågviktiga barnen hade fler synproblem – astigma-
tism, skelning, stereoseende, synskärpa – än kontroll-
barnen.

Skillnaden i läsförmåga mellan de lågviktiga barnen 
och kontrollbarnen minskade  mellan 9 och 15 år. Det 
antyder en senare mognadsutveckling hos de lågvik-
tiga barnen.

När ungdomarna själva värderade sitt beteende 
hade flickorna lägre tendens till aggressivt och utage-
rande beteende än de i kontrollgruppen.Vid 20 års 
ålder hade 78 procent av de lågviktiga barnen gått 
ut det nationella gymnasieprogrammet (9 procent i 
särskolegymnasium) mot 86 procent av kontrollerna. 
Grupperna skilde sig inte åt vad gäller sysselsättning, 
pågående utbildning eller typ av boende.

                            KG

Ulla Bohlin. Habilitering i fokus. En människobe-
handlande organisation och dess utmaningar. 
2009. 300 sidor. Pris: 110 kr inkl. frakt. Kan bestäl-
las på e-post: ulla.bohlin@mah.se  

Ingemar Leijon. ”Svenska 20-åringar med mycket 
låg födelsevikt mår oväntat bra.” 
Läkartidningen nr 11/2010.

En historisk DVD

I ett samtal med AnnCharlotte Carlberg 
berättar Karl Grunewald om sin bok 

”Från idiot till medborgare” och reflekterar 
över dagens situation för personer med 
utvecklingsstörning. Samtalet har givits ut 
på DVD av Växjö FUB. Pris 50 kr + porto 
(intäkterna går till ett FUB-projekt i Bos-
nien). Kan beställas från tel 0470-22485 
eller från www.vaxjo.fub.se 
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Intra nr 3/2010 kommer ut i september.
Du som vill prenumerera på INTRA: 
Betala  280 kr på postgiro 636 55 62-5 

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

adress. Då får du fyra nummer 
av INTRA framöver. 

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

intra@swipnet.se

N ågonstans i Sorunda bor Karl-Astrid och Bernhard. De 
är båda över 40 när de till sist får ett efterlängtat barn. 
En pojke som skulle heta Birger, men som visar sig vara 

”inte riktig”. Därför måste han ha ett annat namn. Han får heta 
Eskil. 

Eskil har Downs syndrom och borde, enligt läkare och sjuk-
systrar lämnas bort till ett hem. Men det klarar inte Karl- Astrid 
av. Eskil får flytta med hem till gården Glömskan och föräldrar-
nas mål är att han ska kunna öppna grindar och hoppa upp och 
ner från hölass som vilken pojke som helst. 

Utan att avslöja för mycket kan jag säja att detta kommer Eskil 
att klara av. Det, och mycket annat. Bokens karaktär av saga gör 
att det finns en omöjlighet som tornar upp sig: skolgången i 
byskolan hemma. Han måste åka bort och bo på skolhem. Som 
läsare känner jag med både Eskil och hans föräldrar och jag tän-
ker att detta med skolgången, det kan väl aldrig gå bra. Gunilla 
Linn Persson löser denna omöjlighet med ett annat berättartek-
niskt grepp. Kvar dröjer sig en gyllene känsla, doften av våfflor 
och ljudet av surrande bin och en läsupplevelse om slösande 
föräldrakärlek. 

Man kan också läsa romanen som en ständigt pågående inre 
dialog om krocken mellan det barn som faktiskt finns och det 
önskebarn som föräldrarna tänkt sig. I början av boken tar öns-
ke-Birger stor plats, även i läsaren. Men när boken slutar är det 
bara den gyllene bilden av Eskil som finns kvar. 

Maria Korpskog

Gunilla Linn Persson är född 1956, bor 
i Norrtälje och är mamma till tre barn. 
Sedan debuten 1989 har hon blivit en 
alltmer uppmärksammad författare av 
romaner, barn- och ungdomsböcker och 
TV-dramatik. Riktigt folkkär som författare 
blev hon när hon tillsammans med Lars 
Bill Lundholm skrev manus till TV-serien 
”Skärgårdsdoktorn”. (Läs en intervju med 
Gunilla Linn Persson i vår skrift ”Anhörig” 
som finns att ladda ner från vårt nätarkiv:
www.intra.info.se)
  Nu har hon kommit ut med boken ”Es-
kil – riddare av syrenbersån”, Wahlström 
och Widstrand, 2010, 170 sidor, pris 166 
kr (Bokus).

Gunilla Linn Persson med dottern Märta Maza-
rin, född 1999.

Eskil – 
riddare av 
syrénbersån

Gunilla Linn Perssons nya bok ”Eskil – 
riddare av syrénbersån” är en riktig saga 
från början till slut. Boken utspelar sig på 
50-talet. Det är efterkrigstid och alla har 
fullt upp med folkhemsbygget. Där ska alla 
få plats. I alla fall de som är ”riktiga”.

Etiska frågeställningar 
Socialstyrelsen har en grupp som arbetar med att försöka reda ut etiska 
frågeställningar inom socialtjänst och LSS-verksamhet. Här är några 
exempel: 

• Ulla har en lätt utvecklingsstörning och bor i bostad med särskild 
service enligt LSS. Det finns misstankar om missbruk. Hur ska perso-
nalen kunna hjälpa henne till ett drägligt liv?

• Bernt har en utvecklingsstörning och bor i gruppbostad. Han 
skrämmer slag på övriga boende när han får aggressiva utbrott, skriker 
och härjar. Kan personalen låsa in Bernt i lägenheten om personal är 
där med honom?

• Emil är autistisk, har en grav utvecklingsstörning och är synskadad. 
När Emils mamma och hans syskon besöker Emil så bor de hos honom. 
Personalen bedömer att Emil far illa av besöken.

• Sofie är lindrigt utvecklingsstörd och gravid. Socialsekreterarna har 
utrett och kommit fram till att Sofie inte är kapabel att ta hand om ett 
barn. När ska de berätta det för henne?
Läs mer på: www.socialstyrelsen.se/etiskafragor
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Omslagets konstnär

Intra nr 3/2010 kommer ut i september.
Du som vill prenumerera på INTRA: 
Betala  280 kr på postgiro 636 55 62-5 

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

adress. Då får du fyra nummer 
av INTRA framöver. 

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

intra@swipnet.se

 

 

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

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

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

Momoko Takamatsu tycker om att måla porträtt av 
kungligheter. Hon målar grisaille – en gammal teknik 
med gråtoner. 
  I vår har hon ställt ut sina tavlor på Livrustkammaren 
i Stockholm. Där rönte de stor uppmärksamhet och 
alla tavlor såldes.
  Till vardags arbetar Momoko på Ateljé Inuti där hon 
målar och skulpterar.
  – Just nu skulpterar jag hundar, berättar Momoko.

INUTI är en daglig verksamhet med konstnärlig inriktning i Stockholm för ca 40 arbetstagare. 
Förutom konstnärlig verksamhet anordnar man utställningar och workshops. Läs mer på www.inuti.se

Karl XIV Johan. Porträtterad av Momoko Takamatsu.
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