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Den dåliga tillsynen

               Det är på personalen det hänger!

A llt tydligare framstår bristerna i kommunernas personalpolitik som det kanske störs-
ta hindret för att förverkliga målen i LSS. Varför är det så att man inom t ex förskolan 
kräver minst högskoleutbildning för att få en fast tjänst medan arbetet med att ge 

stöd till personer med svåra funktionshinder inte anses kräva någon utbildning alls? Varför 
lägger man ett allt större ansvar på den enskilda befattningshavaren samtidigt som man 
inte vill ge honom eller henne den kunskap som behövs för att kunna klara av arbetet? 
Alltfler kommuner börjar nu självmant se över sin personalpolitik eftersom man inser att 
det kommer att bli svårt att rekrytera ny personal om man inte gör något. I det här numret 
diskuterar vi personalpolitik, befattningsbenämningar, utbildning och löner. För nu är det 
dags att personalen får den kompetens och de arbetsvillkor som gör det möjligt för dem att 
göra ett bra jobb. För det är på personalen det hänger!

Bättre personalpolitik!

”Problemet är bara att i verksamheter byggda på solidaritet och förtroende finns 
ingen gräns för vad som måste kontrolleras när solidariteten och förtroendet väl 
börjar urholkas.”

Göran Rosenberg, Intra 3/2010

E fter vårdhemsavvecklingarna och de stora satsningarna på integrerade boende-
former, kompetensutveckling och rättighetstänkande, fanns ett stort förtroende 
för samhällets förmåga att skapa bra stödformer för personer med svåra funk-

tionshinder. Det fanns vid millennieskiftet en väl grundad optimism bland de berörda 
och deras intresseorganisationer. Likaså bland de yrkesverksamma som aktivt arbetat för 
att ro iland de stora reformerna under slutet av 1900-talet.

Detta förtroendekapital är nu till stora delar utraderat. Kommunerna har inte visat 
någon egen vilja att föra utvecklingen vidare. Tvärt om har man, oavsett högkonjunk-
tur eller lågkonjunktur, bromsat och på olika sätt markerat sin olust och oförmåga att 
ta till sig LSS-lagstiftningens värdegrund. Den enda större förändring som skett sedan 
kommunaliseringen är talande nog den accelererande omvandlingen av bostäder och 
arbetsplatser för funktionshindrade till investeringsobjekt för riskkapitalbolag vars enda 
intresse är att gå med största möjliga vinst.

Det är mot denna bakgrund som man ska se det ökade behovet av tillsyn. Den ska lappa 
över förtroendegapet mellan medborgare och samhälle och åstadkomma det som den 
politiska viljan inte mäktat med. 

Men om nu så många av kommunernas fortroendevalda helt enkelt inte accepterar 
kraven och målsättningarna i rättighetslagen LSS kan inte tillsynen garantera att det 
samhälleliga stödet till personer med funktionshinder har hög kvalitet och fördelas rätt-
vist. I bästa fall kan tillsynen påvisa oacceptabla förhållanden och därmed skapa opinion 
för förändring. 

I varje fall måste Socialstyrelsen få tillräckliga resurser för att fullgöra sitt uppdrag. Man 
måste också klara upp problemen med organisationsförändringar och brister i arbetskli-
matet. Man har bara hunnit med hälften av den av regeringen förelagda tillsynen enligt 
LSS- och socialtjänstförordningen (se sid 23). 

Det är en allvarlig kränkning av vår rättskänsla när regeringen i förordningar ställer 
krav på sin myndighet, men samtidigt underlåter att ge den verktyg. Lika omoraliskt 
som när kommunerna sviker barns, ungdomars och vuxnas i lag fastställda rättigheter.

          Red.
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A tt samtala med Sirpa Niemi, verksamhets-
chef för funktionshinderomsorgen i Ale 
kommun norr om Göteborg, är som att 
plötsligt hitta någon som kan formulera  

framtidens verkliga utmaningar. Och som dessutom 
har hittat några av svaren. 

– Nu har vi fört över all daglig verksamhet till arbets-
marknadsenheten, säger hon nöjt. Som verksamhets-
chef för LSS-stödet i Ale kommun, norr om Göteborg 
har hon drivit igenom en rad strategiska beslut som 
ska göra kommunen bättre rustad att möta framti-
dens krav. Att ändra inriktningen på daglig verksam-
het har hon arbetat med länge.

– Varför ska vi öppna lokaler och skapa arbeten, 
när det finns så många vettiga arbetsuppgifter i kom-
munen? frågar hon.

Mer inkludering och samverkan!
Med den inriktningen har man identifierat olika 
arbeten och arbetsuppgifter i kommunen som per-
soner med funktionshinder kan klara av, med eller 
utan stöd. Ett exempel på detta är en tjänst som 
fastighetsskötare i Ale kommun. Kostnaden för den 
delas mellan Tekniska förvaltningen och Funktions-
hinderenheten eftersom fastighetsskötaren i sin tur 
handleder två personer med LSS-insatser i sitt arbete.

– Vi måste arbeta mer med inkludering och sam-
verkan, säger Sirpa bestämt. Vi har en växande grupp 
unga som inte vill ha LSS-insatser, som inte vill bli 
hopblandade med vår verksamhet, men som vi måste 
stödja på olika sätt eftersom de har svårt att ta sig in 
på arbetsmarknaden. 

De som har daglig verksamhet har alla habilite-
ringsersättning, 37 kr/dag.

– Det borde även de som har SOL-beslut få, säger 
Sirpa. De är idag bland de fattigaste av alla i samhäl-
let.

”Vi pratar om boendekarriär”
När det gäller boendet har Sirpa lika bestämda åsik-
ter:

– Det får inte vara så att man låser in människor i 
en typ av boende. Vi pratar om boendekarriär i Ale. 
Vi gick ut och frågade alla: Hur vill du bo i framti-
den? Det blev en väldig rädsla: Ska jag inte få bo kvar? 
Men det var inte det som vi menade. Vi tror att alltför 
många låses in i ett system som inte passar dem. De 
som till exempel vill pröva på att bo själva med per-

sonalstöd kan idag inte göra det som ett LSS-beslut, 
utan förs då över till SoL. Kommunen får då minska-
de intäkter från det ekonomiska utjämningssystemet 
mellan kommunerna, som bara omfattar LSS. Rent 
ekonomiskt finns det alltså ingen vits med detta. Men 
så kan man inte resonera. 

Vi resonerar ett tag om detta: Hur mycket av sys-
temen som är konstruerade så att de faktiskt gynnar 
hjälplöshet. Antingen det gäller skola och omsorg till 
barn, eller stöd och service till vuxna, så är systemen 
så konstruerade att de ofta ger mer klirr i kassan, ju 
större vårdbehov man anses ha. 

– Vi ska inte anpassa oss efter systemet utan efter 
människorna, säger Sirpa bestämt. I Ale har man inte 
velat avhända sig kontrollen över utvecklingen och 
därför sagt nej till privatiseringar av gruppbostäder 
och daglig verksamhet.

– Men vi får se hur det blir nu, när kommunen fått 
en ny majoritet…

Titel, utbildning, arbetsinnehåll och löner
Ale kommun har ca 28 000 invånare. Ca 80 personer 
får insatser enligt LSS.

För att kunna erbjuda dem ett bra stöd i framtiden 
är personalpolitiken den viktigaste frågan. Oavsett 
vem som ska ansvara för verksamheten i framtiden 
så är läget kritiskt vad det gäller personalförsörjning. 
För att kunna konkurrera om den utbildade och 
kompetenta personalen i framtiden har man drivit 
igenom en rad viktiga åtgärder. 

– För att öka statusen på stöd- och serviceyrken mås-
te vi diskutera titel, utbildning, arbetsinnehåll och 
löner. Vi har beslutat att alla som jobbar deltid kan 
ansöka om att få heltidstjänst om de vill. Vi försöker 
också ha individuella scheman så att våra medarbe-
tare har större möjligheter att få ihop sina livspussel. 

Ale kommun är med i ett projekt som bekostas av 
EFS, europeiska socialfonden, där man satsar på or-
ganisatoriskt lärande och verksamhetsutveckling. 

– Utbildningen är helt avgörande om personalen 
ska klara av de krav som vi ställer på verksamheterna, 
slår Sirpa fast. Det är vårt ansvar att påverka utveck-
lingen så att vi får bra grundutbildningar och fler 
som utbildar sig för att de vill satsa på våra yrken.

Först handlar detta om yrkestiteln. 
– Som det är nu finns en uppsjö av olika titlar och 

hur ska man då marknadsföra yrket, när det inte ens 
har något namn? Dessutom faller yrket bort ur statis-

”Vi vill ha medarbetare som trivs och är engagerade! 
Då händer det positiva saker!”

Personalkompetens och utveckling av arbete och boende 
är de viktiga frågorna inför framtiden. Det tycker Sirpa 
Niemi, verksamhetschef i Ale kommun.

Bättre personalpolitik!
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tiken och finns inte med när man disku-
terar olika yrkesinriktade utbildningar.

I Göteborgsregionen har man därför 
enats om vilka yrkesbeteckningar som 
ska gälla. De som har gymnasieutbild-
ning för arbetet ska kallas för Stödassis-
tenter och de som har yrkeshögskoleut-
bildning ska heta Stödpedagoger. Man 
arbetar för att öka antalet högskoleut-
bildade befattningar vilket på sikt också 
kommer att innebära högre löner, tror 
Sirpa.

– Det är ju märkligt att man t ex i våra 
förskolor kräver högskoleutbildade för-
skollärare medan man inom korttids-
verksamheten inte ställer samma krav  
på högskoleutbildning trots att persona-
len oftast har högre krav på att kunna 
ge ett individuellt stöd till barnen och 
deras familjer. Det går inte ihop!

En märklig sak i det sammanhanget 
är regeringens ovilja att anslå medel till 
utbildning av stöd- och servicepersonal 
inom LSS-verksamhet samtidigt som 
man gör miljardsatsningar inom äldre-
omsorgen.

– Visst är det märkligt att man visar så 
litet intresse för våra frågor, säger Sirpa 
ilsket. Men det där får du fråga Maria 
Larsson om. 

Sirpa sitter också med som arbetsgi-
varrepresentant i Vård och omsorgscol-
lege, en organisation som agerar för att 
få fler att utbilda sig inom vård och om-
sorg. Genom garanterade kvalitetskrite-
rier på utbildningar bidrar man till att 
studenterna blir anställningsbara och 
kan erbjudas tydliga karriärvägar eller 
vidareutbildning på högskolenivå. 

– Det är viktigt att vi ser till att de som 
får utbildning också får kunskaper som 
vi har användning för! Att de har rätt 
kompetens. Vi vill ha medarbetare som – Vi måste vara mer öppna! Vi måste ta emot ung-

domar på praktikplatser, vi måste locka in dem! Vi 
måste också hitta bra ord som beskriver vårt arbete. 
Tyvärr har vi många gånger misstolkat sekretessreg-
lerna så att vi inte får prata om våra verksamheter. 
Men det måste vi ju göra. Det viktiga är hur vi beskri-
ver dem. 

”Vi vill ha medarbetare som trivs och är engagerade! 
Då händer det positiva saker!”

trivs och är engagerade! Då händer det positiva saker!

Marknadsföring
En viktig fråga för Sirpa Niemi är hur vi marknadsför 
arbeten inom funktionshinderomsorgen.

Sirpa Niemi hade ingen tanke på att arbeta med personer med utvecklingsstör-
ning när hon gick vårdlinjen på 80-talet. Tvärt om hade hon hört avskräckande 
historier om de ”barnmonster” som sades bo på Sagåsens vårdhem, söder 
om Göteborg. Ändå fick hon en praktikplats på ett elevhem i Kungälv och blev 
positivt överraskad. 
 Efter skolan fick hon arbete på ett annat elevhem i Nödinge, där det bodde 
fyra barn. 
 – Där fick jag lära mig mycket av livet. Vi var ju så naiva. De som bodde på 
elevhemmet hade lite anhörigkontakt och den uppmuntrades inte heller. Istäl-
let var det vi som blev deras företrädare, eller egentligen föreståndaren, som 
på den tiden bestämde allt.
 Samtidigt började Sirpas intresse växa. Hon utvecklade på egen hand ett språk 
som hon kunde använda för att kommunicera med ett av barnen. 
 – På det viset lyckades jag skapa en speciell kontakt. Vilket inte togs så väl 
upp av de andra i personalgruppen. Nu i efterhand förstår jag att föreståndaren 
borde ha sett till att alla fick hjälp med att kommunicera med barnen.
Jag blev oerhört engagerad i frågan: Hur ska man nå fram till personer som 
förstår på ett annorlunda sätt? Hur ska man kunna förklara vad elektrisk ström 
är eller varför det kommer pengar ur bankomaten? Vi hade dålig kompetens 
för vårt arbete. 
 Sirpa lämnade omsorgsvärlden, utbildade sig till fritidspedagog och började 
arbeta med ”normala” barn. Därefter var hon ledig några år innan hon av en 
händelse tog ett jobb som jourbiträde på ett korttidshem. 
Det blev bestämmande för hennes framtida liv. Hon blev alltmer engagerad i 
arbetet på korttidshemmet, ville veta mer, och gick en högskoleutbildning i So-
ciala omsorger. 1999 sökte hon en chefstjänst och fick den och på den vägen 
blev det. Idag är Sirpa verksamhetschef i Ale kommun med sex enhetschefer 
under sig. 
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Bästa Maria

V i har båda upplevt Långasjö vårdhem för ut-
vecklingsstörda. Du som ung semestervikarie, 

jag som inspekterande medicinalråd. 
På olika sätt var vi båda en del av utvecklingen ef-

ter andra världskriget.  Då var omsorgerna om barn 
och vuxna med utvecklingsstörning de sista av alla 
som fick del av den nya välfärden. Först på 1960-talet 
upptäckte man misären för de ca 15 000 som bodde 
på anstalter. Personalen skämdes för sina jobb och 
var lika socialt isolerade som de utvecklingsstörda. 
Endast en av tio hade någon utbildning och de vår-
dade betecknades som obildbara. 

På 1970–1980-talen kom omsvängningen med ut-
flyttningen från anstalterna till gruppbostäder och 
en fyrdubbling av antalet personal. Landstingen 
drev specialkurser på ett helt år med både grund- 
och påbyggnadsutbildning och med bibehållen lön 
under tiden. In på 1990-talet hade uppemot 95 % av 
personalen utbildning för sitt arbete.

Efter det att Lag om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade, LSS, trädde i kraft 1994, övertog 
kommunerna huvudmannaansvaret. Landstingens 
utbildning ersattes av omvårdnadsprogrammet i 
gymnasiet som en yrkesförberedande utbildning. 
Den skulle kompletteras med utbildning på bl a yr-
keshögskolan, alternativt Komvux. Som så ofta i ut-
bildningssammanhang blir det inte som man tänkt 
sig. Kompletteringsutbildningen fick inget genom-
slag och allt färre gymnasieutbildade sökte sig till 
omsorgerna om funktionshindrade. Antalet med 
adekvat utbildning sjönk och omsättningen ökade. 
Idag har endast ca 40 % av personalen den behövliga 
utbildningen. 

Den paradoxala situationen har uppstått att med-
an kunskapsmängden har ökat har utbildningsin-
satserna minskat. Resultaten av forskningen inom 
området når aldrig fram till dem som ska tillämpa 
dem. Det vi en gång så stolt lärde ut om fortlöpande 
habilitering av även den svårt funktionshindrade är 
okänt för personalen idag och de med psykisk ohälsa 
får inget adekvat stöd. Lokala ideologier med disci-
plin och tvång växer upp på gruppbostäderna och 
respekten för den enskildes självbestämmanderätt 
nonchaleras.

Det enda staten har gjort är att förbättra innehål-
let i gymnasieutbildningen och att Yrkeshögskolan 
driver enstaka kurser för specialutbildning. Någon 

Öppet brev till statsrådet 
Maria Larsson

Ansvaret faller tungt på dig! 

Ett replikskifte om bristen 
på kompetens inom LSS-stödet

påbyggnadsutbildning eller kvalificerad yrkesutbild-
ning finns inte. 

För personalen inom äldreomsorgen däremot har 
regeringen bekostat en kompetensutbildning under 
ett par perioder och nu igen en tredje. För flera mil-
jarder. Vår personal har lämnats helt utanför. Inte 
ens vid övergången till kommunerna på 1990-talet 
fick de någon kompetensutbildning.

Formellt sett är det inget yrke att vara anställd 
som LSS-personal, eftersom det inte finns någon 
av  regeringen fastställd kompetens. Kommunerna 
kan anställa vem som helst och det gör de även. Det 
senaste är att man flyttar över personal från äldre-
vården som inte orkar med sitt arbete där. Följden 
är att det finns en flora av titlar på de anställda på 
gruppbostäderna. Regeringen har inte ens låtit ut-
reda vilka som bör gälla.

Redan 2004 skrev Socialstyrelsen till regeringen 
om den bristande kompetensen hos personalen 
inom omsorgerna om funktionshindrade. Persona-
len bör få tydliga legala förutsättningar för sitt ansvar 
och erkännande av sin yrkeskompetens, skrev man. 
Och 2006 publicerade Socialstyrelsen en utförlig 
specifikation på kvalifikationerna. Men regeringen 
har inte reagerat trots den fortsatta försämringen. 
Även den statliga LSS-kommittén noterade (2008)  
att regeringens intresse för personalen och dess 
kompetens har kommit i andra hand under senare 
år: ”Regeringen måste överväga en samlad och fram-
tidsinriktad satsning på kompetensutveckling.” I det 
instämde Sveriges kommuner och landsting, SKL, 
men förbundet har varken inventerat den sjunkan-
de utbildningsnivån eller föreslagit några åtgärder. 
Ordförande i Föreningen Sveriges Socialchefer sä-
ger att behovet av lagstadgad kompetens är tydligast 
inom omsorgen om människor med funktionsned-
sättning. 

Det ligger något djupt odemokratiskt i att de kun-
skaper vi har, inte kommer dem till del som arbetar 
inom området. Särskilt pinsamt är det stora gapet 
mellan verkligheten och vad LSS föreskriver. I den 
står det nämligen inte bara om kommunens skyldig-
het att ”ha den personal som behövs för att meddela 
god omsorg”, utan även att ”personalen skall ha den 
utbildning och erfarenhet som kan krävas för varje 
specifik uppgift.” Det torde vara den minst åtlydda 
föreskriften av alla i LSS.  

Ansvaret för detta faller tungt på dig, som inte ska-
pat förutsättningar för att kommunerna ska kunna 
följa lagen. Regeringen saboterar sin egen lag.

Olika yrken kräver olika mängd av kunskaper. Man 
kan med fog hävda att ha grundläggande ansvar för 
funktionshindrades livsvillkor kräver minst en likvär-
dig mängd kunskap som olika hantverksyrken. 
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Det är uppenbart att det behövs en grundläggande 
yrkesutbildning för dem som inte har en gymnasial 
sådan och en kvalificerad yrkesutbildning inom Yr-
keshögskolan för anställning som personal enligt 
LSS. För redan anställda utan adekvat utbildning be-
hövs en i varje fall halvårslång utbildning under vil-
ken tid vikarien ersätts med statliga medel. Alla måste 
omgående få en kompetensutbildning.
Karl Grunewald
f d medicinalråd

Inom t ex byggbranschen får man efter grundläg-
gande gymnasieutbildning en lärlingsanställning 
med lärlingslön. De arbetsmoment som ska utföras 
klassificeras i olika svårighetsgrader och det finns 
fastställda yrkeskvalifikationer och fastställd yrkes-
kompetens. Först efter prov blir man behörig. 

Inget av detta finns för socialtjänstens personal. 
Varför? Svaret ligger i att det är ett lågavlönat kvin-
noyrke som en samfälld dold politisk agenda inte 
vill röra vid. En i lag fastställd kompetensnivå skulle 
kosta för mycket.

Skärp kompetensen 
på LSS-personalen!

Det behövs tydligare vägledning för vilken 
kompetens som ska krävas för arbete inom 
LSS-verksamheter.

K arl Grunewald drar ut tidsperspektiven ordent-
ligt när han beskriver kompetensbristerna hos 

den personal som arbetar på landets gruppboen-
den för personer med funktionshinder. Det är en 
belysande exposé över en omvälvande reform med 
enormt stor betydelse för personer med funktions-
hinder. I artikeln görs också en riktig bedömning att 
kompetensutvecklingen hamnade i skymundan när 
kommunerna övertog ansvaret för dessa boenden 
från landstingen.

Den decentraliserade struktur som finns i dagens 
verksamheter, ställer krav på god kompetens och på 
gott yrkeskunnande. Kommunerna har ansvar för 
att se till att personal med rätt kompetens kan rekry-
teras samt att personalen ges möjlighet till kompe-
tensutveckling. Uppenbarligen klarar man inte den 
uppgiften särskilt väl.

Nu är det visserligen inte så, som Grunewald på-
står, att regeringen inte vidtagit några åtgärder för 
att öka kvalitet och kompetens i de aktuella verk-
samheterna. Några exempel är att tillsynen över 
verksamhet inom LSS och personlig assistans har 
förstärkts. I LSS har också införts möjligheter att ut-
färda föreläggande med vite om att avhjälpa sådana 
missförhållanden som har betydelse för enskildas 
möjligheter att få de insatser de har rätt till samt 
möjligheter till återkallelse av tillstånd. I de fall då 

verksamheten inte är tillståndspliktig kan tillsyns-
myndigheten förbjuda fortsatt verksamhet.

En omfattande psykiatrisatsning har också genom-
förts. Det handlar om en mängd insatser tillsammans 
med huvudmännen inom områdena barn och unga, 
kompetens och kunskap, meningsfull sysselsättning 
och stärkt kvalitets- och utvecklingsarbete. Vidare 
har staten och Sveriges Kommuner och Landsting 
träffat en överenskommelse om stöd till en evi-
densbaserad praktik inom socialtjänsten. Målet är 
att brukarna ska få ta del av insatser som bygger på 
bästa tillgängliga kunskap. Inom ramen för denna 
ges ett nationellt stöd till regionala stödstrukturer 
för kunskapsutveckling. Mer behöver dock göras på 
området. 

Kompetens är en mycket central fråga inom alla 
verksamheter inom LSS. Kompetens är en av de vik-
tigaste förutsättningarna för att lagen ska kunna till-
lämpas så att rättssäkerhet i handläggning och kvali-
tet i utförandet ska kunna säkerställas och utvecklas.

LSS-kommittén redovisade i sitt slutbetänkande, 
Möjlighet att leva som andra, sina bedömningar som 
gäller prioriterade utvecklingsområden och kompe-
tensfrågor. Av betänkandet framgår att kompetens-
frågor är viktiga när det gäller stöd och service för 
personer med funktionsnedsättningar. Utredning-
ens bedömning är att regeringen måste överväga en 
samlad och framtidsinriktad satsning på kompetens-
utveckling och långsiktig personalförsörjning inom 
funktionshinderområdet.

LSS-kommitténs betänkande, dess förslag och be-
dömningar, bereds även fortsättningsvis i Regerings-
kansliet. Ett besked kan jag redan nu ge: jag kommer 
pröva möjligheterna att fastställa en tydligare vägled-
ning för vilken kompetens som ska krävas för arbete 
inom LSS-verksamheter.
Maria Larsson 
Barn- och äldreminister

Maria Larssons svar:

Slutkommentar:
Maria Larsson säger att regeringen redan vidtagit åtgärder för att öka kvalitet och kompetens i LSS-
verksamheterna. Som bevis anför hon förbättringar i tillsynen (se ledare i detta nr) och olika psykiatri-
satsningar. Tydligare går det väl inte att illustrera att Maria Larsson insett sin egen underlåtenhet. 
Därför tar vi fasta på slutklämmen: Maria Larsson tänker fastställa vilken kompetens som krävs för 
arbete inom LSS-verksamheter. Vi väntar med spänning!

Bättre personalpolitik!
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I Bergen i Norge har man gjort försök med bru-
karinriktade arbetstider sedan 1995. Enligt dessa 
försök är heltider att föredra eftersom det mins-

kar antalet anställda som arbetar med den enskilde. 
Dessutom får man bättre utbildad personal som stan-
nar längre om man kan erbjuda heltider.

Olika modeller
Enligt kommunalrådet Christine Meyer kan man i 
princip skilja på tre olika modeller när man lägger 
schema för personalen. 

• I en medlevermodell arbetar man 2–3 dygn i 
sträck exklusive pauser. 

• En annan modell är ”oljearbetstid” med en 
veckas långtidsarbete och sedan ledighet i tre 
veckor. 

• Och en tredje är att man går normala arbets-
pass men endast jobbar var 4:e helg. Men på 
dessa helger arbetar samma personal från ti-
digt på morgonen till sent på kvällen Brukarna 
slipper uppleva avbrott och ändringar, det blir 
mindre stress för dem.     

Alla modeller innebär fler heltidsanställda och fär-
re deltidsanställda

Alltfler har börjat bli varse nackdelarna 
med att bygga boendestödet i gruppbo-
städer och serviceboenden på enbart 
deltidstjänster. Dels innebär deltiderna 
att man får svårt att rekrytera utbildad 
och kvalificerad personal som stannar 
länge och dels innebär det att det blir 
fler personal än vad det skulle behöva 
vara. I Norge har man undersökt detta 
och kommit fram till att det faktiskt 
lönar sig med heltidstjänster. 

Det lönar sig 
med heltider!

Mindre personalomsättning
Ett problem med att låta stödet vila på många del-
tider är att brukaren måste anpassa sig till ständigt 
ny personal. De har då svårt för att framföra sina 
önskemål och behov av hjälp. Det blir även svårt för 
personalen att hålla varandra informerade om den 
enskilde brukaren. I många gruppbostäder kommer 
man in i onda cirklar som kräver ett ökat antal an-
ställda, vilket i sin tur skapar nya problem med bl a 
en ökad sjukfrånvaro.

Bättre personalpolitik!
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Det viktigaste med alternativa arbetstider är att det 
innebär långt färre skiften, vilket har visat sig med-
föra bl a färre tvångssituationer för brukarna. 

Mindre sjukfrånvaro
Med alternativa arbetstider minskar sjukledigheten 
liksom bruket av tvång, antalet skadeanmälningar 
och bruket av psykofarmaka. Vanliga arbetstider 
skapar många deltidsanställda medan personalen i 
verkligheten har behov av heltidsanställning för att 
klara sin ekonomi. Tillkommer att många känner sig 
otillfredsställda med sina insatser. 

Fler sökande till tjänsterna
Med alternativa arbetstider upplever personalen en 
större närhet till brukarna och större medvetenhet 
om att de gör ett bra jobb. Det ger dem en större för-
utsägbarhet och de behöver rycka in under sin lediga 
tid mindre ofta. Fler kvalificerade söker en ledigbli-
ven tjänst, t o m avsides belägna gruppbostäder får 
fler sökande. 

Exempel 1
Merete Stavang är ansvarig för nio gruppbostäder 
där det bor 37 personer som har en utvecklingsstör-
ning. I en av dessa gruppbostäderna bor sedan fyra år 
tillbaka två män och en kvinna som var ”definierade” 
som farliga. Tillsammans hade de tidigare förorsa-
kat massor av  skadeanmälningar, en hög sjukfrån-
varo hos personalen och en stor personalomsättning. 
Man var tvingad att använda mycket tvång och det 
anställdes t o m Securitasvakter.    

Under de första 2 ½ åren av de fyra i det nya boen-
det hade man normala arbetstider, dvs deltider. Det 
var svårt att få personal och det blev en hög omsätt-
ning. Under ett år blev det 300 skadeanmälningar, 
en sjukfrånvaro på 12 % och över 400 anmälningar 
om tvång. 

Under de senaste två åren har man använt sig av 
alternativa arbetstider. 18 personer arbetar nu full tid 
med 13,5 timmars arbetspass två, tre eller fyra dagar i 
sträck och helgarbete var fjärde helg. Alla har under 
loppet av en åtta-veckorsperiod en längre ledighet 
på 8–13 dagar.

Vid nyanställningar kan man nu välja och vraka 
bland välutbildade. Det finns inga deltidsarbetande 
längre och kostnaden för personal har minskat med 
en personal och ca. fyrtiotusen om året för övertider, 
istället för en miljon tidigare.

Grundinställningen hos personalen är att den en-
skilde ska få bestämma själv. Det har lett till en mängd 
aktiviteter inte minst utomhus som var omöjliga att 
genomföra tidigare. Ingen behöver lugnande medi-
ciner, inte ens sömnmedel. Det förekommer nästan 
ingen tvångssituation längre.

Exempel 2
En annan gruppbostad som gått över till heltider är 
Mildeveiens gruppbostad. Den öppnades 1995 och 
där bor fem unga personer med utvecklingsstörning. 
De har alla stora omsorgsbehov. 

– Vi hade stora 
problem med 
att rekrytera per-
sonal, berättar 
Mona Eide. Det 
blev många kor-
ta anställningar 
med hög om-
sättning och en 
sjukfrånvaro på 
20 %. Antal ska-
deanmälningar 
var 1–3 pr dag.

2004 erbjöds 
personalen att pröva andra arbetstider. Det tackade 
de ja till. Nu använder man sig av två olika scheman 
för arbetstider. Det ena omfattar två av de boende. Ett 
fast team arbetar 14 timmar varje dag i sju dagar och 
är därefter fria i tre veckor. Under varannan ledighet 
har de en veckas bakjour.

Även på de andra boendena har man gått över till 
ett ökat antal heltidstjänster. Personalen har nu långa 
arbetstider på helgerna och en arbetar lång tid varje 
dag. Det är han eller hon som svarar för kontinuite-
ten så att det inte blir så många personalbyten.

Åldern på personalen ligger mellan 29 och 58 år. 
Stabiliteten i anställningen är hög. Sjukfrånvaron lig-
ger på 3–5 %. Blir en tjänst ledig finns många kvali-
ficerade sökande.

Utmanande beteende hos brukarna har blivit 
mycket mindre. Tidigare var man tvungen använda 
fysiskt tvång flera gånger om dagen för att stoppa ett 
utmanande beteende. Det har inte varit nödvändigt 
de sista 12 månaderna.

Trivseln ökar
Leif Moland är forskningsledare för en utvärdering 
av alternativa arbetsscheman. Den ska vara genom-
förd i april i år, men redan nu kan han verifiera myck-
et av det som framkommit i forskarrapporterna. Per-
sonalens trivsel ökar med fler heltider, belastningen 
minskar och det blir större möjligheter att kombine-
ra jobb och privatliv.

Även brukarnas trivsel ökar. De får större kontinui-
tet i personalkontakterna och får större möjligheter 
att få sina önskemål tillgodosedda. 

Men det finns också nackdelar med alternativa 
arbetsscheman. Bland annat kan det vara svårt att 
ordna gemensamma personalmöten. Istället får man 
”blinda team” som bara kommunicerar med varand-
ra och då kan det vara svårt att försäkra sig om att 
alla arbetar mot samma mål. Det är också svårt att 
ge personalen regelbunden handledning med dessa 
arbetsscheman. 

Det är också svårt för personalen att få ostörda pau-
ser, vilket är nödvändigt när man har så långa arbets-
pass. Det går dock nästan alltid – men inte alltid. Det 
kan även bli problem med bristande flexibilitet och 
en stark bindning till en enskild brukare. 

Referat av tre artiklar i Rapport nr 1 – 2011 skrivna av 
Sölvi Linde. sli@hib.no  www.samordningsradet.no
Referat: Karl Grunewald.

”Med alternativa 
arbetstider minskar 
sjukledigheten liksom 
bruket av tvång, antalet 
skadeanmälningar 
och bruket av 
psykofarmaka.”
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I Norge har man forskat kring deltiderna 
inom handikappomsorg och funnit att det 
lönar sig med heltider. Intra lät Kommunal 
ta del av resultaten från Norge.

– Den norska undersökningen bekräftar vad vi har 
hävdat, säger Jonny Jakobsson, som är ansvarig för 
Kommunals medlemmar inom funktionshinderom-
rådet. Heltidsanställningar lönar sig i längden. Idag 
arbetar 67% av de anställda inom kommunernas om-
sorger om äldre och funktionshindrade på deltids-
tjänster. Så skulle det inte behöva vara! Vi har tagit 
fram flera olika beräkningar på hur arbetsgivarna 
kan förbättra bemanningsekonomin genom att an-
vända heltider, bland annat i Nynäshamn, men hit-
tills har alltför få velat lyssna.

Inte för långa arbetspass
Vårt avtal ger möjlighet att hitta lösningar som pas-
sar lokalt. När det gäller arbetstidens förläggning 
tycker Jonny Jakobsson att modellen med långa sam-
manhängande arbetspass och lång ledighet kan vara 
tveksam. 

– Att jobba långa sammanhängande arbetspass är 
nog bra när man är ung och vill ha lång ledighet. Men 
i längden är det slitsamt att arbeta så. Det är svårt att 
klara av sådana arbetstider när man blir äldre.

Katastrofal personalförsörjning
Jonny Jakobsson är också bekymrad över att allt färre 
väljer gymnasieutbildning med inriktning på arbete 
med äldre eller funktionshindrade.

– Om ingenting görs nu kommer personalförsörj-
ningen att vara katastrofal om några år. 

För att förbättra möjligheterna att rekrytera behövs 
fler heltider, krav på grundutbildning och bättre lö-
ner. Bara så kan man få personal att välja arbete med 
LSS-verksamhet som yrke.

– Som det är nu finns ju inte ens en någorlunda 
enhetlig beteckning på arbetet i gruppbostäder. Fan-
tasin är stor i kommunerna, men det försvårar natur-
ligtvis både rekrytering och statistik när vi inte ens 
kan enas om vad arbetet ska kallas. Men det kanske 
ändrar sig nu för SKL har lovat att titta på detta.  Och 
visst vill vi att det ska finnas krav på grundutbildning, 
helst på yrkeshögskolenivå. 

Men Jonny Jakobsson vill inte enbart måla en dyster 
bild av utvecklingen:

– Löneutvecklingen har inte varit så dålig, säger 
han. 1998 tjänade en vårdare (eller motsvarande yr-
kesbeteckning) 84% av en industriarbetarlön. Idag 
är den siffran 90%.

Jämför man med undersköterskor och mentalskö-
tare, som för 20 år sedan hade exakt samma lönenivå 
som vårdare,  ser utvecklingen ut så här:

Löneutvecklingen på den privata sidan ser något 
sämre ut, bland annat när det gäller jouravtalet. Vil-
ket är förvånande med tanke på att de privata vård-
företagen driver en kampanj för att få samma villkor 
som kommunerna. ”Samma villkor” gäller tydligen 
inte personalens löner!

Vi behöver fler och aktivare medlemmar!
Jonny Jacobsson är själv sotare och har ingen erfa-
renhet av arbete inom funktionshinderområdet. För 
50 år sedan var det regel att Kommunals kvinnor fö-
reträddes av manliga kommunalanställda från andra 
arbetsområden. Att det ingenting hänt på den fron-
ten motiverar Jonny Jakobsson med att man behöver 
samordna sina insatser.

Tidigare hade Kommunal ett branschråd men det 
blev inte det verktyg som man hoppats på. Nu försö-
ker man hitta bättre alternativ. Den fackliga aktivite-
ten bland Kommunals medlemmar inom LSS-verk-
samheterna behöver bli bättre.  

– Vi behöver naturligtvis fler och aktivare medlem-
mar. Det är det som ger oss muskler! Som anställd 
måste man veta att man inte behöver acceptera sa-
kernas tillstånd. Gå till facket – vi har alltid rätt att 
förhandla.

Text och bild: Hans Hallerfors.

”Fler heltider, 
krav på 
grundutbildning 
och bättre löner!”

Jonny Jakobsson är ombudsman på Kommunal och an
svarar för yrkesfrågorna inom funktionshinderområdet. 

Bättre personalpolitik!

Löneutveckling (månadslön):

                                  1998         2004         2010

Undersköterska      14 160        15 714        21 453
Skötare                   14 314        15 925        21 817
Vårdare (mm)         13 863        15 525       21 272
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I Söderhamns kommun är det vid nyanställ-
ning krav på att alla personliga assistenter 
och all personal i gruppbostäderna ska ha 

undersköterskeutbildning. Vilken inriktning 
denna utbildning har haft, om den syftat till ar-
bete i äldreomsorg eller på sjukhus spelar ingen 
roll. Undersköterskor ska det vara. Har man t ex 
fritidspedagogutbildning eller någon annan pe-
dagogisk eller social utbildning så gills det inte. 

Blir det mycket inriktning på sjukvård?
 – Nej, säger Ylva Åhlund. Men visst är det tokigt 

med de nuvarande yrkesbeteckningarna. Det är 
ju friska personer det handlar om. Och det måste 
vi ständigt påminna om eftersom vi hela tiden lig-
ger i bakvattnet på äldreomsorgen och där är det 
större fokus på sjukvården. Vi tillhör ju samma 
förvaltning.

– Men det håller nog på att ändra sig, tror Anita 
Gustavsson. De som flyttar in till gruppbostäder-
na nu ställer annorlunda krav. Samtidigt är det 
många som blir äldre och som behöver samma 
omsorger som andra pensionärer. 

Ylva Åhlund, 45, 
Sociala omsorgspro
grammet, enhetschef 
sen 2006, började en 
gång som sommarvi
karie på Vågbrohem
met. Arbetat som 
fotvårdsterapeut 
mm, ansvarar för 
en gruppbostad, två 
servicebostäder och ett 
personlig assistansä
rende.

Anita Gustavs
son, 52, enhetschef, 
Sociala omsorgs
linjen, jobbat inom 
landstinget i 19 år. 
Började som enhets
chef 2002. Ansvarar 
för tre gruppbostäder.

Åsa Jansson, 37, So
ciala omsorgslinjen. 
Arbetat inom äldre
omsorg sedan 1989. 
Enhetschef inom 
handikapp omsorg 
2000. Ansvarar för 
tre gruppbostäder.

Joakim Högman, 33, 
Sociala omsorgspro
grammet, Arbetat 
inom handikapp
omsorg och äldreom
sorg sedan 1996, 
enhetschef sedan 
2006. Ansvarar för 
en gruppbostad, ett 
korttidsboende och 
stödfamiljer.

Erik Backelin, 38, 
gått personalvetar
programmet på 
Uppsala universitet. 
Enhetschef sedan 
2006. Ansvarar för 
tre gruppbostäder.

Söderhamn är en liten mellansvensk 
kustkommun med ca 24 000 invånare. 
I fornstora dar fanns där både en LM-fa-
brik och en flygflottilj. Dessutom ett stort 
vårdhem, Vågbrohemmet, för personer 
med utvecklingsstörning. Idag är dessa 
verksamheter historia. Istället har man 
fått Patent- och registreringsverket ut-
lokaliserat till sig och de som en gång 
bodde på vårdhemmet bor ni i grupp-
bostäder runt om i kommunen. I kom-
munhusets vindlande korridorer sitter 
bland annat de ansvariga för stödet till 
personer med funktionshinder. Fem av 
enhetscheferna, Ylva, Joakim, Erik, Åsa 
och Anita, hälsar mig välkommen i ett 
sammanträdesrum och snart är snack-
et igång.

Här har 
  alla rätt 
   till heltid!

Ett samtal med fem enhetschefer
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Man håller ihop
För att kunna lyfta fram och utveck-
la LSS-verksamheten så krävs det att 
man håller ihop som enhetschefer. 
Och det har man lyckats med gan-
ska bra eftersom man sitter i samma 
korridor. Samarbetet flyter fint och 
man hoppar ibland in för varandra. 
På sommaren sätter man inte in 
några vikarier för enhetscheferna 
utan de får då dubbla ansvarsområ-
den. Nackdelen med detta fina sam-
arbete kan kanske vara att man är 
långt från sina enheter. Dit kommer 
man högst en gång i veckan, ibland 
bara varannan.

Istället har personalen olika an-
svarsområden som t ex schemalägg-
ning och aktivering.

Rätt till heltid
I Söderhamn har all personal rätt till heltidsanställ-
ning. Genom FIA, flexibelt schema, kan man dispo-
nera sin arbetstid så att den passar ens egna förhål-
landen. FIA innebär att man varken får övertid eller 
ob-ersättning, istället får man mer tid till sin timbank, 
tid som man kan välja på att ta ut som ledighet eller 
som betalning.

Personalstyrkan är, som på många andra mindre 
kommuner, stabil och alltmer ålderstigen.

– Det har varit en väldigt stabil personalsituation, 
berättar Erik. Det är inte ofta någon slutar.

Men detta håller på att ändra sig i och med att 
många nu går i pension. 

– Medelåldern på personalen är på en av ”mina” 
gruppbostäder 58 år, på den andra 49, säger Anita. 
Fram till nyligen har oftast lediga tjänster tillsatts 
med omplaceringar från äldreomsorgen, men idag 
är det den anställande chefen som bestämmer.

– Men man kan inte förutsätta att de som kommer 
från äldreomsorgen inte passar i handikappomsor-
gen, säger Åsa. Många är jättebra. Det viktigaste är att 
vi kan bestämma själva vilka som ska arbeta hos oss. 
För arbetet i gruppbostäderna är så komplext.

Sommaren fungerar bra
Sommarmånaderna fungerar oftast fint, trots att den 
dagliga verksamheten stänger två veckor och trots att 
det kommer vikarier.

– Många tycker att det är kul att det kommer lite 
ny personal med friska idéer, säger Joakim. Vi bru-
kar ha fullt program under sommarveckorna, resor, 
utfärder mm, för dem som inte flyttar hem till sina 
anhöriga. Vi försöker också öka bemanningen då.

Men förra sommaren fanns det några personer 
som inte klarade av att den dagliga verksamheten 
stängdes. 

– Då kom vi överens med Daglig verksamhet, som 
ligger under nämnden för lärande och arbete, att 
fortsätta insatserna för dem under sommarveckorna.

Annars ifrågasätter man den policy som daglig verk-
samhet har att den som fyllt 65 automatiskt får sluta 

även om man trivs och vill fortsätta med det man gör.
– Det är bl a därför som vi skapat Enriset, en träff-

punkt för äldre personer som är öppen varje tisdag. 
För det blir fler och fler pensionärer i gruppbostä-

derna. Många har levt på Vågbrohemmet som var ett 
stort vårdhem här i stan. 

I Söderhamn har cirka 100 personer insatsen bo-
stad med särskild service enligt LSS.

– Kommunen har trott att antalet idag skulle vara 
färre, men så har det inte blivit, säger Erik.

Har internutbildning
För att klara av de ökade kraven har man satsat myck-
et på internutbildningen. Man har speciella träffar 
där man diskuterar etik, man använder flitigt Intras 
texter som diskussionsunderlag i de olika personal-
grupperna (och enhetscheferna får åka på Intrada-
garna.) 

Vilka är de viktigaste frågorna inför framtiden?
Åsa: Det är fortfarande svårt att hitta individuella 

lösningar som är helt anpassade till den enskildes 
behov. Ändå är det den frågan som vi måste arbeta 
med. Samarbetet mellan boende och daglig verksam-
het måste fortsätta utvecklas. Statusen i yrket måste 
också höjas. Fortfarande befinner sig de flesta som vi 
arbetar med utanför, de lever inte ”som andra”. 

Joakim: Att höja kompetensen är det viktigaste. 
Utbildningsinsatserna måste riktas bättre, så att de 
motsvarar behoven i verksamheten. Det behövs en 
ny yrkestitel, inte bra att vi bara har undersköterskor 
– det är ju inte sjukvård som vi bedriver!

Ylva: Ja, det behövs större flexibilitet i utbildnings-
kraven. Boendeformerna måste kunna arbeta fram 
individuella lösningar som passar just den verksam-
heten.

Anita: Det behövs yrkesstolthet! Och utbildningar 
som är inriktade på arbete inom LSS-verksamheten.

Erik: Det behövs ett större fokus på LSS från Maria 
Larsson. Även vi måste få del av utbildningssatsning-
arna. 

Text och bild: Hans Hallerfors.

Bättre personalpolitik!

Från vänster: Åsa Jansson, Joakim Högman, Anita Gustavsson, Erik 
Backelin och Ylva Åhlund.
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N är Margareta Andersson fyllde 65 fick hon 
inte längre delta i den dagliga verksamhe-
ten. I Söderhamns kommun ligger Daglig 

verksamhet på nämnden för lärande och arbete 
och där anser man att alla ska gå i pension när de 
är 65. Istället blev det boendet som fick ordna så att 
Margareta fick innehåll i sin vardag. Hon fick börja 
på Träffpunkten, en verksamhet för de alltfler äldre 
som bor i gruppbostäder och serviceboenden. Var-
je tisdag samlas man i Enrisets serviceboende och 
hittar på olika aktiviteter. Idag är det Bingo. 

Där blev det många kära återseenden för Marga-
reta Andersson. Hon, som så många andra, bodde 
en gång på det stora vårdhemmet i Söderhamn, 
Vågbrohemmet. När det lades ner flyttade alla ut 
i eget boende eller i olika gruppbostäder och ef-
tersom ingen hjälpte dem att träffas så förlorade 
många kontakten med varandra. Men nu, på gamla 
dagar, ses man igen på Träffpunkten.

En stor ökning av äldre
Margareta bor i Sunnanåkers gruppbostad där Erik 
Backelin är föreståndare.

– Vi kände att vi borde hitta på något för de äldre, 
berättar han. Bland annat för att de inte fick fort-
sätta i den dagliga verksamheten. Vi klarar det ge-
nom att gruppbostädernas personal följer med hit. 

Verksamhetschef Birgitta Löjdström berättar att 
det skett en markant ökning av antalet äldre som 
har LSS-insatser. 

– Personalens kunskaper om åldrandet hos perso-
ner med utvecklingsstörning behöver höjas, säger 
hon. Mer av omvårdnaden i gruppbostäder handlar 
idag om äldreomsorg.

Dessutom bor det idag 26 personer med lindrig 
utvecklingsstörning i vanligt äldreboende. 

– De ska ju ha samma rätt som alla andra att få ett 
bra stöd när de blir äldre, säger Birgitta. Dessutom 
finns det några som bor i demensboende.

Text och bild: Hans Hallerfors.
 

Det behövs träffpunkter för de äldre!

Margareta 
Andersson spelar 
bingo på Träff
punkten, en 
verksamhet för 
äldre i Söder
hamn.

Erika Legebro, Margareta Andersson och Lotta Nilsson 
på Träffpunkten.

Personalens kompe
tens i äldreomsorg 
behöver höjas, säger 
verksamhetschef 
Birgitta Löjdström.

PS...

Departementschefen skriver i LSS att rätten till 
daglig verksamhet primärt avser personer i yrkes-
verksam ålder. Det hindrar emellertid inte, skriver 
han, att även personer som upnått pensionsålder 
bör ges möjlighet att fortsätta i daglig verksam-
het för att därigenom undvika passivisering och 
isolering. Han anför särskilt det rimliga i att  den 
åldrige får bo kvar i en gruppbostad så länge det 
är möjligt. Av dem som är 65 år och äldre har idag 
1 060 personer Daglig verksamhet och 2 800 bor i 
Bostad med särskild service (Socialstyrelsen).
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N är institutionerna slog igen och gruppbo-
städerna blev den nya normen för hur per-
soner med utvecklingsstörning skulle leva 

fanns stora förhoppningar om gemenskapens möj-
ligheter. Kanske hade man den lyckliga familjen som 
ideal och förebild. Med gemensamma måltider och 
samkväm i soffan framför TV:n gjorde man det mesta 
för att efterlikna det familjelika boendet. Det var till-
sammans med andra man skulle leva det ”normala” 
livet. 

Men gemenskap kan vara komplicerat. Många pro-
blem som uppstod kunde härledas till relationerna 
till de andra personerna i gruppbostaden. Med tiden 
förändrades samhällsidealen och kraven på ett mer 
individanpassat fokus växte fram. Till den nya nor-
men hörde boende i egna lägenheter. Men fortfa-
rande gäller det att det ska finnas ett gemensamt ut-
rymme att umgås i. Hur utnyttjas då detta utrymme? 
Hur kan personal ha ett ”individuellt perspektiv” i ett 
kollektivt sammanhang? Hur kan man få alla att tri-
vas tillsammans? Och är det alltid önskvärt? En faktor 
som verkar ha stor betydelse är hur man ser på TV-tit-
tandet. För de flesta verkar det vara en självklarhet att 
ha en TV i gemensamhetsutrymmet. Men inte i alla.

På Vitsippan tröttnade man 
på konflikterna kring TV-tittandet
På en vägg i Vitsippans gemensamhetsutrymme sit-
ter en tom stålram, fästen där det förut satt en TV 
monterad. Själva TV:n står i en garderob i en annan 
del av gruppbostaden. För två år sedan tröttnade per-
sonalen, och de boende, på konflikterna kring TV-
tittandet.

Janne, som jobbar på Vitsippan, menar att det är ett 
beslut som mognat fram efter hand.

Behövs TV:n i 
gemensamhetsutrymmet?

– Vi hade TV-fria kvällar en lång tid innan vi be-
stämde att ta bort den.

Men Birgitta som också arbetat på Vitsippans 
gruppbostad från och till i många år menar att det 
började ännu långt tidigare:

– Redan när jag började här, för 12 år sedan, hade 
vi TV:n på en bänk med hjul i en garderob och den 
togs bara fram vid speciella tillfällen. Till exempel 
när det var Allsång på Skansen eller Melodifestivalen 
och sånt som alla ville se.

Så under årens lopp har TV:n varit omstridd på 
gruppbostaden och den har rullats in och ut ur gar-
deroben och periodvis blivit kvar ute. Birgitta fortsät-
ter:

– Ibland kom det ju ny personal och tyckte att ”ja 
men herregud, det är klart vi måste ha en TV!”, så 
har man prövat det i några år innan man märkt att 
det inte går.

På Vitsippans gruppbostad bor åtta män och kvin-
nor, de flesta med lindrig utvecklingsstörning. Fem 
bor i egna lägenheter i direkt anslutning till grupp-
bostaden medan tre bor i lägenheter i närområdet. 
De har bott där länge och känner varandra väl.

När jag kommer på besök är det bara en av de boen-
de hemma, en man som blivit pensionär och sitter i 
en fåtölj i gemensamhetsutrymmet och äter kex med 
slutna ögon, gäspar då och då och verkar befinna sig 
i ett stadium mellan sömn och vakenhet. Men om 
några timmar kommer grannarna hem från sina dag-
liga verksamheter och då höjs temperaturen. Varje 
kväll klockan 19 är det gemensam fika och nästan alla 
kommer. Gunnar, som jobbar som vikarie och har 
stor erfarenhet från andra ställen, säger:

– Här är stort fokus på det gemensamma jämfört 
med alla andra ställen jag jobbat på. Jag tror alla vill 

Av Erik Tillander
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ha det så. Stämningen är oftast varm och hjärtlig och 
de flesta är med och snackar och även de som sitter 
tysta ser ut att trivas.

Men det händer att det hettar till. Att någon provo-
cerar och att någon annan svarar på provokationen.

– Att jobba här handlar mycket om att balansera 
känslorna, fortsätter Gunnar, att känna hur stäm-
ningen är och att kunna avleda när någon börjar bli 
irriterad.

Gunnar var inte med på den tiden innan TV:n togs 
bort. Då var det besvärligare. Birgitta och Janne går 
igenom en lång rad orsaker till varför de tog bort 
TV:n.

– Det blir en lugnare stämning, menar Janne. Dels 
kunde själva innehållet göra en del av de boende upp-
rörda, om det var sport till exempel, någon match av 
något slag väckte alltid starka känslor. Men det var 
även mycket tjafs om det här med att välja program.

– Den ena vill höra och den andra vill prata, det går 
ju liksom inte ihop, säger Birgitta. Det blir ovänskap 
och bråk och högljudda diskussioner, en del sitter 
och ser på fotbollen och skriker när det blir mål... då 
blir det ju bara TV-människorna som sitter här. Och 
alla har ju sina egna TV-apparater i sina lägenheter, så 
vill de se på TV så kan de ju göra det hemma hos sig.

Janne ser även en arbetsmiljöaspekt i det.
– Om någon ville prata så försökte de överrösta 

TV:n och då vred de som såg på TV upp volymen 
och då blev de som pratade i sin tur tvungna att prata 
ännu högre… så det var mycket mer högljutt då. Som 
personal är det lättare nu.

Birgitta tycker också att det var ett problem med 
att somliga av de boende inte kunde ta sig för något 
annat när TV:n stod på.

– De bara satt och glodde och var knappt kontakt-
bara.

Att kompromissa och ha TV:n någon annanstans 
går inte heller.

– Det finns ju ingen sån plats. På ett annat ställe 
som jag jobbat på har de ett speciellt TV-rum, men vi 
har inga andra utrymmen än den här.

Onsdags- och söndagskvällar är det pyssel- eller 
spelkvällar på Vitsippans gruppbostad. Flera av bru-
karna målar och på väggarna hänger deras alster.

– Men tiderna är ganska informella, säger Janne, 
Det kan lika gärna bli så att det blir 
andra kvällar. Att det sker spontant.

– Och här görs det verkligen, säger 
Gunnar. På andra ställen säger man 
att man spelar och pysslar men i prak-
tiken blir det aldrig av. Här har man 
grejerna lättillgängliga och de tas 
ofta fram.

– Att schemalägga fritiden har ald-
rig funkat, säger Birgitta och betonar 
behovet att verkligen vara fri när man 
är ledig.

– När jag kommer hem från jobbet, inte fan vill jag 
vara tvingad att sitta ner och spela kort just den dan 
bara för att det står på schemat!

Men vad tycker brukarna själva om att inte ha TV 
i gemensamma utrymmet? Alla tre är eniga, ingen 
saknar TV:n.

flikterna som den skapade, säger Gunnar.

”Här har ingen frågat efter en TV”
På Björkvägens gruppbostad fick personalen tid att 
prata ihop sig innan brukarna, hyresgästerna, flyt-
tade in för några år sedan. Alla bidrog med sina erfa-
renheter, pratade och diskuterade om hur de skulle 
ha det i den nya gruppbostaden. Men diskussionen 
om de skulle ha TV eller inte uteblev, säger Eva.

– Nej, det var nog alla överens om från början.  
I stället har personalen på Björkvägen satsat mycket 

gemensamma aktiviteter med de boende. I hallen 
direkt innanför ytterdörren hänger två tavlor, vecko-
scheman med olika färger för varje dag. På den ena 
sitter bilder på personalen som jobbar de olika da-
garna och på den andra veckans aktiviteter. Eva, som 
har jobbat på Björkvägen sedan starten förklarar:

– Vi har två gemensamma aktiviteter i veckan, säger 
hon, och det kan variera väldigt mycket vad det blir, 
gemensam middag, en utflykt, att vi spelar spel, men 
det kan också bli att vi tittar på film eller på något 
speciellt TV-program, för vi har en TV som vi kan ta 
fram när vi vill. Sen har vi söndagsmöten, då och då, 
där hyresgästerna får lämna förslag på vad vi kan göra 
tillsammans. Plus att vi umgås, utan speciell aktivitet, 
i gemensamhetsrummet varje tisdag.

Den här förmiddagen sitter en av de sex som bor 
i gruppbostaden framför datorn i det gemensamma 
rummet. Hon är mycket koncentrerad på vad som 
händer på bildskärmen och verkar inte bry sig om att 

det kommit en främling in i rummet.
Gemensamhetsrummet är förhål-

landevis litet men smart möblerat 
med köksbord och stolar i ena delen 
och med soffgrupp och soffbord i 
den andra, allt detta utan att det ser 
packat eller överlastat ut. Även ett 
bord med en dator får plats. Hyllorna 
är fulla med lättlästa böcker. 

-– Min erfarenhet från tidigare stäl-
len som jag jobbat på var att det blev 
mycket bråk kring TV:n, säger Eva. 

Svårt att välja program, svårt att stänga av den. Och 
TV stjäl ju allt fokus, har man en TV på så blir det ju 
inga andra aktiviteter. Och skulle vi ha en TV här så 
tror jag ju att vissa av hyresgästerna, de som inte själva 
vill titta på TV, skulle ha svårt att vistas i gemensam-
hetsrummet.

”När jag kommer 
hem från jobbet, 
inte fan vill jag vara 
tvingad att sitta ner 
och spela kort just 
den dan bara för att 
det står på schemat!”

Erik Tillander har 
lång erfarenhet 
av arbete i olika 
gruppbostäder. 
Våren 2008 pre-
senterade han en 
uppmärsammad 
kandidatuppsats 
vid Stockholms 
universitet med-
många skarpsynta 
och uppseend 
väckande iakt-
tagelser. Här syns 
han som föreslä-
sare på Intrada-

– Det är 
ytterst sällan 
någon säger att 
det skulle vara 
bättre om den 
stod framme, 
säger Janne, 
och vår låda för 
förslag och kla-
gomål innehål-
ler aldrig lappar 
om TV:n.

– Jag tror att 
alla innerst inne 
är trötta på kon-
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Sen nämner hon en annan aspekt och hon sänker 
rösten lite som om vi pratade om något känsligt:   

– Det är ju det här med att det är så likt ett hem. 
Det är ju en uppenbar risk att även personalen blir 
mycket sittande framför teven. Det har ju inte med 
saken att göra egentligen, men det skulle nog kunna 
bli ett problem.

 Men hyresgästerna har heller aldrig frågat efter en 
TV i det gemensamma utrymmet.

– Hade de verkligen velat ha en TV hade vi kanske 
fått ompröva beslutet. Men det är ingen som frågat 
efter en. Och så har ju hyresgästerna själva TV i sina 
egna lägenheter och de tittar hellre på TV hemma 
hos sig där de kan vara i fred. Här kan ju ingen räkna 
med att sitta ostört.

Uppslutningen kring de gemensamma aktiviteter-
na är stor, säger Eva.

– De har trevligt ihop. Man kan se en utveckling hos 
vissa som var blyga och tysta i början men som nu tar 
för sig och fått socialt självförtroende helt enkelt. Nu 
känner de varandra. Visst uppkommer ”situationer” 
ibland, men det är väldigt väldigt sällan.

Personalen försöker hålla en låg profil och se till att 
det är hyresgästerna som umgås med varandra.

– Om det bara behövs en personal så har vi bara 
en, så att inte personalen tar för mycket plats. Vi är 
väldigt medvetna om det allihop. Vi försöker vara så 
tysta som möjligt och bara stötta vissa brukare ibland, 
ifall det blir konflikter eller om någon kommit utan-
för.

Eva säger att det gemensamma rummet skulle 

kunna utnyttjas mer, men hon ser inte det som ett 
bekymmer.

– De trivs så bra i sina egna lägenheter och det är 
ju jättebra.

Umgås de med varandra inne i lägenheterna?
– Det händer men det är ganska sällan. Det vi har 

sett här det är att det kan vara svårt att säga nej till 
någon, och svårt att sätta gränser. Men det beror ju 
på vad de har för relation...

Så beslutet att låta bli att ha en TV i det gemen-
samma utrymmet har aldrig varit ifrågasatt på Björk-
vägen, varken bland personal eller hyresgästerna 
själva. Men andra personer har kanske undrat lite. 
Eva minns plötsligt en händelse för några år sedan.

– Det var en anhörig som ville skänka en TV, som 
helt enkelt trodde att orsaken till att vi inte hade en 
TV i det gemensamma utrymmet var att vi inte hade 
råd med en. Så jag fick helt enkelt vänligt tacka nej 
och försöka förklara att det var ett val vi hade gjort, 
att inte ha någon TV.

Hur gör ni?
Hur använder ni era gemensamma utrymmen? Hur 
klarar ni att ha ett individuellt perspektiv i det kollek-
tiva sammanhanget, i det sociala rummet? Finns det 
smarta kompromisser att göra kring bruket av TV:n? 
Hur värdefull är gemenskapen på er gruppbostad? 
Är det i gemensamhetsutrymmet som guldkanten 
sätts? Skicka gärna e-post och berätta!

eriktillander@hotmail.com

Nytt från Carpe
C arpe är ett utvecklingsprojekt i 19 

kommuner i Stockholms län. Det 
har bildat ett nationellt kompetensråd 
med målet att bli rikstäckande. Doku-
mentation från det senaste och tredje 
sammanträffandet finns på Carpes 
hemsida www.projektcarpe.se  under 
rubriken nationellt perspektiv i vänster-
menyn.

Yrkeskrav
Inom projekt Carpe har man utarbetat 
ett material om generella kunskaper för 
medarbetare inom verksamhetsområ-
det ”stöd och service till personer med 
funktionsnedsättning”. Det har fem hu-
vudrubriker: 

• Kontakt och samspel
• Aktiviteter och relationer 
• Stöd och service
• Hälsofrämjande
• Planering och administration
• Utveckling av arbetsplatsen.

Utbildningsmaterialet har ca 60 A4-
sidor och återfinns under rubriken Yr-
keskrav på: www.projektcarpe.se

Psykiatrin tar över utredningar
– som på 60-talet

C atarina Johansson är psykolog inom ett ungdom/vuxen-
team för fem kommuner i Stockholms län. Hon har arbetat 

som sådan sedan 2004, och bara på den korta tiden har hon 
märkt stora förändringar, säger hon i en intervju i POMS-bladet 
(nr 1/2011).
 Som exempel nämner hon att det införts ett nytt vårdprogram 
för Stockholms län som innebär att öppenvårdspsykiatrin ska ut-
reda vuxna personer med eventuell utvecklingsstörning. Detta 
gjorde Habiliteringen tidigare. Hon anger att hon bara de senas-
te månaderna har träffat på personer som inte får någon utred-
ning inom psykiatrin eftersom man där saknar kunskap om den 
här gruppen och deras rättigheter. Det påminner om 60-talet. 
Då var inriktningen betydligt mer medicinsk än idag,. Många 
ville t o m att omsorgerna om personer med utvecklingsstörning 
skulle vara en del av psykiatrin!

Enligt  Catarina Johansson är diskriminering och oförstånd de 
två stora problemen inom handikappolitiken. Därför är det så 
tyst om de besparingar som nu sker på omsorgerna om personer 
med funktionsnedsättningar. Det är ofta svårt för en person med 
utvecklingsstörning att hävda sin rätt. LSS-insatser blir svårare att 
få, det krävs nya utredningar av kommunen och Försäkringskas-
san, trots att måttligt svåra kognitiva funktionsnedsättningar är 
ett varaktigt tillstånd. ”Vi gör mycket ”onödigt” arbete”, säger 
Catarina Johansson. ”Sådant vi inte skulle behöva göra om andra 
myndigheter eller vårdgrannar hade mer kunskaper.”

       KG
 



16                                 INTRA 2 • 11 INTRA 2 • 11                                            1717                                 INTRA 2 • 11

Sommaren 
är värsta tiden!

P å de flesta ställen stänger den dagliga verk-
samheten fyra veckor på sommaren. Och det 
som för alla andra i samhället förvandlas till 

njutningsfull semester, blir för många personer, som 
är vana vid sin dagliga verksamhet, ett litet helvete. 
På den gruppbostad där man bor finns mest vikarier 
som inte känner till ens behov och personaltäthe-
ten medger ofta inte några badutflykter eller kvälls-
promenader.

Det här tycker Maj Britt Lind, Harald Strand och 
Mai Eriksson det är dags att ändra på! De är aktiva i 
Botkyrka/Salem FUB och är mycket kritiska till hur 
det fungerar på sommarmånaderna.

– Min son har autism och utvecklingsstörning. Han 
behöver strukturer. Sommaren blir en katastrof för 
honom. Ny personal och ingen daglig verksamhet. 
Jag vet att det är många som har det som vi. Vissa 
kommuner har också insett detta och låter bli att 
stänga den dagliga verksamheten under sommar-
månaderna. Andra kommuner, som vår, struntar i att 
LSS-insatserna ska vara individuellt utformade och 
stänger den dagliga verksamheten för alla.

– Även för andra personer som har daglig verksam-
het kan sommaren bli trist, säger Maj Britt Lind. I 
gruppbstäderna saknar man resurser för att göra 
 utflykter eller längre resor med den enskilde. I bästa 
fall ger man sig ut i grupp.

– Många gånger kommer man ingenstans på hela 
sommaren, säger Mai Eriksson. Fattigdomen hos 
den här gruppen har ökat markant under senare år. 
Liksom personalstödet. Det enda personaltätheten 
medger på sommaren är att sitta i trädgården och 
grilla. Jag brukar säga att de grillar ihjäl sig under 
sommaren.

Bristerna i stödet under sommarmånaderna inne-
bär att de anhöriga känner stor press att rycka in och 
täcka upp.

– Det går ju an så länge man som förälder är ung, sä-
ger Mai Eriksson. Men när man blir äldre orkar man 

kanske inte så mycket. Dessutom ser man ju att ens 
barn har sin trygghet i sin bostad och med sin dagliga 
verksamhet. Det borde man få ha även på sommaren.

– Det behövs en fortsatt daglig verksamhet för dem 
som behöver struktur och stabilitet i omsorgen, sä-
ger Maj Britt Lind bestämt. För många andra skulle 
det behövas någon form av sommarverksamhet. Barn 
och ungdomar har ju sommarkollo – men även den 
håller man på att skära ner. Förr var det självklart med 
tre veckor, nu får man vara glad om man får en veckas 
sommarkollo. För väldigt många som är beroende av 
stöd enligt LSS är det en lättnad när sommaren änt-
ligen är över.

Alla tre har vuxna barn som bor i gruppbostad och 
arbetar i den dagliga verksamheten. De har lång er-
farenhet av intressearbete i FUB och är helt ense om 
att det skett en tydlig kvalitetssänkning i stödet under 
senare år.

– Det sker en återgång till vårdhemmens kollektiva 
omhändertagande. Gruppstorlekarna ökar, personal-
tätheten minskar och resurserna har skurits ner. Det 
individuella stödet får stå tillbaka för grupptänkande.

Text och bild: Hans Hallerfors.

Maj Britt Lind, Harald Strand och Mai Eriksson är kritiska till 
LSSstödet under sommaren.

”Han borde få välja 
     sin semester 
       som alla andra”

F red behöver likadana rutiner varje dag, då mår 
han bäst. Men livet är ju inte sådant. Varje 

sommar till exempel, stänger den dagliga verksam-
heten sina lokaler för semester under tre veckor. 
Då är Fred tvungen att ha semester vare sig han 
vill eller inte. Jag har kämpat för att få till en för-
ändring, så att semesterstängning inte ska vara 
obligatorisk. Han borde få välja sin semester som 
alla andra. Freds semestrar bör inte vara längre än 
en vecka åt gången, om han skall orka hålla ihop 
sig själv. Annars kommer ångesten och oron som 
ett brev på posten. Men än så länge gäller kom-
munens regler för alla likadant, oavsett personliga 
behov och förutsättningar.
Maud Deckmar, ”Trygghet eller utveckling”, 
Intra 3/2009.

PS...

I LSS står inget direkt om semester för dem som deltar i 
daglig verksamhet, men regeringen skriver att för omfatt-
ningen av daglig verksamhet bör samma generella riktlinjer 
användas som i arbetslivet. 
  De som bor i en gruppbostad eller servicebostad har i 
samma utsträckning som andra rätt till att delta i fritidsverk-
samheter och kulturella aktiviteter. ”Varje huvudman måste 
beakta vad detta innebär i det enskilda fallet”, står det.
  För deltagandet i sådana aktiviteter får kommunen ta ut 
skäliga avgifter. De får dock inte överstiga kommunens själv-
kostnader och hänsyn måste tas till att den enskilde tillför-
säkras tillräckliga medel för sina personliga behov. Som så-
dana nämns särskilt behovet av semester.
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Den stora ökningen av antalet barn med diag-
nosen utvecklingsstörning hänger framför 
allt samman med grundskolan. 

Mellan lågstadiet och högstadiet stiger antalet kraf-
tigt – från 0,8 % i årskurs ett till 1,8 % i årskurs nio. 
Det ökade antalet elever i gymnasiesärskolan är alltså 
en följd av de många nyinskrivningarna åren före. 
Svar på frågan varför antalet stiger måste man alltså 
söka i den obligatoriska skolan.

 
Stora skillnader i landet
Ökningen ser olika ut över landet. Skillnader kom-
munerna emellan är stora. Det finns de med i stort 
sett inga gymnasiesärskoleelever alls, till de som har 
mångdubbelt fler inskrivna än det genomsnittliga för 
landet. Det är främst de små kommunerna som har 
många elever i gymnasiesärskolan, inte de stora och 
medelstora och inte heller förortskommunerna. 

Ökningen av antalet särskoleelever leder till att allt 
fler behöver samhällets ekonomiska stöd livet ut. Det 
är en utveckling som går på tvärs mot tidigare prog-
noser och målsättningar.

Därför är det nödvändigt att finna orsakerna. Ty-
värr får man ringa hjälp av forskningen. Däremot har 
de komplexa orsakerna diskuterats och undersökts 
i ett par betänkanden. Här följer en redovisning av 
dem:

Antalet barn och ungdomar i särskolan höll sig 
  ganska konstant under några decennier fram 
    till mitten av 1990-talet. Det rörde sig om 
      något under en procent av samtliga elever. Men
      därefter har antalet ökat kraftigt och är nu, 
     i gymnasiesärskolan, uppe i 1,8% av samtliga 
elever. Och även om ökningen stagnerat under de 
senaste åren kan man konstatera att i varje årskull 
som nu lämnar gymnasiet har dubbelt så många en 
utvecklingsstörning som för femton år sedan. 

Varför ökar antalet barn 
         och ungdomar med 
         utvecklingsstörning 
            i skolan?

ORSAKER:

1. Kommunaliseringen
Antalet särskoleelever började öka efter det att kom-
munerna övertog ansvaret för särskolan. Tidigare, 
när landstingen hade ansvaret, fanns specialutbilda-
de tjänstemän som fattade beslut om inskrivning. För 
inskrivning i särskolan ställdes som krav att en utred-
ning skulle visa att eleven inte klarade grundskolans 
mål och att denne hade en intelligenskvot under 70. 

 Numera beslutar kommunens tjänstemän. Däri-
genom har det blivit lättare att omplacera ett barn 
vilket uppenbart bidragit till det ökade antalet i sär-
skola. Samtidigt har Skolverket anmärkt på att kom-
munernas underlag för sådana beslut ofta inte håller 
måttet. De medelstora och stora kommunerna har 
visserligen mer kompletta utredningsresurser än de 
små, men även de kan brista i utrednings- och be-
slutsunderlaget. Det kan ha varit orsaken till ett antal 
felplaceringar.  

Konsekvenserna av den kärva ekonomin under 
1990-talet blev att kommunerna drog in på resurser-
na för skolan, speciallärarna avskaffades och det indi-
viduella stödet för svagpresterande elever minimera-
des. Samtidigt växte elevkullarna. Forskaren Magnus 
Tideman anser att detta var den främsta orsaken till 
elevökningen i särskolan. Bristerna i miljön omdefi-
nierades till problem hos individen, skrev han.

Av Karl Grunewald

Bild: Matilda Malmberg.
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Varför ökar antalet barn 
         och ungdomar med 
         utvecklingsstörning 
            i skolan?

2. Större krav på eleverna
Ett annat skäl är att det ställs större krav på eleverna 
i grundskolan att hänga med i de högre årskurserna. 
Undervisningen blir mera abstrakt och teoretisk. Det 
slår ut de svagbegåvade som stämplas som följd av de 
tydliga målen och med det nya betygsystemet. Tidi-
gare fick de svagbegåvade ettor och tvåor på den fem-
gradiga skalan – idag får de betyget icke godkänd. 

4. Konkurrensen mellan skolorna
Att en skola har många elever som inte blir godkända 
i kärnämnena är en belastning i konkurrensen sko-
lorna emellan. Genom att de skrivs ut från grund-
skolan och skrivs in i särskolan ökar skolans nivå vid 
bedömningen av dess måluppfyllelse. 

5. Mer självständigt arbete
Den klassiska katederundervisningen med särskilt 
stöd för enstaka elever har minskat, medan kraven 
på att eleven ska planera sitt arbete och studera själv 
har ökat. Det har gjort det svårare för svagbegåvade 
elever, som har behov av ledning, struktur, lugn och 
ro. De behöver mer lärarledd undervisning, komplet-
terad med individuellt stöd. Inte mindre som nu.

6. Felbedömning av elever 
med invandrarbakgrund
De från utlandet nyanlända eleverna ställer betydan-
de krav på undervisningen och på bedömningen av 
deras begåvning. Risken för felbedömning är stor. 
Det finns inga uppgifter om hur många av dessa barn 
som går i särskolan, men sannolikt bidrar de relativt 
lite till ökningen av antalet, även om de är överrepre-
senterade i särskolan i vissa kommuner.

Inte billigare
Det har sagts att det kan vara billigare för kommunen 
att föra över ett barn till särskolan, men Skolverket 
anser att så inte är fallet. Det kan t o m antas vara 
kostnadseffektivt att ge eleven stöd i grundskolan så 
att denne kan nå kursmålen där.

Intelligensmätning och begåvningstestning
Ett viktigt inslag vid avgränsningen mellan svagbegå-
vad och utvecklingsstörd utgör intelligensmätning-
en. Att ange en fix kvot på begåvningen är omöjligt 
då olika test mäter olika delar av begåvningen. En 
begåvningstestning måste skiljas från sådana som 
analyserar elevens specifika inlärningssvårigheter.

Lika omöjligt är det att ange en bestämd kvot re-
laterat till de olika åldrarna. Carlbeck-kommittén 
skriver att gränsen för utvecklingsstörning kan sägas 
vara godtyckligt i den meningen att någon fastställer 
vad som kan anses vara normalt för åldern. Det ställs 
därför betydande krav på psykologens kunskaper om 
hur barn med begåvningsnedsättning tänker och re-
agerar och kunskaper om de särskilda tillstånd som 
kan föreligga. Man måste ha klart för sig att det finns 
en flerdubbelt större sådan grupp barn med funk-
tionsnedsättning som inte tillhör särskolan än som 

tillhör den. Likaså måste man bättre än idag skilja 
på barn med en kognitiv funktionsnedsättning och 
dem med en barnpsykiatrisk problematik. Den slut-
liga bedömningen kräver ett nära samråd med peda-
gog, kurator och läkare. Men för små kommuner kan 
det vara svårt att få kontakt med kunniga psykologer 
och läkare.

Eleverna
Vi vet tyvärr inte mycket om vilka tillstånd och avvikel-
ser som de barn har som under grundskoleåren hän-
visas till särskolan. Men allt tyder på att antalet barn 
med en hjärnskada, förvärvad före, under och efter 
förlossningen har minskat. De har oftast en svår eller 
måttligt svår utvecklingsstörning, medan de med en 
lindrig sådan har andra mer diffusa svårigheter och 
tillstånd. Det är de senare som står för det ökade anta-
let. Ett betydande antal av dem har en autism eller ett 
autismliknande tillstånd eller ADHD. Dessa kan ofta 
diagnostiseras tidigt och ett antal av dem förbättras 
under sin uppväxt. Mycket beror på hur de bemöts i 
förskolan och i grundskolan.

Komplicerad diagnostik
Diagnostiken av dem är inte okomplicerad. Det finns 
nämligen inga bestämda kriterier för diagnosen eller 
mätetal på graden av svårigheter. Diagnostiken har 
dock förbättrats under de senaste decennierna, vilket 
antas vara en av orsakerna till det ökade antalet.

Den dominerande orsaken till autism är genetisk, 
men även miljöfaktorer kan vara av betydelse och då 
under de första fostermånaderna, ev. i kombination 
med de genetiska. Det kan vara fråga om alkohol, 
vissa läkemedel och virusinfektioner.

Även hos dem med ADHD har man funnit både 
genetiska faktorer och miljöorsaker under barnets 
tidiga uppväxt. Så kan t ex den stimulans som alla 
barn numera får, innebära en överstimulans för dem. 
Detta till skillnad från förr då barn kunde bli under-
begåvade, som följd av understimulans under den 
tidiga uppväxten, ofta i socialt utsatta familjer. 

Frågan om barn med bl a autism och ADHD verk-
ligheten har ökat eller om det är en följd av en bättre 
diagnostik måste nog besvaras med att båda gäller. 

Flertalet av dem med autism har en begåvnings-
nedsättning – mindre ofta de med ADHD – som 
även den kan vara svår att fastställa. Gränszonen mot 
svagbegåvning är betydande, liksom risken för felin-
skrivning. Därtill kommer att till för några år sedan 
förekom det att barn med autism utan utvecklings-
störning skrevs in i särskolan, som följd av en oklarhet 
i lagstiftningen.

Möjligheten att diagnostisera barn och ungdomar 
med kognitiva funktionsnedsättningar har ökat de 
senaste decennierna. Men ett betydande antal av 
dem med lindrig utvecklingsstörning kan inte diag-
nostiseras medicinskt–psykiatriskt. De får endast en 
symtombeskrivande diagnos. 

Frågorna kring svagpresterande barn kommer att 
bli en viktig uppgift för den nya elevhälsan som det 
stadgas om i den nya skollagen. Där föreskrivs att 
varje skola ska ha tillgång till kurator och psykolog.
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A ntalet personer som får LSS-insatser ökar 
med ett par tusen varje år. De utgör nu 62 100, 
men det är praktiskt taget bara personkrets 1 

som ökar – de med utvecklingsstörning, autism el-
ler autismliknande tillstånd. De utgör hela 84 % av 
samtliga. 

Tyvärr omfattar inte Socialstyrelsens statistik det 
stora antal (ca 17 000) som får personlig assistans be-
tald av staten, trots att insatsen ingår i LSS. Det är en 
allvarlig brist. Den omfattar inte heller de särskoleel-
ver som inte får någon LSS-insats. För att få en upp-
fattning om det sammanlagda antalet i befolkningen 
vore det av intresse, inte minst internationellt.  

Daglig verksamhet och vuxenboende ökar
Av de olika insatserna är det framförallt daglig verk-
samhet och boende för vuxna som ökar. Tyvärr finns 
det inte uppgifter om fördelningen av de senare på 
gruppbostad och servicebostad. Det finns de som 
tror att antalet i servicebostad ökar mer än antalet i 
gruppbostad. Det vore intressant att få veta.

Det är hela 30 000 som får daglig verksamhet. Sta-
tistiken visar bara hur deltagarna fördelar sig på ål-
dersgrupper och kön men inget mer. Det skulle vara 
av stort intresse att veta var de bor någonstans.

Råd och stöd är missvisande
Råd och stöd är den enda av de tio insatserna som 
landstingen och inte kommunerna är skyldiga att ge. 

Insatsen ska tillförsäkra människor med stora funk-
tionsnedsättningar och deras anhöriga kvalificerade 
expertinsatser utan kostnad. Det borde, med hänsyn 
till behovet, vara en av de mest förekommande insat-
serna, men tyvärr är det tvärtom. Endast 5 100 får råd 
och stöd och antalet minskar år för år. 

Det finns landsting som inte ger råd och stöd till 
praktiskt taget någon på ett helt år (Stockholm, Sörm-
land, Blekinge, Örebro, Gävleborg), men ett par som 
ger det till över ett tusen (Skåne och Västerbotten). 

Orsaken är förvillande men beror på att det står 
fritt för landstingen att välja LSS eller hälso-och sjuk-
vårdslagen när de registrerar råd och stöd. Som tabel-
len ser ut nu är den meningslös – antingen bör den 
utgå eller så tar man med dem som får insatsen med 
stöd av HSL.

Hur bra är kommunen?
Det finns jämförande tabeller som borde vara av stort 
intresse för varje kommun. Man får veta hur många 
per tiotusen invånare som får insatser fördelade på 
ålder och personkrets. Och till och med hur många 
i varje kommun som får de olika tio insatserna i ab-
soluta tal.

     K G

Socialstyrelsens LSS-statistik:

84% av dem som får LSS-insatser har 
utvecklingsstörning eller autism

Åtgärder
Skolan måste minimera överflyttningen av barn från 
grundskola till särskola. Det är en målsättning som 
regeringen måste slå fast. För att så ska ske krävs 
framförallt ökat och fortlöpande stöd för svagpres-
terande barn, både individuellt och i grupp, och en 
konsekvent samverkan med föräldrarna. 

Sammanfattning
Antalet barn i grundsärskolan har fördubblats de se-
naste decennierna. Diagnosen utvecklingsstörning 
ställs på dubbelt så många barn efter årskurs 9 som 
före årskurs 1. Orsaken antas bl a vara kommunali-
seringen av särskolan, nedskärning av särskilt stöd, 
större krav på barnen i mellan- och särskilt i högsta-

diet, det ändrade betygssystemet, ökade krav på eget 
arbete, en ökning av s. k. neuropsykiatriska tillstånd 
och en ökad av diagnostisering av barn med  avvi-
kande beteende. 

Förhållandet har bidragit till en tredubbling av an-
talet unga vuxna som får aktivitetsersättning. 

Målsättningen bör vara att minimera antalet barn 
och ungdomar som hänvisas till särskola efter det de 
börjat skolan. Svagpresterande barn måste få mera 
och kontinuerligt stöd genom skolhälsan. Föräldrar-
na måste erbjudas samverka.

Referenser:
Gymnasiesärskoleutredningen SOU 2011:8
Carlbeck-kommittén SOU 2003:35

Socialstyrelsen. Personer med funktionsnedsätt-
ning – insatser enligt LSS år 2010. 65 s. Art.nr. 
2011-4-18
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P ierre Selim är enhetschef på en daglig verk-
samhet för vuxna med diagnosen autism. På 
enheten arbetar nio brukare och sex personal. 

Många av brukarna har utmanande beteenden där 
de kan nypas, dra i håret, sparkas och skrika. Några 
brukare har också ett självskadande beteenden.

Lågaffektivt bemötande
På den dagliga verksamheten arbetar man med en 
tydliggörande pedagogik i en strukturerad miljö an-
passad efter varje enskild brukares behov. All perso-
nal har genomgått en tredagars utbildning i lågaf-
fektivt bemötande.

Personalen har därigenom fått en tydligare gemen-
sam plattform i synen på brukarnas utmanande bete-
enden och hur man kan arbeta för att undvika dessa, 
anser Pierre Selim. 

– Vi har också fått en bättre bild av de juridiska 
aspekterna på vårt arbete och personalens självförtro-
ende i akuta situationer har ökat, säger han.

Minskade krav
Just nu har en av deltagarna i den dagliga verksamhe-
ten ett mycket utmanande beteende. Han slår, nyper 
samt drar i hår och kläder på personalen, men även 
på andra brukare. 

– Ofta händer detta när kraven blir för höga, säger 
Pierre. När det blir missförstånd i kommunikationen 
eller när hans motivation för en uppgift är låg. Det vi 
har gjort med honom är att vi sett över hela hans situ-
ation. Generellt så har vi minskat kraven och tiden på 
enheten har tillfälligt kortats ner. Arbetsuppgifterna 
har minskats, både i antal och i ansträngningsgrad 
och mer tid har lagts på högmotiverade uppgifter 
samt på skoj och bus, vilket är något han gillar. Vi 
har också tänkt över den fysiska miljön. Vi har stude-
rat hur hans möten med andra brukare ser ut, vilket 
avstånd personalen har  när vi hjälper honom, vilken 
arbetsplats som fungerar bäst och vilka intryck som 
finns där. Personalen blir också noggrannare med att 
läsa av honom och förutse hans beteenden. När vi, 
så tidigt som möjligt, avleder honom, så undviker vi 
många situationer.

Att vara följsam
Om han ger sig på personalen eller andra brukare an-
vänder personalen sig av ett lågaffektivt bemötande. 

– Mycket handlar om att vara följsam, berättar Pier-
re. När dessa situationer skedde förut, blev persona-
len ofta rädda eller arga själva. Då agerade de ofta 
instinktivt. Nu har de ett mer kontrollerat agerande, 
samtidigt som de har blivit bättre på att hitta de bak-
omliggande orsakerna till situationer. Detta gör att 
de ser över sitt eget agerande och andra ”triggers” 
som var direkt eller indirekt orsak till utbrottet. Så 
t ex har personalen en mössa på sig om de arbetar 
med en brukare som ofta drar i håret. 

Släppa prestigen
Det handlar också mycket om att släppa prestigen i 
mötet med brukaren och inte tjata om allt. 
– Det handlar inte om en ”låt gå”-pedagogik, säger 
Pierre. Däremot om att vara lyhörda inför personen 
och om vår förmåga att individ- och situationsanpassa 
kraven. Självklart löser det inte alla problem, men det 
gör situationen lite lugnare för alla inblandade.

Mikael Sörnäs
www.enigmaomsorg.se

Personer med svåra beteendestörningar skapar stor 
vånda i många kommuner. Man har svårt att hitta 
bra arbetssätt, som inte innebär kränkningar av 
individen. Enigma Omsorg har importerat en eng-
elsk metod från gruppen Studio III Clinical Service. 
Vi publicerar här en intervju med enhetschef Pierre 
Selim, som berätttar hur man arbetar.

Att möta 
  utmanande 
            beteende

PS...
Intra har samlat ett 20-tal artiklar mm om arbete med 
självskada och aggressivitet i akivet på: www.intra.info.se

Bild: Matilda Malmberg.
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S ocialstyrelsen har gjort två oanmälda tillsyns-
besök på en gruppbostad i Nynäshamns kom-
mun. Där bor fem personer i åldern 28–52 år 

med en grav utvecklingsstörning och autism, ingen 
av dem har ett verbalt tal. 

Gemensamhetsutrymmet är inrett med en soffa, 
galonmadrasser på golvet och en TV placerad högt 
upp på väggen. I stort sett är samtliga dörrar låsta 
med kodlås. I lägenheterna är skåp och lådor låsta.

Personalen har inte fått någon fortbildning under 
de senaste åren på grund av besparingsåtgärder. Den 
saknar handledning och föreståndaren är endast när-
varande vid personalträffar varannan vecka. En stor 
del av personalens arbetstid går till att arbeta med 
praktiska sysslor. Flera av de boende får inte sällskap 
vid måltider och aktiviteter och träning ställs ofta in 
på grund av tidsbrist. Vikarier kan arbeta en timme 
för att sedan gå vidare till annan verksamhet. 

Den dagliga verksamheten genomförs i boendet 
och av boendepersonalen. Det finns inget dokumen-
terat om den. Till sitt förfogande har man ett rum 
med massagebänk och ett med s. k. bollhav. 

Skandalboende i Nynäshamns kommun

D et har varit mycket klagomål på insatsen led-
sagning. Det är nog därför som Regeringen 
har krävt att få en kartläggning av Socialsty-

relsen för att – som det heter – fortsätta stärka kvali-
teten och skapa större likvärdighet. Nu har kartlägg-
ningen kommit och vi kan bara hoppas att regering-
en lyckas med sin föresats!

Man kan få ledsagning både enligt Socialtjänstla-
gen och LSS.

Enligt Socialtjänstlagen kan ledsagning beviljas 
som en enskild insats eller ingå i ett beslut om hem-
tjänst/boendestöd. Insatsen får avgiftsbeläggas. 

Enligt LSS är det en särskild insats som den enskilde 
kan söka. Om man behöver ledsagning för att uppnå 
goda levnadsvillkor har man rätt till den. Personer 
som bor i en gruppbostad eller servicebostad har rätt 
till ledsagning om inte personalen kan tillgodose be-
hovet av goda levnadsvillkor fullt ut. Kommunen/
stadsdelen får inte ta ut någon avgift.

Cirka 30 000 personer får ledsagning enligt Social-
tjänstlagen och cirka 10 000 får insatsen enligt LSS. 
Den viktigaste skillnaden är att 90 % av dem som 
får ledsagning enligt Socialtjänstlagen är över 65 år, 
medan samma siffra för LSS är 10 %. Över hälften av 
dem med LSS-ledsagning är barn och unga upp till 
30 år, vilket man hoppas att regeringen beaktar om 
den ger några direktiv.    

I nästan halva antalet beslut följer handläggaren 
riktlinjer som kommunen/stadsdelen beslutat om. 

Dessa anger oftast en begränsning i antalet timmar. 
Detta är Socialstyrelsen med rätta skeptisk till, då så-
dana riktlinjer kan begränsa den individuella utform-
ningen. Om man inte är nöjd med den ledsagning 
man beviljats måste man ta reda på om det beror på 
sådana riktlinjer. 

Länsstyrelserna konstaterade för några år sedan att 
ledsagarservice är den insats enligt LSS som har flest 
begränsningar i omfattning och geografiskt område. 
Det strider mot lagen, skriver man, eftersom det är 
situationen och det aktuella behovet som ska vara 
avgörande. 

Nästan alla kommuner/stadsdelar står för ledsaga-
rens omkostnader. Men ibland gör den enskilde det 
och i ett fåtal fall får ledsagaren själv stå för sina kost-
nader. Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen 
fastställt att ledsagaren har rätt att få sina omkostna-
der ersatta av kommunen/stadsdelen för att kunna 
genomföra sitt uppdrag. Däremot ska den enskilde 
betala för sig själv.

Det största problemet med ledsagning är rekryte-
ringen av ledsagare. Timanställningarna dominerar 
helt och arbetstiderna varierar stort. Och inte finns 
det några kompetenskrav. Här finns det verkligen ut-
rymme för regeringens insatser!
      K G

Dags att göra något åt ledsagningen!

Socialstyrelsen. Ledsagning enligt LSS och SoL. 
Kartläggning av kommunernas insatser. 2010. 
Art.nr. 2011-3-49.

Inplanerade promenader ersätts ofta med utevis-
telse i den inhägnade trädgården. Vid det ena besö-
ket satt en man på knä ensam utomhus och vaggade 
under minst en timme och två hade ännu inte stigit 
upp när klockan var halv tio. De boende läggs mellan 
klockan sju och åtta på kvällen och tillbringar mer än 
tolv timmar i sängen.

Endast ett fåtal rutiner och handlingsplaner för 
personalen fanns upprättade, ingen för anmälan av 
missförhållanden. Det fanns inte heller någon doku-
mentation för hur den enskildes insatser skulle ge-
nomföras. 

I sitt beslut den 2011-03-04 ger Socialstyrelsen en 
utförlig beskrivning av gällande regler och precision 
av vilka brister i omvårdnaden som socialnämnden  
omedelbart ska vidta vid vite om 600.000 kronor. 

I tidskriften UNIK( 2 /2011) intervjuas verksam-
hetschefen  Marlen Terell. Hon säger att kommu-
nens hårda besparingskrav ligger bakom missförhål-
landena och lovar att rätta till dem.

     KG
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S uget efter kunskaper om hur man stödjer  
utvecklingsstörda som åldras är stort. Hjälp-
medelsinstitutet, CARPE och FUB inbjöd till 

en konferens om det den 4 maj i Stockholm. Två 
hundra fick plats och hundra fick inte plats. 

Huvudnumret var en redovisning från Nasjonalt 
kompetenssenter for aldring og helse i Tönsberg i 
Norge. Som vi beskrev i Intra 1/2011 har de både 
forskat och gett ut en rad böcker i ämnet. Där ligger 
vi långt efter. Böckerna erbjöds oss för översättning 
och några representanter för olika organisationer lo-
vade att undersöka möjligheterna för det. 

Kristina Nilsson berättade instruktivt hur man hjäl-
per åldriga utvecklingsstörda i Lidköping, CARPE 
om medarbetarnas behov av kompetens och yrkes-
kunskaper och Klara Mera i Stockholm om kogni-
tiva stöd och hjälpmedel. Två forskare berättade in-
gående hur de planerar undersöka livsvillkoren för 

D en förste januari förra året omorganiserades 
Socialstyrelsen totalt från att vara uppdelad 
efter de verksamheter som erbjuds befolk-

ningen till fyra  avdelningar. En av dessa heter Tillsyn. 
Den är fördelad på sex regioner, de övriga är samlade 
i Stockholm. 

Blev det bättre? Det har nu Statskontoret undersökt 
och skrivit en  rapport om (nr. 2011:8). De flesta in-
tervjuade i myndigheten pekar på risken att sakkom-
petensen tappats och att organisationen upplevs som 
toppstyrd och svår att hitta i. Men har man frågor om 
LSS och funktionshinder ska man  ringa Lena Palin 
Samuelsdotter, 075 – 247 35 00.

Många  anser att det är bra att tillsynen för hälso-
och sjukvården och socialtjänsten integrerats, men 
man är frustrerad över otydligheten i hur detta ska 
genomföras. Samtidigt finns det hos de tjänstemän 
som tidigare arbetade inom länsstyrelserna en viss 
oro för de egna möjligheterna att påverka vad som 
ska granskas. Det gör  arbetet mindre meningsfullt, 
säger man. 

Socialstyrelsen klarar bara av att utöva hälften av 
den förelagda tillsynen enligt LSS- och socialtjänst-
förordningen. Det beror bland annat på att man 
ska inspektera allt barn- och ungdomsboende två 
gånger om året, oavsett riskbedömning. Denna s. k. 
frekvensföreskrift upplevs av inspektörerna som ett 
ineffektivt användande av tillsynsresurserna, skriver 
Statskontoret. Konsekvensen är att boenden med sär-
skilt stöd för vuxna enligt LSS endast kan inspekteras 
om det föreligger en särskild anmälan. Det blir inte 
mycket av det eftersom vi vet att viljan och förmå-
gan att anmäla  missförhållanden inte är så stor. Det 

behövs oanmälda inspektioner för att kunna avslöja 
missförhålanden – det visar inte minst exemplet från 
Nynäshamns kommun (på föregående sida). 

 
De senaste åren har Socialstyrelsen fått alltfler reger-

ingsuppdrag. Under förra året fick den 221 sådana! 
Det har minskat utrymmet för styrelsens egna initiativ 
och långsiktiga satsningar, skriver Statskontoret. 

      K G

Missnöje på Socialstyrelsen

I senaste numret av tidskriften Socionomen fram-
kommer att det råder ett utbrett missnöje bland 

personalen på Socialstyrelsen. I en arbetsmiljöenkät 
tycker nästan 70 procent att de inte kan påverka pla-
neringen av sitt arbete. Nästan 40 procent av medar-
betarna säger sig inte våga komma med idéer utan 
rädsla för att bli kritiserade. Och drygt var tredje 
anställd svarar att de har drabbats av någon form av 
psykosocial ohälsa relaterad till arbetsmiljön. 

I artikeln intervjuas Maria Carneland, ordförande 
för Statstjänstemannaförbundet, ST. som säger att 
det varit en väldigt hög arbetsbelastning på Social-
styrelsen.

”Många har slutat och det är många rekryteringar 
på gång, vilket innebär många nya människor på 
plats”, säger hon 

Enligt Maria Carneland har medlemmarna också 
klagat över att tillsynsresurser förts över från social-
tjänst och LSS till Hälso- och sjukvårdsområdet. ”Vi 
har svårt att tro att det är regeringens uttalade me-
ning att tillsynen över socialtjänsten ska nedpriorite-
ras. Det kan inte ha varit meningen med att överföra 
tillsynen från Länsstyrelserna till Socialstyrelsen”, sä-
ger hon.

utvecklingsstörda personer som bor på gruppbostad 
och som har en hög ålder. Resultaten får vi vänta på.

Arrangörerna hade lyckat få statssekreteraren hos 
Maria Larsson till konferensen. Hon berättade att nu 
är man klar med strategin för statens insatser den 
närmaste tio åren vad gäller FN-konventionen. Insat-
serna kommer att omfatta nio specificerade områ-
den. Hon konstaterade att det är staten som faststäl-
ler läroplaner och yrkeskompetens och fastslog att 
”dessa är inte lika väl tillgodosedda” vad gäller områ-
det funktionshinder. Regeringen kommer inom kort 
att ge besked i frågan. Hon sa inte ett ord om vad re-
geringen tänker göra åt de allvarliga övergrepp mot 
svårt funktionshindrade och kommuners sabotage 
mot LSS som Socialstyrelsen avslöjat och som alla var 
starkt berörda av. 
     K G

Stort intresse för äldre

Socialstyrelsen inspekteras
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– De som bor här har blivit mer medvetna om olika 
smaker, säger personal i Lövåsvägens servicebo-
stad i Katrineholm. I Bokvägens gruppbostad, i 
Enens stödboende och i Nävertorpsgatans grupp-
boende säger de samma sak. De pratar inte om 
vikten av att äta nyttig mat, de pratar inte i första 
hand om att hjälpa dem som är överviktiga och 
dem som är underviktiga. De pratar om smaken.

E lin Seger, kock och Sara Svensson, dietist, är 
de som står bakom detta mycket annorlunda 
sätt att se på kosthållningen i gruppbostäder 

och serviceboenden. ”Sinnesträning kopplat till livs-
medel och måltider inom handikappomsorgen och 
socialpsykiatrin”, heter deras projektplan som de fått 
såväl politiker och förvaltning att ställa sig bakom.

Sapere-metoden
Planen bygger på ”Sapere-metoden”, som från bör-
jan var ett franskt försök att motverka den smaklik-
riktning som följde i snabbmatskedjornas följd. Man 
försökte helt enkelt träna barnen att lära sig upp-
skatta olika smaker och metoden importerades hit 
av gästgivaren Carl Jan Granqvist på Grythyttan. Däri-
från spreds metoden, framför allt har den använts 
inom förskolor och skolor, och på initiativ av Cecilia 
Sporre och dietist Karin Engvall, har den nu blivit en 
angelägenhet för LSS-verksamheten i Katrineholm.

– Den ”nyttiga” och näringsriktiga maten får man 
på köpet om man arbetar enligt Sapere-metoden sä-
ger Sara Svensson. Det viktiga är att man lär känna 
sina sinnen och sin smak, att man vågar prova nytt 
och att man ökar variationen i det man äter.

Under hela 2010 pågick projektet. 130 personer 
från 19 grupp- och servicebostäder deltog. All perso-

nal har fått gå på föreläsning och 76 av dem har fått 
en rejäl utbildning som omfattat kunskap i smaklära, 
matlagning mm. Sara och Elin har besökt de olika 
gruppbostäderna och introducerat olika sätt att se 
på maten. Hela utbildningen avslutades med ett res-
taurangbesök med 3-rättersmiddag på Katrineholms 
restaurangskola.

Äter fort och allt
Gunnel Eklund arbetar som habiliteringsassistent i 
Lövåsvägens servicebostad där det bor 12 personer i 
egna lägenheter utspridda i flera flerfamiljshus.

– Många äter upp maten fort och hinner inte känna 
vad den smakar, säger hon. För en del handlar det 
om vanor som hängt med från vårdhemstiden. Andra 
kan ha svårt att förstå vad som är en portion. 

Deltagandet i sinnesträningsprojektet har bland 
annat inneburit att man försöker tillmötesgå önske-
målen om att oftare äta gemensamt. 

– Tidigare hade vi större möjligheter att laga mat 
tillsammans med de boende i respektive hem, berät-

Rätten till
sin smak

– Det behövs mer samtal runt maten i gruppbostäderna, säger Elin 
Seger, kock, och Sara Svensson, dietist. 

Jeanette Mattsson, Eva Fylkehed, Annika Sällstedt och Gunnel 
Eklund arbetar som behandlingsassistenter på Lövåsvägens servi
ceboende. Sinnesträningsprojektet har inneburit att de lägger ner 
större möda på att erbjuda alternativ och skapa fin stämning när 
man äter.

Lars Eriksson skär upp citron och Mikael Olofsson rör i grytan.
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tar Annika Sällstedt som också är habiliteringsassis-
tent. Men det är svårare att hinna med nu på grund 
av växande administrativa uppgifter. 

Nu äter man tillsammans på helgerna. De flesta 
verkar vilja det. Det blir lite roligare än att bara ta 
med sig tallriken med middagen och sätta sig framför 
TV:n. 

– Det var intressant när vi åt exotisk frukttallrik, 
berättar Gunnel entusiastiskt, flera tyckte att det var 
jättegott. Men det är ju inte såda frukter som de själva 
skulle välja i affären. Man behöver hjälp för att hitta 
fram till sin smak.

Kognitivt hjälpmedel
För några har den mer varierande mathållningen 
inneburit att man återupplevt gamla minnen. Efter-
som våra lukt- och smaksinnen är så intimt kopplade 
till våra minnen kan olika smaker vara ett sätt att hålla 
minnen levande. Eftersom intellektuell funktions-
nedsättning ofta kan innebära svårigheter med att ha 
en levande ”tidslinje” till stöd för minnet, så är till-
gång till olika smaker också ett kognitivt hjälpmedel. 

Saud Porovic, habiliteringsassistent i Bokvägens 
gruppbostad berättar att fyra av de sex som bor där 
helst vill äta tillsammans i gemensamhetsutrymmet. 
Verksamheten är ett samarbete med socialpsykiatrin 
och bygger på ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. 
Därför äter personalen ”pedagogiska” måltider till-
sammans med de boende. 

– Vi har fått annorlunda tankar om hur vi lagar mat 
nu, berättar han. 

Och därmed kommer han in på ytterligare en fak-
tor som ingår i projektet. Att det är helt avgörande 
hur matsituationen ser ut.

– Vi har fått köpa in finporslin, vi dukar fint, tar 
fram servietter och tänder ljus till helgen. Sådant på-
verkar positivt! Alla har känt att det är något nytt! 

– Ja, det är viktigt att inte musiken står och skvalar 
när man äter, fyller Sara Svensson i. 

Lars Eriksson bor i Enen, ett stödboende i samma 
hus som Bokvägens gruppbostad. 

– Jag tycker det är bra när det inte är fisk, säger han. 
Men panerad fisk kan jag äta.  

Han får hjälp av Mikael Olofsson som deltagit i Sin-
nesträningsprojektet. 

– De flesta här vill äta lunch och middag tillsam-
mans, säger han. De som väljer att äta gemensamt 

Nävertorpsgatans gruppboende är en helt nybyggd 
gruppbostad för sex personer som redan från början 
lagt fast hur mathållningen ska se ut.

– Vi lagar all mat tillsammans, säger Roger Johans-
son. De som bor här känner varandra sedan tidigare 
och trivs med varandra.

Han har arbetet inom handikappomsorgen sedan 
1986 och har sett många bra och dåliga exempel. 

– Vi har brukarråd en gång i veckan då de bestäm-
mer matsedeln. Vi försöker kanske påverka mot en 
mer varierad kosthållning och oftast går det bra. Ing-
en här är främmande för nya smaker. Till och med 
fisken brukar gå åt. Ingen här är överviktig, snarare 
tvärt om. 

Viktig del av brukarinflytandet
– Det fanns två ytterligheter inom handikappomsor-
gen, dels de som var överviktiga och dels de som var 
underviktiga, säger Per Enarsson som är chef för han-
dikappomsorgen i Katrineholm. Personalen hade för 
dålig kunskap om hur man skulle tackla dessa pro-
blem, man nöjde sig med att laga mat som man själv 
tyckte om. Men det handlar inte i första hand om att 
äta nyttigt, det handlar om rätten till sin smak, 

Han ser den rätten som en viktig del av brukarin-
flytandet. Och om brukarinflytandet vet han en del 
för han håller på att skriva en doktorsavhandling i 
ämnet.

Vi har fått köpa in finporslin, 
berättar Saud Porovic som 
arbetar i Bokvägens gruppbo
stad.

Nävertorpsgatans 
gruppboende öppnade 
i oktober 2010. Man 
lade ribban vad gäller 
kosthållning högt 
redan från början. 
– De som bor här 
bestämmer matsedeln, 
men vi försöker ju 
påverka så att de har 
möjlighet att prova 
olika smaker, säger 
Roger Johansson.

får turas om med att 
delta i matlagningen. De 
bestämmer själva vilken 
mat de vill äta. Men Sin-
nesträningsmetoden har 
inneburit att vi utökat 
mathållningen. Bland 
annat dricker vi hem-
gjorda smoothies nu!

– Ja, det var flera av de 
boende som deltog i pro-
jektet som önskade sig 
egna mixers till julklapp, 
berättar Elin Seger.

Han har också märkt 
en ny trend bland dem 
som får LSS-stöd i Ka-
trineholm.

– Vi gör brukarun-
dersökningar vartan-
nat år. Nu har vi märkt 
att alltfler skriver ”Jag 
vill äta med andra”. 
Man kan kanske se 
det som en motrö-
relse mot alltför långt 
drivna krav på att de 
boende ska leva själv-
ständiga liv. Många 
som bor i egna lägen-
heter klarar inte av att 
själva bjuda in andra. 
Men de vill ändå ha 
gemenskapen.

Per Enarsson tycker att sinnesträ
ningsprojektet har en djupare me
ning: ”Det handlar om rätten till 
din smak”, säger han.

Text och bild: Hans Hallerfors.
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1. AllA hAr yttrAndefrihet
– men man får inte missköta 
sitt arbete

Yttrandefrihet, meddelarfrihet – vad gäller?

2. Som offentligAnStälld 
hAr du meddelArfrihet
– men inte som privatanställd

Varje medborgare har oinskränkt yttrandefrihet, in-
formationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, 
föreningsfrihet och religionsfrihet oavsett om han är 
anställd i kommunen/landstinget eller inte. 

Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte 
kränks vilar på regeringen och den statliga och kom-
munala förvaltningen. 

I vår Regeringsform, RF, står det särskilt att varje 
medborgare är tillförsäkrad yttrandefrihet gentemot 
det allmänna. Alla har frihet att i tal, skrift eller bild 
eller på annat sätt meddela upplysningar samt ut-
trycka tankar, åsikter och känslor. Med det allmänna 
avses stat och kommun/landsting.

Yttrandefriheten är viktig då den 
• främjar ett fritt meningsutbyte och därmed 

är väsentlig för det demokratiska samtalet,
• avslöjar missförhållanden,
• motverkar att kvaliteten i verksamheten 

försämras,
• ökar förtroendet för myndigheterna hos 

medborgarna,
• motverkar korruption och
• skapar en god arbetsmiljö på arbetsplat-

serna.
De grundlagsfästa fri- och rättigheterna begränsar 

inte den offentliga arbetsgivarens rätt att vidta åtgär-
der med anledning av att arbetstagare misskött sina 
åligganden i arbetet. Misskötsamhet i arbetet kan 
rendera arbetstagare arbetsrättslig påföljd.

Ibland kan det vara svårt att hålla isär vad som är 
misskötsamhet i arbetet och vad som är utnyttjande 
av den medborgerliga yttrandefriheten, särskilt i ett 
affekterat läge.

Meddelarfriheten innebär att alla offentliganställda 
har rätt att meddela och anskaffa uppgifter och un-
derrättelser i vilket ämne som helst för offentliggö-
rande i tryck, skrift eller i radio, TV, film, video och 
liknande. 

En myndighet eller annat allmänt organ får inte 
efterforska vem som lämnat meddelande för publi-
cering.Inte heller får en journalist röja vem medde-
laren är.

Denna rätt gäller inte för privatanställda även om 
verksamheten är skattefinansierad (som t ex grupp-
bostäder som drivs i privat regi).

Varför inte?
Redan 2001, fanns det ett förslag till lagstiftning 

som skulle tillförsäkra anställda hos privata arbetsgi-
vare, som var verksamma inom det allmänna, samma 
yttrande- och meddelarfrihet som de offentliganställ-
da. Promemorian ledde dock inte till något lagstift-
ningsinitiativ från regeringen.

Nyligen la en arbetsgrupp inom Moderaterna fram 
ett förslag om att meddelarskyddet skulle omfatta 
även privatanställda hos vårdföretag. Detta föreslås 
dock inte ske genom lag utan genom en avtalsklausul 
i samband med upphandling av vårdföretagets tjäns-
ter (se avsnitt 7).

3. du hAr lojAlitetSplikt 
– och är du privatanställd kan du 
inte kritisera din arbetsgivare hur 
som helst

Rättsläget beträffande lojalitetsplikten skiljer sig vä-
sentligt mellan anställda hos en privat arbetsgivare 
jämfört med vad som gäller i en statlig eller kommu-
nal anställning. 

En privatanställd får inte agera på ett sätt som inne-
bär skada eller risk för skada för den privata arbetsgi-
varen exempelvis genom att offentligt kritisera miss-
förhållande hos denne utan att först försökt komma 
till rätta med missförhållandet på annat sätt. 

I motsvarande situation har den kommunanställde 
ett starkare skydd genom sin grundlagsfästa yttran-
defrihet gentemot det allmänna, när han kritiserar 
kommunen. 

Av Göran Söderlöf

Missförhållanden
Den som är anställd inom såväl privat som offent-
lig LSS-verksamhet har skyldighet att anmäla miss-
förhållanden (LSS § 24a-g). Man ska i första hand 
anmäla till sin arbetsledning men om man misstän-
ker att denna inte kommer att åtgärda missförhål-
landet kan man ta kontakt med Socialstyrelsens 
tillsynsenhet. Man har rätt att få vara anonym. Är 
det ett allvarligt missförhållande ska detta anmälas 
till Socialstyrelsen. Anmälan ska då ske oavsett om 
missförhållandet avhjälpts. Red. anm.
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Yttrandefrihet, meddelarfrihet – vad gäller?

4. SekreteSS för 
känSligA uppgifter
I Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns 
regler om tystnadsplikt för kommunanställda när det 
gäller känsliga uppgifter av personlig natur eller af-
färshemligheter som man kommer i kontakt med i 
anställningen. Brott mot tystnadsplikten är straffbart. 
(Observera även LSS § 29. Red.anm.)

5. AnStällningSAvtAletS 
betydelSe

I anställningsavtalet har arbetstagare förbundit sig att 
för arbetsgivarens räkning utföra de arbetsuppgifter 
som naturligen ingår i hans anställning, att följa ar-
betsledningens instruktioner och att låta sig förflyttas 
till uppgifter som kan tänkas ingå inom arbetsskyldig-
hetens ram. 

Vanligtvis träffar arbetsgivaren och arbetstagaren 
en överenskommelse (anställningsavtalet). Det sker 
genom att en arbetssökande söker ett utannonserat 
arbete och arbetsgivaren anställer honom. Lön, ar-
betsuppgifter, placering och dylikt framgår då van-
ligtvis av anställningsavtalet. 

Anställningsavtalet innehåller ömsesidiga förplik-
telser för både arbetstagare och arbetsgivare och byg-
ger på ömsesidig lojalitet. För arbetsgivaren innebär 
lojaliteten att också se till arbetstagarens behov.  Ar-
betstagaren ställer sin arbetskraft till arbetsgivarens 
förfogande mot att han eller hon erhåller anställ-
ningsförmåner. 

Den grundläggande regeln är att en arbetstagare 
inte får skada arbetsgivaren. 

Den anställde skall lojalt rätta sig efter arbetsgiva-
rens beslut (vi bortser här från de fall då besluten 
innebär uppenbara olagligheter) och är skyldig att 
fullgöra sina ålagda arbetsuppgifter. Har beslut fat-
tats om förändring, neddragning eller omorganisa-
tion kan inte arbetstagaren avstå från att följa dessa 
beslut. 

Om man är offentliganställd och har en uppfatt-
ning som avviker från sin arbetsgivare och som man i 
kraft av sin yttrandefrihet ger uttryck för, måste man 
ändå i sin tjänsteutövning följa arbetsgivarens beslut 
och andra direktiv. På så sätt är man skyldig att vara 
lojal mot arbetsgivaren.

Göran Söderlöf är verksam som arbetsrättsjurist på Sve-
riges Kommuner och Landsting. Han har varit rådgivare 
och expert i statliga utredningar och har varit företrädare 
för kommuner och landsting i rättstvister och domstols-
processer. 
Dessutom har han varit medförfattare till boken Yttran-
defrihet och lojalitet — Vad gäller för anställda hos kom-
muner, landsting och regioner? Kommentus, 2010. Kan 
beställas från www.skl.se/publikationer

6. myndigheter får inte 
hindrA AnStälldAS rätttigheter
En arbetsgivare inom den offentliga sektorn får inte 
genom generella uttalanden eller genom kritik i det 
enskilda fallet försöka påverka arbetstagaren i fråga 
om det sätt på vilket han eller hon använder sin fri-
het.

Exempel:

En offentlig arbetsgivare kan inte förbjuda 
anställda att lämna information till media
JO har haft synpunkter på en ordningsregel i en 
skola som förbjöd de anställda att aktivt lämna ”ne-
gativ” information till massmedia (JO 1994/95 sid. 
554). Kritik har också riktats mot en uppmaning till 
rektorer att inte delta i den politiska debatten (JO 
1994/95 sid. 551).
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En offentlig arbetsgivare kan inte förbjuda 
anställda att skriva på protestlistor
JO har kritiserat arbetsgivaren i ett fall när denne 
hade skickat ut skriftlig information till föreståndare 
och personal på förskolor. Där stod att personalen 
inte fick skriva på protestlistor mot nedskärningar. 
Protestlistor fick inte heller ligga på förskolornas el-
ler hos dagbarnvårdarna. Föreståndarna angavs ha 
ett arbetsgivaransvar och fick inte agitera tillsam-
mans med föräldrar mot kommunala förslag. 

En offentlig arbetsgivare kan inte förbjuda 
anställda att yttra sig på arbetstid

JO anser i ett annat ärende att det inte kan anses 
godtagbart att begränsa personalens kontakt med 
medierna till personalens fritid (JO 1994/95 sid. 
542). I ärendet anfördes:

”… Endast i den mån en sådan kontakt kan inverka 
menligt på arbetet kan ett hinder av detta slag mot 
ett utnyttjande av den grundlagsskyddade rätten att 
meddela sig med medierna accepteras. Ett generellt 
förbud kan inte ens om det skulle kunna anses före-
ligga risk för inkräktande på arbetsuppgifternas an-
ses tillåtet (jfr. 1 kap. § andra stycket TF). Ett sådant 
förbud kan endast utfärdas i det enskilda fallet och 
då enbart i den akuta arbetssituationen. Som regel 
kan det knappast inkräkta på arbetet om en anställd 

Statliga myndigheter, kommuner och landsting, kan 
via sin upphandling få stort genomslag på önskvär-
da sociala och arbetsmarknadspolitiska synsätt. En 
upphandling kan använda olika kriterier i förfråg-
ningsunderlag och avtal för att påverka arbetsförhål-
landena för de anställda. Så t ex är det möjligt att 
ställa krav på att de anställda ska ha meddelande- och 
yttrandefrihet. 

De fackliga organisationerna, främst Kommunal, 
har drivit en framgångsrik kampanj för att det skulle 
införas meddelande- och yttrandefrihetsklausuler i 
entreprenadkontrakten och i dag får de närmast an-
ses vara standard i samband med offentlig upphand-
ling.

Här följer ett exempel på en sådan klausul.
§
”Kommunen vill försäkra sig om att entreprenö-
rens anställda får meddelar- och yttrandefrihet i 
förhållande till entreprenören avseende arbets-
förhållandena i den verksamhet som utförs åt 
landstinget. Det är betydelsefullt för upprätthål-
lande av verksamhetens anseende och kvalitet.”

Lagen om valfrihetssystem, LOV
Lagen om valfrihetssystem, LOV, som trädde i kraft 
den 1 januari 2009, gör det möjligt att införa valfri-
hetssystem inom socialtjänsten. I korthet innebär 
LOV att intresserade leverantörer får ansöka om 
deltagande i valfrihetssystemet. Finns det inga grave-
rande omständigheter så ska leverantören godkän-
nas och kontrakt tecknas och upprättas.

I lagtexten sägs att man kan ställa särskilda kon-
traktsvillkor av sociala, miljömässiga och andra skäl.

Upphandling enligt lagen om offentlig upphand-
ling, LOU, och lagen om valfrihetssystem, LOV, gör 
det i praktiken möjligt att bakvägen införa samma 
regelverk som i den offentliga sektorn.

 
Yttrande- och meddelarfrihetens kritikrätt är som 

sagt inte en grundlagsfäst rättighet för de arbetsta-
gare som är anställda hos privata arbetsgivare som är 
entreprenörer hos kommuner. Men i praktiken kan 
den entreprenörsanställdes yttrande- och meddelar-
frihet bli lika stark om den finns med i entreprenad-
kontraktet, eftersom arbetsgivaren riskerar att detta 
hävs om man inte erkänner de anställdas rättigheter.

7. kommunen kAn krävA meddelArfrihet vid upphAndling

på arbetstid låter sig intervjuas av en journalist. Det 
måste på en arbetsplats finnas utrymme för en sådan 
flexibilitet att någon tid på dagen skulle kunna an-
vändas för den aktuella intervjun…”.

Myndigheten kan inte kalla den anställde
till samtal hur som helst
I detta sammanhang bör noteras den situationen att 
arbetsgivare kallar den anställde till samtal med an-
ledning av uttalanden i massmedia. Myndighetens 
avsikt med mötet kan i och för sig vara legitimt. Den 
kan t.ex. behöva utreda vissa sakfrågor. Det avgöran-
de för bedömningen om myndigheten bör ha sådana 
samtal är dock hur den anställde uppfattar saken.

I ett fall hade ett nämndutskott kallat till sig ett 
vårdbiträde och en undersköterska som i en tidning 
uttalat kritik mot kommunens äldreomsorg. JO kon-
staterade att informationen hade kunnat ske genom 
att utskottets ledamöter besökte vårdhemmet eller 
att utskottet till sammanträdet kallat dem som före-
stod vården vid hemmet. Utskottets åtgärd att kalla 
de två underordnade tjänstemännen, vars närvaro 
inte behövdes för att utreda vad som hänt, kom där-
med att framstå som direkt föranledd av uttalandena 
i tidningen. Utskottet kritiserades för att det borde 
ha insett att kallelsen kunde uppfattas som en repri-
mand och som ett ingrepp i meddelarfriheten (JO 
1994/94 sid. 530).
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S verige har nu för första gången lämnat en 
rapport  om hur rättigheterna för funktions-
nedsatta i vårt land stämmer överens med FN-

konventionen. Det har blivit 65 sidor där regeringen 
noggrant  går igenom alla de 33 artiklarna. Det mesta 
är en rak redovisning men en hel del är lite lagom 
självkritiskt med löften om förbättringar.

En imponerande översikt
Regeringen slår fast att vårt land har goda förutsätt-
ningar att kunna uppfylla konventionens krav, men 
att det finns områden där det återstår en del arbete. 
Det gäller bland annat det om medvetandegörande, 
om tillgänglighet och om arbete och sysselsättning.

Rapporten blir som en liten lärobok, en impone-
rande och heltäckande översikt över samhället och 
medborgare med funktionshin-
der. Man upptäcker hur begrep-
pet funktionshinder finns i prak-
tiskt taget all lagstiftning i vårt 
land. Och man upptäcker   statli-
ga organisationer med betydande 
ansvar för personer med funk-
tionshinder. T. ex. att Myndighe-
ten för samhällsskydd och beredskap ska se till att all 
räddningspersonal får utbildning om personer med 
funktionsnedsättning i nödsituationer.

Familjers utsatta situation
Nytt för mig var det även att Brottsoffermyndighe-
ten har finansierat forskning om ökad kunskap om 
barn med inlärningssvårigheter och intellektuell 
funktionsnedsättning. Och att den har utvecklat 
en checklista för rättsväsendet när barn med funk-
tionsnedsättning misstänks vara brottsoffer. Därtill 
en studie om hur barn- och ungdomshabiliteringen 
anmäler våld mot barn med funktionshinder till so-
cialnämnden.

Under artikeln om respekt för hem och familj står 
det att Riksförbundet FUB har gjort regeringen upp-
märksam på att barn, som har en utvecklingsstörning 
i kombination med andra omfattande funktionsneds-
sättningar, har behov av stora medicinska insatser. 

Det stora flertalet av de berörda familjerna lever 
i en utsatt situation och uttrycker stort behov av ett 
strukturerat stöd, skriver man. Därför avser regering-
en att ge Socialstyrelsen i uppdrag att belysa huvud-
männens resurser och sedan i samverkan med dem 
föreslå hur nuvarande stöd kan vidareutvecklas.

Inget om bristen på speciallärare
Under artikeln om utbildning hittar man meningen 
”Endast 1,7 procent av alla elever inom barn- och 
ungdomsutbildningen får sin undervisning ... i sär-
skolan eller specialskolan”. Man undrar vad ”endast” 
står för – är det ett otillräckligt antal eller är det bra 
att det inte är fler?

Man konstaterar att Sverige inte har någon statis-
tik över antalet barn och ungdomar med funktions-
nedsättning i skolväsendet, men skriver inget om vad 
man tänker göra åt det. Det står även att alla barn och 
unga har rätt till särskilt stöd om de behöver det. Men 
inte ett ord om bristen på speciallärare.

Barnhabiliteringen ska få en handbok
Regeringen tillsatte 2010 en utredning om hur elever 
i grundskolan och grundsärskolan ska kunna få sin 
undervisning i teckenspråk. Bra! men man borde 
förstås tagit med förskolan. Visste ni för övrigt att vid  
Stockholms universitet finns världens första profes-
sur i teckenspråk?

Till de löften som regeringen ger hör att det kom-
mer en handbok för beslutsfattare inom landsting 

och personal inom barnhabilite-
ringen om lyckade habiliterings-
insatser och framgångsrika plane-
ringsprocesser.

Man refererar Barnombuds-
mannens analys att barn och unga 
med funktionsnedsättning fortfa-
rande är en osynlig grupp i sam-

hället. En stor del av dem anser att beslutsfattare i 
kommunerna inte frågar dem om vad de tycker. Ett 
undantag är dock inflytandet i skolan – där är de är 
mer nöjda än barn utan funktionsnedsättning.

Ökade möjligheter till lönearbete
I rapporten står också att regeringen har uppmärk-
sammat att personer med utvecklingsstörning som 
har daglig verksamhet enligt LSS har blivit kvar i den 
verksamheten utan att komma vidare ut i arbetslivet. 
Därför gav regeringen 2008 ansvariga myndigheter 
och aktörer i uppdrag att samverka så att den grupp 
i daglig verksamhet, som står arbetsmarknaden nära, 
får ökade möjligheter till lönearbete.

LSS beskrivs på en hel sida, men inte ett ord om 
hur den fungerar. 

DO och Handisam får ökat ansvar
Allra sist skriver regeringen att man överväger att 
besluta att Diskrimineringsombudsmannen ska vara 
den myndighet som ska ”anförtros uppgiften att 
främja, skydda och övervaka konventionens efterlev-
nad.” 

Ansvaret för information och utbildning ska ligga 
på Myndigheten för handikappolitisk samordning, 
Handisam.

     KG

Regeringen självkritisk

Sveriges första rapport till FN:s kommitté för kon-
ventionen om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning. Socialdepartementet januari 
2011. 65 sidor. Kan laddas ner gratis från www.
regeringen.se

”Visste ni för övrigt att vid 
Stockholms universitet 
finns världens första 
professur i teckenspråk?”

29
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Om gruppbostäder...

D e första gruppbostäderna i vårt 
land öppnades på 1960-talet. 

De kallades för inackorderinghem. 
De togs in som en skyldighet för 
landstingen i omsorgslagen 1968. 
Som förebild hade man  sådana för 
s k socialt klientel. 

1968 skulle alla arbetshem för ut-
vecklingsstörda vara tömda.  De an-
sågs för otidsenliga. Det bodde flera 
tusen på sådana. Inackorderings-
hem blev ett bra alternativ och 1971 
bodde det 700 personer på dem. 
Under 1970-talet ökade antalet med 
hela tre tusen! Antalet boende per 
inack, som de kallades, pendlade 
mellan två och sex, i snitt tre. Man 
använde sig av vanliga lägenheter. 
17 %  bodde i dubbelrum.   

Omsorgslagen ersattes av 1985 års 
lag. Då bodde åtta tusen på inackor-
deringshem. Beteckningen ändra-
des till grupphem. Regeringen före-
skrev att antalet fyra borde vara ett 
riktmärke och att man borde undvi-
ka att placera grupphem i närheten 
av varandra.

1987 kom en ny plan- och bygglag 
och Boverket föreskrev att förutsätt-
ningen för lån var att grupphem-
men bestod av fullvärdiga bostäder, 
dvs varje person skulle ha en egen lä-
genhet. Detta lyft var enormt för den 
enskilde! Rätten till en hel lägenhet 
är den enda insatsen i vårt samhälle 
som fullständigt jämställer den med 
funktionshinder med den utan. 

Då LSS trädde i kraft 1995 bodde 
tolv tusen i gruppbostäder, men 
ännu var långtifrån alla fullvärdiga. 
De bör placeras så att de inte får en 
institutionell prägel, skriver reger-
ingen. Undantag görs för  boende 
som lever i bykollektiv eller liknande 
tillsammans med personal och deras 
familjer. Antalet i en gruppbostad får 
inte vara större än att  den enskilde 
kan få en social roll i gruppen. Alla 
ska kunna delta samtidigt i olika akti-
viteter. Någon siffra anges inte. Men 
Socialstyrelsen anger att antalet i re-
gel endast bör vara tre till fem per-
soner. Ytterligare någon bör kunna 
accepteras om samtliga tillförsäkras 
goda levnadsvillkor.

Servicebostad...

M ed en servicebostad menas ett 
antal lägenheter som har till-

gång till gemensam service dygnet 
runt och fast anställd personal. Lä-
genheterna kan ligga samlade i sam-
ma hus eller i kringliggande hus. Det 
ska finnas egna gemensamma utrym-
men för service och gemenskap. De 
är ett komplement till den egna lä-
genheten och kan även fungera som 
samlingsplats för personalen. Den 
enskilde har rätt till samma omvård-
nad, fritidsverksamhet och kulturella 
aktiviteter som i en gruppbostad.  
  I en servicebostad kan det bo fler 
personer än i en gruppbostad. Men 
antalet bör vara begränsat så att bo-
endet  integreras i bostadsområdet 
och så att en institutionell boende-
miljö undvikes. Samlokalisering med 
gruppbostad bör undvikas.    

Eget boende...

LSS ger rätt till ett eget själv-
ständigt boende i en sär-

skilt anpassad bostad eller i en servi-
cebostad.
  Med en särskilt anpassad bostad 
menas en av kommunen anvisad 
lämplig bostad som är personligt 
anpassad för den med omfattande 
funktionshinder. I insatsen ingår 
rätten till tillräckligt och allsidigt 
personligt stöd, men inte samma 
omvårdnad som i servicebostad och 
gruppbostad. Som alternativ gäller 
rätten till personlig assistans.
  Om det tillräckliga och allsidiga 
personliga stöd som regeringen 
nämner ska ges genom hemtjäns-
ten eller genom LSS-personal anges 
inte. Det förekommer fortfarande 
att en person som flyttar ut från en 
gruppbostad till ett eget boende, s k 
satellitboende, får stöd av personal 
från gruppbostaden. LSS-kommit-
tén föreslog 2008 att det ska föras in 
en ny insats i LSS med beteckningen 
Personlig service med boendestöd. 
Regeringen har inte beaktat det än.

Bra att veta om olika bostadsformer

KG

Se vidare:
Socialstyrelsen. Föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för vuxna. 
SOSFS 2002:9.
Socialstyrelsen. Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Stöd för Rättstillämp
ning och Handläggning. 195 sidor. 2. uppl. 2007. Art.nr 20071016.

LÄS OCKSÅ:

GruppbOStaden
Massor av bra  läsning om gruppbostä-
der.  Intra 2009. 52 sidor. Kan beställas 
från vår hemsida: www.intra.info.se 
(se baksidan)
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2006 flyttades folkhögskolekurserna från Dalarö folkhögskola till 
Ågesta vid sjön Magelungen söder om Stockholm. Här pågår en 
skrivuppgift utanför Strandhuset.

S å säger Magnus, en av eleverna på 
Ågesta Folkhögskola. I boken Kanonper

soner och Svaga sälar har Anita Gibe samlat 
erfarenheter och belysande exempel från 
över trettio år av folkhögskoleverksamhet 
inriktad på personer med intellektuella 
funktionshinder. 

”Man kan säga fel och 
ha fel och göra fel, men 
inte vara fel.”

D en första folkhögskolekursen för per-
soner med utvecklingsstörning starta-

des 1964 på scouternas folkhögskola  Kjesä-
ter i Sörmland. 1976 startade en liknande 
utbildning på Dalarö folkhögskola utanför 
Stockholm. Det blev en minst sagt dyna-
misk utbildning som stod i samklang med 
institutionsavvecklingen och den ökade 
betydelsen av egenmakt. Många personer 
med lindrig utvecklingsstörning har vittnat 
om den revolutionerande betydelse som 
det innebär att plötsligt bli bemött med 
respekt och att få nyttiga kunskaper inför 
livet ute i samhället. Idag finns folkhögsko-
lekurser för personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar runt om i landet.

B oken Kanonpersoner och Svaga sälar 
(2011, Ågesta folkhögskola, 120 
sidor) ger en inblick i det peda-

gogiska arbetet. Den berättar om allt från 
skolresor, musikaler och temaverksamhet 
till anhörigträffar, dokumentation och  mål-
sättningsarbete. Dessutom en historik om 
hur folkhögskoleverksamheten växte fram. 
  Massor av intressant läsning för alla som är 
engagerade i specialpedagogik, särvux, vux-
enlärande och stöd till vuxna personer med 
utvecklingsstörning!

Boken kan beställas från www.agesta.nu
eller tel: 08-56228100.

Ur boken ”Kanonpersoner och Svaga sälar” 
av Anita Gibe:

Om ORD:
Erfarenheten har lärt mig att vissa ord och uttryck ofta miss-
förstås. Jag aktar mig för att använda de här orden:
Fel. Det ordet använder jag nog aldrig, hoppas jag. Inte hel-
ler finns rödpennor i min värld.
Knepigt. ”Knepigt” tycker jag är ett bra ord men det miss-
förstås ofta och jag försöker låta bli att använda det. Elev-
erna tror att jag säger knäpp!
Svårt – lätt. Konstiga ord egentligen. Svårt för en är ju lätt 
för en annan!  Jag tvekar inför begreppet ”Lättlästa böcker” 
sedan jag sett många elever reagera, ”den här är ju jät-
tesvår för mej!” Nyligen sa en av tjejerna i klassen ”Jaha, 
den här boken är kanske lättläst, men väldigt svårt skriven 
i alla fall!” Det yttrandet fick mig verkligen att fundera och 
jag blev än mer övertygad om att vi bör söka andra ord än 
svårt – lätt.
Bra – dålig. Usch! I våra målsättningssamtal frågar vi alltid: 
”Vad vill du bli säkrare på?” Inte:  ”Vad vill du bli bättre på”.
”Det var klokt sagt!” Säger jag ibland alldeles spontant 
till en elev. Svaret har mer än en gång blivit ”Jaså!” eller ”Oj 
då, tycker du det?”  sagt med stor förvåning. Jag undrar hur 
ofta han har fått höra att han säger kloka saker….
Man lär så länge man har elever!

Anita Gibe, lärare på Ågesta folkhögskola.
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De som i sin vardag nyttjar socialt stöd, service 
och omsorg från sin kommun, befinner sig i en ba-
lansgång mellan beroende av andra och självbe-
stämmande. Vägen till inflytande är i första hand 
en fråga om att rusta brukaren för att kunna er-
övra egenmakt över sitt liv. 

P ersonalens uppgift är att stimulera brukaren 
till mer självbestämmande. Samtidigt kan per-
sonalen känna osäkerhet inför när brukaren 

är redo att ta nästa steg i sin utveckling mot egen-
makt. Risken finns att denna osäkerhet dämpas ge-
nom att personalen styr brukaren mot, en som de 
tycker, tryggare tillvaro. Personalen har ett överläge 
gentemot brukarna som ofta är ovana vid att uttrycka 
sina önskemål eller att fatta beslut. 
Många brukare behöver träning i att vara delaktiga 
för att kunna uppleva att de 
verkligen är det. En sådan 
träning startar innan man 
kan förvänta att brukare 
fullt ut kan utnyttja de de-
mokratiska arenor som blir 
allt vanligare i verksamhe-
ter för personer med insat-
ser från LSS.     

Sedan 2007 används i 
flera skånska kommuner 
Delaktighetsmodellen, en 
dialogform för samtal mel-
lan brukare och deras per-
sonal med syftet att stärka 
brukarnas möjlighet till in-
flytande. Det är FOU Skåne 
som utvecklat modellen 
och har sedan 2008 utbild-
ning av vägledare som leder dessa grupper.

Bygger på dialog
Delaktighetsmodellen bygger på en dialog på lika 
villkor mellan personal och brukare. Samtalsämnen 
kan vara gemensamma vardagliga rutiner och akti-
viteter eller djupare livsfrågor som till exempel om 
man får bestämma över sitt eget liv, att bli vuxen eller 
att skaffa en partner. 

 Samtliga grupper leds av ett vägledarpar som inte 
är brukarnas personal. 

En delaktighetsslinga (se bilden) startas alltid med 
att brukarna först träffas i sin grupp för att tillsam-
mans prata om det ämne och de frågor som valts. Un-
der samtalets gång tänker de ut några stafettfrågor, 
ibland med hjälp från vägledarna, som de vill ställa 

till personalen. Några dagar, kanske en vecka senare, 
träffar vägledarna personalgruppen som diskuterar 
samma ämne och de stafettfrågor som brukarna ställt 
till dem. Personalgruppen formulerar på samma sätt 
stafettfrågor till brukarna. 

Strax före den gemensamma träffen samlas brukar-
na igen för att fortsätta sitt samtal och påminna sig vad 
man pratade om vid första träffen. Båda grupperna 
är därefter redo att mötas för en gemensam diskus-
sion. Vid detta tillfälle kan grupperna bestämma att 
de vill gå vidare och ha fler träffar i separata grupper 
eller kanske bygga på med en ny slinga. Samtliga träf-
far hänger samman på detta sätt och alla deltagare 
bör därför vara med från början till slut. 

När ämnet känns slutdiskuterat samlas alla till en 
summerande träff tillsammans med den som har 
chefsansvar för verksamheten. Det är viktigt att den-
na person får ta del av de frågor som diskuterats om 

de innebär en förändring 
av dagliga rutiner eller an-
dra idéer man önskar ge-
nomföra. 

Brukarnas perspektiv 
är utgångspunkten
Brukarnas perspektiv ska 
vara utgångspunkten för 
hur Delaktighetsmodel-
len genomförs. Brukarnas 
kommunikationssätt och 
kognitiva förmågor ska 
vara styrande. Därför behö-
ver ibland brukargruppens 
storlek begränsas till 2–3 
personer, men i andra fall 
kan det fungera bra med 
6–7 personer.  

Absolut grundläggande är att den egna personalen 
inte är med när brukarna har egna samtal. För många 
brukare finns en ovana att formulera sina önskningar 
och behov, vilket kan leda till att de lyssnar av perso-
nalens råd om vad som är bäst och gör dessa råd till 
sina val. En annan princip i detta arbetssätt är de så 
kallade stafettfrågorna. Ur samtalen föds frågor som 
man vill att den andra gruppen ska fundera över. Väg-
ledarna för dessa stafettfrågor mellan grupperna. Vid 
den gemensamma träffen har grupperna var för sig 
bearbetat frågorna. 

Vägledarparet är viktigt
Det är viktigt att vägledarparet som leder samtalen 
inte är brukarnas personal eller alltför nära kollegor 

Delaktighetsmodellen – en väg mot empowerment

Av AnnChristine Gullacksen, docent, Malmö högskola, Hälsa och 
samhälle och Greger Nyberg, Verksamhetsledare FoU Funktionshinder, 
Kommunförbundet Skåne  
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till personalen. Att vägledarna inte tillhör personal-
gruppen markerar att deltagande personal och bru-
kare kan mötas som jämbördiga samtalspartners. Det 
har visat sig vara en fördel att vägledarna är hämtade 
från en liknande verksamhet och därmed har med 
sig en generell kunskap om brukarnas situation. Väg-
ledarnas funktion är att vara neutrala samtalsledare, 
att vara en bro mellan grupperna och föra samtalen 
framåt. Vår erfarenhet är att de som arbetar som 
vägledare får ny och värdefull kunskap om både per-
sonalens och brukarnas situation. Det finns således 
en viktig kompetenshöjande aspekt i att arbeta som 
vägledare. 

Tillgången på vägledarpar underlättas om verksam-
heter kan byta vägledare med varandra. För att Del-
aktighetsmodellen ska fungera krävs således ett antal 
utbildade vägledare inom flera verksamheter så att 
sådana byten kan ske. 

Till vägledarparet kan knytas en brukare som ge-
nomgått en vägledarutbildning. En fördel kan vara 
om brukaren själv tidigare deltagit i en Delaktighets-
slinga och fått prova vad det innebär. Erfarenheter 
från sådana samarbeten har bara varit positiva. Bru-
karnas personliga erfarenheter har blivit ett viktigt 
inslag i diskussionen och kompletterade vägledarpa-
rets roll.

Effekter av Delaktighetsmodellen 
Det har gjorts två utvärderingar av Delaktighetsmo-
dellen dels en av slingor som genomfördes 2008–
2009 dels en som Lunds kommun beställt av sin verk-
samhet 2009–2010. 

Resultaten från den första visar att personal som 
deltagit i grupperna har upplevt att dialogerna gett 
ett nytt perspektiv på dem själva i mötet med brukar-
na. Flera uttrycker att de nu förändrat sitt arbetssätt 
för att mer medvetet stödja brukarnas självbestäm-
mande och inflytande. 

Skillnaden från tidigare var att personalen mer 
medvetet höll sig i bakgrunden och var mer reso-
nerande och lyssnande i sitt arbete. En del var klart 
överraskade över hur brukarna tänkte om sin vardag-
liga livssituation och över att de så engagerat deltog 
i samtalen.  

Personalen ger många exempel på hur de sett att 
brukare som varit med i en Delaktighetsslinga har 
börjat våga mer och styra mer i sitt liv. Exempel är att 
ta större ansvar för egen medicinering och att man 
blivit mer aktiva vid boendemöten. 

Flera chefer har noterat att brukarna genom Del-
aktighetsmodellen har blivit starkare som individer 
och visar att de får lov att bestämma och att ha egna 
åsikter.  

Brukarna själva intygar att de har satt stort värde på 
att delta. De uppskattar att de fått möta personalen 
på ett mer jämlikt sätt. De tar mer egna initiativ och 
framför sina önskemål och ifrågasätter att andra per-
soner bestämmer för dem. 

En annan upplevelse som flera av brukarna satte 
ord på var att det kändes bra att ”man satsar på oss”. 
Samtidigt uttryckte de en viss oro för att det som satts 
igång bara ska rinna ut i sanden som så mycket annat 
de varit med om.  

Vägledarna beskriver att rollen som vägledare kan 
vara utmanande då de inte i detalj kan planera hur 
samtalen ska avlöpa. De har upplevt att de fördjupat 
sina yrkeskunskaper genom att ta del av både perso-
nalens och brukarnas reflektioner. Detta har lett till 
att de förändrat sitt eget förhållningssätt och blivit 
mer reflekterande i sitt arbete. Det har varit bra att 
vara två för att kunna diskutera sina erfarenheter. 

Problem
De problem som noterats vid genomförandet hand-
lar om att personal känt sig tvingade att delta, inte 
känt behov av att delta eller inte följt hela slingan. 
Personalen kan tvingas att vara med om verksamhe-
ten satsar på att införa detta arbetssätt även om de är 
ointresserade. 

En svårighet som funnits är att samla brukare som 
har stora kommunikationshinder. Flera sådana sling-
or har dock genomförts där vägledarna funnit möj-
ligheter till positiva lösningar. 

Känsliga moment vid genomförandet som kräver 
planering är bland annat att få ut rätt information till 
brukarna så att de förstår varför de erbjuds att vara 
med. Brukarna deltar helt frivilligt och måste därför 
få information anpassad för dem. Det finns också till 
synes små detaljer som kan bli avgörande för resul-
tatet som t.ex. att grupperna kan sitta ostörda under 
gruppsamtalen, att alla kommer till varje träff och 
att informationen sprids på rätt sätt. Erfarenheterna 
visar att det därför är en grundförutsättning för ett 
positivt resultat att det finns en chefsperson som är 
engagerad och intresserad av arbetssättet. 

Delaktighetsmodellen
1. Modellen är en dialogform som utgår från brukar-

nas behov och villkor, sett i ett livsperspektiv.
2. Delaktighetsmodellen erbjuder ett jämlikt möte 

mellan personal och brukare där båda parter har 
samma möjligheter, betydelse och status.

3. Brukarna tränar sig genom de egna gruppsamta-
len i att formulera, uttrycka och framföra tankar 
och behov som är viktiga i deras liv.

4. Delaktighetsmodellens grupper leds av särskilda 
vägledare som inte tillhör brukarnas personal.

5. Samtalen hålls samman av stafettfrågor som förs 
mellan grupperna.

6. Gruppsamtalen sker i viss ordning och inleds alltid 
med brukargruppen och avslutas med en gemen-
sam träff, vilket utgör en slinga. En summering av 
samtalen sker därefter då chefen bjuds in.

7. Delaktighetsmodellen är ett återkommande inslag 
i verksamheten.

8. Brukarnas deltagande är frivilligt. 

Läs mer:

Gullacksen, Ann-Christine, 2010, Delaktighetsmodel-
len. En väg mot empowerment. FOU Skåne Skriftserie 
2010:2
Hejdedal, RoseMarie, 2010, Har Delaktighetsmodel-
len ökat möjligheterna och förmågan att ha inflytan-
de över sina liv? FOU Skåne Minirapport 10.
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Arbetskamraterna på Intra, från vänster Roger Blomvist och Hans Hallerfors gratulerade. Liksom vänbokens redaktörer, fr vänster Magnus 
Tideman, Olov Andersson och Thomas Barow.

En minnesrik dag!

Den 29 mars firade vi Karl Grunewalds 90årsdag! En 
rolig och innehållsrik vänbok med bidrag från 23 förfat
tare blev födelsedagspresenten (se baksidan!). Dessutom 
firade vi att Intra fyller 20 år! Ovan ses Olov Anders
son hjälpa Karl Grunewald att avtäcka presenten!

Ett 100tal personer – släkt, gamla arbetskamrater 
och andra – mötte upp på Glasade Gångens restau
rang vid Telefonplan i Stockholm för att fira Karl. 
Det blev en oförglömlig eftermiddag med många fina 
tal och många kära återseenden!  Till vänster några 
av talarna: Göran Stridsberg, Kerstin Vinterhed och 
Lena Söderman. Nedan till vänster: boksignering 
med Elaine Johansson. Nedan till höger: stora kramen 
av FUB:s ordförande Anna Lena Krook.
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OMSLAGETS KONSTNÄR

i

Intra nr 3/2011
kommer ut i oktober.

Du som vill prenumerera 
på INTRA: 

Gå in på vår hemsida:
www.intra.info.se

Du kan också betala  300 kr 
på PlusGiro 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

”Jag har målat en häst som längtar efter det fria”, säger 
CarinaNyström om omslagsbilden. ”Hästen kollar ut ge-
nom fönstret på naturen. Hon vill ut till de andra”.
Carina som är 28 år är i Konstgruppen på Poppelgården 
i Motala ett par timmar i veckan. När hon inte målar så 
städar hon på en daglig verksamhet för äldre personer.
”Jag målar allt som blir bra”, säger Carina. Många av hen-
nes tavlor blir också bra och de flesta säljs vid Konstgrup-
pens utställningar.



36                                 INTRA 2 • 11

POSTTIDNING B
INTRA, Kaktusvägen 38, 125 55 ÄLVSJÖ

F ör den som är 
nyanställd. Här 

förklaras de viktiga 
begreppen som jäm-
likhet, självbestäm-
mande och integritet. 
Här finns tips och 
tankar om hur det är 
att vara ny, här finns 
en kort fattad historik 
och texter som bl a 
avhandlar övergrepp 
och sekretess. 
12 sidor.  

VÄLKOmmen!

S kriften diskute-
rar rutiner och 

tillvägagångssätt vid 
övergrepp och miss-
förhållanden inom 
handikappomsorg. 
Den tar upp rätts-
säkerhet, lagstiftning 
och en genomgång 
av de svåra frågorna 
runt arbete med stöd 
och service. 
28 sidor.

ÖVerGrepp 

Fem bra skrifter från Intra:

GruppbOStaden

Ur innehållet: Olika 
sätt att bo. Plane-

ring för bra boende. 
Att starta gruppbo-
stad. Att flytta till 
gruppbostad. Anhö-
riga. Gemensamhets-
utrymmet. Maten. 
Personalens roll. 
Hälso- och sjukvård. 
Åldrande. Vad säger 
lagen? Massor av bra  
läsning om gruppbo-
städer.  52 sidor.

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

En 16-sidig skrift 
som riktar sig 

till förtroendevalda 
politiker i nämnder 
och styrelser. Ger 
grundkunskaper om 
lagar, begrepp, orga-
nisation och målsätt-
ningar. Dessutom en 
historisk tillbakablick. 

FÖrtrOendeVaLd

Ett redskap för alla 
som är engagerade 

i stödet till personer 
med funktionshinder.
Här finns alla viktiga 
lagtexter: LSS, Social-
tjänstlagen, Hälso- och 
Sjukvårdslagen. Allt 
som berör funktions-
hindrades lagstadgade 
rättigheter. Dessutom  
kommentarer, förord-
ningar och råd och 
anvisningar. 68 sidor. 

HandiKappLaGen–LSS

Pris per ex   40 kr 
30 ex          30 kr per ex

Pris per ex  80 kr 
10 ex         70 kr per ex 
30 ex     60 kr per ex

Pris per ex   140 kr 
10 ex          120 kr per ex

Pris per ex    50 kr 
5 ex             40 kr per ex
30 ex           30 kr per ex

Pris per ex   140 kr 
10 ex          120 kr per ex

En kunskapshöjande och debattglad vänbok

Omsorg i förändring, Intra, 2011, 278 sidor. Pris 150 kr inkl porto.
Redaktörer: Olov Andersson, Thomas Barow och Magnus Tideman.
Innehåll: Samhället, omsorgerna och Karl Grunewald  av Mårten Söder,  Konsten att gråta av Pernilla Glaser, Sagåsen av  Hans 
Hallerfors, Från idiot till medborgare av Majgull Axelsson, En fantastisk tid – ur mitt perspektiv av Ingrid Liljeroth, Er der behov 
for en revitalisering af normaliseringsideologin? av Birgit Kirkebæk, Arvet efter Poltava av Ture Jönsson, Karl Grunewald i DN-klip-
pen av Kerstin Vinterhed, En FUB-förälders resa med Karl Grunewald genom omsorgsvärlden av Olov Andersson, Språkbruk och 
beslutsmakt – några reflektioner av Karin Barron, Integrering – bevarad variation i olikheter av Ingemar Emanuelsson, Förtroen-
deman med förtroende? Karl Grunewald och Kristianstads läns landsting av Bo Anders Friberg, Samhället och kategorin/diagno-
sen utvecklingsstörning av Magnus Tideman, Möten med Karl Grunewald som påverkat mitt liv av Elaine Johansson, Begreppet 
”obildbar” som en social konstruktion av Thomas Barow, Integreringsprincipen i barn- och ungdomslitteraturen av Agneta Kanold, 
Karl – FUB – och jag av Barbro Hietala Nordlund, Ett integrerat samhälle: En utopi? av Jerrry Rosenqvist, LSS, bemötande och 
den goda viljan av Barbro Lewin, Figuren ”den utvecklingsstörde” i verk av tre författare av Owe Røren, Synvändan av Peter Bru-
sén, Karl Grunewald: Gråkappa, grå eminens, grå panter? av Ove Mallander, En Quiz av Föreningen Tian.

Den här boken är tillägnad Karl Grunewald på hans 90-årsdag. 23 författare, 
anhöriga och FUB-företrädare, journalister och konstnärer, forskare, tjänstemän 
och arbetskamrater ger sin syn på den utveckling som varit och den framtid som 
väntar oss. En del relaterar till Karl som person och hans yrkesmässiga gärning 
medan andra har anknytning till Karls intressen. Personligt hållna skildringar var-
vas med mer yrkesmässiga och vetenskapliga texter som kompletterar varandra 
på ett berikande sätt. 


