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Har hemlösa
och personer med utvecklingsstörning
något gemensamt?

E

tt samhälles humanistiska nivå visar sig i hur man behandlar sina mest utsatta medborgare.
Brukar det heta. För bara 30 år sedan fanns dessa ”de mest utsatta” på anstalter för personer
med utvecklingsstörning. Men sedan dess har mycket förändrats.
Under 60- och 70-talen stod striden om anstalterna i Sverige. Kampen gällde all avhumaniserad
människohantering på fängelser, mentalsjukhus och ”torkar” såväl som på som anstalter för utvecklingsstörda. En ledande kraft i den kampen var R-förbunden* som gav röst åt dem som tidigare
aldrig kommit till tals.
Hur gick det sen?.
Efter en period av ökad humanitet i kriminalvården slog pendeln över till motsatsen. Fler sitter i
fängelse idag än någonsin och strafftänkandet dominerar.
Stödet till missbrukare har fått kännas vid stora nedskärningar. Möjligheterna att få hjälp med ett
alkohol- eller narkotikamissbruk är en obeﬁntlig lyx för alltför många.
Den skoningslösa kritiken mot mentalsjukhusen och läkarväldet på 70-talet ledde förvisso till mentalsjukhusens avskaffande. Men kraften räckte inte till att skapa bra och hållbara alternativa vårdformer. Stödet till psykiskt funktionshindrade, varav många är hemlösa, har så allvarliga brister idag
att misären blivit tydlig för alla som vill se.
För personer med utvecklingsstörning har det gått bättre! På 70-talet bodde ca 15 000 personer
med utvecklingsstörning på torftiga institutioner avskilda från samhället. Under 1900-talet har ca
100 000 personer levt hela eller delar av sina liv där. Och nu är alla institutioner borta. Genom de
alternativ till anstaltsboende, som funnits reglerade i lagtext ända sedan Omsorgslagen 1968, har
ingen behövt bli övergiven. Barnen bor hemma och de vuxna bor själva, eller i gruppbostad. Alla
har rätt till utbildning och sysselsättning.
Man kan kanske undra om R-förbunden hade så mycket att göra med avvecklingen av anstalter för
utvecklingsstörda? Det hade de, i hög grad! R-förbundens ideologiska styrka och slagkraft under
dessa år bidrog till att anstaltstänkandet bröts. Det fanns visserligen inget R-förbund för personer
med utvecklingsstörning. Men redan 1968 började personer med lindrig utvecklingsstörning ta de
första stapplande stegen till det som långt senare skulle bli deras egen organisation, Klippan. Dessa
personer, och deras behov, blev synliga.
Det är bara Norge och Sverige som avvecklat sina institutioner för utvecklingsstörda. I EU ﬁnns
troligen en halv miljon människor inspärrade på anstalter och vårdhem. Det ﬁnns således inget
självklart i den utveckling av stödet till funktionshindrade som skett i vårt land. Fortfarande anser
de ﬂesta rika och utvecklade välfärdsstater att de har rätt att avskilja vissa personer från samhället
och spärra in dem bara för att de har ett funktionshinder.
Den intressepolitiska kampen för personer med funktionshinder i vårt land har stagnerat. Alltmer
handlar den nu om att, med lagen i handen, försvara det som uppnåtts. Kraven är att kommunerna
ska tillämpa den lagstiftning som redan ﬁnns.
Det är dags att vi frågar oss vad som hänt med samhällsklimatet i stort. Finns det ett samband mellan domstolstrots, anti-LSS-attityder och den socialpolitiska utveckling som gjort hemlöshet, social
misär och gettoisering möjlig?
Stödet till funktionshindrade sker inte i ett vakuum. Dess framgångsrika utveckling hade inte varit
möjlig om man inte hämtat inspiration och kraft från den socialpolitiska omvandling som skedde
under -60 och 70-talen. Dess fortsatta framgång är beroende av att den nuvarande passiviserande
ekonomismens inﬂytande bryts. Socialpolitiken i stort måste utvecklas i en mer aktiv och humanistisk riktning än vad som är fallet idag.
HH
*R-förbunden är samlingsnamnet på de socialpolitiska organisationer som har det gemensamt att
de organiserar personer med egna erfarenheter: fångar (KRUM), mentalpatienter (RSMH), narkotikamissbrukare (RFHL) och alkoholproblematiker (ALRO). Av dessa var KRUM, som bildades
1966, från början tongivande, men lades ner i början av 80-talet. De andra R-förbunden består
fortfarande liksom den tidskrift, ”Pockettidningen R”, som förde deras talan och spelade en stor
roll i den socialpolitiska debatten.
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Kommunala riktlinjer i strid med LSS!
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Kommunala riktlinjer
i strid med LSS!
Av Ingela Stade
Det är inte ovanligt att kommunerna
antar så kallade riktlinjer för sina
verksamheter. Det kan gälla det
mesta som ryms inom kommunens
ansvar. Numera har man även börjat använda sig av riktlinjer för tilllämpningen av LSS. Risken är att de
begränsar den enskildes rättigheter.

beviljas avlösarservice högst 96 timmar per månad
och barn över 13 år högst 168 timmar per månad.
En annan kommun skriver att avlösarservice för
barn under sex år endast beviljas i undantagsfall.
Vanligt är också att insatsen korttidsvistelse utanför
det egna hemmet omges med restriktioner. Exempelvis skriver en kommun att regelbunden sådan
kan uppgå till högst 10 dygn per månad.

Okunnigt och diskriminerande

När det gäller insatserna avlösarservice och korttidstillsyn utanför hemmet förekommer det att
Från kommunalt håll hävdas ofta att riktlinjer är kommunerna råder sina handläggare att ”se på
nödvändiga för att säkerställa så enhetliga och rätt- den sökta insatsen även ur barnets perspektiv så
att barnets familjetillhörighet inte förvisa beslut som möjligt.
svåras”. Uppmaningen framförs med
Om det ändå vore så väl! Av de
stöd av Barnkonventionen och med
riktlinjer som jag har tagit del av har
hänvisning till principen om “Barnets
hittills inte någon varit utan tydligt
bästa”.
angivna generella begränsningar
Tanken är möjligen välmenande,
och restriktioner av de individuella
men
okunnig, diskriminerande och
rättigheterna i LSS. Helt klart i strid
helt
befängd
i detta sammanhang. En
mot LSS.
kommun som utgår från att en avlösarinsats skulle kunna missbrukas i sådan
Handläggarnas brister
utsträckning att familjesammanhållEn av orsakerna till dessa riktlinjer är
ningen försvåras behöver, enligt min
att handläggarna i många kommumening, omvärdera sin syn på familjer
ner idag saknar ”gedigen omsorgsermed funktionshindrade barn!
farenhet” och ofta inte har tillgång Ingela Stade har
För övrigt slår Länsstyrelsen i Västill erfaren handledning. Många har arbetat som kurator
ternorrlands län fast att ”i de fall det
allvarliga brister i sina juridiska kun- inom landstingets
ﬁnns någon oro för att ett barn far illa
skaper. Kontinuerlig fortbildning habiliteringsverksamskall denna bedömning inte ske inom
saknas i regel och kommunens egen het i Stockholm sedan ramen för LSS”, d v s den avvägningen
jurist sysslar ofta med andra arbets- mitten av 70-talet.
skall göras enligt socialtjänstlagen (dnr
Hon är nu ombudsman 701-4031-04).
uppgifter än att bistå dem.
Detta i kombination med lokala på Riks-FUB.
politiska direktiv om besparingar ska- E-post: ingela.s@fub.se
Den enskildes behov
par en svår arbetssituation för handska vara avgörande
läggarna och en otrygg position för
den som behöver kommunens stöd och hjälp.
Samma länsstyrelse skriver att en myndighetsutövning som styrs av normerande riktlinjer inte är acNågra exempel
ceptabel för insatserna i LSS. Det är den enskildes
Det ﬁnns ﬂera exempel på felaktiga generella be- behov som avgör omfattningen, vilket måste prövas
gränsningar som anges i kommunala riktlinjer. En i varje enskildt fall. Och det skall alltid vara den enkommun anger till exempel att barn 6–12 år kan skildes önskemål om insats som skall prövas.
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Flens och Sundsvalls
riktlinjer upphävdes

har blivit för gamla och därmed ointressanta. Trots
det ﬁnns de kvar som arbetsmaterial.

Länsrätten i Södermanlands län upphävde riktlinjerna för LSS i Flens kommun därför att de inskränkte den enskildes rättigheter i LSS (mål nr 4
91-04). Den konstaterade att riktlinjerna stred mot
Kommunallagen 10 kap. 8 § första stycket. Domen
överklagades inte. Även länsrätten i Västernorrland
har upphävt de riktlinjer som Sundsvalls kommun
antagit.

Tjänstemannadokument

Nyttiga riktlinjer
”Riktlinjer” rätt utformade skulle kunna vara till
stor nytta för både handläggaren och brukaren. De
skulle kunna bli en ”handbok för rättstillämpning
och handläggning” med särskilt fokus på gällande
lagstiftning och rättspraxis.
”Riktlinjer” av sådant slag skulle kunna utgöra en
verklig garant för säkrare handläggning och därmed ökad rättssäkerhet för brukaren. I verkligheten tycks det som om ﬂera ser riktlinjerna som ett
internt arbetsmaterial som inte behöver offentliggöras. Det ﬁnns även ”riktlinjer/anvisningar” som

Riktlinjer tycks heller inte alltid vara politiskt förankrade, utan har skrivits och stannat kvar som ett
dokument på tjänstemannanivå.
Detta är onekligen mycket alarmerande, särskilt
för dem som inte själva kan beskriva och hävda sina
behov på ett konkret sätt. De riskerar att utsättas
för en rättsosäker myndighetsutövning. De får ett
beslut som inte överensstämmer med deras behov
och blir hänvisade till att själva lösa sin situation.

Måste bevakas
Det är därför viktigt att FUB och andra intressorganisationer som berörs av kommunala riktlinjer för
tillämpningen av LSS, aktivt granskar dessa och för
en dialog med kommunen. Men framförallt behöver våra tillsynsmyndigheter länstyrelserna och Socialstyrelsen vara uppmärksamma på den allvarliga
situationen och aktivt hjälpa kommunerna med
råd i denna viktiga fråga.

Mer än bara en tidskrift!
För den vetgirige: Över 350 artiklar har vi samlat
i Intras nätarkiv. Och ﬂer blir det!
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NTRAs 52-sidiga LSS-skrift om Handikapplagen
är ett redskap för alla som är engagerade i stödet
till personer med funktionshinder.
Här ﬁnns alla viktiga lagtexter, LSS, Socialtjänstlagen och Hälso- och Sjukvårdslagen. Allt som berör funktionshindrades lagstadgade rättigheter med
kommentarer, förordningar, domslut och råd och
anvisningar.
Pris per ex
10 ex
30 ex

70 kr
60 kr per ex
50 kr per ex
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ANHÖRIG –

NY PÅ JOBBET?
DÅ BEHÖVER DU KUNSKAP!
TILLHÖRIG

E

n del av dem vi möter i press och TV har egna
erfarenheter av att ha ett barn eller ett syskon
med funktionshinder. Vi har samlat texter och intervjuer med Ronny Ambjörnsson, Lina Englund, Petronella Eriksson, Viveca Lärn, Ika Nord, Sören Olsson, Gunilla Linn Persson och Staffan Söderblom.
Det har blivit en spännande och tänkvärd 24-sidig
skrift. Bra att använda vid föräldrautbildning och
studiedagar!
Pris per ex
10 ex

70 kr
50 kr per ex

I

NTRAS Välkommenfolder är till för den som är
nyanställd. På 12 sidor ges en introduktion till de
viktiga begreppen om jämlikhet, självbestämmande
och integritet. Här ﬁnns tips och tankar om hur det är
att vara ny i arbetet, här ﬁnns en kortfattad historik
och texter som bl a avhandlar övergrepp, sekretess
och begåvningshjälpmedel.
Foldern ger de nödvändiga kunskaperna för arbetet
med stöd och service till personer med utvecklingsstörning.
Pris per ex
30 ex

30 kr
25 kr per ex
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Om stjärnhimlen,
om vikten av att känna medlidande
och om meningen
med funktionshinder
Ett samtal med Martin Lönnebo
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I Martin Lönnebos lilla trädgård framför
huset i Linköping ﬁnns ett helt universum. I
små skulpturer, glasbubblor på pelare och
plattor med inskriptioner, ﬁnns hans världsbild till åskådan. Vilken del har hans son
Jonas i detta universum? Jonas den förstfödde, som 1961 kom till världen med svår
autism och utvecklingsstörning.
Text och bild: Hans Hallerfors

S

olen glittrar i de sju glasbubblorna i Martin Lönnebos trädgårdsskapelse.
Man får lust att gå omkring
där, läsa texten på de små metallplattorna och fundera över hur
han har menat.

Om medlidandet
– Jag har aldrig lärt känna en människa utan att jag känt medkänsla,
och i botten medlidande, säger
han när vi satt oss ner i skuggan.
Det är så han uttrycker sig. Med
aforismliknande meningar. Så
som den gör som alltid har tänkt
och slipat formuleringar inför
predikningar och andra förrättningar.
– På botten av människan ﬁnns
där alltid en ensamhet, en besvikelse. Det är ingen idé att avundas någon för vi vet ju inte hur
han eller hon har det. Det ﬁnns
egentligen ingen som har det bra.
Möjligtvis har man det bra en viss
tid, eller på visst sätt. Man kan till
exempel ha det ekonomiskt bra.
Men vad är det? Det är väl inte
mycket att ha? Och man kan vara
kändis, men vad är det?
– Men om man har levt ett rikt liv?
– Jo, jag känner tacksamhet över
mitt liv.
– Så då behöver man väl inte direkt
känna medlidande med dig?
– Jo det tycker jag att du skulle
kunna känna. Om du till exempel
tänker på att jag är så gammal så
att jag snart inte orkar med Jonas.
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Och det är en sorg. Han vill gå och
igår var jag ute och gick med honom i två mil. Men en dag går jag
väl där med rullator och då kan vi
inte gå tillsammans. Så om du gräver i en människas liv, så hittar du
alltid det som ger anledning till
medlidande. Och det är en källa
till barmhärtighet. Alla människor
behöver barmhärtighet. Inte bara
handikappade.
– Men är det inte en väldigt tung roll
att ta på sig om man ska hysa medlidande med alla?
– Nej då, det ska man göra. Det är
väldigt bra mot aggressivitet. Tänk
om man är väldigt arg på någon.
Då kan det vara bra att tänka på
att om jag satt där i enrum med
honom så skulle det komma fram
saker som ﬁck mig att gråta.

Om aggressiviteten
– Men lite aggressivitet är kanske inte
så dumt ibland?
– Vreden är överskattad. Vi tror
att den rensar ut. Men när man
rensar ut i förhållande till andra
människor så kommer det pilar
som kan såra väldigt mycket. Och
visst händer det att aggressiviteten leder till förändring, men det
är sällan. Däremot kan lyssnande
och saklig kritik betyda mycket.
Det är väldigt effektivt.

Om stjärnhimlen
Han berättar om sin bakgrund.
Det fattiga hemmet i Kågeträsk i
Västerbotten, där han formades.

Martin Lönnebo fyllde 75
år i februari. Under perioden 1980–1995 var han
biskop i Linköping, nu är
han biskop emeritus. Han
har hunnit med mycket i
sitt liv. Han har arbetat
som bonddräng, kolardräng
och skogsarbetare. Läste
på korrespondens och blev
student i Uppsala där han
pluggade ﬁlosoﬁ, teologi
och utbildade sig till präst.
Han blev lärare på prästutbildningen, har bl a verkat
som fängelsepräst och som
domprost i Härnösand,
innan han kom till Linköping. Martin Lönnebo
räknas som en av de stora
teologerna i Sverige. I böcker
som ”Frälsarkransen”, ”Betraktelser och böner” och
”Väven” har han hjälpt
människor i det andliga
sökandet.
7

”Året 1961, efter den natt vår
Frälsare föddes till jorden i Juda
land, ringde klockorna i Uppsala domkyrka in Britt-Louise och
Martin Lönnebos lyckligaste julafton. Denna heliga julnatt, efter
julbönen men före julnattsmässan,
föddes på Akademiska sjukhuset
makarnas första barn, en son som
skulle få namnet Jonas.
Stor fröjd, han var efterlängtad
och förlossningen gick mycket
bra. Barnet var friskt, möjligen
var fötterna en aning långa över
genomsnittet, ändå var de inte
större än tändsticksaskar. Och
han vägde inte mer än två och ett
halvt kilo.”
Ur en julbetraktelse av Martin Lönnebo
i Amos, Svenska Kyrkans magasin
för livsfrågor och kristen tro.

– Jag föddes kristen. Inget att göra åt.
– Har du tänkt på, säger han lite senare, att vi
så sällan ser stjärnhimlen nuförtiden, när vi har så
mycket elektriskt ljus omkring oss. När jag var liten fanns den där stora stjärnhimlen alltid där att
spegla sig i. Nu sitter vi kanske och tittar på TV istället. På bilder som vi själva gjort och som föreställer
oss själva. Då ﬁnns en stor risk att de stora tankarna
försvinner. Liksom känslan av vördnad och förundran. Det som leder oss till ödmjukheten. Den moderna människans ateism handlar kanske mest om
gatlyktor. Vi har vant oss vid det människogjorda
och känner inte att vi är barn av universum.

Om vikten av att ha nära kontakter
Den unge Martin Lönnebo jobbade som bonddräng, kolardräng och skogsarbetare. Läste per
korrespondens. Och hamnade så småningom i
Uppsala där hans stjärnhimletankar ledde honom
till ﬁlosoﬁn. Han blev docent i etik och lärare för
blivande präster i talekonst.
– Jag tänkte bli forskare. Teolog eller ﬁlosof eller
något liknande. Jag var på god väg men så började
det kyrkliga ta alltmer av min tid och intresse. Jag
fann att jag passade bäst där jag hade att göra med
människor. Det är det viktigaste stoffet. Det behövs
lyssnande, nära och personliga kontakter i vår värld
där det är så bråttom. Man hinner med det. Några
människor, några stabila kontakter.
8

En av dem är Jonas. Idag ses dom varannan vecka.
Går promenader. Pratar. Fast Jonas inte har något
tal.
– Vi knallar omkring. Vi har det trevligt och vi har
mycket bra kommunikation med varandra, trots att
han inte säger något. Han är så humoristisk, Jonas.
Vi skojar med varandra. Och så tycker han så mycket om naturen.

Det blev mörkt
Jonas mamma Britt-Louise träffade Martin Lönnebo när han studerade i Uppsala på 50-talet.
– Vi åt surströmming och palt och trivdes ihop.
Och så har det förblivit.
Och så föddes Jonas. På julafton 1961.
– Jonas var vårt första barn. Han hade inga fysiska
skador och vi hade väl inte så stort grepp om hur
barn utvecklas så det dröjde innan vi ﬁck klart för
oss att något var fel. Det var först vid 15 månaders
ålder som vi började ana att han utvecklades långsamt. Och först vid 2,5 års ålder konstaterades att
han hade fått en hjärnskada vid födseln.
– Kommer du ihåg vad du tänkte då?
– Jag kommer ihåg att det blev mörkt. Det är en
svår sak att få ett barn som är så hårt drabbat. Och
ändå har Jonas blivit oss till mycket välsignelse. Jag
brukar säga att han är den bäste läraren jag haft i
teologi och ﬁlosoﬁ.
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Allra svåraste tiden med Jonas var efter undersökningen då han var två och ett halvt år.
– Då skulle vi lämna in honom på Akademiska
sjukhuset här i stan. Vi frågade om vi skulle vara
där, om vi skulle bo där. Men det tyckte dom inte.
Läkarna ansåg att de skulle få säkrare svar på undersökningen om inte vi var med. Så vi lämnade
honom. Förutom vid besökstid så var han ensam i
en vecka. Han blev svårt skadad av den vistelsen. I
ett helt år vågade han inte lägga sig och somna för
han var så rädd att vi skulle försvinna. Han försökte
sitta upp i sängen. Han satt i fyratimmarsperioder,
så började huvudet sjunka ner, och han nickade
till lite. Han grät sig igenom hela det året. Dygnet
runt.

Om kärlekskraften
Arbetet med Jonas ledde till att Britt-Louise, som
utbildat sig till lärare på lärarhögskolan, ändrade
sig och blev lärare på särskolan. Men också Martins
liv kom att präglas av att vara förälder till ett barn
med funktionshinder.
– Jag har hamnat i väldigt många relationer till
andra föräldrar med handikappade barn. Vid jul
och sommar har vi haft gudstjänster speciellt för
dem och deras anhöriga. Ofta, när någon dött, har
jag kunnat vara med. Det har gett mig en stark inblick i hur de anhöriga har det. Det är två teman
som jag mött, det ena handlar om den svåra kamp
som dessa föräldrar har att genomgå och det andra handlar om förundran. Människan är inte en
så usel varelse som man kan tro om man tittar på
TV. Det är storartat vilken kärlekskraft människan
ändå har.
Martin Lönnebo berättar om Emelie som var neurologiskt skadad och hade väldigt mycket kramper
under hela dygnet.
– Mamman berättade för mig att hon inte sovit
en hel natt under tolv år. Så kom dödsannonsen.
Där fanns en vers som började så här ”Du var ljuset
i vårt liv…”. Jag frågade om de verkligen kunde stå
för det där. ”Jodå, hon är så oerhört saknad”, ﬁck
jag till svar. Det fanns ingen tvekan i detta.
På samma sätt var det med Kalle.
– Han kunde två saker, sa hans mamma. Han
kunde äta och han kunde skratta. Mest låg han på
en madrass. Och skrattade. Mamman berättade om
några konstiga utslag som hon upptäckte på hans
kinder. Hon blev orolig och gick till doktorn, utan
att få svar. Då frågade hon särskoleläraren. ”Jo, det
kan jag förklara”, sa hon. ”Kalle är klassens populäraste person. De vill alltid pussa honom på kinden”.
Och det hade de gjort så mycket så att han fått utslag! Det är inte många får så mycket kärlek!

Om det som verkligen är värdefullt
Det här visar sig också vid jordfästningar.
– I genomsnitt är det aldrig så mycket folk som
när någon handikappad har dött. Och det är aldrig så varm stämning som då. Jag har jordfäst seraﬁmerriddare som haft färre deltagare på begravINTRA 3 • 05

ningen än vad sådana här barn har. Det där kastar
omkull mycket av hur vi i samhället bedömer saker
och ting. Vad som är värdefullt. Att kunna äta och
att kunna skratta – det är en stor sak. Och att vara
är också stort. Det är större än att göra, att äga, att
synas och att njuta. De fyra moderna livsformerna.
När jag talar med lärare säger de att det har blivit en
stor förändring i attityden hos ungdomar. I uppsatser av typen ”Vad ska jag bli när jag blir stor?” så är
det de där målen som dominerar. Man ska hamna
i TV eller man ska bli hockeystjärna och man ska
tjäna mycket pengar. Men när man är på sådana
där jordfästningar så får man sig en tankeställare.
Vad är det som gör att en människa blir älskad? Du
blir inte mer älskad för att du lämnar hundra miljoner efter dig. Risken är istället överhängande att
barnen blir osams. Jag brukar säga: skynda dig att
ge bort pengarna så att barnen inte behöver kivas.
Ha kvar bara det ni behöver.

Om meningen
– Du måste väl ändå ha brottats med tankarna om vad
som är meningen? Varför har just du fått det här funktionshindrade barnet?
– Jag tror inte att jag sitter i den positionen att
jag kan ha överblick över universum, över liv och
död. Om man då, i det som man uppfattar som
slumpens skördar, som meningslöst, ändå kan göra
något. Då är det stort. Då är det mening.
– Du tänker inte: Han kom till oss för att vi hade kraften
att ta hand om honom?
– Nej, inte alls. Men jag är glad att vi hade krafterna att ta hand om honom. Vi sitter på den här lilla
stenklumpen som snurrar i universum, och ibland
tror vi att vi fattar allt, det är ett stort skämt. Men vi
kan förtrösta.
Han citerar ur Lina Sandells psalm:
”Blott en dag,
”Britt-Louise och jag
ett ögonblick i sänder,
följer med så länge vi
vilken tröst, vad än
som kommer på!
orkar. Det är svårt,
Allt ju vilar
men samtidigt mycket
i min Faders händer,
skulle jag, som barn,
lätt, en förmån är det.
väl ängslas då? ”.
Ett utvecklingsstört
– Jag ﬁck nog tidigt träna
barn är en katastrof,
mig i att överlämna frågorna om vad som är meningmen om man orkar,
en med det som händer.
en dyrbar gåva. Och
– Vad säger du då till en fördet är inte bara vi
älder som söker svar på dom
frågorna?
som har upplevt det– Jag säger väldigt lite.
ta. Livet har fört oss i
Jag kramar om. Kanske
kontakt med många
säger jag att du kommer
att få kraft. Insikten att ett
som delar vår erfahandikappat barn också
renhet.”
kan bli en rikedom, också
kan ha något att ge, den
Ur en julbetraktelse
av Martin Lönnebo
kommer långt senare.
i Amos magasin.
Det kan man inte tala om
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”Vad är det för enastående gåvor som dessa
våra allra minsta kan
ge oss, vi som tror att vi
är stora? Kanske främst
dessa:
Jag är. Det är viktigast.
Jag beror av dig. Du
får älska mig. Kärleken
är störst. Du kan älska
livet utan att förstå det.
Jag som är lagd i din
famn är din kallelse.
Du ﬁnns för mig och
jag för dig.”

då, i början. Människor är
mycket klokare än man
tror. Dom fordrar inte förklaringar. Dom fordrar närhet – att man verkligen bryr
sig. Och det är det som är
det svåra.
– Ändå, ur teologisk eller ﬁlosoﬁsk synvinkel, varför ﬁnns
funktionshinder i skapelsen?
– Ja varför ﬁnns död?
Varför ﬁnns olycka? Varför
ﬁnns brist? Det förefaller
vara det pris vi får betala
för livet. Och en del får betala mycket mer, andra får
betala mindre.
Martin Lönnebo hänvisar till Jobs bok i gamla testamentet.
Ur en julbetraktelse
– Det är en sådan där
av Martin Lönnebo
uppgörelse som du pratar
i Amos magasin.
om. Han försöker också
hitta en rationell förklaring
till de olyckor som drabbar
honom. Men det blir bara värre och värre. Job kommer så småningom fram till att det inte ﬁnns några
förklaringar. När han upplever Guds storhet, känner han att ”jag, lilla Job, är inte utsatt för Guds
hämnd eller något liknande”. Då kan han gå vidare
och nå fram till något som är gott.

om solidaritet och människokärlek. Jag har mött få organisationer där det ﬁnns så mycket gamla surdegar och
misshälligheter som där.
– Det är så lätt att man skrymtar. Att man inte är
tillräckligt medveten om sina motiv. Vi är en blandning av ont och gott allihop. Om man då tror att
man bara är god så är det stor risk att man blir lögnare. Den gode kan bli väldigt grym i den rollen.
Det kan vara en som vill härska, det kan vara en som
jämt går till attack. Om man anser sig vara ett helgon och man blir ifrågasatt så kan man bli mycket
desperat. Vi människor är så skröpliga.

”De gör en stor insats”
Martin och Britt-Louise Lönnebo ﬁck ytterligare två
barn. En pojke, Mattias, som gick i pappas fotspår
och blev präst och en ﬂicka, Lovisa, som arbetar
som kommunikationschef på Moderna Museet.
Jonas fanns hela tiden med i familjen. Han hade
det periodvis mycket jobbigt med sig själv. Han hade
inget tal och svårt att uttrycka sin vilja och blev han

Om välgörenhet
och mänskliga rättigheter
– Du har ju varit engagerad i handikappfrågor. Hur ser
du på förhållandet mellan välgörenhet och mänskliga rättigheter?
– Det är rätt bådadera. Det ﬁnns ingen avgrund
mellan de mänskliga rättigheterna och välgörenheten. Båda måste vila på godheten. Avgrunden uppstår när man använder välgörenhet till att förnedra
andra. För det ﬁnns välgörenhet av två sorter: dels
den välgörenhet som förnedrar och dels den som
får människor att växa. Som gör väl. Men de rättigheter som funktionshindrade har i vårt samhälle är
en stor sak. De är uttryck för en sund människosyn.
Man ska inte behöva stå med mössan i hand för att
få elementära mänskliga rättigheter.
Den goda välgörenheten behövs, tycker Martin
Lönnebo.
– Vi vet ju alla, att om vi får ett samhälle där människorna bara gör saker för att de får betalt, då har
vi ett nytt helvete, oberoende av levnadsstandard.
Vi är alla beroende av att människor gör bra saker
för oss därför att de tycker om oss.

Om godheten
– Är inte den där godheten ett problem? Det verkar ju som
om godheten i såväl kyrkan som inom handikapprörelsen,
har svårt att komma till uttryck den egna verksamheten.
Detta trots att organisationernas mål handlar så mycket
10

I Martin Lönnebos trädgård ﬁnns sju glaskulor. På pelaren
under varje glaskula ﬁnns ett budskap som följer de sex ”dagar” då Gud skapade jorden och den sjunde då han vilade.
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orolig kunde han dunka sitt huvud hårt i väggen.
Det var svårigheter som följde med honom när han
efter 20 år hemma ﬂyttade till gruppbostad.
– Där har dom gjort en väldigt ﬁn insats. Personalen är storartad, säger Martin Lönnebo.
– Kan man inte som förälder känna sig tvungen att
säga så?
– Nej, jag tycker verkligen det. Visst har det funnits några som kanske varit mindre lämpade för
jobbet. Men dom har slutat så småningom. Dom
har inte passat in i gruppen. De som uträttar det
här arbetet, de gör en god insats för att göra världen mer beboelig, mer rimlig och människolivet
mindre svårt. Om världen består någotsånär och
blir föremål för en historisk utvärdering, så är det
mycket av det som vi nu skryter om, som kommer
att ifrågasättas i högsta grad i framtiden. Men man
kommer aldrig att ifrågasätta hur vi tog hand om
våra utvecklingsstörda. Det är en märklig sak i historien, kommer man att tänka, för handikappomsorgen hade inte någon produktionshöjande effekt på

vårt samhälle. Vi behandlade dem väl för att vi hade
en sådan människosyn!
Och när man åker omkring i världen som Martin
Lönnebo gjort mycket, så kan man jämföra.
– Det Nordiska sättet att ta hand om handikappade – det är världsledande. Det är ett stort beröm
för vår kultur. Det ﬁnns en värdebas här, när man
väl fått upp ögonen för att några har det svårt, vill
man nog göra något åt det.
Martin Lönnebo tycker att den vanliga skolan har
mycket att lära av särskolan.
– Särskolorna har varit våra bästa skolor i samhället. Där har det funnits den inställningen som
borde ha funnits i alla skolor.
Tiden går fort när man pratar med Martin Lönnebo. Den bild som framskymtat i media av en snäll
och harmlös mysfarbror stämmer inte. Han är mer
av en vis äldre man med mycket skärpa och civilisationskritik i sina ord. Det känns befriande.

På bilden är den sjätte glaskulan. Inne i den, på en spegel som reﬂekterar himlen, ligger den nyfödda människan. Runt om
ﬁnns alla djuren i skapelsen. Och nedanför pelaren (utanför bilden) ﬁnns en fäggrann glasdrake.
Glaskupan med en brinnande ros på sidan 6 illustrerar den sjunde dagen.

INTRA 3 • 05

11

Vem bestämmer i
gruppbostaden?

F

rågan kan tyckas enkel. En person som bor i en gruppbostad har rätt att
forma sitt liv, i och utanför sin bostad, så som hon själv vill ha det.
Personalens uppgift är att vara ett stöd och en hjälp i detta.
Punkt slut.
Men så enkelt är det ju sällan. Personer med intellektuella funktionshinder har
ofta svårt att uttrycka sin vilja. Det kan bero på att man helt enkelt har blivit överkörd så många gånger att man tappat bort sin vilja på vägen. Det kan också bero
på att själva funktionshindret försvårar möjligheterna att uttrycka sig. Då behöver
man hjälp. Någon måste försöka tolka och uttrycka det man vill.
Man kan också ha svårt att förstå konsekvenserna av de val man gör. Då behöver
man hjälp med att få dom klarlagda.
Många gör saker som omgivningen, personal, anhöriga och andra, uppfattar
som destruktiva och farliga. Då är omgivningens uppgift att väga det övergrepp
som det innebär att gripa in, ta över och styra en individ, mot det övergrepp som det
innebär att stå passiv och likgiltig inför någon som kanske är på väg att förstöra
för sig själv.
I arbetet som personal i gruppbostad och daglig verksamhet eller som personlig
assistent ﬁnns oändliga möjligheter att gå vilse och missbruka sin makt över de
personer som man har till uppgift att stödja.
Frågan ”Vem bestämmer i gruppbostaden?” behöver ställas om och om igen. Framför allt av dem som har som arbete att förmedla det stöd som ska hjälpa den enskilde
att leva sitt eget liv. Som personal har man också all anledning att välkomna alla
som granskar ens arbetsinsats med kritiska ögon.
I radioprogrammet Livskraft sände man i våras en intervju med några personer
som bodde i gruppbostad. Inslaget var gjort av Radio DV som är en radiostation i
Malmö där personer med intellektuella funktionshinder själva tar upp frågor som
de tycker är viktiga. Vi publicerar här delar av inslaget.
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Radio DV

– Jag trivs sådär. Dom bara
bestämmer hela tiden. Man
får inte ens gå ut och man
har lås på kylskåpen. Det är
väldigt bevakande. Det är
inte roligt på kvällarna när
man känner sig ensam och
när man hör att alla andra
på andras boende får göra
mer än jag får. Det är inte
roligt.

Foto: Erik Amkoff/UR.

är en närradiostation i Skåne, där reportrarna själva har utvecklingsstörning. Dom har träffat
Patricia som bor i ett gruppboende. Hon känner sig missnöjd
och tycker att personalen inte
låter henne fatta sina egna beslut.

Anna Bergholtz är programledare för Livskraft.

Lyssna på Livskraft!
Sändningstid:
måndagar 21.03 i radions P1
Radioprogrammet Livskraft tar upp frågor som rör människor med funktionshinder. Sedan starten 2001 har man sänt
en rad olika program som berör personer med utvecklingsstörning. Det handlar om mänskliga rättigheter och demokrati, om kärlek och politik, glädje, orättvisor, kamp, idéer och verklighet.
Programledare för Livskraft är Anna
Bergholtz, (livskraft@ur.se).

– Hur bestämmer personalen
över dig Patricia?
– Om jag ska sova över hos
någon. Då ska dom se att
jag tar på mig och att jag
tvättar mig. Dom bestämmer liksom helt och hållet,
vad jag ska göra, att jag ska
tvätta händerna, och gör du
inte det så får du straff och dom klagar och klagar
och klagar…

– Varför tror du att dom klagar hela tiden på dig?
– Dom tror inte att jag kan göra någonting. Dom
andra på mitt boende kan inte lika mycket som jag
kan och personalen ställer mera krav på mig säger
dom. Du ska göra det annars får du straff, och gör
du inte det, så drar vi in din veckopeng, och ringer
du mer än du ska, så drar vi in på allting. Då får du
inte träffa din kille på en hel vecka. Dom håller på
så och hotar hit och hotar dit.
– Vad var det som hände förra gången du sov över hos
en kompis?
– Det var min kille ju. Men det var ju liksom det att
jag hade väckt hans personal och då blev det ju sånt
liv på min personal och då sa dom att ”du får inte
sova hos honom. Du kan få sova en natt och han får
sova två nätter hos dig.” Då sa jag att det tycker inte
jag är rätt. ”Jamen det får du göra och inget mer
prat om det”, sa dom. Då blir man väldigt ledsen.
Det tycker inte jag är rätt när folk liksom bestämmer hela tiden. Man får inte göra någonting.
– Vad vill du göra till exempel?
– Jag vill gå ut och träffa kompisar. Kanske ta en
öl nån gång, ja, ut på nån bar eller nåt sånt. Nåt
trevligt. Men dom säger till mig att ”det får du inte.
Vi vet inte vad som kommer att hända för du har ju
varit med om allt möjligt innan och vi är lite oroliga
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för dig.” Visst kan dom vara
oroliga för mig men man
kan inte gå runt och vara
orolig hela livet…
– Vad är det dom är rädda
för, tror du?
– Dom är väl rädda att någonting ska hända mig. Jag
är ju lättlurad och dom är
väl rädda för att någon ska
utnyttja mig. Så som det
har hänt mycket innan. Att
folk ska lura mig på pengar och ta mina saker. Men
dom kan inte gå runt och
vara rädda hela tiden. Dom
måste släppa på det, för ärligt talat så mår jag väldigt
dåligt av att ha det så. Jag
tycker att om det ska vara
så så ska jag inte bo där. Då
ska dom ta in någon annan
som inte är frisk. För jag är
frisk, jag är inte…. jag passar inte in där.

– Jag ﬁck höra av dig, Patricia, att du har andra saker
som personalen gör. Vill du
berätta?
– Jaa, när man går in och duschar så ska dom alltid
se hur man duschar. Man ska göra det och göra det
– dom går efter en så att man blir hjärntvättad.

– Det där med lås på kylskåpet, varför har du det, Patricia?
– Det är ju vissa som äter, som jag, jag har bulemi.
Man äter och mår illa. Så
tröstäter jag när jag är ledsen ibland. Då tror dom
att jag är en sån som gör
det hela tiden. Att Patricia är en sån som bara
ska äta och äta, så det är
bäst att vi har lås på kylen.
Men jag tycker det är jobbigt. Det känns som ett
fängelse.
– Känner du att du kan
säga till din personal vad
du tycker och tänker?
– Nej, faktiskt inte. Jag
vill bara komma därifrån så fort som möjligt. Jag bara längtar
att komma därifrån.
Ibland har jag gjort
så att jag bara sticker
min väg, men då hotar
dom mig med att jag inte

”... dom kan
inte gå runt
och vara rädda
hela tiden. Dom
måste släppa
på det, för ärligt
talat så mår jag
väldigt dåligt av
att ha det så.”
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ska få gå ut på en månad. Det känns väldigt sorgligt,
man kan inte röra sig, man känner sig inlåst. Det är
för djävligt….förlåt att jag svär.
– Hur skulle du vilja att det var på ett boende?
– Att dom är snälla mot en och förstår att man också är ungdom. Du behöver ju komma ut och träffa
vänner. Det är klart att du ska ha regler, men vi kan
ju inte straffa dig. Du är ju myndig. Dom tror att
jag är ett barn.

•
Vi på radio DV har hört många berättelser om vad
personalen bestämmer på gruppbostäder. Men ska dom
göra det? Ska personalen bestämma vad jag ska äta till
middag och om min kille ska få sova över? Hur mycket
jag får använda min telefon? Ska dom bestämma vad
jag ska göra på min semester?
Vart jag ska åka någonstans och att jag måste åka någonstans? Tomas vill ha en lång och skön semester. Han
vill bara vara hemma och ta det lugnt. Men det tycker
inte personalen på gruppbostaden där han bor. Dom
vill skicka Tomas på läger. Personalen tycker att han behöver aktiveras men vem bestämmer egentligen. Stefan
Treutsen har träffat Tomas.
– Det blev stora problem. Dom
tvingade en. Dom menade att man
inte hade någonting att göra fast
man vet vad man ska hitta på.
– Varför tror du att dom ville att du
skulle åka på läger?
– Jag tror att dom vill ha så lite som
möjligt att göra.
– Vad tycker du om det?
– Det är lite orättvist. Det ska vara
lika för alla

•

Lisbeth Fröjd är chef för ett gruppboende. Jag träffade
henne tidigare och undrade om hur man sätter gränser
för vad personalen ska bestämma och vad de boende
själva ska få besluta om?
– Vi har ju pratat väldigt mycket om att man måste
vara ärlig och att man måste vara väldigt tydlig och
lite fyrkantig. När det är saker och ting som man
tror är farligt för den här personen så måste man
tala om det. Det går liksom inte att linda in på något sätt. Vi säger nu att det är någon som kanske
har träffat en kille, men inte känner honom så väl.
Och nu ska hon ut på stan och träffa honom för
första gången själv. Då måste man prata om det.
Vad det innebär. Man kan tala om att man är orolig
för vad som kan hända. När man gör det så tycker
inte jag att det blir så stora problem. Då hittar man
lösningar.
– Diskuteras det här i personalgruppen, hur man ska
sätta gränser och vem som ska bestämma vad?
– Ja, ofta blir vi så oroliga när vi pratar om de här
problemen på konferensen och så glömmer vi att prata med personen i fråga.
Hur tänkte hon? Hur skulle hon
vilja ha det? Framförallt känns det
ofta som att vi inte vågar låta dom
här personerna misslyckas. Många
gånger vill personalen så väl och
därför blir vi överbeskyddande.

”Framförallt
känns det ofta
som att vi inte
vågar låta dom
här personerna
misslyckas”

•

Klas Erik Sivre har träffat Erik som jobbar på en gruppbostad i Skåne.
– Vad säger LSS-lagen om hur det ska fungera på ett
gruppboende?
– Vad LSS säger, det har jag inte direkt i huvudet
exakta uppgifter. Jag vet inte riktigt vad jag ska svara
på det, alltså det är ett regelverk.
När vi intervjuade Erik lät det som att allt fungerade
bra på gruppbostaden där han arbetar. Men när intervjun var klar och Erik trodde att inspelningen var
avstängd, då kom en helt annan version fram:
– Allting låter ju så ﬁnt alltså. Det jag sitter och svarar på nu, det är ju så det ska vara, men jag vet
mycket väl att det inte är såhär. Om det till exempel
är någon som går omkring och stinker och luktar
14

illa. Då måste ju jag se till att han duschar, det handlar ju om den personens hälsa också. Det där är ju
hårﬁnt…

– I Lisbeth Fröjds gruppboende så
har man ett speciellt arbetssätt för
att de utvecklingsstörda ska få vara
med och bestämma över sina liv.
Det funkar så att man skriver särskilda avtal om vad de boende vill
ha hjälp med och det har man infört
för att man ska skapa mer medbestämmande.
– Det största problemet är ju att personen inte känner sig delaktig. Utifrån det har vi jobbat mycket
med intervjumaterial. Att man får vara med och
bestämma allting som har med ens liv att göra. Att
man gör samarbetsplaner och i dom så ska det tydligt framgå vem som gör vad och vad kan jag göra
själv och vad behöver jag hjälp med utav dig. Det
här utvärderar vi också så att vi intervjuar 2-3 gånger om året. Där frågar man personen: hur tycker du
att hjälpen fungerar?
– Samarbetsavtalen, hur ser de ut, konkret?
– Till exempel om man behöver hjälp med hygien,
då sätter man sig tillsammans med den som är stödpersonal – man har en stödpersonal i gruppbostaden – och så pratar man om på vilket sätt du vill ha
hjälp av oss.
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– De här samarbetsavtalen som ni gör upp, sinsemellan,
hur lätt är det att göra om dom?
– Dom görs om hela tiden utifrån personen och
personens behov. Det kan ju vara alltifrån att jag
mår sämre och inte orkar t ex städa. Då får vi göra
om det och skriva att personalen hjälper mig med
städning.

Sophian Walujo
* 1 april 1929
✝ 25 juli 2005
Sophian Walujo hade hunnit med att utveckla en
socialpedagogisk inlärningsmetod för vuxenstuderande i Indonesien innan han, på 70-talet, kom
till Sverige som ﬂykting från Suhartos regim. FlykINTRA 3 • 05

– Hur vanligt är det att man jobbar på det här sättet
som ni gör?
– Jag vet att det är ﬂera gruppbostäder som försöker jobba på det här sättet.
Reporter på Livskraft: Anna Bergholz.
Presentatör på Radio DV: Monika Nilsson.
Reportrar på Radio DV: Jessica Grip-Lind, Robert Anderssson, Claes Erik Sivre.

ten innebar att han tappade kontakten med sin
familj i många år.
Han anställdes på FUB:s forskningsstiftelse
ALA där han började arbeta med att anpassa
sina erfarenheter till intellektuellt funktionshindrades behov.
Från 1978, och under resten av sitt yrkesverksamma liv, arbetade Sophian Walujo som projektledare på Socialstyrelsen där han vidareutvecklade sina idéer.
Sophians metod döptes till SIVUS, Social Individ Via Utveckling i Samverkan. Socialstyrelsen gav ut ett antal skrifter av Sophian, i vilka
han fördjupade och följde upp användningen.
Under de följande åren, fram till början av
1990-talet, spreds metoden till allt ﬂera dagcenter och snart även till gruppbostäder och särskolor. Det blev SIVUS-ombud och SIVUS-entusiaster över hela landet. Den Svenska SIVUS
Föreningen grundades 1992.
Grundidén i SIVUS är att man ska ta vara på
den gruppdynamiska effekten i all verksamhet
med utvecklingsstörda. Det var exakt vad som
behövdes vid denna tid, då det krävdes att alla
skulle delta i samma dagliga verksamhet, samtidigt som man saknade metoder för stimulans
och aktivering, främst av personer med grav utvecklingsstörning. Nu bildades på dagcentren
små, fasta grupper, med en, ifråga om förmåga,
blandad sammansättning. Och alla förvånades
över effekten. Metoden krävde noggrann förberedelse av varje pass, kommunikation före och
efter, fördelning av uppgifterna inom gruppen,
två- och tre-samverkan m.m..
På senare år har intresset avtagit i vårt land,
då erfarenheterna av SIVUS har blivit en del
av det självklara. Däremot har intresset vuxit
utomlands. I över 40 länder tillämpas SIVUSmetoden.
SIVUS var en insats i rätt tid för tusentals svårt
försummade personer av en klok och stillsam
person från en helt annan kultur. Vi är många
som – liksom hans stora familj – minns honom
med värme.
Redaktionen
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Karl Grunewald

V

Europarådet,
statsrådet och det
kommunala
självstyret

årt land har ratiﬁerat Europarådets European
Charter of Local Self-Government. I den anges principer för det kommunala självstyret.
Förra året lät rådet utvärdera i vilken utsträckning vårt land lever upp till dessa principer. Två
personer skrev en rapport, efter att ha intervjuat
ett stort antal personer i vårt land. I april i år antog
Europarådets kongress ett dokument med rekommendationer till vår regering.
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kritiseras LSS,” skriver man. Och vidare: ”LSS har
blivit en symbolfråga (läs strykpojke). Kommunföreträdarnas kritik (Obs! inte kommuninvånarnas!) beror
inte på ovilja mot att funktionshindrade ska få det stöd de
behöver, utan på att staten beviljar rätRekommendationerna
tigheter som kommunerna ska betala.”
• Få ifrågasätter det förnuftiga i våra
Kommunalt självstyre
Ett märkligt sätt att se på vår sosociala rättighetslagar, skriver man.
lidaritet
med demokratiskt fatÄndå saknas det en sund balans mel- I regeringsformens första tade beslut. Som om det inte vore
lan medborgarens rättigheter och paragraf står det: ”Den samma politiska partier i riksdagen
kommunens skyldighet att erbjuda svenska folkstyrelsen … och i kommunerna. Eller är det så
service enligt prioriteringar i hela för verkligas genom ett att man inte anser att de funktionsrepresentativt och parlakommunens intresse.
mentariskt statsskick och hindrade behöver det stöd som LSS
• Vår lagstiftning är något oprecis genom kommunal självsty- stadgar om?
Uppenbart accepterar man inte
och har därmed förorsakat ﬁnan- relse.”
den
prioritering som LSS innebär.
siella begränsningar för kommuSamtidigt fastställs i reMan
tycker helt enkelt att personer
nerna.
geringsformen att riksdamed
funktionshinder har det för
• Man ifrågasätter även om ﬁnan- gen ges en klar ställning
bra.
Det
är moralen som sviktar, inte
sieringen stämmer överens med som det centrala statsorekonomin.
vad som föreskrives i ”the Charter”. ganet, som i allt väsentligt
Där står att kommunerna ska få det genom vanlig lag normerar
ekonomiska stöd som behövs för att den kommunala självsty- Stadsrådet: inga åtgärder!
utföra de uppgifter som centrala or- relsen.
Den 10 maj besvarade statsrådet
gan ålägger dem.
Sven-Erik Österberg en fråga från
• Man rekommenderar att regerTobias Krantz (fp) om vilka åtgärder som han avser
ingen tillsätter en oberoende revisions-kommission att vidta med anledning av Europarådets rapport.
för att utreda de aktuella kostnaderna och hur de
Österberg säger bland annat att ﬂera av frågorna
administrativa domstolarnas verksamhet påverkar ligger inom den arbetande Ansvarskommitténs uppkommunernas möjlighet att följa sin planering.
drag. Det kommunala självstyret ökade då den nya
I övrigt handlar rekommendationerna om utjäm- kommunallagen antogs 1991. Även om regleringningsbidragen, öronmärkta statsbidrag och en rad en i viss mån ökat sedan dess är det kommunala
självstyret fortfarande mycket stark, även internaprincipiella frågor.
tionellt sett. De kommunala skatterna utgör ca 70
% av kommunernas intäkter. Statens bidrar med
Är det inte samma partier?
endast ca 15 %. Något särskilt organ som skulle utDagens Samhälle – kommunförbundens nya tidning reda brott mot kommunalt självstyre avvisar han.
– var inte sen att kommentera Europarådets re- Det ﬁnns ju konstitutionsutskottet i Riksdagen.
kommendationer (nr 15). ”I varje sammanhang där – Några ytterligare åtgärder avser statsrådet inte
kommunal ekonomi och kommunal demokrati diskuteras vidta.
:
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Lika rättigheter i hela landet
I en artikel i Västerbottningen (23/6) skriver SvenErik Österberg att riksdagens roll är att leda Sverige och se till att alla medborgare i Sverige, oavsett i
vilken kommun eller vilket landsting man bor i, har
samma möjligheter till bra offentlig service. Riksdag
och regering sätter ”minimimått” på vad kommunerna och landstingen skall klara av. Vidare skriver
han: ”...kommunerna ska ha ett stort självstyre.”...”Beslut
ska så ofta som möjligt fattas så nära medborgarna som

möjligt. Det får dock aldrig vara en anledning till sämre
service. Vi måste hålla fokus på alla människors lika möjligheter, oavsett var i landet de bor.”
PS.
Av Europarådets dokument framgår inte vem som
initierat granskningen. Vågar man gissa att det är
Kommunförbundet som sökt eldunderstöd i sin
kampanj?
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ommunförbundet förtröttas ej i sin kampanj mot funktionshindrades rättigheter.
Den 3 augusti kom förbundets talekvinna
Margareta Spjut i radions Eko med följande påståenden:
– Man måste hejda kostnadsökningarna i kommunernas LSS-verksamheter. De går ut över andra kommunala insatser, främst äldreomsorgen.
Skillnaden kommunerna emellan är dock stor.
– Huvudproblemet är att staten inte bidrar ekonomiskt.
– Problemet är att mänskliga behov skatteﬁnansieras. (Vad hon nu menar med det?)
– LSS-insatser borde ses i ett helhetsperspektiv så
som sker inom äldreomsorgen. (Vilket helt enkelt
betyder att det ska bli tillåtet manipulera med insatserna.)

Därefter följde ett reportage som visade på allvarliga brister inom äldreomsorgen i en kommun,
varpå socialchefen skyndar sig att säga att dessa
brister ska hon minsann rätta till. Och ytterligare
ett reportage från en kommun där den intervjuade
säger att LSS-insatserna är föredömliga – så borde
det gå till även inom äldreomsorgen. Ingen påstår
att LSS-insatser stjäl från andra omsorger. Alltså
inget som helst stöd till Margareta Spjut!
Statens utredare av LASS-insatser, Jan Andersson,
intervjuas till slut i Eko-inslaget. Han menar att utgifterna för LSS förvisso har blivit större än vad han
och andra trodde då lagen togs – behoven har helt
enkelt visat sig vara stora. Men det ﬁnns ingen annan lösning än att kommunerna måste prioritera.
Jan Andersson glömde att LSS-utredningen skattade antalet som skulle behöva insatser till 100 000
personer. De utgör idag ca 53 000.

Beviljats
men inte fått
... som vi skrev om i årets första nummer av Intra.
I den föreslås att en kommun skall kunna bötfällas
– erlägga en särskild avgift, heter det – om den inte
verkställer en beviljad insats inom skälig tid eller
om den avslår ansökan om en insats, trots att det
föreligger behov. En rad förslag för att förebygga
en sådan situation rekommenderades även.
Betänkandet har varit ute på en bred remiss, bl a
har åtta länsstyrelser, elva brukarorganisationer
och 25 kommuner yttrat sig. De ﬂesta är positiva till
förslagen, men med stora variationer. I stort sett är
domstolar, länsstyrelser och brukarorganisationer
positiva, medan kommuner, landsting och deras
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heter en utredning...

förbund är negativa. Förbunden menar att antingen
bör statens ambitioner i lagstiftningen ändras så att
de blir möjliga att nå inom tillgängliga ﬁnansiella
resurser, eller så bör staten ta över ﬁnansieringen.
Vidare skriver man att betänkandet inte innehåller
lösningar som i grunden förbättrar huvudmännens
möjligheter att implementera lagstiftningen. – De
ﬂesta kommuner är betydligt mer nyanserade till
de olika förslagen än de två förbunden.
Arbetet med en proposition har ännu inte påbörjats, men den ena av de två involverade statsråden
har sagt att en sådan ska komma.
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Åtta nya domar
Förvaltningsdomstolarna har bråda dagar. Funktionshindrade, handläggare och gode män måste snart vara utbildade jurister för att hålla reda på
alla nya och gamla tolkningar av LSS som kammarrätterna och regeringsrätten producerar. Visst, LSS är en ramlag och den behöver tolkas. Men
man skulle ändå önska att kommunerna någon gång ville ta till sig själva
andemeningen i LSS. Då skulle vi slippa många segdragna juridiska strider om självklarheter. Om inte annat så kostar dom ju en massa pengar.
Här kommer nu åtta nya domar som har prejudicerande verkan.

Regeringsrätten om daglig verksamhet

E

Hans hemkommun avslog dock hans ansökan om
daglig verksamhet vid MISA. Den beslöt istället att
erbjuda honom sådan vid Café Sjuan i kommunen.
Även där hade han praktiserat, dock utan att trivas.

”Om en person är missnöjd med en viss stödinsats som
erbjuds honom och önskar tillgång till en annan eller
mer kvaliﬁcerad hjälp måste han rimligen ha rätt till
att av domstolen få prövat om det han erhåller uppfyller lagens krav eller om lagen förutsätter en högre nivå
på insatsen.”
Domstolen skrev att socialnämnden inte kan anses ha fullgjort sina skyldigheter genom att bereda
honom daglig verksamhet på Café Sjuan, där han
inte fann sig till rätta. Den dagliga verksamheten
måste i stället ordnas på ett sätt som bättre överrensstämmer med hans behov och önskemål. Han
förklaras därför berättigad till daglig verksamhet
vid MISA AB.

Länsrätten tillstyrkte

Kommunen ﬁck inte pröva

Han överklagade beslutet hos länsrätten. Kommunen hävdade där att det inte kan vara länsrättens
uppgift att pröva vilka avtal kommunen ingår.
Länsrätten citerade i sin dom vad som står i förarbetena till 27 par LSS, 1 st:

Kommunen begärde prövningstillstånd ikammarrätten och Regeringsrätten, vilka båda avslogs.
Länsrättens dom står därför fast.
Regeringsrätten underrättelse, mål nr 6249-04.

n 23-årig man i Upplands Bro med Downs syndrom och rörelsehinder söker daglig verksamhet i grannkommunen Järfälla. Efter genomgången
gymnasiesärskola i Järfälla praktiserade han på en
daglig verksamhet där, som drivs av MISA AB, efter
en strukturerade modell med klara målsättningar.
Enligt utlåtande trivdes han väl.

Hemkommunen avslog

S

Ledsagarservice i gruppbostad

ocialnämnden i Umeå kommun avslog en ansökan från en 31-årig man som bor i en gruppbostad, att få ledsagarservice en gång i veckan. Han
ville få hjälp att besöka aktiviteter av olika slag.
Både läns- och kammarrätten avslog. Den senare
anförde att den sökandes behov av fritidsaktiviteter
för närvarande tillgodoses under veckoslut tillsammans med övriga boende. Dessutom har han möjligheter att i viss utsträckning själv tillgodose sina
behov av fritidsaktiviteter. Till detta kommer att
han vid fyra tillfällen per månad har möjlighet att

få biträde av kontaktperson för sådana aktiviteter.
– Hans överklagande skall därför avslås.
Kammarrätten i Sundsvall 2005-04-11
Kommentar: Den sökande uppger att det endast
arbetar en personal på helgerna för de fem boende, utom under fyra timmar, då man är två. Därför
erbjuds endast sådana aktiviteter som kan göras i
grupp. Kanske hade han nått framgång om han
istället hade yrkat på att få individuell följeslagare
under ett visst antal timmar varje helg.

Hur länge ska man behöva vänta?

M

arkaryds kommun kunde inte ge en 40-årig
utvecklingsstörd kvinna plats i gruppbostad
inom tre månader. Länsstyrelsen ansåg att kommunen skulle åläggas särskild avgift, men kammarrätten friade kommunen. – Det är inte rimligt att
särskilt de mindre kommunerna ska tillhandahålla
18

alla typer av bostäder med särskild service vid varje
given tidpunkt, ansåg kammarrätten.
Kammarrätten i Jönköping mål nr 1055-05.
Regeringsrätten har liggande ett liknande ärende från Västerås kommun. Avgörande beräknas
komma i slutet av året.
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Assistans istället för korttidstillsyn

E

n 19-årig ungdom med ﬂerhandikapp ansökte
hos Haninge kommun om korttidstillsyn. Han
har personlig assistans 51 timmar i veckan. Kommunen avslog med hänvisning till att hans behov av
tillsyn och social samvaro är tillgodosett, eller kan
tillgodoses, genom den personliga assistansen.
Länsrätten ansåg emellertid att det inte framgått

att assistansen faktiskt tillgodoser hans behov. Därför skall han få korttidstillsyn.
Kammarrätten ansåg däremot att behovet är
tillgodosett genom assistansen och tillgång till för
honom lämplig fritidsverksamhet, som kommunen
ställt till förfogande.
Kammarrätten i Stockholm 2005-03-29.

Fick korttidstillsyn

S

valövs kommun beslöt avsluta kortidstillsynen
för en 16-årig svårt ﬂerhandikappad ungdom.
Man ansåg att behovet av tillsyn var tillgodosett
genom personlig assistans och hemmavarande förälder.
Länsrätten skriver att föräldrars förvärvsarbete
i sig inte är ett krav för insatsen. Det avgörande
måste vara om tillsynen är tillgodosedd på annat
sätt. Det föräldraansvar, som åligger varje förälder,
måste åtminstone vad avser ren tillsyn och praktisk,

fysisk omvårdnad för ett barn i den åldern, anses
vara i det närmaste försumbart.
Och vidare: Med hänsyn till bland annat det behov av frigörelse från det beroendeförhållande,
som ﬁnns mellan sonen och hans mor, är det också
bättre för denne att behovet av tillsyn tillgodoses
genom korttidstillsyn istället för i det egna hemmet.
Hans överklagande skall därför bifallas. – Kammarrätten instämde.
Kammarrätten i Göteborg 2005-05-09.

Assistans i daglig verksamhet

N

acka kommun drog in assistansen för en 26årig man under den tid han deltog i daglig
verksamhet. Han har stora talproblem och behov
av någon som kan tolka hans tal och kroppsspråk. I
länsrätten lovade kommunen att en personalresurs
skulle avdelas för hans räkning.

Hans personlige assistent framförde till kammarrätten att personalen på dagcentret inte lärt sig förstå mannen på tre års tid. Kammarrätten dömde
därför att han skulle beviljas assistans även under
den tid han deltog i daglig verksamhet.
Kammarrätten i Stockholm, dom 2005-06-14.

Solresa

E

n 45-årig man är rullstolsburen och har omfattande behov av stöd. Han bor i en egen lägenhet och får personlig assistans. Han ansökte om
tillfälligt utökad assistans för att under två veckor
kunna vistas på Teneriffa, men ﬁck avslag. Sådan
ansågs inte ingå i normal livsföring enligt LSS. Det
ansåg även länsrätten.

Kammarrätten ansåg däremot att insatser enligt
LSS i vissa fall bör kunna beviljas för att företa utlandsresor, som inte bara begränsas till närliggande
länder. Personer i hans ålder har vanligtvis möjlighet att någon gång företa en utlandsresa. Han har
inte gjort sådan under senare år och bör därför beviljas den sökta insatsen.
Kammarrätten i Jönköping, dom 2005-07-12.

Ingen ersättning i efterhand

E

n 12-årig pojke har ca 75 timmars personlig
assistans. Han låg sjuk hemma i ca en månad
då bl a hans mamma tog hand om honom. Efteråt
sökte hon om utökad assistans med 160 timmar,
men ﬁck avslag då kommunen ansåg att det ingick
i föräldraansvaret.
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Länsrätten däremot ansåg att det gick utöver detta ansvar och beviljade.
Kammarrätten anförde att mamman frivilligt
hade tillgodosett pojkens behov under den tid han
var sjuk. I sådana fall kan kommunen inte i efterhand åläggas bevilja medel för utökad assistans.
Kammarräten i Sundsvall, dom 2005-06-16.
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D

et ﬁnns väl inget ord inom människovård skrivet varken i skollagen eller i förordningarna för
som andas mer av välvilja, vilja till samför- de olika skolformerna,
stånd och lyhördhet än ordet samverkan. • det ﬁnns ingen myndighet som har tillsynsansvaDessutom tror många att det är ett bra sätt att mins- ret för färdtjänst,
ka den egna arbetsbördan och spara pengar. I verk• det ﬁnns inget tydligt ansvar för att barn och unga
ligheten är samverkan kring gemenmed funktionshinder kan delta i frisamma mål något av det svåraste. Det
Socialstyrelsen, Special- tidsaktiviteter,
har sina bestämda förutsättningar.
pedagogiska institutet. • det behövs en systematisk konseAnsvar för samverkan hel- kvensanalys av förändringar i lagar
Brister i ansvarsfördelning
hetsperspektiv på samhäl- och övergripande avtal när det gäller
Många organisationer och myndig- lets stöd till barn och unga barn och unga med funktionshinder,
heter har påpekat för regeringen att med funktionshinder. 62
• det saknas en tydlig lagreglering
det brister i ansvarsfördelningen och sidor. Artikelnr 2005mellan habilitering, socialtjänst och
samverkan huvudmännen emellan 131-24. Pris 76 kr. Kan
skola.
och – inte minst! – inom huvudmän- också laddas ner gratis
nen, när det gäller stödet till barn och från: www.sos.se
På organisationsnivå förtecknas fölungdom med omfattande funktionsjande problemområden:
hinder. Regeringen har därför gett
Socialstyrelsen och Specialpedagogiska institutet i • man måste utveckla skolhälsovården,
uppdrag att tydliggöra ansvarsfördelningen och ef- • det medicinska omvårdnadsbehovet måste samfektivisera samverkan mellan huvudmän. Det gör ordnas för unga vuxna och vuxna med omfattande
funktionshinder,
dom nu i en 62-sidig rapport.
• det behövs gemensam fortbildning och information för personal från olika verksamheter,
Fem prioriterade områden
Efter alla inventeringar och analyser kommer man • decentraliserat budgetansvar kan försvåra samfram till fem prioriterade problemområden, näm- verkan,
ligen:
• behovet av samverkan med privata aktörer bör
uppmärksammas.
• assistentens roll och uppgifter,
• särskilt stöd i förskola, skola och skolbarnsPå individnivå rekommenderas:
omsorg,
• gemensamma arbetslag,
• skolskjuts, färdtjänst och transporter,
• gemensam planering mellan de olika verksamhe• insatser för den som är på väg att bli vuxen och
terna tillsammans med barnet och familjen,
• ansvar för barns och ungdomars fritid.
• mer kunskap behövs om situationen för barn
med funktionshinder som växelvis bor hos sina
Mycket bör göras
båda föräldrar.
Vad kan man göra? Mycket! Och det måste ske på
både samhällsnivå, organisationsnivå och individ- Ny rapport kommer
nivå.
Man beklagar att det inte har varit möjligt att inom
Det blir delvis en uppgift för den nya myndighet
detta projekt ge en heltäckande redovisning och
som regeringen håller på att sjösätta, för att samanalys av de lagstiftningar som är aktuella för funkordna handikappolitiken.
tionshindrade barn och unga. (Det är det många
I rapporten förtecknas några särskilt angelägna
som gör!) Däremot kommer det att publiceras ytområden på samhällsnivå:
terligare en rapport med goda exempel och för• det stödbehov som en elev kan ha ﬁnns inte be- djupningar i ett antal problemområden.
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Personer med ﬂerfunktionshinder och grav utvecklingsstörning
har sedan 1994 rätt till personlig assistans. Mycket tack vare
några stridbara och engagerade mödrar har dessa personer
gått från en undangömd tillvaro på torftiga asyler och anstalter till ett liv ute i samhället. Om detta har Olov Andersson
skrivit en spännande magisteruppsats vid högskolan i
Halmstad som heter ”De starka mödrarna i FUB”.

Den långa vägen
till personlig assistans

Olov Andersson

för personer med ﬂerfunktionshinder
Av Olov Andersson, Halmstad

P

ersoner med grav utvecklingsstörning och
ﬂerfunktionshinder var länge den grupp i
samhället som kanske hade det allra svårast.

En dyster historia
Först möter vi dessa personer i folksägnernas bortbytingar. I sägnerna beskrivs det avvikande hos barnets beteende och utseende. Barnet är fult, elakt,
missbildat, kan inte tala, skriker jämt, har stort huvud och liten kropp, äter mycket osv. Det måste vara
trollen som bytt ut barnet mot ett av sina egna.
Att ta hand om ett svårt skadat barn, som dessutom kunde betraktas som en ”icke-människa”, var
problematiskt i det gamla fattiga bondesamhället
där varje individ i hushållet borde bidra till familjens överlevnad.
Man skulle vara närande och inte tärande. Ändå
har folklivsforskarna funnit många berättelser som
visar att man gjorde försök att vårda dessa barn upp
i vuxen ålder. Moderns roll som huvudsaklig vårdare framträder tydligt i de gamla berättelserna.
Man sökte också förklaringar till när och hur skadorna uppkommit och dessa förklaringar fokuserade på modern.
Många allvarliga skador förklarades med att modern under graviditeten varit med om upplevelser,
eller sett företeelser, som sedan gett upphov till skador som liknade det man varit med om eller sett.
Dessa föreställningar har varit seglivade bland folket, även om ﬂera svenska experter redan under
1700-talet började tvivla på lytestron.
Det går också att hävda att bortväljandet av svårt
funktionshindrade barn ligger som en underström
i den västerländska kulturen.
Platon yttrar till exempel, i en av dialogerna om
den ideala staten, att barn med sådana skador bör
föras bort till en undangömd plats.
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”Helidioti”
När intresset för ”idiotfrågan” tog fart på 1800-talet gjorde en rad svenska läkare kategoriseringar
och klassiﬁceringar och tog upp frågor om idioters uppfostran, undervisning och förvaring. En av
dessa läkare var överläkaren vid Malmö Hospital,
Ernst Salomon, som 1869 i en artikel i Nordisk Tidskrift för ekonomi, politik och litteratur ger ett förslag
till deﬁnition och klassiﬁcering av idioti. Han gör
en indelning i a) Sinneströga (mindre vetande), b)
Sinnesslöa (halﬁdioter) och c) Fånar (helidioter).
Fånarna eller helidioterna beskriver han bl.a. på
följande sätt:
”Ett av de hufvudsakliga kännetecknen på helidioti är brist på språk; högsta gradens idioter göra
aldrig försök att tala: de lida af idiotisk stumhet,
hvilken härrör af brist på tankar, och är till sin natur
något helt annat än döfstumheten.” Den ”fullkomliga frånvaron av intelligens, moralisk känsla och
instinkt” menar han, beror på ”ursprungligt fel i
skelettbildningen”.

Asyler och vanvård
Intresset för gruppen obildbara, inom vilken de
gravt utvecklingsstörda står att ﬁnna, uppstod ur
behovet att bli av med dem som inte hörde hemma
på skolanstalterna.
Den första renodlade asylen öppnades 1875 i
Strängnäs. Motivet som angavs var att man inte visste var man annars skulle göra av ”dessa hos hvilka
bildbarheten är en omöjlighet och som med alla
sina instinkter stå djuren närmast”.
1904 beslöt sedan riksdagen för första gången om
statsbidrag till asyler i privat eller kommunal regi.
Uppgifter om det ”inre arbetet” på asylerna är
sällsynta. Den yttre vården och skötseln var huvudsaken och verksamheten var helt inriktad på passivt
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omhändertagande. Det fanns
dock en och annan röst, som
förespråkade en aktivare målsättning. Elisabeth AnrepNordin, föreståndaren för
blinda sinnesslöa i Vänersborg, skrev 1909 en artikel
där hon ansåg att man borde
förebygga vanvård och försöka ge de obildbara ”mänskliga vanor”, annars blir livet
alltför dystert för dem och
arbetet på asylen för tungt.
De obildbara ansågs som ett rent
medicinskt problem och några pedagogiska problem i anknytning
till gruppen diskuterades aldrig.
För de statliga specialanstalterna
som öppnades på 1930-talet, var
redan från början den passiva målsättningen att förvara de intagna
och skydda omgivningen, klart uttalad. Motiveringen för att öppna
dessa anstalter var att få bort de som
var ”olämpliga för samlivet” från
de vanliga vårdhemmen. Eftersom
asylplatserna var otillräckliga hamnade de som skrevs ut ofta inom den
fattigvården.

Gerd Andén tillsammans med sonen
Magnus har spelat en
central roll när det gäller
stödet till personer med
ﬂerfunktionshinder och
grav utvecklingsstörning.
Magnus var en av de första som erhöll personlig
vårdare av kommunen.
En insats som sedan
blev en lagstadgad rättighet i LSS.
kommunala

”...kvarstannat på embryonalstadiet”
I Vipeholmsanstaltens arkiv 1934 till 1949 har överläkaren Hugo Fröderbergs klassiﬁcerat de intagna.
De med den minsta funktionsförmågan, grupp 0,
beskriver han så här:
”... De visa inga tecken till glädje eller sorg, de förefalla på något sätt omänskliga, de kunna väl väcka
människors nyﬁkenhet, men knappast medkänsla
eller sympati. Det gäller här de individer som inte
förvärvat förmågan att gå, knappast att sitta eller
balansera huvudet, ännu mindre att frambringa artikulerade ljud. ... Hela deras värld är sängen och
hela deras själsliv den absoluta tomheten ... Här
ifrågakommande människomaterial ... är i själva
verket att betrakta som individer som kvarstannat
på embryonalstadiet, biologiskt sett lägre utvecklat
än ﬂertalet djurarter.”

Nya röster
Trots lovvärda reformer var det för personer med
grav utvecklingsstörning det passiva förvarandet
som gällde ända fram till 80-talet. Då började nya
röster göra sig hörda.
Så här står det i ”Socialstyrelsen Anser, 1980:3”:
”Ett gott liv är en rättighet för svårt handikappade
barn. Det innebär att samhället måste skapa förutsättningar för det åt alla. Vad kan då betraktas som
människovärdig tillvaro?
• Att ha rätt till livet, oavsett hur handikappad eller
avvikande man är.
• Att få leva i känslomässig gemenskap med någon
eller några människor och bli bemött med respekt.
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• Att få delta i livets realiteter – både de positiva och de
negativa – med andra människor.
• Att ha rätt till lika standard.
Vidare skrev man:
”Att inte ge handikappade
barn mänskliga, tekniska och
pedagogiska hjälpmedel, så
att de kan kompensera sina
handikapp och få erfarenheter som är självklara för andra
människor, är grymt. Våra ansträngningar för att uppfylla kravet på
ett gott liv för svårt handikappade
barn är ett mått på kvaliteten hos de
mänskliga relationerna i vårt samhälle, hos vår civilisation.”

Intressekampen i FUB
Riksförbundet FUB, bildades 1956.
Från början fanns det få föräldrar
till barn med ﬂerfunktionshinder
som gjorde sig hörda, även om
man från början haft alla utvecklingsstörda och deras familjer som

målgrupp.
De första lokalföreningarnas medlemmar var i
huvudsak föräldrar till barn med lindrigare utvecklingsstörning vilka var hemmaboende eller intagna
på landstingsägd institution av något slag. De stora
statliga anstalterna med många gravt utvecklingsstörda låg oftast långt borta från föreningens område.
En bidragande förklaring till att företrädarna
för de gravt utvecklingsstörda framträder så sällan
under FUB:s första årtionden kan också ligga på
det individuella planet. Det stora vårdarbete en
förälder med ett hemmavarande ﬂerhandikappat
barn hade, under en tid då det helt saknades avlastningsmöjligheter, var svårt att förena med ett aktivt
företrädarskap i en FUB-förening.
”Det är svårt för ﬂerhandikappade och deras anhöriga att orka engagera sig i handikapprörelsens
arbete, när de inte får bättre hjälp av samhället med
den dagliga vården.” skrev FUB:s Flerhandikappkommitté i en rapport 1984.

Första kontakten
En av dem som trots svårigheter ändå engagerade
sig var Gerd Andén. Så här berättar hon om sin
första kontakt med FUB:
”Det var väl ungefär ett halvår senare som vi gick
till ett möte i den här FUB-lokalen – det glömmer
vi aldrig. Vi gick in där det var en tillfällig liten skylt
uppsatt utanför en källarlokal. Det skulle inte få synas att man gick ner där. Det skulle vara hemligt
vem som gick ner där. När mötet började togs skylten ner så folk inte skulle se vilka som var i den där
lokalen. Vi undrade vad är det var för slags förening? Där ville ju inte vi vara med – det var FUB då
– vi kände oss ju inte alls hemma”.
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En uppmärksammad artikel
I en uppmärksammad artikel 1977
i medlemstidningen FUB-Kontakt
berättar Gerd Andén om sina erfarenheter som mamma till Magnus
som då är 12 år. Två år tidigare hade
Ekerö kommun anställt en ”personlig
vårdare” åt honom. Han hade då bott
tre år på ett barnvårdhem och avskärmat sig helt.
Artikeln väckte stor uppståndelse.
Föräldrar till barn i Magnus situation
hörde av sig från hela landet. Hemma
vid köksbordet satt mamma och Jenny,
Magnus första ”personliga vårdare”,
och pratade ihop sig om det som senare blev FUB:s åtgärdsprogram för
ﬂerhandikappade.
”Jag ﬁck massor av vårdhemsfolk på
mig som var så förbannade – man ﬁck
inte säga att det inte var bra att vara
på vårdhem för då skuldbelade man
vårdhemsbarnens föräldrar”, berättar
Gerd Andén.
Hon ﬁck anställning som ombudsman på FUB för att jobba med ﬂerhandikapp. Redan efter några månader
kunde en arbetsgrupp presentera förslaget till åtgärdsprogram, där det stod:
”För de gravt utvecklingsstörda som
avses skall ﬁnnas personliga vårdare;
att avtalsenlig vårdarlön skall utbetalas
till föräldrar som har utvecklingsstörda
i hemmet; att alternativet till boende i
det biologiska hemmet eller hos fosterföräldrar är små förstärkta elevhem och
inackorderingshem med högst fyra i
varje.”

Bengt Westerberg
var socialminister
när personlig assistans blev en laglig
rättighet.

Både den engagerade tjänstemannen Gerd Andén och den
engagerade styrelsemedlemmen
och senare ordföranden Elaine
Johansson vittnar om svårigheter
att få andra att ”förstå” den svårt
ﬂerhandikappade. På en fråga
till Elaine om Klippan-sektionen,
de utvecklingsstördas egen organisation inom FUB, kan representera de gravt utvecklingsstörda,
svarar hon:
”Nej, och det kan egentligen föräldrar till lindrigt utvecklingsstörda
inte heller göra – det är det som
är problemet”

Två kommuner

Kravet på personlig vårdare fördes under 1980-talet in i FUB:s
målprogram och 1988 gav FUB
ut en informationsskrift om frågan*. Två kommuner, Gotland
och Ekerö, hade då infört personlig vårdare. På Gotland ﬁck
Inger Claesson
elva
barn personliga vårdare och
Wästberg var sakpå
Ekerö
fem.
kunnig hos Bengt
Man
vände
sig alltså till komWesterberg. Hon var
munen
för
att
få
den här insatsen,
väl insatt i frågorna
vilket
1988
fortfarande
var ovant
runt funktionshinder.
för FUB-medlemmarna. De ﬂesta
FUB-aktiva hade inte börjat ”tänka
kommunalt”. De utvecklingsstörda
”tillhörde” landstingen. Landstingen var den naturliga samarbetspartnern och huvudmän för de
särskilda omsorgerna enligt 1985
års Omsorgslag.
Det gick också att pressa fram
”personliga
assistenter” från landsMotsättningar
tinget
om
man
var tillräckligt stark
Kravet på personlig vårdare synliggorde
och
envis,
men
motståndet var
Carl Leczinsky
de motsättningar som fanns inom FUB.
hårt
och
kom
från
ﬂera håll. Siv
gjorde grovjobbet på
Den kollektiva vården ställdes mot den
Eriksson-Nilsson
lyckades
med
Socialdepartementet
personlige vårdaren. Intressemotsättkonststycket
redan
i
mitten
av
med att ta fram unningar uppstod på ﬂera fronter, makt1970-talet.
Hon
berättar
hur
hon
derlaget för den nya
kamper om man så vill. En frontlinje
genom läns-FUB krävde personlihandlade om de företrädare som fram- lagstiftningen, LSS.
ga
assistenter i skolan för de svårast
hävde behovet av en mer medicinskt inhandikappade
barnen:
riktad omvårdnad, där bibehållandet av
”Så
anställs
Kristianstads
läns
första assistent på
vårdhemsplatser var en del. De ställdes mot dem
Norrängsskolan
till
min
son
John
1975. (Han hade
som såg det kollektiva omhändertagandet, med
till
dess
varit
på
vanliga
förskolan
med assistent.)
sina specialister, som det högsta onda.
Jag
får
själv
sköta
anställningsförfarandet!!
En läEn annan frontlinje handlade om olika syn på det
rare
säger
till
mig
’Det
ﬁnns
ju
andra
som
bättre
organisatoriska intresset att representera alla perbehöver
det’
Jag
svarar
’Jobba
för
det
då’
”
soner med utvecklingsstörning och deras familjer,

att ”hålla ihop rörelsen”.
Just vid denna tid var dessutom FUB strängt upptaget med att hitta lösningar på de lindrigt utvecklingsstördas krav på att företräda sig själva. Man
ville förhindra att deras strävan efter inﬂytande
skulle resultera i uppkomsten av en parallell organisation.
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Personlig assistans enligt LSS
Flerhandikappgruppens, och därmed FUB:s, långvariga krav på personlig vårdare blev verklighet genom LSS-insatsen personlig assistans. Historiken
*Då hade den statliga omsorgskommittén föreslagit införande
av personlig vårdare i sitt betänkande 1981:26. Red anm.
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om framväxten av denna insats sägs ofta utgå från
den vision om ”Personlig Assistans i egen regi” som
Adolf Ratzka presenterade när han tog initiativ till
bildandet av STIL 1983, det första Independent Living-kooperativet i Sverige. STIL betecknar sig som
en medborgarrättsrörelse för människor med funktionshinder. Ideologin utgår från rätten att som individer ha makt och kontroll över sitt eget liv.
Men det ﬁnns också en annan historieskrivning.
Som vi sett hade FUB drivit kravet på personlig vårdare under lång tid.

Vem ska vara arbetsledare?
Kravet på individens rätt att ha kontroll över sitt
eget liv blir problematiskt när det gäller personer
med grav utvecklingsstörning. De behöver personliga företrädare för att kunna hävda denna rätt.
Inte minst gäller det frågan om makten över anställning och ersättning till de personliga assistenterna.
Dessa uppgifter måste då
Detta är ett utdrag ur Olov
läggas på t.ex. en förälder,
Anderssons magisteruppen kommunal handläggare
sats ”De starka mödrarna
eller en god man.
i FUB”. Uppsatsen kommer
Därför var det inte självatt ﬁnnas för beställning
klart att personer med utfrån dec -05 på e-post:
vecklingsstörning skulle
olov.an@telia.com
komma att innefattas av
rätten till personlig assisOlov Andersson har också
tans.
skrivit boken ”Några trådar
Det brittiska systemet
i FUB-väven” som skildrar
med
direct payment uteFUB:s framväxt till en rikssluter
just personer med uttäckande organisation för
vecklingsstörning
eftersom
personer med utvecklingsde
själva
inte
kan
adminisstörning och deras anhötrera
pengar,
anställning
riga. Boken kan beställas
och arbetsledning.
på tel 08-508 866 00 eller
I Norge har kommunerna
från FUB:s hemsida:
rätt
att betala ut assistanswww.fub.se
ersättning, men eftersom
statsbidrag inte utgår har
FUB:s motsvarighet stora svårigheter att övertyga
kommunerna.
Det är endast Sverige som har den personliga assistansen som en lagstadgad rättighet.
Elaine Johansson som var ordförande i FUB när
rättigheten infördes, svarar omedelbart nej på min
fråga om det var självklart med personlig assistans
för utvecklingsstörda. Internationellt fanns inget
att hänvisa till, men hon menar att FUB var oerhört tydlig i sin argumentation. Hon lyfter också
fram betydelsen av att FUB:s arbete med personlig
vårdare och av Gerd Andéns insats.

Skuggutredning och informella kontakter
Elaine Johansson var en av FUB-representanterna
i handikapporganisationernas skuggutredning under den stora handikapputredningen ända sedan
1989 och fram till beslutet om LSS/LASS togs i riksdagen den 5 maj 1993. Elaine Johansson:
”Jag kommer ihåg – vi var sju stycken som satt
i den här skuggutredningen, den arbetade parallellt med den parlamentariska utredningen och vi
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träffades alltid dagen innan den parlamentariska
utredningen …”
Det skedde en betydande lobbyverksamhet ”bakom kulisserna” inför beslutet om personlig assistans.
Gerd Andén åkte, tillsammans med ﬂera anhöriga
och deras barn, runt och träffade partiledarna. Expressen följde med och gjorde reportage.
”Vi var och hälsade på Carl Bildt”, berättar Gerd
Andén. ”Han hade aldrig träffat personer som våra
barn tidigare så han var nervös när vi kom in. Men
han var jättetrevlig och mjuk och han hade väldigt
lätt att kommunicera. Den lilla babyn satt i hans
knä och han sa ’vad är detta?, det är ju inte många
personer det handlar om i Sveriges land, det är
klart att vi ska kunna ge dom personlig assistans.’
Så honom hade vi med oss och Bengt Westerberg
hade vi ju redan förut med oss. Han var socialminister då och han hade några bekanta som hade barn
som var svårt funktionshindrade.”
Gerd Andén var vid den här tiden gruppledare
för folkpartiet i Ekerö kommun och hade goda
kontakter med socialministern. En central roll spelade också Inger Claeson-Wästberg. Hon hade tidigare arbetet inom omsorgerna och var nu politiskt
sakkunnig hos Bengt Westerberg.
”Hon kände till behovet av assistans och visste vad
FUBs krav innebar”, säger Gerd Andén.
Carl Leczinsky var den som gjorde grovjobbet
med assistansreformen på socialdepartementet.
Han hade tidigare varit anställd på FUB.
”Honom hade Magnus uppfostrat”, berättar Gerd
Andén. ”Vi täffades på FUB:s landsmöte i Luleå och
då lärde sig Carl vilka behov Magnus har. Det var då
han lärde sig behovet av ständig assistans.”

Föreningen JAG
FUB med Gerd Andén och ﬂerhandikappgruppen
som drivande krafter nådde 1993 sitt mål, när LSS/
LASS antogs och den personliga assistansen blev
verklighet.
Men enligt sin egen vision tycks Gerd Andén inte
nått tillräckligt långt. FUB med sina många medlemskategorier var inte längre den företrädarorganisation, som enligt Gerds vision, tillräckligt kunde
proﬁlera hennes medlemsgrupp.
1992 bildade hon, och andra av de drivande inom
ﬂerhandikappgruppen, Föreningen JAG. Eller som
det framställs i föreningens egen historik ”av en liten grupp personer med stora och komplicerade
funktionshinder”.
JAG står för Jämlikhet, Assistans och Gemenskap
och är en ideell riksorganisation vars målsättning
är att arbeta för att de fullvärdiga medlemmarna
skall ha ett gott liv. Den personliga assistansen är
medlet som ger möjlighet att uppnå jämlikhet och
leva ett självstyrt liv på sina egna villkor – inte på
andras.
Tillkomsten av Föreningen JAG som företrädarorganisation kan sägas ha renodlat företrädarskapet för gruppen gravt utvecklingsstörda med ﬂera
funktionshinder.
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Delaktig
i kärlek
Av Lotta Löfgren Mårtenson

❣

Hur ska man göra ﬁlm om kärlek och människor med intellektuella funktionshinder? Vad är det man ska visa och vilka
normer och ideal är det som gäller? Under två års tid har
Grunden Media i Göteborg arbetat med KLICK-projektet.
Snart är fyra ﬁlmer om funktionshinder, kärlek och sexualitet
klara.

F

öreningen Grunden är de intellektuellt
funktionshindrades egen organisation i Göteborg. Från början var man en del av FUB,
men 1997 bröt man sig ur och startade eget. Hans
Lindblom var Grundens förste ordförande. Han
hade sedan starten en tanke om att kunna nå ut
med mer och bättre information om sex- och samlevnad till personer med intellektuella funktionshinder.
Ingrid Thornell, som jobbar på Mirahﬁlm, hade
samma funderingar och hörde av sig till Grunden.
Tillsammans med henne har Grunden Media fått
pengar för att göra fyra ﬁlmer.

Grunden Media och Klick-projektet
Grunden Media är en daglig verksamhet enligt
LSS. De arbetar med att göra lättförståelig information på ett begripligt sätt. Målet är att deltagarna
ska känna att de har ett intressant och viktigt arbete
som passar dem. Grunden Media använder radio,
TV, tidning och webbplats som kanaler för spridning av information. Gruppen består idag av närmare 30 medarbetare.
En vacker försommardag i början av juni träffar
jag Jane Gahrbi, assisterande projektledare, och
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Mia Bobzow, stödperson och projektledare, i Grunden Medias lokaler på Masthugget i Göteborg. Hur
började KLICK-projektet egentligen? Och hur har
det varit att arbeta med det?
Jane och Mia berättar att projektet handlar om
intellektuellt funktionshindrades rätt till kärlek,
närhet och till sin egen sexualitet. Syftet är att visa
att det inte ska ﬁnnas några hinder för kärlek bara
för att man har ett funktionshinder. Projektet började 2003 och ska pågå fram till slutet av 2005.
Filmidéerna har kommit från dem som arbetar på
Grunden Media, och i den första ﬁlmen även från
Kulturlabbet, som är en annan daglig verksamhet
i Göteborg. Som stöd och hjälp har medarbetarna
på Grunden bland annat haft en professionell regissör, manusförfattare, fotografer, ﬁlmproducent
och ljudtekniker.

Delaktighet och tillgänglighet
Filmerna som ingår i Klick-projektet ska kunna visas
för alla, även om de främst är tänkta för människor
med intellektuella funktionshinder, studerande vid
vård- och omsorgsutbildningar och personal inom
omsorgs- och habiliteringsverksamheter, särskola
och anhöriga.
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Jane Gahrbi har haft en
viktig roll som produktionsledare i Klick-projektet. Hon har
varit idé-kläckare och manusskrivare. Hon har organiserat
ﬁlmvisningar och haft föreläsningar om projektet och om sina
egna erfarenheter. Och hon har
varit skådespelare. I ﬁlmen Klick
– med eller utan strumpor gifte
hon sig på riktigt med med Mats
Andrén. Jane är också medlem i
bandet Klickers, som är ute och
spelar i hela Sverige. Då brukar de prata om rättigheter för
personer med intellektuella funktionshinder i mellansnacket.

Filmprojektet grundar sig på tanken om
delaktighet. Hur fungerar det i praktiken
med delaktighet i ett
ﬁlmprojekt? frågar jag.
– Det är ju meningen
att alla ska vara med,
men det är klart att de
som är proffs har ett försprång och kan mer, säger Jane Gharbi. Både
Jane och Mia är överens
om att man hela tiden
måste reﬂektera kring
detta med delaktigheten. Vilkas åsikter ska
man ta ”mest” hänsyn
till, Grundenmedarbetarnas eller de professionellas?

Klick – med eller
utan strumpor

Den första ﬁlmen, Klick
– med eller utan strumpor,
visades på Göteborgs
ﬁlmfestival 2004, och ansågs vara en av de mest
intressanta premiärerna på festivalen. Det är en
spelﬁlm om lust och längtan, och om allas rätt att
älska. Vi får följa med på en resa mot ett bröllop i
verkligheten mellan Jane och Mats, och träffa olika
personer med intellektuella funktionshinder som
berättar om sina drömmar och livsvillkor. Som en
röd tråd spelar bandet Klickers medryckande sambamusik genom hela ﬁlmen.
– Filmen blev verkligen en stor succé, och det var
jättekul att vara med
på ﬁlmfestivalen! berättar Jane.
I anslutning till inspelningen gjordes
även filmen Bakomklick. Det är en dokumentär om hur
inspelningen gick till
och hur det var att
arbeta som skådespelare, manusförfattare,
ljud- och bildtekniker
m.m.

Jonas Myrstrand är ﬁlmregissör från Studio Jox och den som
har fått ihop alla idéer till tre olika
ﬁlmer hittills. Nu arbetar han tillsammans med resten av gänget från
Grunden Media med den fjärde och
sista Klick-ﬁlmen som binder samman alla ﬁlmerna till en DVD med
handledning.
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Klickers – jag
spelar ingen roll
Därefter började arbetet med dokumentären Klickers – jag spelar
ingen roll. Här framträder medlemmarna
i bandet Klickers och
berättar om sig själva

och om sina liv. Hur är det att bli kallad utvecklingsstörd? Vad ska man använda för ord istället?
Eller ska man inte använda kategoriserande ord
överhuvudtaget?
Jane menar att det är jobbigt att hela tiden bli påmind om att man har ett funktionshinder. De som
arbetar på Grunden Media är överens om att ordet
”utvecklingsstörd” inte är bra att använda. Istället
rekommenderar man ”intellektuellt funktionshinder”, precis som WHO gör.
Filmen är en naken berättelse om sex, ensamhet,
kamratskap och sökande efter kärlek. Den handlar
också om revansch och om att ta chansen att berätta sin egen historia.
Vi får träffa rapparen Tommy som skriver kritiska
texter om utanförskap i samhället, och Anna och
Robban som funderar på att skaffa barn och slåss
för ett självständigare liv.
Några av deltagarna i ﬁlmen berättar rakt in i kameran om sina funderingar, och andra sitter i bastun och ﬁlosoferar
över livet och kärleken. Bland annat
träffar vi Kristine,
som delar med sig
av sina drömmar
och berättar om
sin uppväxt. Som
tittare upplever
man att det är en
modig ﬁlm, där de
medverkande öppMia Bobzow har hjälpt till
nar sig och beskrimed ﬁlmmusiken. Dessutom har
ver sitt innersta.
hon samordnat arbetet mellan
Det är en varm och
regissör, ﬁlmteam, pressen, ﬁlmfesömsint film, där
tivaler och Grunden Media.
tittaren kan känna
igen sig själv och
de funderingar
som alla kan brottas med då och då. Filmen hade
också en uppmärksammad premiär på Göteborgs
ﬁlmfestival 2005.
– Den ﬁlmen säger så mycket, berättar Jane. Den
handlar om livet och man får lite tårar i ögonen när
man ser den!

Etik och integritet
Att genomföra ett ﬁlmprojekt handlar även om etiska aspekter. Hur mycket ska de medverkande berätta om sig själva i de mer dokumentära ﬁlmerna?
Kärlek och sexualitet kan upplevas som ett känsligt
område. Även om mycket är allmänmänskligt så
kan det kännas privat att beskriva det i en ﬁlm som
ﬁnns kvar under lång tid framöver. Och vilka är det
som är ansvariga för skådespelarnas medverkan?
Kan man förstå konsekvensen av att vara med i en
ﬁlm som ska visas för många människor, kanske i
många år? I projektet har dessa etiska aspekter diskuterats mycket.
– Ändå kan det vara lite svårt ibland, funderar
Jane. Man är kanske mitt i ﬁlmjobbet och då är det
inte så lätt att säga ”stopp”! Vad ska alla få veta och
vad är personligt?
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Mia
poängterar att det också
är viktigt att skilja på
spelﬁlm och dokumentär:
– Men vem förstår egentligen fullt ut
konsekvenserna av att medverka i media?
Kanske ingen, förrän man verkligen är
där!

Bilden av den goda kärleken
Hur ska man då göra ﬁlm om kärlek och
människor med intellektuella funktionshinder? Vad är det man ska visa och vilka Björn Samuelsson är en av skådespelarna i ﬁlmen
”Klickers – jag spelar ingen roll”.
normer och ideal är det som gäller? Är det
till exempel tvåsamhet, ensamhet, hetero- eller ho- De har utfrågats i en rosa, ﬂufﬁg soffa och fått bemosexualitet? Vad är det som anses normalt, och rätta om allt ifrån hur det såg ut förr i världen på
vad får man visa på ﬁlm? Skiljer det sig från ﬁlmer de stora anstalternas tid, till hur förutsättningarna
om kärlek som inte rör människor med de livsvill- idag ser ut för kärlek och sexualitet.
kor som de ﬂesta på Grunden Media lever under?
– Filmen kommer att presenteras som ett soffMia berättar att Grunden Media har försökt att få program, eller en talkshow utan show! säger Mia
tv att visa deras ﬁlmer, men att de hittills har ställt med ett skratt.
sig tveksamma.
Jane berättar att det är tänkt att ﬁlmen ska överKan det vara extra viktigt att visa bilder av den s.k. sättas till ﬂera språk, bland annat spanska, engelska
goda kärleken när det handlar om människor med och japanska.
intellektuella funktionshinder, eller är det precis
– I höst ska jag själv åka till Japan på en konferens.
tvärtom? Jag diskuterar med Jane och Mia men vi Grunden media samarbetar nämligen med ﬂera
har svårt att hitta något bra
olika länder, uppger Jane.
svar. Bara för att det handDet är roligt att få komma
lar om människor med
ut och sprida ett viktigt budfunktionshinder behöver
skap! säger hon. Det har till
det ju inte vara klämkäckt Grunden startade som en ungdomssek- och med hänt att folk komoch rosenrött!
tion inom FUB, Föreningen för utveck- mit fram på spårvagnen och
– Snart kommer väl ﬁl- lingsstörda barn, ungdomar och vuxna, sagt att vi gör ett viktigt och
men Klick – om skilsmäs- men står sedan 1997 på egna ben. Även bra jobb med ﬁlmerna!
san! säger Jane med ett de som sitter i styrelsen för föreningen har
varmt skratt.
ett funktionshinder.
Människor
År 2002 ﬁck Grunden Göteborgs stads
tillgänglighetspris. Juryn motiverade sitt som utmanar
Inga pekpinnar
val med föreningens ”mångsidiga och När jag är på väg hem, påMånga av dem som arbetar
envisa arbete för att öka tillgängligheten, minner mig Jane om att jag
på Grunden Media har inte
delaktigheten och inﬂytandet för perso- inte får glömma att ta med
haft så mycket sex- och samner med intellektuella funktionshinder”. mig ett informationsblad om
levnads-undervisning underas senaste projekt: MänHemsida: www.grunden.se
der sin skoltid. Mia poängDär kan man bl a läsa mer om ﬁlmerna niskor som utmanar samhället.
terar därför vikten av kunDet är en almanacka för 2006
och beställa deras almenacka.
skap, men säger att det är
med fotograﬁer, som görs
angeläget att fundera över
tillsammans med Riksutställhur den ska framföras.
ningar och fotografen Mija Renström. Syftet med
– Det får ju varken bli pekpinnar eller att man
projektet är att få bort fördomar och ändra allmänbagatelliserar de svårigheter som kan ﬁnnas! mehetens attityder. Bilderna i almanackan illustrerar
nar Mia.
orättvisor, utanförskap och fördomar.
Precis som KLICK-projektet väcker fotograﬁerna
Filmen Klicksofta
känslor hos mig. En massa funderingar också....
Just nu pågår klippningen av den sista ﬁlmen för antagligen just så som medlemmarna i Grunden
fullt: Klicksofta. Ett av ﬁlmens inslag är intervjuer Media vill att alla deras projekt ska göra!
med personer med skilda bakgrund och livsvillkor.

Om Grunden
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Bilden är ritad av ”Elvira” som är en av deltagarna i Martin Molins fältstudie.

Elever

som vill
och inte vill

vara delaktiga
När forskaren Martin Molin undersökte särskolan upptäckte han
att det fanns en grupp elever som inte ville vara delaktiga. Vad
innebär det, frågar han, att socialiseras in i särskolan när man
har sin informella tillhörighet utanför?

M

artin Molin har under ett läsår genomfört en fältstudie där han beskriver
hur delaktigheten tar sig uttryck för
en grupp ungdomar i gymnasiesärskolan. Han har följt eleverna i deras skolvardag,
och även intervjuat skolpersonal och skolledare.

En ny, tuffare attityd
Under denna tid upptäckte Molin en grupp elever
som inte uppförde sig som lärarna i särskolan var
vana vid. De ifrågasatte strukturer och rutiner och
uppvisade en ny, tuffare, attityd. Dessa ”tufﬁngar”
tyckte inte att de hörde hemma i gymnasiesärskolan och reagerade med avståndstagande från övriga
särskoleelever. Ofta hade de tidigare gått i ”vanlig”
grundskola och kunde därför jämföra de olika skolformerna. För ”tufﬁngarna” var det inte ok att uppföra sig hur som helst, eller att klä sig ”omodernt”
eller utmärkande.
Detta påverkade i olika utsträckning även övriga
elever på särskolan, genom att ”tufﬁngarna” tillrättavisade dem eller kommenterade deras beteende
eller klädsel. Konsekvensen blev att skolvardagen
för alla eleverna i gymnasiesärskolan i stor utsträckning handlade om huruvida man uppträdde moget
eller barnsligt.
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Skilda identiteter
Istället för att knyta an till gymnasiesärskolan, kämpade således ”tufﬁngarna” för att upprätthålla en
speciell tillhörighet och identitet, som var skild
från övriga elever på gymnasiesärskolan.
Av de övriga eleverna var det en del som ville vara
med tufﬁngarna, men det stora ﬂertalet brydde sig
inte om den ”självutnämnda eliten”. Istället verkade de ﬁnna sig i sina begränsningar, och tog heller
inte avstånd från andra ungdomar med intellektuella funktionshinder.
Molin tolkar detta som att olika elevkonstellationer på gymnasiesärskolan har sina tillhörigheter
i delvis olika sociala världar. Dessa världar kännetecknas av att de har olika värderingar och andra
sätt att visa vilka de är. ”Mognad” och ”coolhet”
är exempelvis viktiga markörer för ”tufﬁngarna”,
medan det för de andra eleverna upplevs som tillåtet att vara annorlunda. Deras delaktighetsmönster
utgörs istället av en sorts självsäkerhet i den trygghetsinriktade värld som särskolan innebär.

Två skilda perspektiv på särskolans roll
Hur såg då särskolepersonal på särskolan och dess
roll i samhället? I vardagen präglades personalens
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arbete av ett omsorgsinﬂuerat trygghetsperspektiv och de ﬂesta ansåg att
de arbetade med en mycket heterogen
elevgrupp. Men i intervjuerna framkom ändå två olika perspektiv på särskolans roll:
• Trygghetsperspektivet. Där betonas
individens trygghet som en övergripande målsättning för särskolan.
• Kvaliﬁceringsperspektivet. Där ingår
mer utvecklingsorienterade ideal
där teoretiska kunskaper istället prioriteras.
Båda perspektiven har en del mål
för delaktigheten som är samma. De
vill öka elevernas engagemang i skolaktiviteterna och förbättra både deras
förmåga till socialt samspel och deras
självständighet. Men de skiljer sig enligt Molin åt i ett viktig avseende: De
tycks sikta på delaktighet i olika sociala
världar.
Trygghetsperspektivet verkar mest
vara inriktat på delaktighet i ett vuxenliv med ”de egna inom omsorgsvärlden”, medan kvaliﬁceringsperspektivet
siktar på delaktighet bland andra i ett
samhälle för alla.
”Tufﬁngarnas” ideal hör mer hemma
i kvaliﬁceringsperspektivet, medan de
övrigas ideal om ”rätten att få vara den
man är” passar bättre in i personalens
trygghetsperspektiv.
Molin poängterar att det är långt kvar
tills kvaliﬁceringsperspektivet får mer
genomslag i den vardagliga praktiken
på särskolan.

Vad betyder egentligen
delaktighet?
Delaktighet som begrepp har en central position i dagens handikappolitik,
men vad innebär det egentligen? undrar Martin Molin.
I sin avhandling har han undersökt
hur eleverna på gymnasiesärskolan
själva ser på delaktighet, dels analyserat begreppet som sådant.
Martin Molin visar hur man kan
mena olika saker med begreppet delaktighet. Det kan handla om aktivitet
och samspel med andra, eller att man
är engagerad i något utan att man de
facto deltar.
Inﬂytande är en annan aspekt av delaktighet, där det först och främst innebär att man är med och fattar beslut.
Dessutom kan delaktighet också
handla om tillhörighet och identitet.
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Vem är jag i samspelet med omgivningen?
Slutligen är möjligheten till fysisk
och/eller social tillgänglighet många
gånger en förutsättning för delaktighet. Att slentrianmässigt använda begreppet delaktighet, utan reﬂektion,
kan därför i sin förlängning bli både
innehållslöst och verkningslöst.

Delaktighet för alla?
Den forskning som Molin genomfört visar tydligt att mycket har förändrats på kort tid i det svenska samhället vad gäller handikappolitik och
intentioner.
Däremot är det fortfarande långt
kvar innan dessa ledstjärnor integreras på fältet bland personal. Dessutom är det angeläget att diskutera
de ökade inskrivningarna i särskolan
och dess konsekvenser, både på samhällsnivå och individnivå.
Vad innebär det, frågar Martin Molin, att socialiseras in i särskolan när
man delvis har sin informella tillhörighet utanför särskolan? Och vad
kännetecknar övriga gymnasieelevers uppfattningar och attityder till
elever med funktionshinder?
Vilka fördomar om funktionshinder skapas om särskolan fortsätter
att vara en sluten värld?
När ska samhället ta på allvar att
så många ungdomar reagerar på de
olika beteckningar som andra har
skapat för dem där ”sär” ingår (särskola, särskilda omsorger, särskilda
behov etc.)?
Det är slutligen angeläget att vi
frågar oss vad skillnaderna mellan
trygghetsperspektivet och kvaliﬁceringsperspektivet innebär för ”livet
efter” särskolan?
Vad händer med dem som vill klara sig själva, utan insatser från omsorgen? Är omgivningen beredd0
att släppa på trygghetsperspektivet,
åtminstone för vissa av gymnasiesärskolans elever?
Delaktighet för alla – är det möjligt? Ja, Martin Molins avhandling
visar att det är möjligt, men på olika
sätt utifrån skilda individuella behov
och förutsättningar.

Martin Molin är ﬁl.dr. och
Universitetslektor i socialt
arbete vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, Institutionen för individ och samhälle.
Han har mångårig erfarenhet
av arbete inom särskilda omsorger, främst med inriktning
mot barn och ungdomar med
utvecklingsstörning.
E-post: martin.molin@htu.se
Att läsa:
Martin Molin. Att vara i särklass
– om delaktighet och utanförskap
i gymnasiesärskolan. Institutet för handikappvetenskap.
Linköpings universitet. 2005.
236 sidor. Avhandlingen kan
beställas från Linköpings universitet, Eva Barrklev, e-post:
evaba@ibv.liu.se

Lotta Löfgren Mårtenson,
e-post: lotta.lofgrenmartenson@telia.com
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Om kärleken
D

en här gången har jag valt att titta lite på
böcker om kärlek, ett av de mest spännande och fascinerande teman man kan
tänka sig. Inget lockar och drar väl som kärleken,
eller hur?
Alla blir vi förälskade, och det känns härligt ibland, men de ﬂesta får uppleva olycklig kärlek
också och då är det verkligen botten.
Ämnet är alltid aktuellt, inte minst i gruppbostaden eller i den dagliga verksamheten.
Det är svårt och konstigt med kärlek tycker många,
ofta blir det inte alls som man tänkt sig.
Det är knepigt att förstå varför den jag tycker om
inte bryr sig, eller varför den jag inte gillar ett dugg
hänger efter mig hela tiden!
Andra däremot, kan ha en mycket okomplicerad
och rentav befriande syn på känslolivet.
Kärleken väcker ett intresse hos alla. Det är alltid
rolig att prata om den, och oftast populärt att läsa
om, också.
I mina läsgrupper har jag provat olika typer av
lättlästa kärleksböcker, med lite varierande resultat, förstås, men mest är det positivt. Spänning, romantik och en gnutta humor, det är ett oslagbart
recept!

Kärlek på lasarett
En verkligt lättläst bok som jag läst med stor behållning för ﬂera personer heter ”Kärlek på lasarett”,
skriven av Kristina Lindström och Maria Lantz. Berättelsens hjälte Lasse råkar ut för en olycka och
hamnar på sjukhus, i den söta syster Evas vård. Romantiken spirar, men det ﬁnns orosmoln, som den
otrevlige doktor Vass. Och vem är ﬂickan som besöker Lasse på avdelningen?
Såväl svartsjuka som en del tårar hinns med innan
vårt kärlekspar ﬁnner lyckan.
Det är en rar och enkel story med tydliga och
ibland rätt roliga färgfotograﬁer som främsta förtjänst. En kul bok att ta fram och titta i, gång på
gång.
Sista dansen
Lite mer att läsa och att prata om fann vi i ”Sista
dansen”, av Cecilia Lidfeldt och Elisabet Franzén.
Maria Normark är arbetsterapeut på Kroksta dagcenter i Örnsköldsvik. Hon kommer med boktips
till alla dem som leder läsecirklar med personer
med utvecklingsstörning.
Böckerna: Sista dansen av Cecilia Lidfeldt och Elisabet Franzén. Pris 135 kr.
Tangokungen av Ulla Keyling. Pris 40 kr.
Kärlek på lasarett av Kristina Lindström och Maria
Lantz samt Kärlek och svek av Pernilla Gesén är
tyvärr båda utgångna på förlaget. Kan beställas på
biblioteket.
Beställ från LL-förlaget, tel 08-640 70 90,
e-post: order@lattlast.se
eller från hemsidan: www.lattlast.se
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Den tar upp
något som
säkert många,
många förståndshandikappade
får uppleva,
nämligen att
bli kär i någon
ur personalen.
Att det blir
problem, ja,
det är inte
så lätt att
begripa. Vi
verkar vara
nära vänner, vi
pratar, skrattar och gör roliga saker tillsammans. Varför kan vi
inte vara ihop?
Elin i boken har bestämt sig för att berätta för
David hur mycket hon gillar honom, och sista dansen på festen verkar vara ett bra tillfälle. Men han
reagerar så konstigt, sedan ljuger han och slingrar
sig också! Elin blir sårad och arg, men lär sig av
upplevelsen och blir efteråt en starkare person.
Det blev som sagt en del att diskutera sedan vi läst
den här berättelsen. Alla höll med Elin och tyckte
att killen var dum. Han borde säga sanningen och
inte ljuga, det var man överens om.
Även om man inte kan uttrycka det själv, så tror
jag att Elins känslor av svek och förvirring känns
äkta för ﬂertalet läsare. Just detta att någon annan
sätter ord på det svåra och ogripbara kan faktiskt
vara en poäng i sig.

S

boktips!

lättläst litteratur

Kärlekskiosken
Alldeles ”vanliga” kärlekshistorier då, ﬁnns det lättlästa sådana? Ja, en hel serie, ”Kärlekskiosken”, heter
den. Den består av små pocketböcker, utan bilder
och med text på lättlästnivå 2 (De olika nivåerna för
lättläst kan man läsa om på LL-förlagets hemsida
eller i Intra nr 2/05).
Jag har läst ”Tangokungen” av Ulla Keyling samt
”Kärlek och svek” av Pernilla Gesén. Den sistnämnda
fungerade bäst i min grupp, eftersom historien är
tydlig och rakt på sak. Som titeln anger blir huvudpersonen sviken, men inte av den älskade, som man
kan tro, utan av sin egen mor. Med sina lögner gör
modern allt för att skilja Soﬁe och Johan åt. Till sist
tvingas Soﬁe till ett svårt val…
Det är lite svårare att få grepp om ”Tangokungen”.
I sin längtan efter spänning och romantik svarar
Cissi på en kontaktannons. Pojkvännen sitter ändå
bara och dricker öl och ser på ﬁlm, han vill aldrig
göra något roligt. Tangokungen däremot, han skriver underbara brev och älskar att dansa. Men inget
är vad det ser ut att vara, precis som i sagan om
grodan och prinsen. Vem är vem egentligen?
Man måste kunna läsa lite mellan raderna för att
uppfatta vändningarna i historien, men för rätt läsare är även ”Tangokungen” värd en stund på tu
man hand.

INTRA 3 • 05

Nya krav
på

Foto: Maria Carlsson

Från den 1 juli ställs ökade
krav på dokumentation av
LSS-verksamheterna,
skriver Ann Nilsson och
Thomas Carlsson.

Ann Nilsson och Thomas Carlsson är ﬁl.mag.
i vårdpedagogik och lärare på institutionen för
socialt arbete vid Göteborgs universitet. Båda
har arbetat som arbetsledare och handläggare
inom social omsorgsverksamhet. De arbetar
även med personal- metod- och organisationsutveckling ute på fältet. De är författare till
boken Dokumentera mera – social dokumentation inom omsorgen om äldre och funktionshindrade, som denna artikel bygger på.

dokumentation!

A

tt dokumentera innebär någonting mera än
att enbart anteckna fakta eller iakttagelser.
När personalen lär sig att dokumentera
så händer det mycket i personalgruppen. Man får
en större medvetenhet om vilket uppdrag man har
och om de egna insatsernas betydelse för att ge en
god omsorg.
Att utveckla och tydliggöra personalens arbetsmetoder och förhållningssätt utgör en viktig del i
den fortlöpande kompetensutvecklingen.

Dokumentationen görs av personal. Man skriver
hur planeringen av beslutet gått till, hur det genomförs, hur det följs upp och hur det utvärderas
tillsammans med den enskilde. På detta sätt kan
nödvändiga förändringar i insatserna uppmärksammas och åtgärdas.
Som grund bör det ﬁnnas en individuell planering, med en faktadel och en arbetsplan, samt olika
typer av utförandeanteckningar såsom daganteckningar eller dagbok.

Dokumentationens syfte

Individuellt målstyrt arbetssätt

I den sociala dokumentationen tydliggörs dels den
enskildes behov, önskemål och upplevelse av sin
situation, dels personalens kunskaper, arbetsmetoder och förhållningssätt.
Dokumentationen är viktig för att den enskilde
ska få den hjälp hon enligt lagen är berättigad till
och för att hjälpinsatserna ska bli av god kvalitet.
Dokumentationen är dessutom en förutsättning
för den enskildes, eller dennes ombuds, rätt till
insyn, för den anställdes rättssäkerhet, och för att
tillsynsmyndigheterna ska få ett underlag för sin
bedömning.
Dokumentationen utgör också ett underlag för
omsorgsplaneringen.
Slutligen fungerar den som underlag för statistikinsamling och forskning.

När vi arbetat ute i olika verksamheter med att utveckla den sociala dokumentationen har vi upptäckt vikten av att tydliggöra individuella behov,
mål och metoder.
För detta har vi utvecklat en arbetsmetod som vi
kallar individuellt målstyrt arbetssätt.
Med en metod i det här sammanhanget menas
att hjälp- och stödinsatserna ges på medvetet och
systematiskt sätt för att nå det uppsatta målet. Metoden är pedagogisk och har som syfte att lära,
träna, stödja eller uppmuntra en viss aktivitet eller
funktion som man inte har, eller som ska återfås, eller bibehållas. Metoden kan kan även innebära att
personalen utför de handlingar som den enskilde
inte klarar själv.

Vad ska dokumenteras?
Dokumentationen ska omfatta hur beslut om hjälpoch stödinsatser, vård och behandling, genomförts
och andra faktiska omständigheter och händelser
som har betydelse.
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Att tydliggöra arbetet
Det gäller att ﬁnna gemensamma begrepp som beskriver det sociala innehållet i omsorgsarbetet, det
vill säga vilka hjälpbehov som ska tillgodoses, hur
de ska tillgodoses samt vilket förhållningssätt som
situationen kräver.
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SOCIAL
Förändringar i LSS som berör den sociala dokumenDOKUMENTATION
tationen har följande lydelse:
- nyhet i LSS from 1 juli 2005 21 a §

Handläggning av ärenden som rör enskilda
Från den 1 juli 2005 gäller nya lagsamt genomförande av beslut om insatser enligt
krav i LSS:
denna lag skall dokumenteras. Dokumentationen
skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ären• Verksamheten skall vara av god kvadet samt faktiska omständigheter och händelser av
litet och kvaliteten i verksamheten skall
systematiskt och fortlöpande utvecklas
betydelse. Handlingar som rör enskildas personoch säkras.
liga förhållanden skall förvaras så att obehöriga
inte får tillgång till dem.
• Anmälningsplikt gäller vid missförhållanden. Var och en som är verksam inom
särskilt stöd och service enligt LSS och
som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande
som rör enskild i sådan verksamhet
skall genast anmäla missförhållandet.
(Lex Sara i socialtjänstlagen)

Dessa förändringar syftar till att stärka
den enskildes rättssäkerhet och ge tydligare ledning för de olika myndigheternas
tillämpning. (Se även Intra nr 3/04.)

21 b §

Dokumentationen skall utformas med respekt för
den enskildes integritet. Den enskilde bör hållas
underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom eller henne.
Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta antecknas.
Ytterligare några nya paragrafer handlar om gallring
av personakter.

Genom att sätta ord på sitt arbete startar en tankeprocess som innebär att personalen börjar reﬂektera kring vad man gör, varför man gör det och om
det kan göras på annat sätt. Vid en sådan reﬂektion
blir personalen mer medveten att det ﬁnns valmöjligheter för hur stödet skall utformas. I och med att
arbetet dokumenteras kan andra ta del av det och
man kan ha en gemensam diskussion om bland annat hjälpens innehåll och utformning.
Att dokumentera är ett arbetssätt och får inte enbart ses som en teknisk eller administrativ åtgärd.

– Då den enskildes behov och önskemål dokumenteras
blir uppdraget avsevärt tydligare. Uppdraget utgår tydligt
från brukarens behov och inte utifrån personalens syn på
brukarens behov. Brukaren kommer i fokus.

Erfarenheter från fältet

Märks någon förändring i samarbetet inom personalgruppen när man arbetar med omsorgsplaner?
– Diskussionen kring social dokumentation har gett en
vidgad syn på både arbetet och brukaren. Vi har även sett
kulturkrockar mellan personal med sjukvårdsbakgrund
och personal med omsorgsbakgrund.

Vi tillfrågade ett antal chefer i några västsvenska
kommuner om deras erfarenheter av att arbeta
med social dokumentation. Nedan presenterar vi
ett urval av deras synpunkter och erfarenheter.
Varför valde kommunerna att utveckla den sociala dokumentationen?
– I linje med ett förändrat synsätt inom handikappomsorg samt kommunens direktiv angående dokumentation
uppstår ett behov av social dokumentation. Det ”ligger i
tiden” med social dokumentation och blir både ett krav och
ett behov, för såväl personal som brukare.
Märks det någon förändring i personalens arbetssätt eller förhållningssätt gentemot den enskilde
när man i verksamheten arbetar med och utvecklar
den sociala dokumentationen?
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Har det sociala innehållet i hjälpinsatserna blivit
tydligare?
– Ja, och personalen ser att det är viktigt för brukarens
utveckling och livskvalitet. Personalen ser också att den
sociala hjälpinsatsen är en viktig del i deras yrkeskompetens.

Kvalitets- och kompetensutveckling
För att utveckla och säkerställa de krav på god kvalitet som ställs i LSS bör all omsorg om funktionshindrade omfattas av system för fastställande av
kvalitetsmål samt för planering, utförande, uppföljning och utveckling dessa. Det är viktigt att det
ﬁnns rutiner för detta.
Det är viktigt att ge omsorgspersonalen förutsättningar att arbeta med den sociala dokumentatioINTRA 3 • 05

nen. Det betyder bland annat att personalen får
utbildning inom området, att arbetet organiseras
så att det ﬁnns tid och resurser avsatta för att genomföra den sociala dokumentationen och hålla
den aktuell genom uppföljning och utvärdering.
Här har chefen ett ansvar att se till så att arbetssättet
hålls vid liv och genomsyrar hela verksamheten.

Gemensamt synsätt
Att arbeta med social dokumentation kräver ett gemensamt socialt synsätt.
Våra erfarenheter är att om samtlig personal får
en gemensam utbildning och kunskapsbas ger det
bättre förutsättningar för ett gemensamt synsätt
samt ökade möjligheter att arbeta med dokumentationen. Utbildning är en viktig del i den professionella utvecklingen.
Att personalen blir mer medveten om sitt uppdrag och sitt sätt utföra det på innebär också en

Brev till
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kvalitetsutveckling – att göra rätt saker och på rätt
sätt.
Att läsa:
Carlsson, T. Nilsson, A. (2004) Dokumentera mera –
social dokumentation inom omsorgen om äldre- och funktionshindrade. Stockholm. Förlagshuset Gothia.
Carlsson, T. Nilsson, A. (2001) Gräv där du står. Kvalitets- och kompetensutveckling inom social omsorgsverksamhet. Göteborgs universitet.
Socialstyrelsen Allmänna råd 1998:8. Kvalitetssystem
inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. Stockholm. Fritzes förlag.
Socialdepartementet. Kvalitets- och dokumentationsbestämmelser samt anmälningsplikt vid missförhållanden
inom verksamheter enligt lagen (1993:387) om särskilt
stöd och service till vissa funktionshindrade m.m.

Hur ofta träffar personalen varje boende
per vecka? Jag vet inte.
Sen har vi personalen på daglig verksamhet.

Hur lång tid?

Gruppbostaden
– den enda
lösningen?

När jag möter människor i olika sammanhang
brukar jag testa en fråga. Jag föreslår att fem
slumpmässigt valda av oss som sitter där ska
ﬂytta till en byggnad med fem lägenheter och
att vi t o m får gemensamma utrymmen, får en
gemensam minibuss att åka med och även att
vi ska kunna arbeta tillsammans på dagarna.
Jag föreslår helt enkelt att vi ska bo och leva i
kollektiv. ”Aldrig i livet” är ett vanligt svar. Även
när anhöriga till vuxna barn med autism träffas för att diskutera boendeformer.
Ändå är det gruppbostad som diskuteras,
man drömmer om en länga med ﬂera lägenheter, vägg i vägg, och gemensamma utrymmen.
I gruppbostaden är det vanligt att att dag
och nattpersonalen inte är densamma. Sen
tillkommer vikarierna. Man kan lugnt räkna
14 till 20 personer och all personal ska kunna
arbeta med alla boende.
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Det är min erfarenhet att ju svårare autism
”brukaren” har desto svårare är det att förstå
sig på honom/henne. Hur lång tid behöver
man för att lära känna en normalstörd person?
Hur lång tid behöver man för att lära känna en
person med autism och utvecklingstörning,
som inte pratar, är utagerande, självdestruktiv,
har svårt för att anpassa sig, behöver speciella
lösningar och anpassningar för att livet ska
fungera…?

God man har insyn
Personalen i en gruppbostad anställs utan
medverkan av ”brukaren”. En dag bara ﬁnns
personalen i ”brukarens” liv, utan förvarning,
oavsett vad ”brukaren” tycker om de olika individerna i en personalgrupp, så ska alla jobba
med alla. Så är det inte med personlig assistans
där god man har insyn och makt att påverka.
Där god mannen kan tolka ”brukarens” önskemål om vilka som får komma in i deras vardag
och vilka får gå. Ingen vill ha folk i sitt kök man
inte tycker om.

Alternativ
Jag säger inte att gruppbostaden är förkastlig,
det jag säger är att den inte passar alla ”bruka33

re”. Att en viss måtta av valmöjlighet måste ﬁnnas.
De ﬂesta av oss normalstörda vill faktiskt inte bo
vägg i vägg med en granne som skriker och slåss
och beter sig på ett sätt som man varken förstår eller kan påverka. Vi klagar, ﬂyttar, bråkar o s v. Men
gruppbostäder växer inte på träd, det är inte bara
att ﬂytta och prova om man har autism och utvecklingstörning, kommunikationsproblem, utagerande beteende o s v.
Det ﬁnns faktiskt ett alternativ till gruppboende
och det är personlig assistans i hemmet.

Ren diskriminering
Men nu är det utredning på gång på regeringsnivå,
ﬂera utredningar.
Man utreder om de som har intellektuella funktionshinder ska ha rätt till personlig assistans. Det
är ett hot mot de som har löst boendefrågan genom
personlig assistans och faktiskt är nöjda med det.
Jag betraktar det som ren diskriminering. Det skulle tvinga de som har intellektuella funktionshinder
tillbaka till institutionerna. Nu har Berit Andnor
sagt nej till ett sådant förslag men när sådana klockor börjar ringa så ska man ta sig i akt. Var så säker
på att förslaget kommer tillbaka.

God man och personlig assistent
Att vara god man och kunna arbeta som personlig
assistent ifrågasätts.
En god man ska känna sin huvudman väl, man ska
kunna tolka och företräda. De som har autism och
utvecklingstörning kan inte göra det själva, ibland
– som min egen son – kan de inte prata.
Det är inte lämpligt att god man, som har som
uppgift att bevaka ”brukarens” intresse, ska vara
den som bestämmer hur vardagen ser ut, påstås
det.
Att neka den funktionshindrade att de som har
varit med från starten inte ska få både företräda
och vara med i det dagliga livet är detsamma som
att neka barn att ha föräldrar som företräder, tolkar
behov och delar vardagen med. Det är faktiskt så
att våra barn inte blir självständigare bara för att
de fyller 18.

Konflikter med personal
Engagerade anhöriga hamnar lätt i konﬂikt med
personalen på gruppbostaden. Jag tror att det beror på ﬂera saker. Man har olika erfarenheter och
kunskaper, man delar inte varandras vardag, personalen kan ibland omöjligen ge den personliga
omvårdnaden anhöriga kräver därför att personal
är sjuka eller bemanningen är för dålig. Själva sättet att bygga kan faktiskt bli ett hinder i deras arbete. Vad gör två nattpersonal om en ”boende” får
utbrott och springer och skriker i korridoren där
de andra sover? Vilka marginaler har personalen
om de andra fyra ”boende” vaknar och blir oroliga?
Låsa in, gå ut mitt i natten? Vad?
Samtidigt kan inte en bra god man blunda för
konsekvenserna. Man kräver ändringar och ham34

nar i konﬂikt.

Min son
Nu har min son haft personlig assistans i hemmet
i ett par års tid, skillnaden i hans liv är mycket stor.
Nu kan han vakna på natten utan att störa någon
och själv inte bli störd av andra. Om han får ett utbrott så behöver personalen bara tänka på honom
och inte på att fyra andra ”boende” ska påverkas.
De lär känna min son lättare och snabbare eftersom man inte behöver rotera mellan olika ”boende” hela tiden. Alla i personalgruppen blir experter
på min son.
Både min fru och jag har arbetat i ett års tid som
personliga assistenter och även som arbetsledare.
Vi och assistenterna delar varandras vardag och går
på samma utbildningar. Assistenterna ser den verklighet som vi som anhöriga har t ex i kampen om
resurserna.
Konﬂikterna löses snabbt eftersom man skapar
ett team där alla ingår.
Att neka den funktionshindrade rätten att bo
som alla andra är diskriminerande.
Låt de som väljer gruppbostad få det.
Låt de som väljer personlig assistans få det.
Låt god man få vara personlig assistent.
Oscar González, pappa, god man,
personlig assistent.

!

Hej intra

I kommunerna försöker man spara på de
utvecklingsstörda. Här i min kommun ville
man spara på kontaktpersoner. Den sammanlagda besparingen skulle vara tiotusen
på en budget omfattande 333 miljoner.
Det man har missförstått är att det är en
rättighet. Kommunen är Köping. I grannkommunen Västerås har man tydligen försökt med samma besparingar. Åke Hillman
på Kommunförbundet har ju varit en stor
kritiker av att kommunerna ska ta kostnader för LSS överhuvudtaget .
Efter att ha varit i Leeds och sett hur stridiga deras handikapporganisationer är det
något som jag saknar här i Sverige. De enda
som hörs är väl ni i Intra .
Om ni har möjlighet så rannsaka ﬂer kommuner som försöker sätta sig på de svaga,
de utvecklingsstörda.
Tack för en bra tidning.
Stefan Lundborg .
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Serien ovan är gjord av Mark Singleton som jobbar
med Föreningen Grundens egen tidning.
Läs mer om Grunden på sidan 25.

Omslagets konstnär

Självporträtt av Alexander Videnovic.

T

jurfäktningsbilden på framsidan är målad av Alexander Videnovic. Han är 20 år och går sitt
4:e och sista år på Parkskolan i Malmö. Där ﬁnns en aktiv estetisk verksamhet som Alexander
Videnovic deltar i. Hans specialitet är att rita serieﬁgurer ur minnet.
”Vi har ofta konstböcker och kort och tidningar att få inspiration ifrån”, berättar hans lärare, Birgitta
Thunberg.
”Just nu går vi promenader i Pildammsparken och fotograferar, och sen gör vi bilder bland annat till
nästa år almanacka, som bara kommer att innehålla parkbilder.”

INTRA nr 4/05 kommer ut i december.
Du som vill prenumerera på INTRA: Betala 245 kr på postgiro 636 55 62-5
eller bankgiro 5308-1485. Glöm inte att skriva din fullständiga adress.
Då får du fyra nummer av INTRA framöver. Du kan också beställa
prenumeration på fax: 08-97 11 04 eller e-post: intra@swipnet.se
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